إرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ
)اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ و اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ و اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ(

رؤﻳﺘﻨﺎ :ﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح.
Our Vision: Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of sustainable living.
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�إر�شادات ال�سالمة وال�صحةاخلا�صة مبواقع
ت�شييد اخليم
مواقع ت�شييد اخليم- :
1 .1يجب �أال تكون يف مناطق منخف�ضة كمجاري الوديان.
2 .2يجب �أال تكون مال�صقة /بجانب جرف جماري الوديان.
3 .3يجب �أال تكون يف موقع منخف�ض مال�صق جلرف �أكوام الرمال
الزاحفة.
4 .4يجب �أن تكون بعيدة عن مواقع عمليات �إيقاد النار (احلطب
امل�شتعل)  /الطبخ �...إلخ.
5 .5يجب �أن تكون بعيدة عن خمازن الوقود واملولدات الكهربائية.
6 .6يجب �أال تكون �أ�سفل �أو بالقرب من �أعمدة الكهرباء.
7 .7يجب �أن تكون يف مناطق مرتفعة عن م�ستويات املد.

�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة اخلا�صة ب�أر�ضية
ت�شييد اخليم
�أر�ضية ت�شييد اخليم- :
1 .1يجب تفادي الأر�ضيات الطينية التي تكرث بها جحور العقارب،
النمل واحل�شرات الأخرى.
2 .2يجب ا�ستخدام الأرا�ضي امل�ستوية اخلالية من االحجار واحلفر.
�3 .3ضرورة اختيار الأر�ضية غري الرطبة (طينية رطبة /كثيفة
احل�شائ�ش) لتفادي خلق بيئة رطبة يف اخليمة.
�4 .4ضرورة تفادي الأر�ضيات ال�ساحلية (ال�ضحلة � /شبه �سبخة�...إلخ)
التي قد يظهر بها املاء نتيجة ارتفاع م�ستوى من�سوب ماء البحر.
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�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة اخلا�صة
مبوا�صفات اخليم
موا�صفات اخليم- :
1 .1يف�ضل �أن تكون اخليم من املواد غري القابلة لال�شتعال.
2 .2يجب �أن تكون اخليم من املواد غري املا�صة للرطوبة وي�سهل
تنظيفها.
3 .3يجب �أن تكون مزودة بالفتحات (النوافذ) الرئي�سة لل�سماح بالتهوية
املنا�سبة.
4 .4يف�ضل �أن تكون حبال الت�شييد من النوعيات الوهاجة ليال لتفادي
تعرث الأفراد و�سقوطهم.
5 .5يجب توفري خمرجني للخيمة يف حالة الطوارئ.

�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة اخلا�صة
بعمليات الت�شييد
معايري الت�شييد- :
1 .1يجب ت�شييد اخليم ب�شكل حمكم لتفادي �سقوطها يف حالة هبوب
رياح �أو زيادة �سرعتها.
2 .2يجب متديد حبال التثبيت بطريقة �آمنة بعيدا عن �أماكن امل�شي
لتفادي ارتطام الأفراد والأطفال بها و�سقوطهم�/إ�صابتهم.
�3 .3ضرورة تثبيت امل�شابك (املرتكزات) امل�ستخدمة يف تثبيت احلبال ب�شكل
�آمن (بحيث ال يظهر منها جزء لتفادي االرتطام والت�سبب يف ال�سقوط.
 4 .4تفادي ا�ستعمال امل�شابك ذات احلواف احلادة ويحبذ �أن تكون ذات
الألوان املميزة ليال.
5 .5يجب �أن تكون مزودة بالفتحات (النوافذ) الرئي�سية لل�سماح
بالتهوية املنا�سبة.
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ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املتعلقة باملولدات
الكهربائية

�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة املتعلقة بعمليات
احلرق /ال�شوى /التدفئة

املولدات الكهربائية-:

عمليات احلرق /ال�شوي /التدفئة- :

1 .1يجب �أن يكون ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن ت�شغيل املولد الكهربائي ملما
با�شرتاطات ومعايري املولد وفقا لدليل امل�صنع.

1 .1يجب �أن يكون موقد (حمرق) احلطب بعيدا عن اخليمة مب�سافة
�آمنة (  15قدما كحد �أدنى يف احلاالت العادية).

2 .2يجب توفري ال�صيانة الدورية املطلوبة للمولد من قبل اجلهات
الفنية املتخ�ص�صة.

2 .2يجب �أن يكون املوقد يف موقع �آمن مقارنة مبوقع اخليمة بحيث يكون
هبوب الريح من اجتاه اخليمة باجتاه املوقد ولي�س العك�س .كما يجب
�أن يكون املوقد حماطا باحلاجز احللقي (الرمل  /احلجر).

3 .3التقيد با�شرتاطات ال�سالمة القيا�سية بخ�صو�ص التو�صيالت
الكهربائية واملحوالت امل�ستخدمة.
�4 .4ضرورة و�ضع املولد بعيد ًا عن اخليمة جتنب ًا لت�سرب الغازات ال�سامة
الناجتة عن االحرتاق و�أن يكون يف مكان مفتوح.

3 .3يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية يف حالة زيادة �سرعة الرياح حيث
�إن مدى امل�سافة الآمنة املطلوبة �ستزداد.
4 .4يجب تفادي حرق املواد التي ي�سهل تطايرها بوا�سطة الرياح
(كالأوراق �أو احل�شائ�ش...الخ).

�5 .5ضرورة تخزين وقود املولد ب�شكل �سليم و�آمن بعيدا عن اخليم
لتفادي تعر�ض م�شغلي اخليمة للروائح نتيجة ت�سرب الوقود ون�شوب
احلريق واملمار�سات الأخرى غري ال�سليمة.

 5 .5مينع حرق املخلفات �أو الإطارات لتفادي تعر�ض الأفراد ال�ستن�شاق
الأدخنة غري ال�صحية.

6 .6يف حالة تواجد الأطفال ف�إنه ي�ستوجب توفري حاجز �آمن لتفادي
تعر�ض الأطفال للمولد والوقود ،وكذلك تنفيذ �إجراءات �آمنة
للأ�سالك الكهربائية لتفادي تعرثهم و�إ�صابتهم.

6 .6يجب �أن يكون املوقد يف موقع �آمن مقارنة مبوقع املولد الكهربائي
وم�سافة �آمنة بحيث ال يتعر�ض موقع املولد ل�سقوط �شرر اللهب
نتيجة هبوب الرياح من اجتاه املوقد باجتاه املولد الكهربائي

7 .7يجب �أخذ احتياطات ال�سالمة املطلوبة يف حاالت نزول املطر.

وخزانات الوقود.
�7 .7ضرورة التنبيه واتخاذ االحتياطات الوقائية املطلوبة نظرا حلتمية تغيري
اجتاه الرياح ب�شكل عك�سي وكذلك زيادة �سرعتها خالل �ساعات اليوم.
8 .8عدم ترك اجلمر يف اخليمة وقت النوم بغر�ض التدفئة وذلك لتفادي:
 �سقوط اجلمر �أثناء احلركة غري الإرادية يف النوم والت�سبب يف احلريق/الإ�صابة
 زيادة ن�سبة غاز �أول وثاين �أوك�سيد الكربون يف اخليمة (�إذا كانت مغلقةال ت�سمح بالتهوية) والت�سبب يف املوت.
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�إر�شادات ال�سالمة وال�صحة اخلا�صة بعمليات
قيادة ال�سيارات وقطع الغيار املطلوبة
عمليات قيادة ال�سيارات:
�1 .1ضرورة الت�أكد من تواجد جميع معدات ال�صيانة املطلوبة يف حالة
حدوث �أي ثقب �أو تلف للإطار ي�ستوجب تبديله قبل ا�ستخدام
ال�سيارة.
�2 .2ضرورة املعرفة والإملام مبعايري وا�شرتاطات ال�سالمة املتعلقة
بالقيام بعملية تغيري الإطار.
3 .3يجب �سلك الطريق العام �شبه املمهد لتفادي �إثارة الأتربة وم�ضايقة
املخيمني و�إحلاق ال�ضرر بحاجياتهم.
�4 .4ضرورة تفادي الدخول يف الوديان اجلارية وبالأخ�ص يف �ساعات
املطر وذلك تفاديا للتعر�ض ملخاطر اجلرف واحلوادث.
�5 .5ضرورة التقيد باحليطة واالنتباه �أثناء ال�سواقة ل�ضمان الوقاية من
�أي خطر /حادث فجائي حمتمل.
6 .6يجب تفادي �إثارة �أية �أنواع من ال�ضو�ضاء تتعدى امل�ستويات
امل�سموحة لتفادي م�ضايقة املخيمني.

�إر�شادات �أخرى متعلقة بال�صحة و ال�سالمة
1 .1تفادي رمي املخلفات �أو ركود املياه (غ�سيل ،طبخ�...إلخ) ب�شكل
غري �صحي و�آمن مما يرتتب عليه جذب /جتمع احل�شرات وخلق
بيئة غري �صحية.
2 .2تفادي �سكب املاء يف اجلحور ال�صغرية مما يرتتب عليه خروج
العقارب واحل�شرات الأخرى الال�سعة.
�3 .3ضرورة �أخذ احليطة يف حالة رفع ال�صخور لعدم التعر�ض للدغة
عقارب /ح�شرات م�ستقرة �أ�سفلها.

9

10
�4 .4ضرورة م�صاحبة الأطفال يف عمليات الت�سلق و �إر�شادهم
للطرق الآمنة يف الت�سلق و النزول لتفادي التعر�ض
ملخاطر ال�سقوط.
�5 .5ضرورة ا�ستخدام الأحذية املنا�سبة /املتخ�ص�صة
لعمليات الت�سلق وامل�ستلزمات الرئي�سة الأخرى ذات
ال�صلة وتفادي �أية ممار�سات غري �سليمة و�آمنة.
6 .6يف حاالت الربق /ال�صواعق ال ين�صح باالختباء
(الوقوف) حتت الأ�شجار.
�7 .7ضرورة توفري �صندوق الإ�سعافات الأولية املنا�سبة مع
طفايات احلريق اليدوية لل�ضرورة.
�8 .8ضرورة الت�أكد من �أن �صندوق الإ�سعافات الأولية يحتوي
على الكحول واملحاليل املطهرة.
�9 .9ضرورة التزود بامل�ستلزمات الأ�سا�سية (مياه عذبة
 مالب�س منا�سبة للظروف اجلوية  -و�سائل ات�صالحديثة�...إلخ)
يف حالة تواجد الأطفال ولتعزيز ا�ستمتاعهم وا�ستدامة
فرحتهم يجب توخي احلذر من خالل تقييم جميع املخاطر
املحتملة (ال�سيناريوهات) للعمليات والرتكيبات امل�شيدة
لتوفري الرتتيبات الوقائية املطلوبة وتفادي �إ�صابتهم ب�أي
خطر.
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ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﻚ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.

ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮات ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻜﻢ
ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت
إدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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