التزامـ�ك بمتطلـبـ�ات

AVOID

الصحــ�ة والسلامـــة

BY COMPLYING WITH

المهنيـــ�ة يجنبـــ�ك

OCCUPATIONAL

ا لـحـ�و ا د ث

ACCIDENTS

HEALTH AND SAFETY
REQUIREMENTS

إدارة الصحـــة والسالمـــة العامـــة

Public Health & Safety Department

قـســم الـصحــة والـسالمــة المـهنيــة

Occupational Health & Safety Section

. بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح:رؤيتنــا

Our Vision: Creating an excellent city that provides the essence of success and comfort of living.

AVOID ACCIDENTS BY COMPLYING WITH OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

التنبيه المتعلقة بالسالمة و ذلك/يجب توفير أنظمة اإلنذار
إليقاف عمل المكائن واآلالت في حالة الدخول غير المصرح به
.إلى منطقة الخطر أو إلى خطوط عمليات و تشغيل اآلالت
Provide proper safety warning system to stop operation
of machineries and devices in case of unauthorized entry
to danger zone and operation path of machineries.

خزانات/يجب إجراء الفحوص الدورية و الصيانة المنتظمة ألوعية
الضغط لضمان التشغيل اآلمن لها ومنع مخاطر االنفجار
Provide regular test and maintenance for the pressure
vessels to assure their safe operation and prevent
explosion hazards.

يجب اتباع إجراءات إغالق و تأمين مصادر الطاقة بدقة تامة
أثناء القيام بعمليات الصيانة لآلالت و المكائن و ذلك لتفادي
.التشغيل غير المقصود أو المفاجئ لآلالت و المكائن

ًيجب توفير نظام التخزين السليم لمنع سقوط أوال
.وانهيار المواد والتسبب في إصابات
Provide proper storage system to prevent goods
from collapsing and causing injuries.

يجب توفير منصة عمل مناسبة و نظام حماية من
.السقوط لحماية العمال من المخاطر المحتملة
Provide proper working platform and fall
protection system to prevent fall injuries.

يجب توفير الشبكات السلكية الواقية للمراوح
أيادي األفراد إلى/الصناعية و ذلك لتفادي وصول أصابع
.شفرات المروحة

Lock out / Tag out procedures shall be strictly followed
while performing maintenance works on machineries
to prevent unintentional or accidental startups.

Provide wire mesh guard for industrial fan to
prevent workers, fingers from getting into
contact with rotating blade of the fan.

يجب التأكد من خلو منطقة الرفع و مسار تشغيل الرافعة
.من األشخاص خالل عمليات الرفع

يجب توفير الحماية الواقية المناسبة لألجزاء المتحركة
لآللة و ذلك لمنع وصول األيدي أو األعضاء األخرى
.المالبس إلى منطقة الخطر/بالجسم

Always make sure nobody is under the lifting load
or operation path of the overhead crane while lifting
items.
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التزامـك بمتطلـبـات الصحــة والسالمـــة المهنيـــة يجنبـــك الـحـوادث

Provide proper safety guards for moving parts of
the machinery to prevent workers, hand or other
body parts from reaching danger zone.
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