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تمهيـــذ:
إ ١ا٠ٛظاتي (اٌ٠ٛاس )ٚس٪اء ٗا٣د ٓائ٠ح تزاذ٨ا أٗ ٩جضء ٟ ٢ٟؤسساخ أٗثش ٟثٚ
ا٤ِٛادّ ،ذرسثة ُٮ ٟشاٗ٪٣ ٢ٟ ٚهٰح خاطح تا٤ٛسثح ٜٛسالٟح ٩اٛرخٜض  ٢ٟاِ٤ٛاٯاخ.
ٯششح ٧زا اإلسشاد ٟرـٜثاخ اٛظذح ٩اٛسالٟح ٌ٠ٜٛاسُ ٚٮ إٟاسج دتٮ.
اإلرشـــــاداث:
 - 1انىظافت وترتيب انمحم:
 1- 1ٯجة أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛذ٣ ٚلًِٰا  ٩خاًٰٛا  ٢ٟذشاٗ٠اخ اٌٛثاس أ ٩اِ٤ٛاٯاخ.
 2- 1ٯجة ذ٤لَٰ أسػٰاخ ٗاُح ًشٍ اٛوٟ ٚ٠شج ٩ادذ ه ٬ٜاألٓ ٚأسث٪هٰاً تٌس٨ٜا
ت٠ادج ٟـ٨شج أ ٩تاسرخذا ٝأٯح ٩سٰٜح ُواٛح أخش.٫
 3- 1دٰث٠ا ٗا٣د األسػٰاخ ٟوشػح ٜٛث ٜٚأث٤اء اٛوُ ،ٚ٠ئ ٦٣ٯجة ذُٰ٪ش ٩طٰا٣ح
٩سائُ ٚواٛح ٛرظشٯَ اٰ٠ٛا.٥
 4- 1ٯجة ذخضٯ ٢ا٠ٛالتس اٌ٠ٛسٛ٪ح ًٰ٩ش اٌ٠ٛسٛ٪ح ُٮ سالٟ ٙرذشٗح .ٯ٤٠ن إتٔاء
ا٠ٛالتس ه ٬ٜاألسع.
 - 2جمع انىفاياث وانتخهص مىها:
 1- 2ٯ٤٠ن ذظشٯَ اِ٤ٛاٯاخ اٛسائٜح  ٢ٟا٠ٛظاتي إ ٬ٛدِش اٛرششٯة .ٯ ٢٘٠ج٠ن
اِ٤ٛاٯاخ اٛسائٜح ٩أخز ذشخٰض ٨ٛا ترظشٯِ٨ا ِٗ٤اٯاخ سائٜح ذجاسٯح إ ٬ٛشث٘ح
ا٠ٛجاس٭ ،أ ٩أٰٛا ٝت٠واٛجر٨ا ٩إهادج ذذ٩ٯش٧ا ُٮ آ٪٠ٛن.
 2- 2ٯجة اٛذظ ٙ٪ه ٬ٜذظشٯخ  ٢ٟإداسج اٛظذح  ٩اٛسالٟح اٛواٟح ٰٜٔٛا ٝتاٛرخٜض
 ٢ٟاِ٤ٛاٯاخ اٛسائٜح.
 3- 2ٯجة اسرخذاٟ ٝوذاخ ٠ٟ٩اسساخ ذؤد٭ إ ٬ٛذٔ ٰٜٚإ٣راج اِ٤ٛاٯاخ اٛسائٜح ٠ٟا
سُٰ٪ش ُٮ اٰ٠ٛا ٥اٛخا٩ ٝٯخِغ ذِٜ٘ح اٛرخٜض.
 4- 2ٯجة أٰٛاُ ٝٮ آ٪٠ٛن تثٔة دا٩ٯاخ ا٪٠ٛاد اٰ٠ٰ٘ٛائٰح اِٛاسًح تذٰث ذظثخ ًٰش
٤ٟاسثح إلهادج االسرخذآ ٢ٟ ٝث ٚاٱخشٯ.٢
 - 3انتهىيت انعامت:
 1- 3ٯجة اذخار ذذاتٰش ُواٛح ٤ٟ٩اسثح ُٮ ًٗ ٚشٍ اٛو ٢ٟ ٚ٠أج ٚإٯجاد اٛر٪٨ٯح
ا٘ٛاُٰح ٩ا٠ٛذاُلح ه٨ٰٜا ترذ٩ٯش ا٪٨ٛاء أ٤ٛٮ.
 2- 3ٯجة ه ٬ٜأٯح ٟظثٌح ذسرخذ٪ٟ ٝادًا ٰٰٗ٠ائٰح ٛرثٰٰغ اٛثٰاب أ ١ذرخز إجشاءاخ
ٓ٩ائٰح ُواٛح ٤٠ٛن اسر٤شاّ ٩ذشاٗ ٞاألتخشج ُٮ أٯح ًشُح ه.ٚ٠
 3- 3ٯجة اذخار خـ٪اخ ُواٛح ٟث ٚذشٰٗة ا٠ٛشا٩ح أٟ ٩ا شات٩ ،٦رٛ ٖٛر٤لٰ ٞدسجح
اٛذشاسج ُٮ ًشٍ ا٘ٛٮ ٛ٩ذ٩ ٚ٠ذظشٯَ اٛثخاس ً ٢ٟشٍ اٌٛسٰ.ٚ
 4- 3ٯجة أ ١ذ٘ ١٪أ٣اتٰة ذظشٯَ اٌٛاصاخ ٟثٰ٤ح ُٮ ٗ ٚآٛح أ ٩أ ١ٯر ٞذض٩ٯذ اٱالخ
ت٨ا ٗ٠وذاخ إػاُٰح ٛؼ٠ا ١ذِشٯي ٤ٟـٔح اٛو ٢ٟ ٚ٠األدخ٤ح ٩األتخشج.
 - 4األرضيــاث:
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ٯجة أ ١ذ٘ ٚٗ ١٪األسػٰاخ ٩اٛذسجاخ ٩ا٠٠ٛشاخ:
ٟ ثٰ٤ح تظ٪سج جٰذج ٟ٩ظا٣ح تش٘ ٚطذٰخ.
ًٰ ش صٔٛح ًٰ٩ش ِ٤ٟزج ٠ٜٛاء.
 خاٰٛح  ٢ٟاٛو٪ائْ ٩ا٪٠ٛاد اٛرٮ ٓذ ذسثة ذوثش األُشاد.
 ٯجة ذٌـٰح أ ٩ذشـٰة األسػٰاخ د٩ ٙ٪أسِ ٚاٱالخ تذٰث ذ٘ ١٪األسـخ ًٰش
ِ٤ٟزج ًٰ٩ش صٔٛح.
 - 5أوابيـب تصريف انميـاي:
 1- 5دٰث أٟ ١ول ٞاٛوٰٜ٠اخ ذر ٞتاسرخذا ٝاٰ٠ٛاُ ٥ئ ١اٛرجٰ٠ن ٩اٛرظشٯَ اٛظذٰذٰ٢
٨ٛز ٥اٰ٠ٛا٠٨ٛ ٥ا أٰ٠٧ح ٗثٰشج ٣ ٢ٟادٰح اٛسالٟح.
 2- 5ٯجة أ ١ٯر ٞذظشٯَ ٟخاسج اٱالخ تش٘ ٚطذٰخ إ٪٤ٓ ٬ٛاخ أ ٩خـ٪ؽ
ذظشٯَ .ٯجة أ ١ذر ٞذٌـٰح خؾ اٛرظشٯَ تِ٤س ٟسر ٫٪سـخ األسػٰح ٩
تذ ١٩أ٭ اخرالٍ ُٮ ٟالٟخ األسػٰح.

 - 6اآلالث:
 1- 6ٯجة ذشٰٗة ٗ ٚآالخ ا٠ٛظثٌح تـشٯٔح ذس٠خ تذشٯح اٛذشٗح تٰ ٢اٱالخ،
٩تذٰث ٯر ٞذشٕ ُشاى ُاط ٚت٠ساُح ٟرش ٩ادذ ه ٬ٜاألٓ ٚتٰ ٢اٱالخ ا٠ٛرجا٩سج
٩أٓشب جذاس٠ٗ ،ـا ٯجة أ ١ال ذٔ ٚسوح اٛذاساخ اِٛاطٜح تٰ ٢اٱالخ هٟ ٢رش
٩ادذ.
 2- 6ٯجة ذُٰ٪ش ِٟاذٰخ هض٨ٗ ٙشتٮ ٤ٟاسثح  ٚ٘ٛآٛح ٩أ ١ٯ٘ ١٪ا٪ٛط ٙ٪إ٨ٰٛا س٨الً.
 3- 6ٯجة ذُٰ٪ش ٓاؿن د٩ائش اٛرسشب األسػٮ ُٮ ٗ ٚاٛذ٩ائش ا٨٘ٛشتائٰح.
 4- 6ٯجة د٠اٯح ٩طٰا٣ح ٗ ٚاٛث٘شاخ ٩أج٨ضج ٪٣آ ٚاٛذشٗح تاٛسٰ٪س.
 5- 6ٯجة أ ١ذ٘ ١٪آالخ اٛـشد ا٠ٛشٗض٭ أ ٩أج٨ضج االسرخالص ا٠ٛائٰح أ ٩ا٠ٛجِِاخ
 ٩اٛرٮ ذسرخذ ٝهادج ُٮ هٰٜ٠اخ ا٠ٛظاتي ٟض٩دج تأج٨ضج ً ْٜذ٤٠ن ُرخ أًـٰر٨ا
ه٤ذٟا ٯ٘ ١٪تش ٰٟٚأ ٩سٜح اٛذ٩سآٰ ١ذ اٛذشٗح ت٪ج٪د اٛـآح٠ٗ ،ا ٯجة أ ١ذ٤٠ن
تذء دشٗح اٛثشا ٰٟٚأ ٩اٛسال ٙت٪ج٪د اٛـآح ه٤ذٟا ذ٘ ١٪األًـٰح ِٟر٪دح.
 6- 6ٯجة هذ ٝذشٌٰ ٚآالخ اٛـشد ا٠ٛشٗض٭ تسشهح ذرجا٩ص ا٠ٛوذ ٙا٠ٛذذد ٓ ٢ٟثٚ
اُ٠ٛظَِ٤ن.
 7- 6ٯجة أ ١ذ٘ ١٪آالخ اٛـشد ا٠ٛشٗض٭ ٟض٩دج ت٘اتخ ُوّا ٙإلٯٔاٍ دشٗح أِٛض أ٩
اٛثش ٰٟٚأ ٩اٛسٜح ٩إٯظا٨ٛا إ ٬ٛاٛس٘ ١٪خالُ ٙرشج ٓظٰشج ٟؤٛ٪ح توذ ٓـن
اٛرٰاس ه ٢ا٠ٛذشٕ.
 8- 6ٯجة إجشاء ُذض شا ٟٚت٪اسـح شخض ٟؤ ٚ٧ه ٬ٜتشا ٰٟٚاٱالخ أ ٩اٛسالٙ
ٟشج ٩ادذج ٗ ٚاث٤ٮ هشش ش٨شًا  ٢ٟأجُ ٚذض ذ٪اص٨٣اُ٩ .ٮ داٟ ٙالدلح هذٝ
االذضا ١ه٤ذ اٛسشهاخ اٛواٰٛح ُئ ٦٣ٯجة اذخار خـ٪اخ ٟؤثشج إلهادج اٛر٪اص١
٨ٛا ٓث ٚإهادج ذشٌٰ ٚاٱٛح.
ُ 9- 6ٮ هٰٜ٠اخ اٛر٤لَٰ اٛجاٍ ٯجة هذ ٝاسرخذا ٝأٯح ٪ٟاد ٰٗ٠ا٩ٯح ٯ ٢٘٠أ ١ذسثة
خـش اٛذشٯْ .ٯجة إذثام ادرٰاؿاخ اٛسالٟح أ٠ٛشسج ٓ ٢ٟث ٚا٠ٛظ٤ن
٩ا٪٠ٛج٪دج ُٮ ٪ٛائخ اٛسالٟح ٠ٜٛادج ا٠ٰ٘ٛا٩ٯح.
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 10ٯجة ذ٪٨ٯح أتخشج آالخ اٛر٤لَٰ اٛجاٍ إ ٬ٛخاسج ا٠ٛظثٌح تاسرخذا٤ٓ ٝاجذ٪٨ٯح ِ٤ٟظٜح.
 11آالخ اٛرٰٜ٠س ٩اإلسـ٪ا٣اخ اٛذّ٩اسج ا٠ٛسرخذٟح ِ٠ٜٛاسش اٛـ٪ٯٜح: ٯجة ذض٩ٯذ األؿشاٍ ُٮ اٛج٨ح ا٠ٛرذشٗح ت٪سائ ٚد٠اٯح ذ٠رذ ه ٬ٜؿٙ٪
اٛـشٍ ٩أ ١ٯر٩ ٞػو٨ا تذٰث ذؼ ٢٠أ ١ا٠ٛالتس ٯر ٞإدخا٨ٛا تٰ ٢أٛش٩ص
تأٟا٩ ١أ ١أطاتن اٛوا ٢ٰٜٟال ٯر ٞجزت٨ا ت٪اسـح أٯح أجضاء ٟرذشٗح.
 ٯجة ذُٰ٪ش ٓؼثاِٟ٩ ١اذٰخ إٯٔاٍ إػاُٰح  ٢ٟأج ٚاإلٯٔاٍ اٛـاسا.
 12أج٨ضج اٛرٰٜٔـة:ٯجة أ ١ذ٘ٓ ٚٗ ١٪التح ذجَِٰ أٓ ٩التح ٟالتس أ ٩آٛح ًسٰٟ ٚض٩دج ترجٰ٨ضاخ
ًٜـْ تذٰث:
 ذ٤٠ن ذشٌٰ ٚاالسـ٪ا٣ح اٛذاخٰٜح تاٛـآح ه٤ذٟا ٯ٘ ١٪اٛثاب اٛخاسجٮ أ٩
ًـاء اٛذاُلح ِٟر٪داً.
 ذ٤٠ن اٛثاب اٛخاسجٮ ٜٛذاُلح  ٢ٟاالِ٣راح إال توذ إًالّ اٛـآح ٩ ٩طٙ٪
االسـ٪ا٣ح إ٩ ٬ٛػن اٛس٘.١٪
 13ا٘ٛٮ ا٨٘ٛشتائٮ: ٯجة أ ١ذ٘ ١٪آالخ ا٘ٛٮ ا٨٘ٛشتٰح ٟض٩دج ترجٰ٨ضاخ ٗ٨شتائٰح طذٰذح
٣٪ٟ٘ح  ٢ٟأسالٕ ثالثٰح ٪ٟ٩طٜح ت٠سشب أسػٮ س٩ ٰٜٞذسرخذ٨ٛ ٝا ٟٔاتس
ثالثٰح.
 ٯجة أ ١ذذِق ا٪٘٠ٛاج اٛذاسج ه ٬ٜسـخ ٟٔاٜٛ ٝ٩ذشٯْ ه٤ذٟا ال ذٰ٘ٓ ١٪ذ
االسرخذا٠ٗ ،ٝـا ٯجة أ ١ال ذرظ ٚا٪٘٠ٛاج اٛذاسج ت٠ادج ٓ٠اش ؿاٛ٩ح ا٘ٛٮ.
 14اٌٛساالخ ٩خضا٣اخ اٛشـَ:دٰث٠ا ٯر ٞاٌٛسُٰ ٚٮ ًساٛح راخ د٪ع ٩ادذ ٩ٯر ٞاٛشـَ ُٮ خضا٣اخ ٰٟا٥
ٟثٰ٤ح ُٮ آ٪٠ٛن:
 ٯجة أ ١ذ٘ ١٪اٛخضا٣اخ اِ٠ٛر٪دح ٟثٰ٤ح تش٘ ٚجٰذ ٟن سـخ داخٜٮ ًٰش
ِ٤ٟز  ٩رٜٛ ٖٛس٠اح تاٛر٤لَٰ اٛشا .ٟٚٯجة أ ١ال ٯٔ ٚدج ٞاٛخضا ١هٟ ٢رش
ٟ٘وة ٩ادذ ٩ ،أ ١ال ٯٔ ٚاسذِام اٛخضا ١هٟ ٢رش ٩ادذ ُٟ ّ٪سر٫٪
ذشـٰة األسػٰح خاسج.٦
 ٯجة ذُٰ٪ش ٟذاخٰٟ ٚاٟ٩ ٥خاسج ذظشٯَ طذٰذح.
 15اٌٛالٯاخ ٩خـ٪ؽ اٛثخاس: ٝ3ه ٬ٜاألٓ ٚتٰ٢
 ٯجة ٩ػن اٌٛالٯح خاسج ا٠ٛظثٌح ٟن ذشٕ ٟساُح
٤ٟـٔح هٰٜ٠اخ اٌٛسًٰ ٩ ٚشُح اٌٛالٯح ،أُ ٩ظً ٚشُح اٌٛالٯح تجذاس ٢ٟ
اٛـات ّ٪ه ٢تآٮ هٰٜ٠اخ اٌٛسٰـ.ٚ
 ٯجة أ ١ذ٘ ١٪اٌٛالٯاخ ا٠ٛسرخذٟح ُٮ ا٠ٛذ:ٚ
ٟ ظ٠٠ح تظ٪سج طذٰذح دسة األط ٙ٪ا٤٨ٛذسٰح.
ٟ ثٰ٤ح تظ٪سج جٰذج ٪ٟ ٢ٟ ٩اد ٠ٟراصج ٩أ ١ذ٘٪ٓ ١٪ٯح ٩خاٰٛح ٢ٟ
اٛوٰ٪ب.
ٟ ظا٣ح تظ٪سج طذٰذح ذجو٨ٜا ٟأ٣٪ٟح.
(ج) ٯجة ذض٩ٯذ اٌٛالٯاخ ت٠ا ٯٜٮ:
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 ط٠اٟاخ أٟا٩ ،١تذٰث ذٟ٘ ١٪ؼث٪ؿح ه ٬ٜػٌؾ ال ٯرجا٩ص اٛذذ
األه ٬ٜا٠ٛس٪٠ح تٜٛ ٦و.ٚ٠
ٟ ؤششاخ ٜٛؼٌؾ.
 ط٠ا ٝأ ٩ط٠اٟاخ إٯٔاٍ.
 ط٠ا ٝذظشٯَ ٜٛرِشٯي.
ٟ ؤشش ٠ٛسر ٫٪ا٠ٛاء.
(د) ٯجة اخرثاس اٌٛالٯاخ  ٩إهـاء ش٨ادج  ٢ٟشخض ٟؤ ٩ ٚ٧رٟ ٖٛشج ٗٚ
اث٤ٮ هشش ش٨شاً.
(٧ـ) ٯجة هض ٙخـ٪ؽ اٛثخاس تظ٪سج طذٰذح ترٌ٨ِٰٜا  ٢ٟاٌٛالٯح إ ٬ٛاٱٛح.
( )٩ٯجة أ ١ذ٘ ١٪أٯح ًالٯاخ ٟثٰ٤ح ُٮ توغ آالخ ا٘ٛٮ تاٛثخاس ٟض٩دج
تظ٠اٟاخ أٟاٟ٩ ١ؤششاخ ٜٛؼٌؾ ٩دسجح اٛذشاسج.
 - 7خزاواث انذيزل:
ٯجة أ ١ٯ٘ ١٪خضا ١اٛذٯض٪ٟ ٙػ٪هاً ه ٬ٜتوذ سرح أٟراس ً ٢ٟشُح اٌٛالٯح .ٯج٪ص أ١
ذ٪ػن داخً ٚشُح اٌٛالٯح أٯح خضا٣اخ خذٟح ٪ٟطٜح تٓ٪٠ـذ اٌٛالٯح.
 - 8تمييز انخطىط باألنىان:
ٯجة إذثام ا٤ٛلا ٝاٛظذٰخ ٛأل٪ٛا ١اٰ٠٠ٛضج ٛخـ٪ؽ ا٠ٛاء أ ٩اٛثخاس أ ٩اٛذٯض ٙأ ٩اٌٛاص.
 - 9تخزيه انكيماوياث:
 1- 9ٯجة ذخضٯ ٢ا٠ٰ٘ٛا٩ٯاخ ا٠ٛسرخذٟح ُٮ خذٟاخ ا٠ٛظثٌح ُٮ ًشُح ِ٤ٟظٜح ٩أ١
ذ٘ ١٪ا٠ٰ٘ٛا٩ٯاخ ٰ٠ٟضج ٟ ٩ظِ٤ح ٗ٪٠اد أٗاٛح أٓ ٩اتٜح ٛالدرشاّ أًٰ ٩ش
ٟر٪أُح٠ٗ ،ا ٯجة اذثام اٛذٰـح ُٮ ٤ٟاٛ٩ح ٧ز ٥اِ٤ٛاٯاخ ٗ٠ا ٟ ٪٧ثُٰ ٢ٮ ٪ٛائخ
اٛسالٟح ٪٠ٜٛاد.
 2- 9ٯجة ُظ٪ٟ ٚاد اٛرثٰٰغ ه ٢تٰٔح ا٠ٰ٘ٛا٩ٯاخ ٩ه ٢األٓ٠شح أ ٩اٛشذ ٝ٪أ ٩أٯح
٪ٟاد ٓاتٜح ٛالدرشاّ.
 3- 9ٯجة ٩ػن اٛوالٟاخ اٰ٠٠ٛضج اٛظذٰذح ه ٬ٜتشا٩ ٰٟٚدا٩ٯاخ ا٠ٰ٘ٛا٩ٯاخ.
 - 10طفاياث انحريق:
ٯجة ٩ػن ؿِاٯاخ اٛذشٯْ اٛرٮ ذسرخذ ٝثا٣ٮ أٗسٰذ ا٘ٛشت ١٪أ ٩اٛث٪دسج اٛجاُح ُٮ
األٟاٗ ٢ا٠ٛخظظح ٨ٛا.
 - 11اإلسعافاث األونيت:
 1- 11ٯجة ذُٰ٪ش ط٤ذ ّ٩أ ٩د٩الب ٛإلسواُاخ األٰٛ٩ح  ٩أ ١ٯر ٞاالدرِاف ُٰ ٦تاألد٩ٯح
 ٩ا٠ٛوذاخ ا٪٠ٛطُ٪ح.
 2- 11ٯجة ذشٰٗة ٣اُ٪سج ًس ٚاٛوُٰ ١٪ٮ ٤ٟـٔح ا٠ٰ٘ٛا٩ٯاخ.
 - 12انمىظفـىن:
 1- 12ٯجة ذذسٯة ا٪٠ٛكِٰ ٢ه ٬ٜؿشّ اٛو ٚ٠اٱ٤ٟح  ٚ٘ٛآٛح  ٚٗ ٩هٰٜ٠ح.
 2- 12ٯجة ذض٩ٯذ ٗاُح ا٪٠ٛكِٰ ٢ت٠ا ٯٜٮ:
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ٟالتس ه٠ـ.ٚ
أدزٯح أ ٩جض ٝسالٟحٟ ،شٯٜحِٓ ،اصاخ٣ ،لاساخ ٩آٰح ٩ ،ر ٖٛذثواً ٪٤ٛم
اٛوٰٜ٠ح ا٤٠ٛاؿٰ ٢ت٨ا.

 - 13استثىاءاث انمصابغ انصغيرة وانقائمت:
إلداسج اٛظذح  ٩اٛسالٟح اٛواٟح ذذذٯذ أ٭ ٟرـٜة ٟ ٢ٟرـٜثاخ ٧زا اإلسشاد سٰر ٞذـثٰٔ٨ا
ه ٬ٜا٠ٛظاتي اٛظٌٰشج ٩أٛائ٠ح ،آخزٯُ ٢ٮ اإلهرثاس دج٩ ٞؿثٰوح اٛو.ٚ٠
ا٠ٛظاتي اٛظٌٰشج ٧ٮ ذ ٖٜاٛرٮ ذر٪اجذ هادج ٗذٗاُٰٗ ٢ٮ ا٤٠ٛاؿْ اٛرجاسٯح ،إال أ٦٣
ٯ ٢٘٠ذ٪سٰن ٧زا اٛروشٯَ ٰٛشٟ ٚ٠ظاتي أخش ٫دسث٠ا ذذذد٧ا إداسج اٛظذح  ٩اٛسالٟح
اٛواٟح.
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