يجب توفير أماكن استراحة مناسبة للعمال خالل فترة
.االستراحة وباألخص استراحة الظهيرة
l

يجب توفير مداخل ومخارج مناسبة إلى مواقع احلفر
من أجل تفادي وقوع إصابات السقوط وتسهيل عمليات
.اإلخالء أثناء حاالت الطوارئ

l

A proper resting place shall be provided for the
workers especially during the mid day break.

l

يجب تأمني موقع املشروع من دخول األشخاص غير املصرح
. خاصة األطفال وغير املعنيني،لهم
l

يجب فحص جميع معدات احلماية الشخصية والتأكد من
خلوها من العيوب لضمان سالمتها قبل استخدامها في
.املوقع
l

All the Personal Protective Equipment (PPE) shall
be inspected to ensure their safety and to make
sure that they are free from defects before using
on site.

Secure the project site to prevent unauthorized
individuals from accessing the site especially
children.

يجب توفير منصة عمل مناسبة حلماية العمال من
.مخاطر السقوط

l

l

l

Provide proper access to the excavation sites
in order to prevent fall injuries and easy escape
during an emergency.

l

Provide proper working platform to protect
workers from falling hazards.

l

يجب تنظيم حركة املركبات واآلليات في املوقع حلماية
.العمال من حوادث الطريق ومخاطر الدهس واالصطدام
l

Site traffic shall be regulated in order to protect
workers from traffic accidents and risks of running
over.

l

يجب حماية جدران احلفر من االنهيار وذلك بتوفير “أنظمة
سند وتدعيم جوانب احلفريات” لضمان حماية العمال من
.مخاطر انهيار جدار احلفر وسقوط املواد
l

يجب التأكد من وقوف الشاحنة على أرض مستقرة
ومسطحة خالل عمليات التفريغ لتفادي مخاطر انقالب
.الشاحنة
l

l

Secure the excavation walls by providing supports
such as shoring to protect workers from cave-ins
and falling materials.

l

While off-loading at site, always make sure that the
trucks are stopped on a firm and leveled ground
surface to avoid risk of overturning.

السالمة في مواقع اإلنشاءات
إدارة الصـحـــــة والســــالمــــة العــامــــــة
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لالقتراحات والشكاوى والبالغات اتصل على

 بـناء مديـنة متميـزة تتوفر فيـها رفاهيـة العيـش ومقومات النجاح:رؤيـتنا

Safety in Project Sites

يجب التأكد من ترك مسافة آمنة بني الشاحنات واملمتلكات
اجملاورة أثناء عملية تفريغ احلمولة وذلك لتفادي أي أضرار أو
.إصابات جراء تدهور الشاحنة
l

Public Health & Safety Department
Occupational Health & Safety Section
Tel: 04-2064244, Fax: 04-2270160
www.dm.gov.ae
For complaints and suggestions call 800 900
Our Vision: Creating an Excellent City Provides the Essence of Success and Comfort of Living

Proper safe distance shall be maintained between
the trucks and nearby properties while off-loading
to avoid any damages or injuries as a result of
truck turning over.

l

