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هقذهخ:
رؼزجش انذٕادس انًزؼهمخ ثبنجؼبئغ انخـشح راد ؿجٛؼخ خـشح يًٓب كبٌ دجًٓب ،فٓزِ انذٕادس لذ
رؤصش ػهٗ طذخ ٔساليخ انؼًبل ٔانجًٕٓس ٔانجٛئخ ٔغبنجبً يب رؤد٘ إنٗ خسبئش إلزظبدٚخ فبدْخ.
"دليل الووبرسخ ثشأى إدارح
رى ٔػغ ْزا اإلسشبد انفُ ٙثًٕجت انفظم انذبد٘ ػشش يٍ
الجضبئغ الخطرح في إهبرح دثي " نزًك ٍٛانششكبد يٍ ٔػغ خـخ فؼبنخ نًجبثٓخ انذٕادس
ٔنزكَٕ ٍٚظبو إسزجبثـخ يجذئٛخ فؼبنـــخ.
إٌ انٓذف يٍ خـخ انـٕاسٖء ْٕ رؤي ٍٛساليخ انًٕجٕد ٍٚف ٙيٕلغ انذبدسٔ ،انزمهٛم يٍ رؤصٛش
انذبدس ػهٗ انًُشؤح ٔانجٛئخٔ ،انزؤكذ يٍ إسزذػبء انسهـبد انًذهٛخ انًخزظخ إنٗ يٕلغ انذبدس
ػُذ انؼـشٔسح.
الحـبدث:
هرحلخ اإلستجبثخ الوجذئيخ  :رزجغ ٔلٕع انذبدس يجبششح دٛش ال ركٌٕ خذيبد انـٕاسٖء لذ
ٔطهذ انًٕلغ فٛكٌٕ ثبنزبن ٙرؤي ٍٛساليخ انؼًبل ْٕ انٓذف انشئٛسٔ ،ٙفــْ ٙزِ انًشدهخ ٚمٕو
األشخبص انًذسث ٍٛثؼًهٛخ اإلخالء ،إرا كبٌ رنك ػشٔسٚبً ،صى انزشكٛض ػهٗ يكبفذخ انذبدس
ػًٍ اإليكبَٛبد انًزبدخ يٍ يؼذاد ٔرذسٚت نهذذ يٍ انخسبئش ،كًب ٚجت إسزذػبء انذفبع انًذَٙ
إرا كبٌ رنك ػشٔسٚبْٔ .زِ انًشدهخ ٚجت أٌ ركٌٕ يذسجخ ف ٙخـخ اإلسزجبثخ نهذٕادس.
هرحلخ اإلستجبثخ الطبرئخ :رجذأ ػُذ ٔطٕل خذيبد انـٕاسٖء إنٗ يٕلغ انذبدس ٔإسزالو يًٓخ
إداسح انذبدس يٍ ؿٕاسٖء انششكخٔ ،رسزًش ثبنزبنْ ٙزِ انًشدهخ دزٗ رزالشٗ جًٛغ األخـبس،
ٔركٌٕ إداسح انذبدس فْ ٙزِ انًشدهخ رذذ سٛـشح انذفبع انًذَ.ٙ
هرحلخ التنظيف :رجذأ ثؼذ انسٛـشح ػهٗ انخـش ٔرشًم إػبدح انًٕلغ إنٗ دبنزّ انـجٛؼٛــخ لجم
انذبدس ٔ ،ركٌٕ ْزِ انًشدهخ رذذ إداسح (إداسح انظذخ ٔ انساليخ انؼبيخ) ثبنجهذٚخ أٔ إداسح
انؼًهٛبد انظُبػٛخ انزبثؼخ نسهـخ انًُـمخ انذشح ثججم ػه ،ٙإرا كبَذ انششكخ رمغ ػًٍ انًُـمخ
انذشح ثججم ػه.ٙ
 -3التخطيـط:
أ) تقيين الخطر وتخفيف آثبره :
ٕٚفش انزمٛٛى انًجذئ ٙألَشـخ انششكخ يؼهٕيبد ْبيخ ػٍ إَٔاع انذٕادس انًذزًهخ ٔشذرٓب .فٙ
دبنخ انًُشآد انشئٛسٛخ لذ ٚكٌٕ ْزا انزمٛٛى ػهٗ شكم رمٛٛى شبيم نهخـش ٔثًسبػذح ششكخ
إسزشبسٚخ ثٛئٛخٔ ،ف ٙدبنخ انًُشآد األطغش ًٚكٍ إجشاء فذض رذلٛم ٙنساليخ انًٕلغ.
ٕٚفــش إجشاء انزمٛٛى انًجذئَٕ ٙػ ٍٛيٍ انًؼهٕيبد أٔالً :انذٕادس انًذزًهخٔ ،صبَٛــبً :ػٕاثؾ
انزذكى انزًٚ ٙكٍ رـجٛمٓب نزمهٛم يخبؿش ْزِ انذٕادس ،دٛش ٚجت رجُ ٙػٕاثؾ انزذكى كؤْذاف
ػًٍ خـخ انـٕاسٖء ٔانؼًم ػهٗ رُفٛزْب ثبنسشػخ انًًكُــــخ.
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إجـراءاد التخطيط-:
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ة) الفحص التذقيقي لسالهخ الوىقغ:
 -1إٌ أفؼم ؿشٚمخ نهذظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ْ ٙإجشاء فذض رذلٛم ٙألَظًخ انساليخ فٙ
انًٕلغ أٔ انذبالد انز ٙيٍ أجهٓب رى رظًٛى خـخ انـٕاسٖءْٔ .زا انفذض ال ٚمزظش
ػهٗ رفزٛش انًٕلغ نغشع انساليخ ثم ٚشًم إجشاء رمٛٛى يُٓجٔ ٙيٕػٕػ ٙثٕاسـخ
خجشاء يزخظظ.ٍٛ
 )3انظبدس ػٍ إداسح انظذخ ٔ انساليخ انؼبيخ ثؼغ
ٕٚ -2فش اإلسشبد انفُ ٙسلى (
اإلسشبداد انٓبيخ ػٍ إجشاء انفذض انزذلٛم ٙنهساليخ.
ٚ -3ؼًٍ إجشاء انفذض انزذلٛم ٙنهساليخ ثشكم دٔس٘ أٌ انًُشؤح ٔخـخ انساليخ جبْضح
نًٕاجٓخ أ٘ ؿبسٖء ثظٕسح دائًخ.
) (MSDSنكم انًٕاد انكًٛبٔٚخ
ٚ -4جت انذظٕل ػهٗ أٔساق يؼهٕيبد ساليخ انًبدح
انًخضَخ ٔانًسزؼًهخ ٔٔػؼٓب ف ٙيكبٌ ًٚكٍ انشجٕع إن ّٛثسٕٓنــخ.
ج) هعلىهبد سالهخ الوبدح ) (MSDSوثيبنبتهـــب:
ٚ -1جت ػهٗ انششكبد انذظٕل ػهٗ يؼهٕيبد ساليخ انًبدح نكم انجؼبئغ انخـشح
انًٕجٕدح ف ٙانًٕلغ ٔإسزؼًبنٓب كؤسـبط نهزخـٛؾ نًجبثٓخ انذٕادس.
 -2رؤصٛشاد انزهٕس انجٛئ ٙلذ ركٌٕ خـشًا ًٚكٍ انزُجؤ ثّ ،نــزا ٚجت يُبلشخ األػشاس
انًزٕلؼخ يمذيبً يغ إداسح انظذخ ٔ انساليخ انؼبيخ ثبنجهذٚـــخ.
ٚ -3جت ػهٗ انششكخ اإلدزفبف ثمبئًخ دذٚضخ ػٍ كم انجؼبئغ انخـشح انًٕجٕدح ف ٙانًٕلغ
ف ٙيكبٌ سٓم انٕطٕل إن ّٛيٍ لجم خذيبد انـٕاسٖء ػُذ ٔلٕع أ٘ دبدس ٔانز٘ ٚكٌٕ
ػبدح ف ٙخضاَخ ف ٙغشفخ األيٍ أٔ غشفخ انذبسط.
 -4رشًم انًؼهٕيبد انزٚ ٙجت اإلدزفبف ثٓب ٔرذذٚضٓب خشائؾ يٕلؼٛخ ػٍ أيبكٍ انزخضٍٚ
رٕػخ كًٛبد ٔ يٕالغ رخض ٍٚانكًٛبٔٚبد ف ٙانًٕلغ ،أيبكــٍ ٔجٕد ٔسبئم انٕلبٚخ يٍ
انذشٚك ٔيكبفذزٓبٔ ،رظًٛى انًجُــٗ.
د) نظبم إدارح خطخ هجبثهخ الحىادث:
خـخ يجبثٓخ انذٕادس ْ ٙػجبسح ػٍ إجشاءاد يٕصـمخ نزٕصٚغ انًسئٕنٛبد ػُذ يٕاجٓخ انذٕادس
ٔانزخـٛؾ نهزذاثٛش انالصيخ ٔنزكٕ ٍٚأسبط نهزذسٚت انًـهٕة.

األجزاء الرئيسيــخ في خطخ هجبثهخ الحىادث هي:
 االفشاد ٔانًسئٕنٛبد أَـــٕاع انذـــــٕادس جــــشد انًؼــــــذاد انزذسٚــــــــــــــــــت اإلرظبالد ٔرجبدل انًؼهٕيبد -1األفراد والوسئىليــبد-:
ٚ 1/1جت ػهٗ خـخ انـٕاسٖء رؼ ٍٛٛيًضم إداس٘ ف ٙانششكخ كًُسك ؿٕاسٖء ٔكزنك
انؼًم ػهٗ رٕصٚغ انًسئٕنٛبد نكبفخ األَشـخ االخشٖ انًٕػذخ ػًٍ انخـخ ،فًٍ
األفؼم رشرٛت انجُٛخ انمٛبدٚـخ لجم ٔلٕع انذبدسٔ .لــذ ال ٚكٌٕ انًُسك اإلداس٘ ْٕ
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انًذٚش انؼبو ٔنكٍ ٚجت أٌ ٚكٌٕ انًُسك يذسثًب ٔنذٚــّ انظالدٛبد انمٛبدٚخ ػُذ
انـٕاسٖء.
ٚ 2/1كٌٕ نكم فشد دٔس ػًٍ انخـخ ٚجت أٌ ٚؼشفّ ثٕػٕح.
 3/1يٍ انًٓى جذاً ف ٙأ٘ إجشاء ؿبسٖء إخزٛبس األفشاد ألداء دٔس يذذد ثٕػٕح ػًٍ
انخـخٔ .كزنك ٚؼزًذ انُجبح ػهٗ ػذد انًٕظف ٍٛانًـهٕث ٍٛنزؤدٚخ انذٔس ٔدسجخ نٛبلزٓى
ٔيالءيزٓى ،فؼُذ إخزٛبس انًٕظف ٍٛرزكـّش أَٓى لذ ُٚـهجٌٕ نهؼًم رذذ ػغٕؽ ثذَٛخ
ٔرُْٛخ ػبنٛــخ.
ٚ 4/1جت ػهٗ انششكبد اإلدزفبف ثمبئًخ رزؼًٍ جًٛغ أسًبء انًٕظف ٍٛثبإلػبفخ إنٗ
سجالد ٔسدٚبد انؼًم ٔرنك نًسبػذح انششؿخ ٔاإلسؼبف نهزؼشف ػهٗ انًظبثٛـٍ.
 -2أنىاع الحىادث:
ٚ 1/2جت رذذٚذ اإلجشاءاد انزٚ ٙجت إرجبػٓب ػًٍ خـخ انـٕاسٖء ػٍ كم َٕع يٍ
انذٕادسٔ .رشزًم إَٔاع انذٕادس ػهٗ :رسشة يٍ ثشايٛم نهًٕاد انكًٛبٔٚخ ،رسشة
يٍ دبٔٚبد انزخض ،ٍٚدشائك ،دٕادس انـشق انز ٙرزؼًٍ يُزجبد أٔ يٕاد خبو
يسزخذيخ ف ٙانششكخ ،كسٕس ف ٙأَبثٛــت َمم انًٕاد...إنخ.
ٚ 2/2جت أٌ رشًم خـخ انـٕاسٖء نكم دبدس ػهٗ إسزشارٛجٛخ اإلسزجبثخ ،اإلرظبالد،
يزٗ ٚجت اإلرظبل ثبنسهـبد ،انًؼذاد انًـهٕثخٔ ،إجشاءاد رخفٛف انًخبؿش.
ٚ 3/2جت رذسٚت كم انًٕظف ٍٛانًؼُ ٍٛٛف ٙانخـخ.
 -3جرد الوعذاد-:
ٚ 1/3جت أٌ ركٌٕ جًٛغ يؼذاد اإلسزجبثخ انًـهٕثخ يٕجٕدح ف ٙيٕلغ انششكخ ف ٙجًٛغ
األدٕال.
ٚ 2/3جت رخٕٚم شخض نهفذض انذٔس٘ ػهٗ انًؼذاد نؼًبٌ طالدٛزٓب نإلسزؼًبل.
 -4التذريــــت-:
ٚ 1/4جت رٕفٛش انزذسٚت انُظش٘ ٔانؼًه ٙيزؼًًُب انزذسٚجبد انًْٕٛخ نجًٛغ انًٕظفٍٛ
انز ٍٚلذ ٚؤصش ػًهٓى ف ٙانذبدس أٔ انز ٍٚيٍ انًًكٍ أٌ ٚزؤصشٔا ثبنذبدس.
ٚ 2/4جت رذسٚت جًٛغ انًٕظف ٍٛف ٙانًٕلغ ػهٗ إجشاءاد اإلخـالء.
 -5اإلتصبالد وتجبدل الوعلىهبد-:
 1/5رؼزجش اإلرظبالد ٔرجبدل انًؼهٕيبد أْى جضء ف ٙأ٘ إجشاء ؿبسٖء ،فؼُذ ركَٕ ٍٚظبو
اإلسزجبثخ ٚجت رجسٛـّ لذس اإليكبٌ نزسٓٛم فًّٓ ٔنزجُت انٕلٕع ف ٙاألخـبء ػُذ
ٔلٕع انذٕادس.
(سٛكٌٕ لذ فبد األٔاٌ يؼشفخ
ٚ 2/5جت رجذٚذ لبئًخ اإلرظبالد ٔأسلبو انـٕاسٖء دٔسًٚب
أٌ األسلبو لذ رغٛشد ػُذيب ٚكٌٕ انذبدس جبسٚــبً).
ٚ 3/5جت ػهٗ خـخ انـٕاسٖء رخٕٚم أدذ كجبس انًٕظف ٍٛإلػالٌ دبنخ انـٕاسٖء ٔرنك
ثؼذ رمٛٛى األٔػبع ٔ ،ف ٙكم األدٕال ٚجت أٌ ال رسجت ْزِ اإلجشاءاد ف ٙأ٘ رؤخٛش
غٛش ػشٔس٘ ف ٙانزؼشف ػهٗ انذٕادس انكجٛـــشح.
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إرشبداد أخري-:
(أ) ثئيكبٌ إداسح انظذخ ٔ انساليخ انؼبيخ ٔإداسح انذفبع انًذَ ٙثذث ٙرمذٚى انًشٕسح انًـهٕثخ
ػُذ إػذاد خـخ انـٕاسٖء.
(ة) ثئيكبٌ إداسح انذفبع انًذَ ٙػهٗ ٔجّ انخظٕص إسذاء اإلسشبد ٔانُظخ ثبنُسجخ ألَظًخ
اإلَزاس ٔكٕاشف انذشٚك ٔأَظًخ يكبفذخ انذشٚك.
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