
 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 1    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 : مقدمة
سالمة وصحة اإلنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة  بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على السالمة والصحة المهنية تعرف

أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد ، أو بعبارة  المهنية خالية من مسببات الحوادث أواإلصابات أواألمراض

   ; والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر اإلصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف

وتعبر بيئة العمل عن المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي واالجتماعي لجميع أماكن العمل والتي تشكل جزءا من 

لبيئة العامة ،  وتعرف مخاطر بيئة العمل  باحتمالية حدوث الخطر  سواء نتيجة ظروف أو ممارسات العمل مكونات ا

التي قد تشكل خطورة تصيب صحة الفرد،  أو مكونات بيئـــة العمل أو البيئة العامة نتيجة التعرض لعوامل بيئة العمل 

ة والتالؤمية/األرجونومية( ، من ناحيه اخرى يعرف تأمين  / او المختلفة )الفيزيائية والكيميائية والحيوية والميكانيكي

إصحاح  بيئة العمل باإلجراءات المتخذة لتحسين بيئة العمل وشروطه وظروفه، أو معالجة العوامـل التقـنيــة والبيئية 

تستهدف اإلستراتيجية الوطنية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة و .والشخصية المؤدية إلى مختلف مخاطر بيئة العمل

العمل تقليص عدد األشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل ، وخفض معدالت اإلصابة في مكان العمل بنسبة 

مصاحبة للنشاط التحكم في المخاطر ، والوقاية من األخطار والمخاطر ال، ايضا  . 2020% على األقل بحلول عام  40

منذ البداية وفي مرحلة اإلنشاء والتصميم ، وتحسين ظروف العمل وتوفير بيئات عمل صحية وآمنة وعادلة تحقق العمل 

 الالئق .

 

ان الحفاظ علي البيئة لم يعد رفاهية أو ترفًا؛ وإنما أصبح قضية تتوقف عليها قدرة اإلنسان علي التمتع بحياة آمنة وصحة 

 ، وانه   نفسه الشخص هو العمل سالمه بيئة على المحافظة في األول الشخص ن ينتج ويبدع، ونجد انجيدة تتيح له أ

على   الحياة مجاالت كل في المهنية والصحة السالمة وتدخل منها، الوقاية وبين اإلصابه بين والفصل بمقدوره التحديد

 ، وعند وأصولها السالمة قواعد إتباع عن فالغنى الكهربائيةالمنزلية  األجهزة أو الكهرباء مع سبيل المثال عندما نتعامل

 المصانع داخل أنه وبديهي السالمه،  وأصول قواعد إتباع إلى نحتاج الشوارع فأننا في السير حتى أو السيارات قيادة

 األدوية تناول عند بأنه القول يمكننا أننا بل السالمة، قواعد إلى نحتاج فأننا التعليمية وفي المنشآت المختلفة العمل وأماكن

وتسعى الجامعة دوًما إلى الوصول إلى بيئة عمل آمنة   .السالمة قواعد أتباع إلى نحتاج فأننا عام1أوتناول الط للعالج

 " ليكون المهنية والصحة السالمة إعدادهذا الدليل" وقد تم . خالية من مسببات الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية

المسئولية  تحمل الجميع من ، العاملين ، الطالب ، ونتوقع التدريس هيئة اعضاء ممثله فى الجامعه افراد   لجميع مرجعاً 

 تقع تحت مسئوليتهم، التي والممتلكات لجميع األفراد  العمل وسالمه بيئة صحه يخص فيما والتدقيق والتوجيه والتنسيق

 إلى األول المقام في تهدف التي السالمة وقواعد سياسات ، وإجراءات من الكثير جمع خالل تم اعداد الدليل من كما 

  بكليات او ادارات الجامعه  اوالعاملين الطالب لها يتعرض التي قد المختلفة المخاطر من الوقاية أو التخلص

 العمل  بیئة وتأمین المھنیة والصحة السالمة وحدة

 :الرؤیة

 وسالمة آمنة بيئة توفير خالل من المهنيه ، والصحة السالمة وإجراءات معايير وتنفيذ تخطيط فى متميزة الوحدة تكون أن

 .التدريس  هيئة وأعضاء والعاملين للطالب

 :الرسالة
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   الجامعه/ الكليه   ومرافق البشرى ومنشآت للعنصر والسالمة االمن توفير على يعمل   فعال داخلى وقائى نظام انشاء

 : اإلستراتيجية األهداف

 :العام الهدف

 .والممتلكات األرواح وحماية السالمة و األمن معايير تحقيق

 المھنیه  بلمنشأه:  والصحة السالمة أهداف
، العاملين  ، الطالب ، معاونيهم التدريس هيئة د من  أعضاء األفرا حماية .1

ما تشمله المنشأه من ممتلكات حماية .2

العمل    بيئة حماية .3

 .تحاكى خطط االخالء والتصرف فى حاالت الطوارئ   سيناريوهات و  خطط إعداد   .4

 .واإلغاثة المواجهة أعمال تنفيذ وكيفية والكوارث األزمات إلدارة الثقافي الوعي نشر   .5

 .الصناعي األمن إجراءات على المستهدفة الفئة تدريب  .6

 .األولية االسعافات إجراءات على المستهدفة الفئة تدريب   .7

 والرصد المبكر اإلنذار أجهزة تحديث على العمل   .8



 من المخاطر الوقاية يكفل بما مع توفير بيئه آمنه للعمل المهنية والصحة السالمة وسائل بتوفيرجميع وذلك

 عن ناتجة أوكونها  حريق أو بيولوجية أو ميكانيكية أو كيميائية )طبيعيه ( ، أو  فزيائية كانت سواء المختلفة

 إهمال .........

 

هو الشخص الذي يقوم في مختلف المنشآت بدور وقائي فيها من خالل : السالمة والصحة المهنية مسئول

 اإلشراف على تطبيق معايير السالمة والصحة المهنية بالمنشأة، بتكليف من صاحب العمل أو من ينوبه في المنشأة. 

 

 المهنية مهام مسئول السالمة والصحة

  إبداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص باإلنشاءات والمعدات واألجهزة الخاصة باإلنتاج

  والخدمات واألجهزة الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات والتوسعات التي تطرأ عليها

 تحديد خدمات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشاة  •

 االشتراك في إعداد الخطط االستثمارية الخاصة باحتياجات التنفيذ 

 : التعرف علي جميع األنشطة بالمنشأة وجميع العمليات اإلنتاجية الجارية فيها •

 خامات أولية / مواد وسيطة / منتج نهائي / مواد خطرة ونفايات 

 اتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من المخاطر المحتملة  

  علي المخاطر في بيئة العمل )فيزيائية / ميكانيكية / كهربائية / بيولوجية / كيميائية / وسلبية ( من حيث التعرف

  خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها وآثارها علي صحة وسالمة العاملين واقتصاديات المنشأة

ياسات للتعرف علي نوعية المخاطر ومستويات تركيزها قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام األجهزة الخاصة بالق •

وطبيعتها كماً وكيفاً وآثارها علي صحة العاملين وسالمة بيئة العمل والتعرف علي نظم التحكم والسيطرة علي األخطار 

 .  والملوثات
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ستجابة لمواجهة إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة وإعداد خطط اال •

  الطوارئ واألزمات وتدريب العاملين عليها

  االشتراك في وضع المواصفات الفنية لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الشخصية والتحقق من فاعليتها و ومالئمتها

  لطبيعة العمل

  واستخالص التوصيات تحليل البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية والحوادث الجسيمة

   الالزمة لمنع الحوادث وإصابات العمل

 أبداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين عن طريق الندوات وورش العمل والملصقات والنشرات  

 االشتراك مع اإلدارة في تخطيط البرامج التدريبية للفنيين وأعضاء لجنة السالمة والصحة المهنية  

  يش الدوري علي أماكن العمل للتعرف علي المخاطر والملوثات والتزام العاملين بتنفيذ التعليماتالتفت  

  إعداد ملف خاص بإدارة خدمات وسياسات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  

من المحتمل أن تسبب إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيانة واإلصالحات أ، أي عمليات أخري   

  خطورة علي سالمة وصحة العاملين

   متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق واإلنفجارات وكذلك المعدات الخاصة باإلسعاف

 . واإلنقاذ

 

 بالكلیه:   العمل بیئة وتأمین السالمة لجنة رئیس
 

 : المھام

ومتابعه  بها وااللتزام واإلرشادات التعليمات في تنفيذ الكلية إدارات باقي أداء ومتابعة اللجنه أعمال تسهيل
 التقارير المقدمه من امين الكليه 

 

  :واالختصاصات المهام:  الكلية امين
 التاليه: واالختصاصات  لمھامبا لیقوم لوظیفته طبقا   باللجنة دائما   عضوا   الكلیة أمین یعتبر

 ./ المعامل اإلداريه األقسام رؤساء مع بالتعاون والتحذيرية االرشادية العالمات وجود من التأكد .1
 .التدريس وقاعات والمعامل المختلفة االدارية االقسام داخل والسالمة االمن اجراءات من التأكد .2
 .المخازن فى والسالمة االمن اجراءات مراجعة .3
 .الكهربائية التوصيالت سالمة من التأكد .4
 .الطوارئ ومخارج أبواب فى والسالمة االمن اجراءات مراجعة .5
 .صالحيتها من والتأكد االطفاء وسائل على الدورى التفتيش . 6

 .الحريق حنفيات على الدورى التفتيش .  7
 .سالمتها من والتأكد مرافق الكلية جميع داخل االنذار وسائل على الدورى التفتيش .8 

  .االطفاء معدات لجميع الدورية الصيانة متابعة . 9
 المعلومات )الموقع االلكترونى للكليه ( شبكة على للجنه موقع انشاءمتابعه . 10



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 4    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 الموقع االلكترونى للكليه  االلجنه على اخبار . تحديث11
 واضحه أماكن فى الطوارئ هواتف ارقام تسجيل .12

 

  السالمه والصحه المهنيه وينبثق دوره من لجنه :واالختصاصات المھام: واإلعالم التوعیةمسئول 
 والجامعة األخرى،  بالكليه والكليات األزمات إدارة وحده مع التنسيق .1

 المعلومات )الموقع االلكترونى للكليه ( شبكة على للجنه موقع انشاء .2

 الموقع االلكترونى للكليه  علىالسالمه والصحه المهنيه لجنه  اخبار تحديث .3

 األزمات سجل فى الكلية كيان تهدد ان يمكن ازمة تعتبر التى المواقف جميع تسجيل .4

 ازمة ألى حلول اليجاد وذلك القرار لمتخذى المعلوماتى الدعم توفير طريق عن المساعدة تقديم  .5

 مبنى الكلية  عن الكافية المعلومات توفير  .6

 واضحه أماكن فى الطوارئ هواتف ارقام تسجيل .7

  السالمة وسائل عن ارشادية مطويات اعداد .8
 

 : العمل بیئة وتأمین السالمة لجنة ھامم

 .الكلية ا لجامعه /  لمنشآت وتأمين حماية خطط إعداد .1
 .أزمة وجود حال فى التصرف كيفية تحاكى سيناريوهات تنفيذ مع واإلخالء الطوارئ خطط وضع .2
 .بالجامعه المدنیة والحمایة الدفاع وحدة مع والتعاون المستمر التواصل .3
 .المعنية الجهات مع بالتنسيق للمواصفات ومطابقتها الحريق مكافحة نظم صالحية من التأكد .4
 .المراقبة خطط وضع .5
 التدريب برامج وتنفيذ خطط وضع .6

 .واإلدارية العلمية الكلية أقسام بجميع والسالمة األمن معايير تنفيذ متابعة .7
  .تحدث أن يمكن التي المخاطر تقييم .8
 .التثقيفية والمحاضرات الندوات خالل من واألمن السالمة بأمور التوعية نشر على العمل .9

لمختلف  المدنية والحماية الدفاع بلوائح الواردة المواصفات وتطبيق بتنفيذ المتعلقة التثقيفية الدراسات عداد. ا10

 .بالكلية والمنشآت األنشطة
 .والعاملين الطالب بين والسالمة االمن بقواعد خاصة ارشادية لوحات اعداد. 11

 .بالكليه والعاملين للطالب المستمر التدريب لضمان عمل ورش إعداد . 12

 بالمخازن العاملين على وتوزيعها للتخزين اآلمنة باإلجراءات ارشادية مطويات اعداد . 13
 االولية واالسعافات المدنية والحماية والسالمة االمن عن تدريبية دورات اعداد. 14 

 .الشفافيه من كامل إطار فى والبيانات المعلومات إتاحة. 15 
 

من اللجنه الرئيسيه للسالمه والصحه دوره نبثق وي األولیه واإلسعافات المھنیه الصحة مسئول
 فى االتى:  وتقع مهامه ، المهنيه
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 .والمهنية الصحية للمشاكل والعالجية الوقائية البرامج إعداد .1
وأنفلونزا  الخنازير  الطيور أنفلونزا)  مثل أوبئة حدوث حال فى الوقائى الطب مجال فى وخاصة الصحى الوعى نشر .2

)..... 
 .هللا قدر ال كارثة حدوث حال األوليه فى لإلسعافات المطلوبة اإلمكانيات وجود من التأكد .3
 .األزمة أثناء التعامل لكيفية آلية لوضع المستشفيات )خاصة المختصة الجهات مع التنسيق .4
، معاونيهم التدريس هيئة أعضاء من لكل منها الناتجة واألمراض المهنية المخاطر تحديد .5

،  والخدمات المعاونه   .اإلداريين،  الطالب

  األمان( وسائل توفير -تدريب -توعية)  المهنية المخاطر في والتحكم الوقاية خطة إعداد  .6

 :والسالمة األمن توفیر فى الجامعة مسئولیات ماهى

األخرى على  الجهات مع أو بالتعأون بتوفيرها سواء والسالمة األمن توفير على بالعمل االساسية المسئولية عليها تقع 

 واألقسام للكليات المختلفة وتوجيهات وإجراءات قرارات اصدار بمثابة تكون عمل خطة الجامعة ـ أيضا وجود او اعداد 

 وأن ،جمیعا أولویة لنا الجامعة وسالمة شعار أمن یكون وأن الواقع أرض على بترجمتها تقوم بدورها والتى اإلدارية

 :االتى بالشكل تكون

  :الوقایة
 على الجامعة  ، والعمل مؤسسات بكافة والسالمة لألمن اشتراطات ووضع والحوادث االصابات لمنع إجراءات اتخاذ 

 اإلرشاد عملية فى ليقوموا بدورهم والسالمة األمن إجراءات على والعمال واإلداريين و، التدريس هيئة أعضاء تدريب

 .والتنفيذ والمتابعة والتوجيه
 االضطرارى واالخالء الطوارىء لحاالت خطط وضع.

 المستطاع قدر والسالمة لألمن ومالئمة مناسبة بيئة تمثل كلية كل أن من التأكد. 

 :كاالتى وهما جأنبين العمل خطة تتضمن أن ويجب
 :األول الجانب

 ال بحيث منها يحتاج ما وترميم المبأنى صيأنة :ويشمل للطالب والسالمة األمن يوفر كبناء الكلية بجاهزية ويتمثل 
  .صالحيتها سوء حال فى واإلصابة للحوادث الطالب تعرض

 الخصوصية توفر بحيث وتأمينها البوابات سالمة من التأكد 
 االدوار  فى وخاصه منها الوقوع من الطالب تحمى بحيث وتأمينها التدريس وقاعات المعامل نوافذ سالمة من التأكد

 .العليا

 اثناء واألمن الحماية لتوفير اإلدارية والمكاتب التدريس وقاعات المعامل وأبواب الخارجية االبواب سالمة من التأكد  
 .بعده أو الدراسة وقت

 ممارستهم أثماء بللطال السالمة والحماية توفر بحيث  الطالبية األنشطة ممارسة وأماكن األرضيات سالمة من التأكد 

 .المختلفة لألنشطة
 الكهربائية بالصعقات اإلصابة من الحماية توفر بحيث الكهربائية التوصيالت سالمة من التاكد 

 بالكلية والعاملين للطالب الصحية السالمة خدمات توفير.  

 للتأكد جاهزيتها تقارير ورفع بالكليات تفقدية جوالت بعمل بالكلية العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة لجنة قيام 
 .اعاله النقاط كل من
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 :الثانى الجانب

 الجامعة اداراة قبل من واتباعھا اتخاذها یجب التى المھنیة والصحة والسالمة األمن إجراءات

 :ونشمل

 الوقايه  وطرق أهميتها وماهى المهنية والصحة والسالمة األمن مفهوم عن والطالبات للطالب تثقيف بعمليه القيام
 .والمتطلبات واإلجراءات

 من تطبيقها ليتم كلية بكل المهنية والصحة والسالمة األمن وتعليمات وإرشادات متطلبات توضح عمل الية وضع  
 :وتشمل الطالب قبل من واتباعها الكلية إدارة قبل

 الطالبى  العنف مكافحة 

 للطالب الشخصى السلوك مراقبة  
 الصحية السالمة. 

 االخالء وخطة الطوارئ حاالت.  

 اإلطفاء وأجهزة أدوات توفير.  

 األولية اإلسعافات حقيبه توفير.  

 ودورات التدريس وقاعات والمعامل واإلداريين التدريس هيئة أعضاء حجرات فى والسالمة األمن إشتراطات توفير 

 .الطرقات – المياه
 

 :الكلیة مسئولیة ماهى

 بيئه الكلية وجعل الكلية فى والسالمة األمن وإجراءات شروط بشأن الجامعة تعلميات تنفيذ كلية كل إدارة على يجب

 بشكل الطالب أو التدريس طاقم أو لإلدارة سواء واإلرشادات المعلومات توفير على جاهدة تعمل وأن مالئمة للدراسة

 :األتى بعمل وذلك العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة متطلبات على وتدريب محاضرات توعويه، 

 :واالستقصاء الفحص أعمال -أوال

متابعة  من تمكن دقيقة فحص برامج وجود هو تكلفة وأقل فاعلية أكثر الصيانة برامج تنفيذ وأساليب خطط يجعل ما إن

 في األمران وهذأن وانخفاضا التكلفة، االداء في فاعلية يحقق تفاقمه قبل الخلل على فالتعرف المنشأة، مكونات جميع

 أعمال لتنفيذ المسبق التخطيط إمكانية عن يتأتى وهذا .والصيانة التشغيل مجال في العاملين أهداف أهم األساس يمثالن

كما يتطلب من  .اإلنتظار معها يمكن ال األهمية من درجة إلى العطل يصل أن قبل الالزمة الميزانية الصيانة، ورصد

 عليها ما يطرأ لمعرفة المختلفة، ومرافقها وتجهيزاتها المستمره للمبانى والمالحظه  المتابعه بأعمال القيام الكلية إدارة

بمعرفتهم، منها ظهور  إصالحها يمكن التي البسيطة األعطال تحديد مع .أصال بها موجودة تكن لم وتغييرات شواهد من

 أفقية أو مائلة تشققات ، ظهور لمياها دورات بأسقف رشح بالجدران، ظهور االسقف إلتقاء خطوط في انتفاخات

........  باالعمدة، شروخ الخرسأنية،  حدوث للبالطات السفلية االسطح  الداخلية األسقف في تصدع بالجدران ، حدوث

 إلى األمر يصل وقد المذكوره، والمالحظات الشواهد من باي الجامعة إدارة إبالغ سرعه  يجب وفى هذه االحوال

 جهات قبل من المطلوبه والمعالجة الفوري - األصالح أعمال المناسبه إلتمام اإلجراءات اتخاذ يتم لكياإلبالغ   ضرورة

 .الجامعة بإدارة اإلختصاص
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 :الكلیة فى المخاطر مصادر

 :الفیزیائیة المخاطر .1

التهوية،  اإلضاءة، لعوامل اإلدارية المباني أو الورش أو المعامل أو الدراسية بالقاعات البيئة مالئمة عدم عن تنجم قد

 .التعليمية المنشآت وتجهيز إنشاء عند المهنية والصحة السالمة إجراءات تطبيق لعدم نتيجة وذلك الحرارة الضوضاء،

  :األتى فى الفزيائية المخاطر تتمثل ذلك وعلى
الحرارة التي تؤدي إلى اإلجهاد الحراري، والضوضاء التي إذا تم التعرض لمستويات معينة منها على فترة طويلة تؤدي 

إلى مشاكل في  إلى فقدان السمع، والضوء، واإلشعاعات التي قد تؤدي إلى بعض السرطانات، االهتزازت التي قد تؤدي  

أوجاع مزمنة في منطقة الظهر ، باالضافه الى  انها تلك  د أو إلى تروية الدم للمناطق المعرضة في الجسم مثل الي

حيث يختلف و مالئمة المتواجدون في المؤسسة و التي تمثلها المؤثرات الطبيعية الغير لها المخاطر التي قد يتعرض 

بعاثات  حرارية  ناتجة وجود حرارة  زائدة  نتيجة  ظروف  مناخية ، او ان :لمثيتباين تأثيرها حسب بيئة العمل و طبيعته 

الرطوبة أو البرودة الزائدة  و هذا ما يتعرض له العاملون في  من انشطة التشغيل )في المصانع و المفاعالت النووية(  ، 

  .مجاالت الصناعات الغذائية و ما يصاحبها من تخزين و تبريد... الخ

 

 ر مناسبة: الغیاإلضاءة  -2 

في وجود إضاءة صحية مناسبة   على مستوى قياسي من الرؤية يتحقق  التي تعتمدهناك الكثير من مجاالت األعمال 

وذلك لتجنب مخاطر ازدواجية الرؤية؛ خاصة في المجاالت الحيوية  مثل أطباء الجراحة، قائدي المركبات و 

 .الطائرات....الخ

غير مباشر  يؤثر على مستويات ضغط  الضوضاء: للضوضاء تأثير مباشر على التركيز أثناء أداء األعمال و تأثير . -3

الدم و انتظام ضربات القلب؛ خاصة في المختبرات العلمية و قاعات الدراسه. لذلك هناك اجراءات هندسية لعزل الصوت 

 .طبقا لمعايير هندسية و صحية.... الخ

أن التعرض لزيادة أو الضغط الجوي: يتضح هيمنة هذا العامل في مجاالت الطيران و الغوص في األعماق؛ حيث   -4

    .لنقص في الضغط الجوي قد يؤدي إلى أضرار صحية مختلفة

 :الكیمیائیةر لمخاطا
أو من مالمسة   مذيبات ،وأدخنة، مبيدات و تنتج من استنشاق مواد كيميائية على شكل أبخرة، وغازات سامة، وأتربة،

 لها  الكيميائية على درجة تركيز المادة، ومدة التعرضوتعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد ، الجلد لهذه المواد 

إما على شكل مواد صلبة مثل األتربة واألدخنة واأللياف )االسبتوس(، أو على   .والملوثات الكيماوية تكون في الهواء

 إلى أمراض مختلفة من الحساسية والربو وبعض السرطانات كسرطان الرئة شكل غازات وأبخرة ويؤدي التعرض لها

 .  والغشاء المحيط لها

جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها االسم العلمي والتجاري لوضع بطاقات تعريف يجب على المنشاه  -

والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السالمة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على 

 .ورة في هذه المواد من مصنعها أو موردها عند التوريدالبيانات المذك

تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها  -

 طر وبطرق األمان والوقاية من هذه المخا
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اقهم بعمل يعرضهم للمخاطر الكيميائية الكتشاف أي حالة عند التحالطالب / العاملين  إجراء الفحص الطبي االبتدائي على  -

لمقارنتها  الشخصبشدة عند تعرضهم للملوث الكيميائي ويحتفظ بنتيجة الكشف الطبي بملف   مرضية ظاهرة أو كامنة تؤثر على 

ميائية الكتشاف أي مرض المعرضين للمخاطر الكي املينبنتائج الفحوص التالية، على أن يتم إجراء الفص الطبي الدوري على الع

الطبية لطبيعة العمل، وتحدد دورية الكشف طبقا للمواد التي يتعرض  لياقة المهني مبكرا نتيجة التعرض لها والتأكد من استمرار 

  م. وصحتهالعاملين وسرعة تأثيرهأعلى  الشخصلها 

لنوع النشاط المزاول وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية جراء القياسات الدورية الالزمة للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل تبعا ا -

 .للتأكد من أنها ضمن الحدود المسموح بها

 

وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية نموذجا لالحتياطات 

 قه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآتواالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبي

   

 :المخاطر البیولوجیة 

أما أصحاب المهن  ، تنجم عن دخول الميكروبات المختلفة لجسم اإلنسان من فيروسات وبكتيريا وطفيليات وغيرها

حسب نوع   وتتنوع األمراض ،لصحي.اوالحقل  فهم العاملون بالمعامل، والمزارع، المعرضون لهذا النوع من المخاطر

 .السل، والكبدي، وااليدز والمالريا   اإلصابة، فهناك االلتهاب

 

من خطر اإلصابة بالبكتيریا والفيروسات والفطریات والطفيليات وسائر  وقایة التلتزم المنشأة   باتخاذ وسائل   

بها وعلى سبيل المثال ما ينتج  لظروف اإلصابة لين / الطالبماالمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض الع

 :عن

 .التعامل مع الحيوانات المصابة والنافقة ومنتجاتها ومخلفاتها  

 .مخالطة اآلدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية  

 .وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية والبيطرية الخطرة 

 .ال وتخزين ومعالجة التصرفات السائلة بأنواعهاالمختلفةوحدات استقب  

وتضع السلطة المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية نموذجا لالحتياطات 

 تواالشتراطات ووسائل الوقاية المشار إليها في هذه المادة يمكن للمنشأة تطبيقه وذلك لحماية العاملين في هذه المنشآ

  

 :المیكانیكیة المخاطر 
 السالمة غياب إجراءات نتيجة العملية والمختبرات بالورش والمعدات اآلالت لمخاطر األفراد تعرض نتيجة تحدث 

 أدوات - مكابس - مقصات- حادة آالت" صلب وجسم الشخص جسم بين إصطدام حدوث فى وتتمثل المهنية والصحة

 التشييد أعمال مخاطر إلى باإلضافة"سيور تروس – الحركة نقل ووسائل اإلنتقال وسائل – وجر رفع أدوات - العمل

 . السقوط  -اإلنهيار – الحفر) والبناء
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  : المخاطر الھندسیة 

مخاطر التوصيالت والتجهيزات الكهربائيةتتضمن المخاطر الناجمة عن التوصيالت الكهربائية وتشغيل الماكينات     

وغرف الكهرباء ولوحات الكهرباء  الحاسب االلى  واآلالت وأدوات العمل بالورش الفنية والصناعية و مختبرات 

 .  الفرعية وأعمدة اإلنارة ...الخ

 :المخاطر الصحیة 

أو ميكروبات تفرزها البيئة المحيطة ،   ا قد يصيب القوى البشرية في مؤسسة ما من أمراض نتيجة وجود جراثيمهي م  

و التي تشمل مبردات المياه، خزانات المياه، دورات المياه، ، بهم بسبب عدم توافر المرافق الصحية المناسبة كًما وكيفًا 

 األدميين مخلفات بسبب أو مصابة حيوانات مع التعامل نتيجة أو ،   لمؤسسيةالمطاعم، أو نتيجة لتراكم النفايات بالبيئة ا

 .المرضى

 :  مخاطر الحریق

وتؤدي إلى ضياع وتلف الممتلكات نتيجة  .،  قد تُعرض الحرائق حياة القوى البشرية ومستخدمي المنشآت المختلفة للخطر

عدم تجهيزها بأجهزة إنذار ومكافحة الحرائق وتدريب فرق غياب احتياطات السالمة عند تشييد المنشآت المختلفة أو 

 يجب الذى للتصرف كمحاكاة تجربة عملية اجراء عدم ، أو داخل المؤسسة على كيفية التصرف في حاالت الحريق  األمن

   .حرائق حدوث حالة فى العاملين وجميع الطالب يسلكه ان

 
 :  لمخاطر الشخصیة السلبیةا

البشرية ومستخدمي المنشآت من أضرار نتيجة عدم االكتراث بقواعد االستخدام األمثل و تطبيق هي ما يصيب القوى  

 . عدم الوعي بها نتيجة غياب برامج التوعية و تفعيل قوانين تجريم اإلهمال إجراءات السالمة والصحة المهنية كذلك

 

 :   العوامل النفسیة و االجتماعیة •

  ،العالقات االنسانية، الدعم االجتماعي واالسري األجرلزياده ،العمل في ورديات   الضغط العصبي
 

 : اإلنشائیة   المخاطر

 والسالمة األمن إجراءات تطبيق عدم نتيجة التعليمية المنشآت ومستخدمي الطالب لها يتعرض قد التي المخاطر هي 

 البدء الخ عند – ... السالمة تجهيزات - للهروب ساللم – ممرات – مخارج توافر عدم مثل المؤسسة تشييد عمليات أثناء

يتطلب  الذي االمر المبنى بهذا السالمة قواعد االول المقام في االعتبار في الوضع يجب مبنى أى إنشاء في التفكير في

 بداخله المزاول النشاط دراسة يستوجب وذلك الحريق، لخطر تعرضه مدى على والتعرف المبنى لطبيعة جيدة دراسة

 وقاطنى بالمكان العاملين عدد وأيضاً  لالحتراق قابليتها ومدى خطورتها حيث من المستخدمة المواد وخواص  ومراحله

  .حريق حدوث عند للخطر تعرضهم ومدى وأماكن تواجدهم المبنى

 : الھروب بمسالك المتعلقة التوصیات
 اعطائها ينبغى لذالك المباني، داخل االرواح وأمن بسالمة التصالها الحيوية الموضوعات من الهروب مسالك تعتبر

 تتناسب التى النجاة مسالك تقرر ذلك ضوء وعلى المبنى اجزاء من جزء كل في العاملين عدد تحديد ويلزم العناية الكافية
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 التوصيات وتتضمن والسالمة األمن فيه يجدوا مكان الى حريق حدوث عند العاملين خروج يضمن الخطورة بحيث مع

 :التالية

 االبواب تترك أن يشترط وقد فتحها يتعذر بحيث بتثبيتها يسمح وال  للخارج االبواب تفتح أن-

 الخطورة   شديد المزاول النشاط كان ، اذا ذلك االمر استدعى اذا العمل فترة طوال مفتوحة

 .االبواب أو للساللم الموصلة والطرقات العتبات مالئمة -

 .تعترض المخارج التى العوائق إزالة -

 .االبواب فتح طريق توضيح مع هروب كمسالك المستعملة المخارج مواقع توضيح  -

ساعة  نصف لمدة للنيران مقاومة مواد من  الهروب لمسالك الموصلة بالطرق للدخان مانعة وأبواب فواصل تركيب -

 الفتحات .  أو لالبواب للنيران مقاوم زجاج تركيب باحكام الفتحات سد على وتعمل دائمة بصفة مغلقة وتظل االقل ،  على

 .توصيات من بها يتطلب وما كفايتها ومدى الساللم  -

 : ةالكھربائی والتجھیزات باالضاءة المتعلقة التوصیات

 .الفنية لالصول مطابقتها ومدى الكهربائية والتجهيزات التركيبات حالة يتم دراسه وتقرير  - 

 .االضطرارية المؤقتة للتوصيالت أهمية تعطى  -

 .الفنية لالصول مطابقتها مدى لتقدير المصهرات لوحات تفحص  -

 صدور مؤثرات أو المصابيح من حرارية اشعاعات حدوث من المانعة المأمونة الكهربائية بالتركيبات يجهز المبنى

 االنفجار أو لالشتعال قابلة أتربة أو غازات أو ابخرة تحوى التى باالماكن اخرى حرارية

 .الهروب مسالك بمواقع خاصة ذلك االمر اذا لزم    احتياطية اضاءة توفير--

 اللزوم عند بسهولة استخدامها المكان الكهربائي التيار لقطع سهلة وسيلة توفير -

 .منتظمة بصفة الكهربائية والتجهيزات للتركيبات الدورية الصيانة بأعمال القيام من التأكد - 

 .الهروب لمسالك التوضيحية اللوحات بإاستمراريه اضاءة التوصية   -

 

 : الطالب وصحة سالمة

 الخدمات التعليمية جودة توفير على تقتصر ال العناية وهذه واإلهتمام العناية مستويات أعلى يتلقوا لجميع الطالب أن يحق

 لتجنب  ى  جهد أقص بذل يتم  حيث لراحتهم الشخصية والمراعاة العمل بيئة وسالمة سالمتهم تتضمن ولكنها فحسب

 ومعرفة اليومية، والنشاطات لألعمال والمصاحبة المحتملة األخطار من والوقاية والتعامل بالتخلص وذلك الحوادث

تباع ، وان االجميع من واإلجراءات السياسات تلك وتطبيق اإلصابات وقوع منع هدفها وإجراءات سياسات بوجود الطالب

 ل الواحد، الفريق بروح والعمل  واآلمان بالراحة الشعور في بالغ أثر له سيكون العمل أداء أثناء المطلوبة السالمة قواعد

 البرنامج تطبيق  فترة فطوال بالكلية، اليومي تواجدهم خالل الطالب سالمة أهمية على ذكرناه مما أكثر التأكيد يمكن كما

،  آمنة  صحية بيئة في ا يكونو عندما الطالب وتجاوب تقدم على فعال مردود لها حيوي اعنصر تصبح السالمة التعليمي

 وجودمن خاللها    حققلتتالمؤسسه  عاتق تقع على أساسية مسئولية نرى ان هناك  و سالمة بيئه العمل  التفكير هذا ومن

 أنواع أكثر وهى والحريق الكهربائية والصدمات واإلنزالق السقوط يعد المثال سبيل على للجميع  آمنة صحية  بيئة

 وسائل معرفة السياق هذا في ذكرها إلى اإلشارة يجب التي المهمة األمور الطالب،ومن لها  يتعرض التي الحوادث

 .تنفيذها وكيفية الطوارئ  حاالت في الطالب إخالء وطرق
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 :للسالمة األساسیة القواعد 

  الجماعي المشاركه والعمل طريق عن فقط تتحقق فالسالمة ، العمل من جزء دائماً  السالمة

  المهنية والصحة السالمة إدارة مسئول والى إلى فوري بشكل الخطرة الحاالت االبالغ عن -

 تأخير بدون الخطرة األعمال جميع عن االبالغ -

  العناية على الحصول من والتأكد تأثيرها قوة عن النظر بغض صغرت مهما واإلصابات الحوادث وقوع عن االبالغ  -

 .الفورية الطبية

   .بدقة وإتباعها قسم بكل الخاصة السالمة وإجراءات بأنظمة الجيدة المعرفة -

 طفايات نوعية معرفة - وكذلك معه التعامل وطرق الحريق ااالبالغ عن بإجراءات التامة والوعى الكامل  المعرفة -

 .استخدامها  وكيفية الحريق

   .الطوارئ حاالت في اإلخالء إجراءات معرفة  -

   إليك   الموكلة للمهمة المناسبة طبقا  المعدات استخدم -

 .عملك بمنطقة الخاصة والصحة السالمة إرشادات على االلتزام باإلطالع -

 والصحة  السالمة وحدة إدارة قبل من محدد هو كما ومناسب آمن بشكل الكيميائية والمواد النفايات أنواع كافة من التخلص -

 .المهنية

 والتحذيرية اإلرشادية واللوحات بالعالمات االلتزام و التقيد -

   العمل، فى رئيسك بسؤال قوم ذلك من متأكد تكون لم وإذا عملك بها تؤدي التي السليمة للطريقة معرفتك من التأكد -

   زائده باحمال الكهربائية الدوائر تحميل عدم -

   .للتخزين الكهربائية أو الميكانيكية الغرف استخدام عدم -

   .بها التعثر خطر يسبب مما األرضيات على الكهربائية واألسالك الكابالت تمديد عدم -

 األرضيات  مسح مثل مختلفة مخاطر على فيها المؤدي العمل ينطوي التي العمل مناطق في دائماً  التحذير الفتات توضع -

  او الساللم  باألسق او بتنظيف  الممرات العمل أو

 

 : المكاتب في والصحة للسالمة العامة القواعد

   .جوانبها جميع من بالسالمة االهتمام -

   األجهزة أو الكهربائية لألسالك سليمة غير تراها مالحظات أي عن المختصة اإلدارة أو السالمة لجنة إبالغ -

 .المخاطر لتفادي المناسبة اإلجراءات التخاذ اإلدارة في الموجودة والمعدات -

  وأسالك الهاتف كأسالك حادث أي وقوع في يتسبب أو المكتب في الحركة يعيق قد ما وجود عدم من التأكد -

 .سليمة غير بطريقة الممدة الكهربائية التوصيالت -

  استخدامها عدم عند مغلقة واألدراج الخزائن أبواب أن التأكد -

  نفسه الوقت في درج من أكثر سحب عدم -

  المواد تخزين السالمة في عليها المتعارف األمور ومن .األرض على وضعها وتفادي األرفف على المواد وضع -

 .العليا األرفف في واألخفف السفلى األرفف في الثقيلة

  .بالتدخين يسمح ال -
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   للقيام النظافة بخدمات واالتصال العادية النفايات في أخرى حادة مواد أي أو المكسور الزجاج وضع عدم -

 .بالمساعدة

   .استخدامه عند الهزاز المتحرك الكرسي على بقوة االستناد من اإلكثار عدم -

   .إستخدامه محاولة وعدم المكسور األثاث عن المختصة اإلدارة إبالغ -

   الصناديق أو الطاوالت أو الكراسي استخدام وعدم المرتفعة األماكن إلى صولالو في الرغبة عند دائماً  السلم إستخدام -

 .بذلك للقيام

   .درجتها عن النظر بغض اإلصابات جميع عن اإلبالغ -

   .ما لشخص حادث أو إصابة وقوع في سبباً  الحقاً  تكون قد التي المعطلة والمعدات األجهزة عن اإلبالغ -

   .وغيرها والقهوة كالشاي الساخنة السوائل تداول عند الحذر توخي -

  الجلوس فترات عن الناتج اإلرهاق لتجنب المكتب في الجلوس أثناء أخرى إلى فترة من التمارين ببعض القيام -

  طويل لوقت
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 النظافة خدمات

 استخدام  يجب كما إشراف تحت استخدمها يتم وأن معين لعمل المستخدمة المنظفات من فقط محدد ونوع كمية استخدام -

 أو الحوادث وقوعفي  المنظفات من خاطئ نوع أو مفرطة كميات استخدام يتسبب وقد المناسبة الشخصية الحماية معدات

 .تنظيفها المراد القطعة تلف

   .والبقع الشحوم إزالة فى الصحيحة وبالطريقة المالئمة بالتركيزات األمنة العضوية المذيبات إستخدام -

   .النظافة أعمال في الكربون كلوريد ورابع البنزين استخدام يمنع -

  لالشتعال القابلة األنواع أقل من الماء في لالمتزاج القابلة غير المواد إلزالة المستخدمة البقع مزيالت اختيار -

 ذلك ومع المثيل كلورفورم مثل نسبياً  سمية األقل السوائل أو لالشتعال المقاومة الخاصية ذات المذيبات استخدام يفضل -

 قواعد  لطرق وضع مع إشرافهم وتحت المختصين قبل من عليها الموافقة بعد المذيبات استخدام يتم أن المهم من فإنه

 .السالمة

 سكب عدم   عنيفة، تفاعالت أو خطرة غازات إحداث في المواد بعض خلط يتسبب فقد بعضها، مع المنظفات خلط عدم -

   عنيف تفاعل إحداث في ذلك يتسبب فقد القلويات، أو األحماض على الماء

 الماء من كافية بكمية غسلها يتم للجلد مالمستها أو العينين إلى غريبة مواد دخول حال وفي الحوادث جميع عن اإلبالغ -

 .فورية طبية عناية على الحصول ثم ومن دقائق 10 عن تقل ال لمدة

  لالنزالق المقاوم الشمع استخدام -

 لالشتعال  القابلة السوائل وضع يجب كما التنظيف عوامل على تحتوي التي الحاويات جميع على تعريفية ملصقات وضع -

 .عليها الموافقة على الحصول تم آمنة أوعية في

 األخذ  مع مختص إشراف تحت تكون أن يجب والطفيليات والقوارض الحشرات لمكافحة الحشرية المبيدات استخدام عند -

 الوقاية ومعدات السالمة احتياطات أخذ كذلك الحشرية المبيدات تلك استخدامات تقليص على العمل االعتبار عين في

 .استخدامها عند الشخصية

: یجب منھا والتخلص والمھمالت النفایات جمع عند

 .المختلفة النفايات أنواع كافة على تعريفية ملصقات وضع من التأكد .1

 .اليدين لحماية القفازات استخدام .2

 .مطلقاً  المهمالت سلة نبش عدم .3

 .الجمع حاويات إلى المهمالت سلة محتويات نقل قبل آمن بشكل المهمالت بسلة الموجودة البالستيكية االكياس إغالق .4

 .الحاوية في المحتويات لتسقط وأقلبها األطراف من المهمالت سلة امسك .5
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   التغذیة خدمات     

 :التالية التعليمات مراعاة ینبغي

 سارية صحية شهادة لديهم يكون أن المدن الجامعبه/الكافيتريا  (  ( الطعام تحضير في يعملون الذين العاملين جميع على

   .المفعول

 لمسه أو الطعام تحضير من معدية أمراض أو بجروح المصابين العامالت / العاملين منع  

 فى الشعر تساقط لمنع الرأس غطاءزى مخصص  ايضا  لبس الطعام بتحضير يقومون الذين العامالت / العاملين على 

   .الطعام

 ينبغي مما أكثر السوائل أوعية أو الصواني ملئ عدم.   

 دائماً  آمن وضع وفي جافة األرضيات تبقى أن يجب الفور، على المنسكبة والسوائل الطعام تنظيف  

 وعند الممرات، تقاطع عند الحذر درجات أقصى وتوخي دفعها أثناء الحذر اخذ يجب الطعام عربات استخدام عند  

 .دفعها وعدم المدخل عبر العربة سحب يجب المداخل عبر المرور

 فقط بذلك المخولين األشخاص إال بتشغيلها يقوم أال يجب كما بحذر الكهربائية األجهزة جميع استخدام  

 لحمايتها أوقية األخرى واألجهزة الخلط وأجهزة الفرم وأجهزة التقطيع ألجهزة يكون أن  

 المعدنية األواني عن الزجاجية األواني إبعاد  

 مقابضها سالمة من للتأكد والقاليات القدور فحص.   

 الغاز أنابيب في تسرب وجود حال في المشرفة/المشرف تبليغ.   

 الحذر لتوخي الجميع لتحذير / مبلوله " رطبة أرضية " عليها مكتوب إرشادية لوحة وضع يجب  األرضيات مسح عند.   

 الصفاية  من التصريف لمياه العكسي التدفق تجنب 

 حريق  اندالع إلى يؤدي مما والشوايات والمواقد واألفران والغاليات الكهربائية المقالة على الدهون بتراكم السماح عدم 

 .هللا قدر ال

 استعمال كل بعد الصواني على من مباشرة الدهون إزالة  

 ومراعاة  الحريق طفايات وتشغيل استخدام بطريقة كافية معرفة على المعاونة والخدمات الموظفين جميع يكون أن ينبغي 

 .عملهم أداء عند األخرى السالمة قواعد

 الثرموستات   يكون أن يجب كما اإلنذار، أجهزة وكذلك أمن بشكل تعمل واألقفال األبواب أنظمة أن من التأكد ينبغي

 .جيدة بحالة المراقبة وأجهزة

 المواد من التخلص بهدف ذلك على والحفاظ الصالحية ومدة والوزن للنوع تبعا للمواد المخازن تصنيف إتباع  

  .بأول أول الغذائية

 

 المعامل داخل واألمان السالمة قواعد

 :المعامل داخل عامة إرشادات

 أو  بالتدريب قيامهم وإمكان الطالب أعداد تناسب بمساحة تكون وأن فيها للعمل مناسبة المعامل مساحة تكون أن يجب 

 .بينهم تزاحم ودون أمنة بصوره التجارب إلجراء

 اإلشتعال سريعة تكون النوافذ على ستائر توضع أال وأيضا للمعمل باب من أكثر هناك يكون أن يفضل.   
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 العين تجهد ال صحية إضاءة الطالب ليمنح كافى بشكل موزعة اإلضاءة تكون أن.  

 للهواء شفطات بها ويوجد الجيدة التهوية شروط بالمعمل تتوفر أن.   

 التحكم مقابض تكون وأن (النحاس) للصدأ قابلة غير مواد من تكون أن يجب للغاز خاصة توصيالت وجود حال فى  

 بعد نهاية المعمل داخل الغاز اسطوانات حفظ وعدم وقت أى فى إليه الوصول يسهل وقريب وظاهر واضح بوضع بالغاز

 ذلك  أمكن كلما  منفصله غرف فى تحفظ بل الدرس

 أواألدوات الكيمأوية بالمواد لإلحتفاظ قفلها يمكن دواليب وجود يجب.   

 دقيقة كائنات على تحتوي عينات مع يتعاملون الذين المختبر أفراد لحماية البيولوجية السالمة بخزائن المختبر تزويد. 

    ثم  ومن المعمل الستخدام المنظمة بالمعمل ا بضا القواعد  العمل وساعات الجداول بها مدرج إعالنات يجب وجود لوحة 

 .معلوماته لتحديث دورية بصفة اللوحة هذه على اإلطالع الطالب على يجب

 الحاجة حين الستعمالها التجارب عمل يتم التى للمواد مناسبة المعمل فى حريق طفايات توفير يجب  

 جيد بشكل واألجهزة واألدوات المعمل بنظافة االهتمام يجب  

 الكيماويات مع التفاعل أو لإلشتعال قابله غير مواد من األرضيات أو األحواض تكون أن يجب.   

 الالزمة السالمة وشروط بقوانين وااللتزام العمل أثناء التركيز.  

 المعمل داخل الشرب أو األكل أو التدخين عدم  

 المعمل وسالمة بأمن الخاصة اإلرشادات إتباع.   

 مراقبة بدون المستخدمة األجهزة ترك عدم.   

 العمل من اإلنتهاء بعد نظيفا وتركه ومرتب نظيف مكان في العمل.   

 العمل أثناء المتحركة الكراسي على الجلوس عدم  

 الحائط على الكتابة عدم.   

 الئقة غير بصورة واألجهزة التعليمية النماذج مع أوالتعامل التخريب عدم.   

 تدريس هيئة عضو أو الفني وجود في إال بالمعامل الخاصة األدوات أو األجهزة من أي لمس عدم.   

 بها الخاصة األغراض في إال العملي أدوات استخدام ممنوع.    

 

 :اآلتي إتباع یجب المعمل إلى الدخول قبل

 المناسب  الزى إرتداء 

 المعمل داخل شنط أو ومذكرات كتب من شخصية متعلقات أي اصطحاب عدم.  

 المعمل داخل اوالمشروبات باألطعمة إطالقا يسمح ال.   

 قبل الدخول الخلف إلى الطويل الشعر ضم الطالبات على يجب كما .المعامل داخل والحلي الفضفاضة المالبس ارتداء عدم 

 .المعمل إلى

 :بالمعمل التواجد أثناء

 المعمل في وجوده فترة طوال ومنتبها يقظا يكون أن الطالب على يجب  

 المعمل داخل األوقات جميع في وجدية مسئولة بطريقة التصرف يجب.   
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 المعمل عن المسئول من بتوجيهات إال بالمعمل الموجودة األجهزة لمس عدم يجب.   

 العمل يتطلبها لضرورة إال ألخر مكان من التنقل وعدم المعمل داخل له المخصص بالمكان اإللتزام الطالب على.  

 المعمل داخل المحمول الهاتف استخدام ممنوع  

 العملية الدروس من االنتهاء وبعد الوقت طوال نظيفا العمل مكان على الحفاظ يجب  

 العملي من اإلنتهاء بعد لها المخصص المكان إلى والكيماويات واألدوات األجهزة إعادة يجب.   

 المعمل مغادرة قبل الغاز وصمامات المياه وصنابير الكهربائية األجهزة إطفاء من التأكد يجب.   

 المعامل داخل مخالفات أي وقوع عن فورا اإلبالغ يجب.   

 :السالمة توفير في معهم والعاملين المعامل فنيين واجبات

 -:التالية بالتعليمات التقيد المختبرات في العاملين جميع على یجب

 المعمل في السالمة بنظم المتعلقة واإلرشادات بالتعليمات التام االلتزام.   

 حجمها كان مهما الحوادث عن بسرعة اإلبالغ.  

 توافرها على والحرص الشخصية الوقاية معدات باستخدام التام اإللتزام.    

 العمل بيئة وتأمين السالمة بقواعد يتعلق ما بكل والوعي الذاتي التثقيف زيادة على الحرص  

 المعمل داخل العملي فترة طوال بالتواجد االلتزام.   

 األدوات وتجهيز للتحضير العملي وبعد قبل التدريس هيئة عضو مع الفني تواجد ضرورة.  

 

 :الحریق من للوقایة إجرائية قواعد

 :يلي بما االلتزام يجب للحرائق التعرض من الدراسية المعامل لوقاية

 المعمل داخل التدخين تجنب.   

 دورية بصفة الكهربائية األجهزة تشغيل قبل الكهرباء توصيالت سالمة من التأكد.   

 بالمعامل الموجودة لألجهزة الصحيح اإلستخدام لكيفية إرشادية لوحات تعليق     

 خاطئ سلوك أي لتصحيح فورا والتدخل المعمل داخل الطالب لسلوكيات باهتمام المتابعة.   

  .المعمل مغادرة

 :مثل الهامة األمور ببعض الطالب توعية يجب المعامل وأمان نظافة على للمحافظة

 األرض على القمامة إلقاء وعدم المعمل نظافة على الحفاظ 

 حفظها أماكن إلى تنظيفها بعد األدوات إعادة.   

 لها   المخصصة األماكن فى تنظيفها بعض واألدوات واألجهزة التعليمية النماذج وضع 

 

 : األلى الحاسب معامل

 :األتي إتباع يجب المعامل هذه استخدام عند

 الدخول عند الكارنيه إظهار.   

 المعمل داخل الهدوء التزام.   
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 المعمل خارج المدمجة األقراص بإخراج السماح عدم.  

 المعمل داخل والمأكوالت بالمشروبات السماح عدم  

 المعمل أرض على قمامة إلقاء وعدم المعمل نظافة على الحفاظ  

 التدخين عدم    

 تعليمية غير أخرى أغراض ألي المعمل استخدام عدم.  

 بها اعطال   الكهربائية التوصيالت كون حال في الكهربائية األجهزة تشغيل عدم 

 األسالك بعض في قطع أو تعرية وجود أو األجهزة من أي في كهربي ماس أي وجود عن والتحذير اإلبالغ.   

 يعمل وهو الكمبيوتر كيسة ضبط أو تحريك ممنوع  

 المعمل عن المسئول وجود في إال األجهزة استخدام أو فتح عدم.   

 بالكمبيوتر الخاصة األسالك أو باألزرار اللعب ممنوع..  

 المعمل مغادرة قبل الكهربائية األجهزة إطفاء من التأكد يجب  

 المكان مغادرة عند أماكنها إلى الكراسي إعادة.   

 

 :األلى الحاسب معمل أمین مواصفات

 اآللي الحاسب تطبيقات وصيانة تشغيل في خبرة لديه.    

 المحددة العمل ساعات أثناء بالمعمل التواجد.   

 سليمة بطريقة الحاسب استعمال على الطالب وتدريب توجيه في المشاركة.   

 مستمرة بصفة للعمل وتهيئته المعمل نظافة على اإلشراف عن مسئول. 
 تعليمية مدمجة أقراص من المعمل يحتويه بما الكاملة الدراية.   

 العلميه األقسام حاجة حسب الجداول تحديث 

 دورية بصفة التشغيل برامج تحديث.   

 أجازات أي اتخاذ قبل كافية بفترة المسبق التبليغ.   

 الكیمیائیة المختبرات في واألمان السالمة قواعد

 :عامة متطلبات

 عن عبارة وهي المختبرات لمقياس الكيميائية اساس المواد مخاطر من الوقاية فى  والصحة السالمة خطة تعتبر :  

 المعامل أمناء / الطالب /التدريس طاقم )  حماية األشخاص  على القادرة وممارساته وإجراءاته العمل توضيح سياسات / 

 والتدريب ، ، التعليم المختبرات في الكيميائية استخدام المواد في والمتمثلة الصحة تهدد التي األخطار من عمال ( 

 المناسبة المعلومات توفير يجب   

 بعدم للتحكم الموضوعة والسياسات اإلجراءات من وأي معها يتعاملون التي المواد تحدثها  التي المخاطر من توعيتهم   

 منه، أو الحد للخطر تعرضهم

 السالمة والصحة وخطة للمختبر القياسية المحتويات عن معلومات على األول المقام في التدريب متطلبات تتركز 

  .به المسموح التلوث ونسبة الكيميائية
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 : الكیمیائیة والصحة السالمة خطة

 :التالیة العناصر الكیمیائیة على المخاطر من الوقایةفى   الصحة السالمه و خطة تشمل أن یجب  

 المواد الكيميائية استخدام تتضمن التي باألعمال القيام أثناء والصحة بالسالمة المتعلقة والسياسات اإلجراءات إتباع .1

 .المختبرات في الخطرة

 العام   التهوية نظام عمل ، وفاعلية .الضارة األبخرة من والتخلص التحكم أجهزة   فعالية من والتأكد واستخدام توفير .2

 كيميائيه   ،  مادة لكل األولية السالمة إرشادات توفر .3

 ، .الشخصية الوقاية معدات واستخدام ، توفر .الطوارئ حاالت مع والتعامل اإلبالغ طرق معرفة .4

   .واإلرشادية التحذيرية اللوحات جميع بإتباع اإللتزام .للجميع الالزمة والتدريبات المعلومات توفير- .5

   والمخاطر الحاوية محتويات األقل على توضح الكيميائية المواد علب /حاويات جميع على تعريفية ملصقات وضع .6

   .عليها المنطوية

   عند األبخرة من والتخلص التحكم أجهزة تحت بالصحة مضره أبخره أو روائح تصدر التي الكيميائية المواد وضع .7

  .استعمالها

 الصحي الصرف عبر الماء في لالمتزاج القابلة غير العضوية المحاليل من بالتخلص يسمح ال .8

 األبخرة   من والتخلص التحكم جهاز إلى وأخذها الماء في لالمتزاج قابلة غير العضوية المحاليل جمع .9

 أن تتبخر يجب كما الماء، في لالمتزاج قابلة غير أخرى عضوية محاليل مع بالكلور المعالجة العضوية المحاليل خلط عدم .10

 .األبخرة من والتخلص التحكم جهاز في حدة على منها واحدة كل

 الكيميائية المواد مع التعامل عند والخواتم والساعات السوار ارتداء عدم .11

   .لالشتعال قابلة كيميائية بمواد العمل عدم . .12

   المختبر في طارئ حادث وقوع حالة في إتباعها المختبر أفراد على ينبغي التي لإلجراءات مكتوبة خطة وضع  .13

 كلما دعت إضافية معلومات على منهم الحصول الذين األمن إدارة لدى المختبر في العاملين هواتف وأرقام أسماء توفير -

 .ذلك إلى الحاجة

 جيد  وبشكل مباشرة غسلها  يجب  للجلد ما كيميائية مادة مالمسة عند -

   .العمل أيام من يوم كل نهاية عند لها المخصصة التخزين أماكن في الكيميائية المواد جميع وضع -

   .الفحوصات لهذه بسجل االحتفاظ يتم كما منتظم بشكل الكيميائية المواد مستودع فحص -

   .البالستيك من كبيرة أوعية في للصدأ المسببة الكيميائية المواد تخزين -

   .األدنى للحد المختبر داخل الخطرة الكيميائية المواد إمدادات تقليل -

   .فقط بذلك لهم المصرح األشخاص قبل من فتحتها يمكن مغلقة خزانة في السامة الكيميائية بالمواد االحتفاظ -

   .مغلقة خزانة في بها الحتفاظوا األخرى الكيميائية المواد عن لإلنفجار القابلة المواد فصل -

 فقط  لالشتعال القابلة السوائل لحفظ السالمة متطلبات مع مواصفاتها تتوافق التي الجوالين / العلب استخدام -

   .لألحماض حاملة في الكبيرة األحماض جوالين حمل -

 .بعضها مع امتزاجها عند عنيف تفاعل تحدث التي الكيميائية المواد إستخدام أو فرز عند الحذر درجات أقصى اتخاذ -
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   .العمل أيام من يوم كل انتهاء عند محتواها يعرف ملصق لها ليس التي والجوالين العلب من التخلص -

   .للجسم المائية والمرشات العينين غسل نوافير أماكن معرفة -

   .لرفعها الحاجة عند إال الحاالت جميع في الضارة األبخرة من التخلص لجهاز الزجاجية النافذة إغالق -

   .األبخرة من التخلص جهاز داخل كيميائية مواد هنالك كان طالما التشغيل وضع في الشفط مروحة إبقاء -

   .تشغيله عند المركزي الطرد جهاز تغطية -

 الجهاز  حرارة ارتفاع حال في الجهاز عن الكهربائي التيار يفصل تحكم بجهاز الكهربائية التسخين أجهزة جميع تزويد -

 .الالزم من أكثر

 مدى صالحيتها لمعرفة فحصها تم التي لألجهزة بسجالت واالحتفاظ دورية بصورة المختبر أجهزة عمل كفاءة من التأكد

 .لإلستخدام

   .لألعلى رفعها وعدم الكبيرة الزجاجات مع التعامل عند اليدين   استخدام

 :الخطرة موادلل  المخصصة أماكنها إلى والمعدات واآلالت المواد جميع إعادة

 

 إليه، يرمز الذي الخاص رمزه منها صنف ولكل أنواع تسعة إلى الخطرة المواد تصنيف يتم :الخطرة المواد تصنيف  

   .المتفجرة المواد .1

 لالشتعال   القابلة السوائل .2

 الغازات  .3

   .العضوية والبيروكسيدات المؤكسدة المواد .4

   .لألمراض المسببة السامة المواد .5

   .اإلشعاعي النشاط ذات المواد .6

 للصدأ  المسببة) اآلكلة المواد .7

   .أنواعها بمختلف الخطرة المواد .8

   .لالحتراق القابلة الصلبة المواد .9

 

 :یلي ما معرفة عليك الكيميائية المواد مخاطر لتجنب- 2

   .الحاوية محتويات معرفة -

   .بالمادة خاصة تعليمات -

   . األساسية األولية اإلسعافات إجراءات -

   .المطلوبة الشخصية الوقاية معدات -

    .المادة خطورة درجة -

 :یلي ما مراعاة یجب تداولها أو استخدامها أو الكيميائية المواد تخزین عند- 3

 لها  الخاضعة العمل منطقة ضمن الموجودة الخطرة المواد جميع وتعريف تحديد مسؤولية إدارة كل تتحمل -

   من جزء ذلك يكون أن على مالئمتها من والتأكد بهم الخاصة الخطرة المواد بجرد القيام اإلدارات جميع على -

 .اإلدارة به تقوم شامل جرد برنامج -

   المواد مع يتعاملون الذين والعمال المعامل وأمناء والموظفين للطالب تدريبي برنامج توفير اإلدارات جميع على -
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 .التدريبات تلك لتوثيق بسجل واالحتفاظ الخطرة -

   وأيضاً  المختبرات جميع في اآللي الحريق مكافحة نظام تأمين إلى باإلضافة الحريق مكافحة معدات توفر ينبغي -

 .الحريق إنذار وجرس الدخان كاشف نظام -

   الخطرة المواد ضمن المصنفة الكيميائية المواد بجميع الخاصة األولية السالمة إرشادات على الحصول -

 .الحاجة عند استخدامها لهم ليتسنى اإلدارة في المستخدمة -

    .الكيميائية المواد جميع على مناسب توضيحي ملصق وضع -

    .به القيام يتم الذي للعمل المناسبة الواقية المالبس استخدام -

 الكيميائية  المواد من أي عن الشرار أو االشتعال أو للهب مصدر أي إبعاد -

 أو  حاويات في والكيميائية الفيزيائية خصائصه حسب كل األخرى الكيميائية والمواد لالشتعال القابلة السوائل تخزين -

 هذا مختص في شخص قبل من عليها اإلشراف ويتم الجيدة بالتهوية تمتاز السالمة ومواصفات لقواعد مطابقة خزائن

 .المجال

 للحاويات  المحكم اإلغالق -

   .أيضاً  عةالمش المواد وعن القلوية المواد عن األحماض فصل -

 الكبريت  أو الحديد بمادة تتحد عندما سامة غازات منها تنبعث التي الكيميائية المواد عن األحماض فصل -

   .القوارير حاملة استخدام ينبغي األحماض زجاجات بنقل القيام عند -

   .إثيلين البولى مادة من مصنوعة حاويات في العضوية غير الهيدروكسيدية المحاليل تخزين -

   .وجافة باردة أماكن في االشتعال ذاتية المواد تخزين -

   .وجافة باردة أماكن في الماء مع تتفاعل التي الكيميائية المواد تخزين -

   .األكسدة على المساعدة والمواد المؤكسدة األحماض عن االشتعال سريعة المواد فصل -

    .والمعادن واأللكينات كالزنك االختزال عوامل عن بعيدة األكسدة عوامل إبقاء -

 السوائل  في تلك مثل لتخزين ومصممة خاصة فريزرات في التطاير وسريعة بعنف االشتعال السريعة السوائل تخزين -

   الماء، باستخدام الحريق إخماد يجب ال الماء مع تتفاعل كيميائية مواد بها يوجد منطقة في حريق وجود حال

 وجافة  باردة آماكن وفي اللون داكنة زجاجات في بالضوء تتأثر التي الكيمائية المواد تخزين -

 اليوم للبيروكسيدات  قبل المكونة الكيميائية المواد تخزين من التأكد مع دورية بصفة البيروكسيدات وجود إمكانية فحص -

 والساحات المالعب فى واألمان السالمة السالمة ، قواعد المصنع لتعليمات ووفقا البيروكسيدات فيه تتكون أن يتوقع الذي

 والساللم

 من سواء فيها والوقایه اإلرشادات اتباع یجب لذا المناطق هذه ضمن هى للطالب تقع التى والحوادث االصابات معظم

 الكلية

 :كاالتى الطالب أو

 عدم  مثل لالصابة المسببات أو للخطر مصادر من اى من خالية تكون وأن المالعب أرضيات على الكشف يتم أن يجب -

 ... الخ بها االصطدام يمكن موأنع اإلنزالق خطر لتجنب األرضية على مياه وجود / السطح تسأوى

 أوعوائق  موانع اى وجود وعدم الطالب تواجد طوال مفتوحة العادية االبواب أو الطوارى مخارج ابواب أن من التأكد يتم -

 .لها

   .عديدة متفرقة أماكن فى والحوادث اإلصابات من للوقاية الطالب وترشد توجه وبوسترات إرشادات وضع -
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 األولية على االسعافات على بالكلية المهنية والصحة األولية اإلسعافات لجنة وأعضاء الطالب رعاية مسئولى تدريب -

 .النزول  فى اليسرى والجهة الصعود فى الدرج من اليمنى الجهة التزام يتم وأن الساللم على التدافع عدم الطالب

   ..التعثر أو اإلنزالق اسباب من وخلوها الساللم نظافة على المحافظة يتم -

   ..بها اإلصطدام من لوقايتهم باألسفنج الطالب وتحرك لعب أماكن فى الخرسانية األعمدة تغليف -

 : الصحية المرافق فى والصحة السالمة قواعد

 عالقة لها لكونها الرعاية، من عإلى بمستوى تكون وأن بجدية معها التعامل ويجب كبيرة اهمية الكلية فى الصحية للسالمة

 لوجود للعدوى جيدة بيئة الكلية لكون ونظرا العدوى أو األمراض من سواء وسالمتهم بالكلية والعاملين الطالب بصحة

 اعداد

 :كاألتى الصحية بالمرافق واإلهتمام العناية يجب لذا الصحية، المرافق مستخدمى ولكثرة الطالب من كبيرة

 

 :الشرب مياه

 من اى عن  بعيدة تكون وأن واخرى فتره بين تنظيفها يتم وأن للصداء قابلة غير مواد من مصنوعة المياه خزانات تكون

 .التلوث ومصادر مسببات

   الصيف فصل فى وخاصة الباردة المياه لتوفير الطالب أعداد مع يتناسب المياه مبرادات من مناسب عدد توفير يجب

 .متفرقة وباماكن الجميع متنأول فى تجعلها بطريقه موزعة تكون أن يجب 

 تكون  وأن بها العبث أو لتلوثها منعا غلقها إحكام وأيضا مناسبة فترات على تنظيفها حيث من المياه بمبرادات العناية

  .ونظيفة مظللة باماكن

   الكهربائى الصعق لحوادث منعا عليها دورى كشف وعمل المياه لمبردات الكهربائية بالتوصيالت اإلهتمام

 

 :المياه دورات

 الهواء شفاطات عمل من والتأكد للتنظيف الصابون توفير مع مطهرة بمواد تنظف وأن الوقت مدار على نظيفة تكون

 .تعطلها وعدم جيد بشكل

   .الطالب من عبث الى منعا المشرفين قبل من عليها الدورى الكشف يتم 

   .مناسبة بارتفاعات والحنفيات األيدى غسيل أحواض تكون  

   .الكهربائى الصعق لحوادث منعا عليها دورى كشف وعمل المياه لدورات الكهربائية بالتوصيالت اإلهتمام

 

 :  ت الكافيتریا فى والصحة السالمة قواعد

 وأيضا والمشروبات الخفيفة أو الجاهزة االطعمة بعض يوفر وهو / الجامعه بالكلية الموجود البيع منفذ هى الكافيتريا

 :مثل بالكلية والعاملين للطالب السالمة على المحافظة ليتم الشروط من العديد بها تتوفر أن ویجب وغيرها الحلويات

   .واألتربة والتلوث التلف من وغيرها االطعمة لحفظ وثالجات دواليب الكافيتريا فى يتوفر أن يجب -

 الحركة  ولسهولة التزاحم اليتم حتى للبيع نافذة من أكثر الكافيتريا فى يتوفر أن يجب -

،   صيفا الشمس من للحماية مظالت توجد أو مظلله منطقه وفى نظيفا حوله وما الكافيتريا مكان يكون أن يجب -

 .مستمر وبشكل واخر حين بين بتنظيفه بالقيام المكان نظافة على المحافظة يتم وأن شتاءا واالمطار

  صاعق وأيضا الحشرات، دخول لمنع السلك من حماية بالتهوية الخاصة األخرى النوافذ على يوضع أن يجب -

 .للهواء شفاط و للحشرات
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 الحاجة   حين الستعمالها حريق مطفأة توفير يتم أن يجب -

 على حاصلين يكونوا وأن المعدية األمراض من خاليين يكونوا وأن الشخصية بالنظافة الكافيتريا فى العاملين إلتزام -

 .الصحية السالمة بشروط يلتزموا وأن بالبيع لهم تسمح الصحة من صحية شهادة

   وغيرها والقفازات المالبس حيث من العمل وإجراءات إرشادات بكل العاملين التزام -

  شروط وتحقيق النظافة على محافظتها من للتأكد دورية وبصفة الكافيتريا على تفتيشية جوالت هناك يكون أن يجب -

 .الصحية السالمة

 

 المصعد داخل واألمان السالمة قواعد

 :تتضمن والتي التعليمات لوحة على المكتوبة بالتعليمات التقيد :والا أ

   .المصعد وتحرك الركوب أثناء الداخلية باألزرار العبث ممنوع -

   .فقط الخطر حاالت في إال الكبينة داخل من التوقف زر يستخدم ال -

  محاولة يجوز وال المعونة لطلب الداخلي التليفون أو الجرس أو التنبيه زر يستخدم سبب ألي المصعد توقف إذا -

أو  الخارج من المساعدة يتم أن إلى األعصاب بهدوء واالحتفاظ األبواب زجاج كسر أو طبيعي غير بشكل الخروج

 .المدني الدفاع على اإلتصال

 حركة  إلعاقة منعا وذلك داخلها السجائر أعقاب أو القمامة إلقاء بعدم األبواب ومجاري الكابينة نظافة على المحافظة يجب -

 .األبواب

 كيفية وكذلك سبب ألي توقفها عند دور ألقرب يدويا المصاعد رفع جهاز تحريك كيفية على الحراس تدریب یتم أن :ثانيا

 .معهم دائمة بصفة يكون أن يجب الذي الطوارئ بمفتاح الطوارئ باب فتح

 على لتأثيرها إليها األتربة بدخول تسمح فتحات أو نوافذ أي بها يوجد وال تماما الغلق محكمة الماكينات تكون أن :ثالثا

 على القائمين الفنيين عدا بدخولها شخص ألي يسمح وال مغلقة تبقى أن يجب كما بالغرفة الموجودة المصعد أجهزة

 الصيانة

 .فقط

 عدم فيلزم ارتجاجها أو والهبوط الصعود أثناء مثالً  الصاعدة كاحتكاك طبيعي غير أو غريب صوت أي سماع عند :رابعا

 القائمة المؤسسة أو بالصيانة القائمة الشركة وإبالغ عنه الكهربائي التيار وفصل الحالة هذه في نهائيا (المصعد) استخدامها

 .عليه للكشف بالصيانة

 :الوقائية الدوریة الصيانة :خامسا

 شركة العملية بهذه تقوم  وان مصعد لكل األقل على شهرية منتظمة مواعيد في والوقائية الدورية الصيانة تجري

 انه حيث والتركيب بالتوريد قامت التي المؤسسات أو الشركات ويستحسن المصاعد صيانة في مؤسسة أو متخصصة

 .بتوريدها تقوم التي تركيبها الالزم األصلية الغيار قطع لديها يتوفر كما العمل هذا ألداء مؤهلة فنية أطقم لديها يتوافر

 واحتياجات   الصيانة عملية أثناء مالحظات اي فيها يدون شهادة أو نموذج بموجب المصعد أجزاء جميع الصيانة تشمل

 .للتلف معرضة قطع أي تغيير أو تبديل من المصعد

 األمان  بوسائل تتعلق والتي الدورية الصيانة إجراء عند بالمصعد الحساسة األجزاء على أساسية بصفة التركيز يجب

 .إبطاء دون فورا تالف جزء أي استبدال يتم وان لمستخدميه السالمة وتحقيق
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 ورقم المؤسسة أو الشركة وعنوان اسم يحمل األرضي الدور على ملصق الصيانة على القائمة المؤسسة أو الشركة تضع

 عطل أي وقوع فور تبلغ أن على (ساعة 24 ).. ساعة وعشرون االربعة خالل والطوارئ باألعطال الخاص الهاتف

 .حينه في بالمصعد مفاجئ

 دون  للحيلولة تماما مغلقة المركبة لتصبح المصعد مع ويتحرك آلية بطريقة يعمل للكابين داخلي باب تركيب ضرورة

 بها يكون ال والتي اتوماتيكية النصف للمصاعد ضرورية بصفة وذلك تحركه أثناء البئر بجدار المصعد مستخدمي احتكاك

 .للكابينه داخلي باب

،   الفحص الختبارات اجتيازه بعد إال المصعد تشغيل يجوز وال مكوناته لجميع للمصاعد الدوري الفحص بعمل االلتزام

 الفحص فيه تم الذي التاريخ يوضح الماكينات غرفة في أو الباب على ملصق ويوضح سنوياً  واحدة مرة العملية هذه وتتم

 بالصيانة القائمة المؤسسة أو الشركة طريق عن يتم وهذا دوريا الفحص إعادة فيه يتم أن الواجب التالي والتاريخ

 .العمل بهذا للقيام الرسمية الجهات قبل من والمعتمدة

 

 :بالمصعد   راكب إنقاذ طریقة

 :لذلك حالتين وهناك إنقاذهم سرعة يجب أفراد وبداخله المصاعد أحد يتعطل أن يحدث قد

 :بقليل أسفله أو مباشرة الدور أمام الصاعدة توقف حالة في :أوالا 

 .بالمصعد الخاصة الرئيسية السكينة القاطع طريق عن تماما المصعد عن الكهربائي التيار أفصل . 

 . اإلنقاذ غرفة مع أو الحارس مع موجود)على ان يكون  الباب لفتح الطوارئ مفتاح استخدم . 

 بالكامل إنقاذهم يتم حتى فرداً  فرداً  تام بهدوء المحتجزين األفراد خروج يتم . 

 ترك نتيجة المصعد بئر في احد لوقوع منعاً  إغالقه تمام من وتأكد الطوارئ مفتاح بواسطة أخرى مرة الباب أقفل . 

 .مفتوح الباب

 .الالزم بعمل لتقوم الصيانة شركة وأبلغ مفصوالً  عليه وأبقى للمصعد الكهربائي التيار تعيد ال . 
 

 :الدورین بين أو الدور وقفة أعلى المصعد توقف :ثانياا 

 .بالمصعد الخاصة الرئيسية  السكينة القاطع طريق عن تماماً  المصعد عن الكهربائي التيار أفصل . 

 :التالية الخطوات واتبع الماكينات غرفة الى اصعد . 

 الفرامل  لتحرير الماكينة فرامل ذراع تحويل -1

   من دور أقرب أمام تصل حتى أسفل أو ألعلى جداً  شديد ببطأ الصاعدة تحريك في الماكينة طارة استخدم

  .(الدور عن  سم 50  بفاصل توقفها مكان

   يمكن ال الصاعدة وأن الصحيح وضعها في الفرامل أن من وتأكد الطبيعي مكانة الى الفرامل ذراع أعد -2

 .الطارة بواسطة تحريكها

 األفراد خروج في ابدأ ثم الخارجي الباب لفتح الطوارئ مفتاح واستخدم الكابينة عنده أوقفت الذي الدور إلى عد -3
 

 .بالكامل خروجهم يتم أن إلى فرداً  فرداً  بهدوء المحتجزين

 .بالداخل من إخراج في الفتحة واستخدام الخارجي الباب زجاج كسر من احذر :تحذیر . 

 :الكابينة بأعلى طوارئ فتحة وجود حالة في :ثالثاا 

 2,1 ) بند )ثانياً  في السابقة الخطوات اتبع . 

 في الطواريء مفتاح استخدم ثم الدور بالط ألرضية تماماً  مساوي الكابينةة سقف يكون بحيث الكابينةة اوقف  
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 .الخارجي الباب فتح

 .الخارج الى منها المحتجزين إخراج في وأبدأ ألعلى الطوارئ فتحة وافتح الكابينةة سقف على قف . 

 ....المحتجزين خروج بعد السابقة الخطوات باقي اتبع  

 الحبال أحد قطع أو السرعة زیادة حالة في :رابعاا 

 تحريك يصعب الحالة هذه وفي تماماً  مكانها في الصاعدة إيقاف على تلقائياً  يعمل المصعد في الباراشوت جهاز فإن

 الصاعدة

 ..الدور على إيقافها يتم أن إلى فقط أعلى إلى تحريكها ويجب أسفل إلى السابقة بالطرق

 :الحصر ال المثال سبيل على المصعد وتوقف العطل حدوث إلى تؤدي التي األسباب

 .الكهربائي التيار إنقطاع -

 .فيوز إحتراق . -

 .سليم غير باب صالون . -

  األدوار احد أزرار على أخرى مرة الضغط ثم للوقوف المصعد تأهب أثناء

.  (STOP    إلى يؤدي مما فجأة السريعة السرعة إلى البطيئة السرعة من المصعد لتنقل   اإليقاف أزرار على الضغط 

   لود األوفر فصل

 الكابينة اتزان عدم إلى يؤدي مما كسرها أو بالكابينة البالستيكية الكسوة تلف .

 .الجو حالة سوء في وخاصة جيدا الماكينة غرفة إغالق عدم نتيجة الكنترول على متراكمة أتربة . 

 التخاذ المصعد داخل ركاب احتجاز أو عطل أي حدوث فور الصيانة شركة بإبالغ اإلسراع يجب األحوال عموم وفي هذا

 .جيدة بصورة يعمال الكابينة داخل وتليفون إنذار جرس وجود من التأكد يجب وأنه كما فوراً  الالزم

 

 والمعدات المواد مع والتعامل الصيانة أعمال فى العامة السالمة قواعد

 المعدات أو المواد وحمل نقل في العامة السالمة قواعد :أوال

   .والمعدات األجهزة حمل أو نقل في التفكير عند المسبق التخطيط

 توازن  وفي منها خارجة حادة قطع أي توجد وال ومثبتة جيدة حالة في حملة أو نقله المراد الجهاز أجزاء أن من التأكد

 .النظر مستوى من أعلى مستواه يكون ال وأن مقبول

 حادة  أجزاء هنالك وليس اليدين إنزالق دون به التحكم وإمكانية نقله المراد للحمل جانبية زوائد وجود عدم من التأكد

 كان إذا الميكانيكية الرافعات استخدام (القفازات) لليدين المناسبة الوقاية لبس من والتأكد للخطر تعرضك قد ومسامير

 .ذلك أمكن إذا حمله ليسهل قطع  إلى الجهاز تقسيم ويمكن المساعدة وطلب جداً  ثقيل حمله المراد الجهاز

   .عالية أماكن من معدات نقل عند الخاصة اآلالت استخدام

   .العجالت ذات اليدوية النقل معدات استخدام ويفضل الغاز اسطوانات أو والبراميل الجوالين نقل عند الحذر توخي

   .ظهرك تستخدم وال ساقيك واستخدم األشياء، لحمل السليمة بالطرق اإللمام

 المتحركة، الرافعة استخدام في السالمة قواعد

   .المعدات تلك باستخدام لهم يسمح والمدربين رخص لديهم والذين لهم المصرح فقط
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   .المعدات تلك استخدام في السالمة لتحقيق المستمر اإلشراف

 محددة أماكن  في لالستخدام مخصصة هي وإنما الطرق في استخدامها ليتم مصممة ليست المعدات تلك بأن التامة المعرفة

 .المستودعات مثل

   .مكسورة الصناديق قواعد كانت إذا األحمال بحمل السماح عدم

   .األخرى السيارات أو الصناديق بدفع السماح عدم

    .االرتفاعات في الحيطة أخذ

   .اآللة سارية بارتفاع اإللمام

   .للرجوع الحاجة عند الحيطة كامل أخذ

 

 الصيانة ورش فى العامة السالمة قواعد :ثانياا 

   .لالشتعال القابلة المواد من خلوها من والتأكد بها العمل المراد المنطقة تنظيف

   .به البدء قبل العمل متطلبات جميع توفر من التأكد

   .دائماً  العمل مكان في حريق طفاية توفير ينبغي

   .لالشتعال والقابلة الضارة األبخرة تراكم لمنع الدهانات ورش في قوية تهوية مراوح توفير

   .ذلك وجود حال في الصيانة مشرف وتبليغ خلل أي فيه الذي السلم أو المكسور السلم استخدام عدم

    .المستقيم كالسلم المرتفعة األماكن إلى للوصول درجات ثالث ذو السلم استخدام عدم

 القيام  عند السالمة وأحذية والقفازات للوجه الواقي والغطاء للرأس الواقية كالخوذة الشخصية الوقاية معدات استخدام

 .السالمة نظارات بارتداء العينين وحماية اللحام بأعمال

   .جانباً  وضعها قبل تبرد حتى وتركها بإطفائها والقيام شخص تواجد دون من اللحام شعلة ترك عدم

   .فيها خلل أي وجود عدم من للتأكد بدقة الكهربائية المعدات توصيالت فحص

 لحفظ  مصممة وكبائن علب في لالشتعال القابلة والمذيبات التنر ومادة دهانات مثل لالشتعال القابلة المواد جميع تخزين

 .السالمة لمواصفات ومطابقة المواد تلك

 الكهرباء مع التعامل في السالمة وقواعد مبادئ

 في المقابس   من العديد فوضع  الفتحات متعددة األفياش وخاصة زائد بحمل األفياش أو الكهربائية الدوائر تحميل عدم

 .الكهربائية دائرة على زائد حمل يشكل واحد فيش

   .تعثر خطر تشكل قد ألنها األرض على الكهربائية األسالك مد عدم

  مسبقة موافقة على الحصول من البد استخدامها وعند الكهربائية التوصيالت استخدام عدم

 .التأريض  نظام من االستفادة عدم إلى يؤدي مما التوصيالت طريق عن برأسين رؤوس الثالثة ذو المقبس استبدال عدم

   .الكهربائية األسالك فوق المعدات بتمرير مطلقاً  السماح عدم

  استخدامها عند المعدات أسالك أو مقابس في بحرارة الشعور حال في الصيانة إدارة تبليغ

 الطاقة قوة معرفة  .(كهربائى ماس) معها التعامل عند كهربائية شحنات تسبب التي األجهزة عن الفور على الصيانة تبليغ

   .العمل منطقة في الكهربائية

   .بالكهرباء توصيلها قبل اإلغالق وضع فى والمعدات األجهزة تشغيل زر أن من التأكد

  الكهربائي التيار انقطاع حال في إتباعها يجب التي اإلجراءات على مسبقاً  التعرف
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 والكوارث األزمات إدارة مراحل

 لمراحل وفقاً  وذلك مراحل، بثالث األزمات إلدارة القومية للمنظومة طبقا بالكلية والكوارث األزمات إدارة وحدة تعمل

 إدارة

 :التالي النحو على والكوارث، األزمات

 األزمة قبل ما :األولى المرحلة

 البعيد /المتوسط /القريب المدى فى حدوثها المحتمل والكوارث لألزمات (التوقع / التنبؤ) التخطيط .1

 .الكوارث ومواجهة األزمات لدرء السيناريوهات ورسم الخطط إعداد .2

 .الكارثة أو األزمة تسكين /لمنع الوقائية اإلجراءات إتخاذ .3

 .المعدات وصيانة األفراد تدريب مثل األحداث مع للتعامل االستعداد .4

 بالكلية في العاملين كفاءة بمستوى لالرتقاء تدريبية عمل ورش وعقد واألزمات، الكوارث بإدارة الثقافي الوعي نشر -5

 .المجال هذا

 .ممكناً  ذلك كان َكلما والكوارث األزمات إدارة مجال في بكرالم واإلنذار الرصد آليات تطوير -6

 .المناسبة اإلتصال بأجهزة مزودة والكوارث األزمات إلدارة عمليات غرفة تجهيز . 7 

 ( .  واالحتواء المواجهة مرحلة) األزمة أثناء :الثانية المرحلة

 .عليها والتدريب إعدادها سبق التى والسيناريوهات الخطط تنفيذ . 

 .الكارثة أو األزمة لنوعية وفقا بأنواعها واإلغاثة المواجهة أعمال تنفيذ . 

 .العاجلة الطوارئ خدمات بأعمال القيام . 

 .الضرورة عند اإلخالء عمليات تنفيذ . 

 من معه للتعامل المطلوبة اإلجراءات وتحديد وتقييمه، مستمر، بشكل الموقف تطورات على والوقوف الحدث متابعة . 

 .العمليات غرفة خالل

 

  التوازن مرحلة )األزمة بعد ما :الثالثة المرحلة

 .والمنشآت األفراد فى الخسائر حصر .1

 .المحتملة المستقبل أخطار من والحماية  النشاط إستئناف مرحلة  البناء وإعادة التأهيل .2

 بالدروس والخروج واالحتواء واالستجابة المواجهة مرحلة خالل الكارثة مع للتعامل اتخاذها تم  التي اإلجراءات تقييم .3

 .المستفادة

 تالفي أجل من منها لالستفادة المعنية الجهات إلى وتوجيهها الالزمة، والمقترحات التوصيات وتقديم الحدث توثيق .4

 .أفضل إدارة أجل من للمستجدات وفقاً  الخطط وتحديث وتطوير ، وجدت إن مستقبل  السلبيات

 

 بالكلية العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة وحدة تشغيل متطلبات

 طابعة )  كمبيوتر، السلكي، فاكس، تليفون،) حديثة اتصال بأجهزة مزودة والكوارث األزمات إلدارة عمليات غرفة . -

 والصرف والكهرباء اإلطفاء شبكة عليها محددا والمرافق المباني يوضح الكلية ومنشآت بمرافق توضيحي  رسم

 . (  والتليفونات الطبيعي والغاز والمياه الصحي

 .حدوثها يتوقع أو الكلية شهدتها التي الكوارث أو األزمات كل به موثق األزمات سجل . -
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 .السابقة والكوارث لألزمات بيانات قاعدة و جود -

 .المختلفة األزمات مع للتعامل سيناريوهات وجود . -

 .الحريق إنذار أجهزة– المياه وإمدادات الحريق طفايات وكذلك المبنى داخل الالزمة التوضيحية اإلرشادية اللوحات . -

   .الكلية موارد على الوحدة موارد تعتمد ----- ماديه متطلبات

 :الكلية مبنى لها یتعرض قد التي األزمات ألنواع أمثلة

 .عاملين أو تدريس هيئة أعضاء أو طالب وبداخله المصاعد احد تعطل .1

 .المكاتب أو المعامل أحد داخل حريق .2

 .الكلية مبني من جزء إنهيار .3

 .الكلية لمبنى الطالب واقتحام الجامعي الحرم داخل طالبية مظاهرة .4

 .الكنتروالت واقتحام االمتحانات أسئلة تسرب .5

 األزمات أنواع بعض في التصرف كيفية

    :األرضية والهزات الزالزل حاالت في

 اخذ تحاول وال مكانك في انتظر وإال متر  50   عن تزيد ال المسافة كانت إذا فاخرج مكتب أو المدرج في كنت إذا . .1

 .الشخصية ممتلكاتك من شيء أي .2

 .  صبه  أساسي حائط إلى أو تحت أستند أو النافذة عن وابتعد مباشرة الطاولة تحت فاحتمى المدرج في كنت إذا .3

 .المبنى اطراف عن االبتعاد فعليك الكلية فناء في كنت إذا .4

 .إلى المذياع واستمع الوقوف إلى فبادر السيارة تقود كنت وإذا السائق يقف حتى مكانك في انتظر السيارة في كنت إذا .5

 .الفسيحة المناطق إلى وتوجه العالية المباني عن فابتعد الكلية خارج كنت إذا .6

 .حريق حدوث في سبباً  تكون ال حتى المنشأة عن والغاز الكهرباء قطع أمكن ما حاول .7

 .األولى الهزة بعد لفترة هادئ تبقى أن واألفضل تابعة أخرى هزات يعقبها فقد مباشرة الهزة بعد التجول تحاول ال .8

 لكي عليك يسيطر والهلع والفزع الخوف تجعل وال لسالمتك معه وتعاون ونفذها المدني الدفاع إرشادات إلى استمع  .9

 .إصابتك إلى يؤدي قد إرباكا تحدث ال

 .الحقة انهيارات نتيجة إصابتك في ذلك يتسبب فقد شخصية أغراض عن األنقاض في البحث تحاول ال .  .10

 وحماية حمايتك إلى خاللها من نهدف فقط إحترازيه تعليمات وهي الوقت ذات في ومبسطة جدا هامة التعليمات هذه إن .11

 .تقلق فال ومجتمعنا أسرتك

  : الكنتروالت واقتحام االمتحانات أسئلة تسرب حالة في  

 .الطباعة لغرفة بالدخول عامل أو موظف أو تدريس هيئة عضو ألي السماح عدم -

 .عنه والنائب الطباعة لجنة رئيس مع (الطباعة غرفة   مفتاح وجود -

 .كافي بوقت االمتحان ميعاد قبل إال االمتحان طباعة عدم . -

 .لالمتحانات تسريب حدث أذا الستعمالها بديلة امتحانات وضع . -

 .الالزمة اإلجراءات التخاذ الكلية وعميد وكيل إبالغ -

 واتخاذ االجراءات القانونيه الالزمه  المتسبب ومعاقبة التسريب سبب عن البحث . -

 :مثل الالزمة االحتياطات وضع . 

   الكنتروالت على حديدية وجود ابواب  -
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   .اإلجابات أوراق بحفظ الخاصة والدواليب الكنتروالت غلق إحكام -

  :الغاز تسریب حالة في  

 .الفرعية المحابس جميع إغالق لحين الرئيسي المفتاح من الغاز فصل -

 .الغاز وضع أماكن في الشفاطات تشغيل -

 .وإخالؤه المبني من األفراد خروج . -

 .الحريق طفايات تحضير -

 .التدخين ممنوع استيكرات وضع للشرار مصدر أى إشعال أو التدخين عدم -

 .أخرى مرة استخدامه قبل مختص قبل من العطب إصالح . -

 .للغاز وإنذار كاشف أجهزة بتركيب نوصى -

 القواعد هذه يخالف من علي اتخاذ اجراءات قانونيه  . -

   :واألوبئة الجائحات حالة في

 :الجائحة قبل ما إحتياجات

 الحرارة، قياس جهاز الجائحات أثناء المستعملة المعدات األجهزة ويشمل ، والعيادة باألدوار األولية اإلسعافات صندوق -

 بوسترات“ تثقيفية أدوات  ومطهرات، ومنظفات وكمامات، وقفازات، لسان، وخافض الضغط، وجهاز طبية، وسماعة

 :وهي الصحة وزارة مع بالتعاون العالي التعليم وزارة إصدارات وتشمل ،”ومطويات

 من وملصقات اآلخرين، من والحماية األيدي غسيل كيفية عن وملصقات الفيروسات، من للوقاية وإرشادات نصائح -

 التي لألسر   وتعليمات التدريس هيئة ألعضاء وإرشادات والطالبة للطالب مطوية وتشمل العالي التعليم وزارة إصدار -

 .الكلية في عيادة دائم بشكل وطبيبة ممرضة وجود وضرورة بالفيروسات، لإلصابة عرضة أكثر أطفال لديها

 .حاالت ظهور حالة في بالكلية الطوارئ فريق بواسطة خطة وضع :الفریق تشكيل . 

 حدث إذا الخطة وعرض الفريق مهام لتحديد   العمالالعاملين ،ا – التدريس هيئة أعضاء) بالكلية العاملين مع اجتماع 

 .الوقاية وكيفية وباء

 :الجائحة أثناء إحتياجات

 وعميد العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة فريق بمعرفة تتم :الالزمة التقارير وعمل الطوارئ خطة تنفيذ :أوال

 .الكلية

  وخارجها الكلية داخل من) المعنية الجهات مع بالتنسيق التنفيذ مسئولي وتحديد.الخطة على التدریب :ثانيا

 :الكلية داخل من 

 بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة وحدة فريقو  للفريق رئيساً  والبيئة المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل/ الكلية عميد

 طبيبة/طبيب/  بالكلية العيادة ممرضة  (الشباب رعاية/موظف /تدريسال هيئة عضو، االتصال منسق،    بالكلية العمل

   .الكلية

/   / ممرضة  الجامعي المستشفي من الكلية ) طبيب لها التابعة الصحية بالمنشأة الصحي : الفريق الكلية خارج من 

 .صحي مراقب

 بالكلیة المصابة الحاالت مع التعامل :ثالثا

 :إصابة حالة اكتشاف عند الكلية في تتم التي اإلجراءات
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 / تحويله للمستشفى الجامعى )فى حال عدم وجود عياده بالكليه (  بالكلية العيادة في ل الشخص المصاب عزيتم 

 مضاعفات بها حالة أو،  للمنزل وعودته عالج إعطاءه يتم  بسيطة ةتحال كانت إذا حالته لتقييم  طبيبال على عرضه يتم . 

  للمستشفي اجراءات دخوله يتم 

 .المدرجات بباقي الدراسة واستمرار الحضانة مدة ضعف  أسبوعين لمدة / القاعه الدراسيه بالمدرج الدراسة تعليق  

 .تعديالت دون الدراسي اليوم في المضي . 

 من بالتأكد (......أمين+ وكالء + عميد الكلية وإدارة الوحدة فريق يقوم أن علي/ القاعه الدراسيه  المدرج تطهير

 .بدقة التعليمات كل وتنفيذ والتطهير اليومية النظافة بأعمال القيام فى العمال   استمرارية

  التدريس هيئة أعضاء من وبمعاونة الوحدة فريق أعضاء إشراف تحت الدراسة أماكن بتنظيف العمال تكليف

 :الجائحة بعد ما مرحلة

 :الجائحة بعد وما قبل ما مرحلتي في حتى تتبع أن یجب إحتياطات

 .وجهك لمس أو والشرب، األكل قبل يديك اغسل .والصابون بالماء كثيرا يديك اغسل . -

 .اليدين وغسل المستخدمة، المهمالت سلة في بعيدا المناديل ورمي العطس، أو السعال عند وأنفك فمك غط -

 .للجائحة عرضة األكثر التدريس هيئة وأعضاء العاملين من السن وكبار بالطالب االهتمام -

 .لألمراض عرضة األكثر أو العالية ذوى المخاطر للطالب الخاصة والرعاية االهتمام -

 .الطوارئ حالة في الالزمة االحتياطات لعمل والصحيح السريع القرار اتخاذ لجنة تكوين . -

 .المرحلة هذه في العالجية وغير الوقائية اإلجراءات على التركيز . -

 .المناسب الوقت في الستعمالها الفيروسات مضادات توفير -

 .لها والتحضير جائحةال بخصوص اإلعالمية الجهات مع التنسيق . -

 .للجائحة الطبية الخبرة ذات للفرق التام االستعداد . -

 .للمرض الوبائي الترصد في االستمرار -

 .الوقائية اإلجراءات تفعيل . -

 .البشر بين العدوى انتشار مدى تقييم . -

 .االنتشار مخاطر وبحث جديدة وبؤر حاالت اكتشاف . -

 .المستهدفة المجموعة لغة بنفس وإعطاءها اإلرشادية المواد وتحضير المستهدفة المجموعات على التعرف . -

 .الجائحة لحدوث تحسبا وتوفيرها واالحتياجات اإلمكانيات كل مراجعة . -

 .الصحي المجال في وللعاملين للمواطنين وتعريفه المرض عن المعلومات تحديث . -

   :األتى عمل يتم حريقاً  اكتشاف عند  

 .لتشغيله الحريق إنذار زجاج يكسر :أوال

 .اإلطفاء فرق الستدعاء الطوارئ هاتف برقم فوراً  يتصل :ثانيا

 :یأتي كما الحریق لنوع مناسبة مطفأة أقرب باستخدام أمكن إذا الحريق يكافح :ثالثا

 .الحمل مقبض بواسطة جيداً  المطفأة مساكا -

 .بالمطفأة األمان مسمار اسحب -

 .اللهب قاعدة إلى المطفأة فوهة وجه -
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 .المطفأة لتشغيل المقبض على اضغط -

 .ويساراً  يميناً  النار قاعدة على اإلطفاء مواد تحريك -

 :األتية األحتياطات ویراعى

.الحريق انتشر إذا الهروب باستطاعتك وأنه عليك خطورة يشكل ال فيه تقف الذي المكان أن تأكد

 الهواء في اليدوية الحريق مطفأة استخدام عند النار من أمتار ثالثة  إلى مترين مسافة على الريح اتجاه مع الوقوف يراعى

  الطلق

   .إخماده على قادر أنك واثقاً  وكنت صغيراً  كان إذا إال الحريق إطفاء تحاول ال

   .اإلنذار جهاز وشغل خلفك الباب وأغلق غرفتك غادر كبير الحريق كان إذا

   .كثيف دخان وجود حالة النقي في الهواء لوجود وسيلة أفضل األرض على التدحرج يكون

   وأخرج بحذر افتح ساخناً  يكن لم فإذا يدك بظاهر والمقبض الباب تحسس

   .تفتحه فال مالمسته عند ساخناً  الباب وجدت إذا

    .الدخان وطرد لتهويتها الغرفة وافتح الستائر انزع

 آلخر جانب من الطفاية حرك 

 المتنقلة اليدویة الحریق إطفاء ومعدات أجهزة

 األشخاص قبل من مراحله أول في الحريق لمكافحة تستعمل والتي "األولية المكافحة" المتنقلة اليدوية المعدات هي

 العاديين

 وتعد المختصة، الجهات من والمعتمدة القياسية للمواصفات مطابقة اليدوية الطفاية تكون أن ويجب المبنى، في المتواجدين

 مادية أضرارا تسبب ال لكونها اإلطالق على المركبات حرائق إلطفاء المستخدمة الطفايات أفضل الجافة البودرة طفاية

 :إلى اليدوية الطفايات أنواع وتنقسم استخدامها، جراء من ومعنوية

 : المضغوط الماء طفایة -1   

 والبالستيك والنسيج واألوراق األخشاب حرائق إلطفاء وتستخدم خامل، غاز ضغط تحت بالماء معباة اسطوانة عن عبارة

.. 

 أو الحي الكهربائي بالتيار المتصلة الكهربائية والمعدات هزةاألج حرائق إلطفاء النوع هذا استخدام يمكن ال .. انتبه

 حرائق

 .المشتعلة المواد حرارة درجة تخفيض على تعمل الماء وطفاية. المعادن أو والشحوم الزيوت

 الكربون أكسيد ثاني طفایة -2 

 الزيوت حرائق إلطفاء ويستخدم اإلسالة لدرجة ضغطه تم الذي الكربون اكسيد ثاني غاز على تحتوي الصلب من اسطوانة

 وتبريد اللهب خنق على الكربون أكسيد ثاني غاز يعمل .االشتعال سريعة والسوائل الكهرباء وحرائق واألصباغ والشحوم

 درجة

 تصدر الريح، بفعل تتبدد الطلق، الهواء في التأثير ضعيفة الطفاية ،   الصفر تحت 76 ) حرارة بدرجة ينطلق الحرارة،

 صوتاً 

 .االستخدام عند قوياً 
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 الرغوة طفایة -3

 والشحم والبترول الزيوت حرائق إلطفاء الطفاية وتستخدم (الفوم الرغوة تنتج عضوية ومواد بالماء معبأة اسطوانة

 واألصباغ

 عزل على تعمل .الحي الكهربائي بالتيار المتصلة الكهربائية التجهيزات حرائق مع الطفاية استخدام يمكن ال .. أنتبه..

 سطح

 .الماء الحتوائه والتبريد األكسجين عن المادة

 الجافة الكیماویة البودرة طفایة -4 

 االشتعال سريعة والمواد واألصباغ والبترول الكحول حرائق إلطفاء وتستخدم الجافة الكيماوية بالبودرة معبأة اسطوانة

 .المشتعلة المادة سطح عزل على تعمل ، بوتاسيوم – صوديوم - ماغنسيوم  والمعادن

  المخمدة السوائل أبخرة  الھالون طفایة-5  -

 يحتوى ألنه المغلقة، األماكن في وخاصة مستخدميها على وتؤثر سامة عنه الناتجة األبخرة ألن النوع هذا استخدام يفضل ال

 .الحرائق أنواع لجميع جيد مطفأ وهو .األوزون طبقة على وتؤثر سامة غازات وكلها والبروم والفلور الكلور من قاعدة على

 الحریق بطانية  -6

 بها الحريق وتغطية بالكامل وفتحها العلبة داخل من البطانية سحب يتم المطابخ في الحريق بطانية الحريق غطاء يستخدم

 لمنع

 .األكسجين

 نوع مع تتناسب التي األخرى اإلطفاء لوسائط أو للماء المنتجة اإلطفاء أنظمة هي  التلقائية الثابتة الحريق إطفاء معدات

 ولها اندالعها فور الحرائق إطفاء على آلياً  تعمل ، المثال سبيل علىالكربون ..  أكسيد ثاني   لالحتراق ضةرالمع المواد

 CO 2 الكربون ثانى اكسيد تفاعل من الموقع حماية في الفاعل التأثير

 المادة على لتنتشر الماء رذاذ من كميات إطالق على للماء المنتجة اإلطفاء أنظمة وتعمل .وانتشارها وتطورها الحرائق

 الخنق قواعد على األخرى اإلطفاء أنظمة وتعمل االشتعال، درجة دون ما إلى حرارتها درجة تخفيض على فتعمل المشتعلة

 فهي بالماء، تتأثر ال التي المواقع كافة في للماء المنتجة اإلطفاء أنظمة تركيب وباإلمكان .االشتعال جو وإفساد والتبريد

 منه المنبعثة السامة والغازات الحريق دخان تركيز درجة تخفيف في الفاعل تأثيرها ولها وفاعلية، بسرعة بالحرائق تتحكم

 .اإلطفاء مياه ورذاذ المنبعث، الماء بخر من بتأثير

 اإلطفاء بكرات-7

 اإلطفاء مواد .المشتعلة المادة حرارة تخفيضدرجة قاعدة على وتعمل األول النوع حرائق لمكافحة تستخدم إطفاء وسائل هي

 معظم في وتوجد .الكهربائية األجهزة حرائق لمكافحة استخدامها ويمنع الماء هي فيها المستخدمة l أحد وهي والمنشآت،

 األبنية

 .المختلفة المواقع في والهامة الرئيسية الوقاية تجهيزات
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 41 دمياط جامعة - الزراعة كلية وعميد النبات أستاذ – ونس لطفى أحمد /د.أ إعداد

 :اليدوية اإلطفاء أجهزة استخدام

 كيفية وعلى باستعمالها قيامهم كيفية على األشخاص تدريب عملية هو العمل مواقع في اإلطفاء أجهزة توفير من أهم يعتبر



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 32    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 :الطفايات تشغيل بعملية المتعلقة بعضالمعلومات يلي ونوجزفيما ضرورياً  أمراً  واالستخدام التشغيل

 منه يسهل بحيث مأموناً  الموقع هذا يكون بحيث الحريق من القريب الموقع اختيار يجب اإلطفاء أجهزة استخدام عند .1

 كان وإذا .االخرى المخارج أو األبواب من أمكن ما قريباً  يكون أن ويفضل مشقة، أو عناء دون اللزوم عند التراجع

 .الريح مستوى أعلى اإلطفاء أجهزة موقع يكون أن فيجب المبنى خارج الحريق

 كما الحريق وحرارة دخان خطر لتفادى المفيدة الوسائل من الحريق بمكافحة قيامه عند الشخص خفضقامة يعتبر .2

 .الحريق موقع من االقتراب له تيسر

 .أخرى مرة اشتعاله عودة يتوقع ال بحيث الموقع مغادرة قبل الحريق إخماد من تماماً  التأكد يجب .3

 :الماء طفاية استخدام كيفية

 ويراعى النار، فيها المشتعل المساحة جميع في االتجاه تغيير ويجرى اللهب مواقع أسفل الطفاية من المندفع الماء يصوب

 غمر

 مكافحة فيجب عمودي اتجاه فى تنتشر التي الحرائق حالة وفى الحريق لهب بإطفاء القيام بعد بالماء الساخنة األجزاء

 األجزاء

 .أعلى إلى االتجاه ثم السفلي

 الرغوية الطفايات استخدام كيفية

 يمكن حتى السائل مستوى فوق للوعاء الداخلي الجدار إلى الرغاوى توجيه يراعى إناء داخل مشتعل سائل وجود حالة في

 موقع أعلى الرغاوى تلقى أن اإلمكان في فانه متعذراً  ذلك يكون وعندما السائل سطح فوق وتنتشر تتكون أن للرغاوى

 النيران

 على مباشرة الرغاوى توجيه عدم ويراعى متماسكة، طبقة وتكون تستقر حيث السائل سطح فوق السقوط يمكنها بحيث

 سطح

 إلى باإلضافة هذا المؤثرة خواصها من الكثير تفقد حيث المشتعل السائل سطح اسفل تندفع الرغاوى يجعل ذلك الن السائل

 .اإلناء خارج المشتعل السائل تناثر احتمال

 :المخمدة السوائل وأبخرة الكربون أكسيد وثاني الجاف المسحوق طفايات استخدام كيفية

 توجيه يراعى األرضيات فوق السوائل هذه تنسكب عندما أو لاللتهاب قابلة سوائل تحوى بعبوات حرائق حدوث حالة في

 الطفاية

 كسح عملية تجرى ثم للنيران طرف اقرب تجاه ( المخمدة السوائل أبخرة - الكربون أكسيد ثاني- الجاف المسحوق)

 في سريعة

 فيجب مرتفع مستوى من يتساقط سائل فى الحريق كان إذا أما الحريق، إطفاء يتم حتى الحركة هذه وتعاد طرف أبعد اتجاه

 الطفاية توجه كهربائية وتركيبات بأجهزة حريق حدوث وعند .أعلى إلى بسرعة تحريكها ثم نقطة أسفل إلى الطفاية توجيه

 في

 الفتحات إتجاه في الطفاية فتصوب جهاز داخل مغلقة الكهربائية التجهيزات تكون وعندما الخريق، ناحية مستقيم إتجاه

 .الداخل إلى نفاذها يمكن حتى الغالف بجسم الموجودة

 :الحريق بطانية إستخدام كيفية

 العليا الجهة من البطانية تحريك ويتم المشتعلة المادة سطح من بالقرب األعلى الطرف من يكون الحريق بطانية إمساك

 .الوعاء أو المشتعل الجسم لتغطية وبحذر



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 33    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 التصرف وأسلوب الحريق من الوقاية دليل

 حريق حدوث عند التصرف كيفية وكذلك حريق حدوث من للوقاية إتخاذها الواجب بالتصرفات العاملين يلم أن يجب

 ويتضمن

 وصول لحين للحريق األولية المكافحة وتدابير اإلخالء وقواعد الحريق حدوث عن واإلخطار اإلعالن إجراءات ذلك

 رجال

 حدوث عند بواجباتهم قيامهم من للتأكد واجب أمر التصرفات هذه على العاملين جميع وتدريب المختصين، اإلطفاء

 .حريق

 ( العمل أماكن على الدوري والفحص التفتيش  

 بمستلزمات ومزودة صحيحاً  تصميماً  مصممة المباني جميع كانت لو حتى العمل مواقع كافة على الدوري التفتيش يعتبر

 الوقاية

 :اآلتية الحاالت التفتيش يشمل ان ويجب العمل بيئة زتأمين المهنية والصحة السالمة لجنة أعمال أهم من الحريق من

   .ذاتياً  تشتعل التي المواد أو االشتعال على تساعد التي المواد أو االشتعال سريعة المواد وخاصة التخزين عمليات

  الحرارية المصادر من وغيرها الشرر مصادر

  للتشغيل وصالحيتها الحريق أطفاء أجهزة وسالمة توافر من التأكد

  وغيرها العوادم وتصريف وتجميع العامة النظافة تعليمات تنفيذ من التأكد

   السليم والتخزين والوالعات الثقاب أعواد وحمل التدخين ومنع النظافة  -

 لالشتعال  قابلة مواد بها تتوافر التي العمل أماكن في نهائياً  التدخين منع يجب -

  والزوار المشرفين من بدقة التعليمات هذه وتنفيذ التدخين فيها المحظور المناطق في (التدخين ممنوع) الفتات وضع

 .والعاملين

 48 دمیاط جامعة - الزراعة كلیة

 :األذن وقایة معدات

 .القدم لحمایة السالمة أحذیة ارتداء

 :السالمة أحذیة أنواع

  قطعة توجد كذلك الساقطة األشياء خطر من األصابع لحماية بالصلب مغطاة مقدمتها تكون جلدية سالمة أحذية

تمنع  أيضا األنواع وهذه المسامير مثل الحادة المواد بواسطة االختراق مخاطر من للحماية النعل بين الفوالذ من

 .العمل أماكن في االنزالق

   .اإلطفاء رجال كذلك ويستعملها دائما بالمياه المبتلة باألماكن للعمل طويلة مطاطية سالمة أحذية

  بالتيار الصعق ضد كبيرة حماية لهم توفر حيث الكهرباء مجال في للعاملين مخصصة مطاطية سالمة أحذية

 الكهربائية حدوث في تتسبب ال مطاطية سالمة أحذية Antistatic بها الموجود األماكن في وتستعمل .الكهربائي

  .المواد هذه في حريق حدوث فى   الساكنة

 



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 34    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 :التنفسي الجھاز وقایة 

فيه  األوكسجين نسبة تكون أماكن في العمل من يرتديها الذي الشخص لتمكين المختلفة التنفس أجهزة تستعمل

ويتم  بالصحة، تضر أتربة أو سامة غازات بها أماكن أو الحياة، علي خطر وتسبب التنفس لعملية كافية غير

خطورتها  ودرجة العاملون لها يتعرض التي المواد طبيعة علي التعرف بعد للعمل المناسبة التنفس أجهزة اختيار

 .األوكسجين لنسبة الالزمة القياسات إجراء وبعد

 

 :اإلنقاذ وحبل الواقي الحزام 

  ويتم السقوط، خطر من العامل لتأمين وذلك مرتفعة أماكن في العمل عند اإلنقاذ وحبل السالمة أحزمة تستخدم

 أو المغلقة األماكن داخل العمل حالة في .العادى الحزام استخدام من بدال الباراشوت حزام استخدام حاليا

 ال مستقيم وضع في العامل إخراج يمكن حتى وذلك إنقاذ وحبل خاص سالمة حزام استخدام يتم الخزانات

 .الطوارئ حاالت في إخراجه عند لإلصابة يعرضه

 :التالي النحو علي منها أنواع عدة وهناك الواقية القفازات األيدي لحماية يستخدم :اليد وقایة  

 الحادة واألجسام الشظايا من األيدي لحماية وتستخدم المدبوغ والجلد القماش من المصنوعة الواقية القفازات

 لحماية وتستعمل البالستيك أو المطاط من المصنوعة الواقية القفازات .حادة أطراف بها التي المواد مناولة عند

 وتستخدم للحرارة المقاومة القفازات قفازات كذلك والقلويات كاألحماض الكيميائية المواد مناولة أثناء األيدي

 وأثناء بالمعامل الساخنة الزجاجية  األواني إلمساك أو البخار أنابيب مثل الساخنة المعدات علي العمل عند

 .اللحام عمليات

 :الجسم حمایة 

 الواقية والبدل المعاطف،  الورش وفي الماكينات من بالقرب العمل عند وتستخدم الواقية والمرایل األوفر والت

 .والقلويات  األحماض مثل الكيميائية المواد مخاطر من للحماية وتستخدم البالستيك من المصنوعة

 المخاطر بعض إلستعراض الفرصة هذه نستغل سوف تواجهك قد مخاطر عدة من للوقاية االرشادات بعض

   ذلك وقبل المخاطر تلك من الوقاية وطرق العمل نطاق وخارج دأخل الشخص تواجه قد التي المختلفة

 : األساسية السالمة قواعد بعض 

 نوع لكل والمناسبة المريحة المالبس لبس   .الكهرباء وخاصة فيها الخبرة لديك ليس معدات أو أجهزة تستخدم ال

 على الحفاظ .العمل نوع حسب  المناسبة الشخصية الوقاية معدات ولبس المختلفة واألعمال األنشطة من

  الشخصية ممتلكاتك

  جهد تتطلب التي األعمال وترك ( الماء بشرب يوصي  شديدة الحرارة فيها تكون التي األوقات في العمل تفادي

 األطفال ضمنهم ومن عائلتك أفراد جميع أن من تأكد.معتدلة الحرارة درجة فيها تكون التي األوقات إلى كبير



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 35    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 من التأكد  .الجراج في كانت وإن حتى مقفلة السيارة أن من تأكد   .السيارة ركوبهم عند األمان حزام يضعون

   .االستخدام عدم عند الكهربائية واألجهزة المصابيح إغالق  .السليم االستخدام الكهرباء استخدام

  المنزل في حريق طفاية توفير  .الفور على االنسكابات تنظيف

 

 واالنزالق والتعثر السقوط حوادث من الوقایة

 المؤدية الحوادث أهم احدى كونها حيث من الثاني ترتيبها ويأتي شوعيا الحوادث أكثر من السقوط حوادث تعتبر

 إتباع فينبغي وبالتالي مكان، أي وفي وقت أي في السقوط حوادث تقع أن ويمكن الطرق، حوادث بعد للوفاة

 :التالية الوقایة تدابير

 .الشرفات إلى المؤدية األبواب إغالق على الحفاظ -

 .النوافذ على السالمة اشتراطات مع تتفق مناسبة وموانع حواجز وضع -

 .االنزالق حوادث وقوع لتجنب مبللة الحمام أرضيات ترك أو البالط على سائلة بقايا ترك عدم -

 .السقوط ثم ومن السير أثناء التعثر إلى يؤدي قد ذلك ألن الممرات في أو الدرج على األشياء ترك تجنب -

 الكهربائية المصاعد حوادث من الوقاية -

 أو االستخدام سوء نتيجة الحوادث بعض تقع قد انه اال .المصاعد في السالمة وسائل وتنوع تعدد من بالرغم -

 تلك من وللوقایة االحتجاز، لخطر مستخدموه يعرض الذي األمر لها الدورية الصيانة أعمال نتيجة غياب

 :بالتالي ننصح األخطار

 على العنيف الضغط أو بشدة االبواب ضرب وعدم بحكمه والتصرف الهدوء التزام يجب المصعد توقف عند -

 .االزرار

 .واإلنقاذ للمساعده الحاجة تدعو عندما المدني بالدفاع فوراً  االتصال -

 مع ظاهر مكان في وتعليقها التشغيل طريقة وكتابة فجأة توقفه عند يدوياً  المصعد تشغيل كيفية على التدريب -

 .المصعد بجوار تثبيتها يتم الفتة في المصعد وحمولة الطوارئ حاالت في االتصال كتابة هواتف

 .محددة مواعيد في متخصصة شركات قبل من للمصعد يةالدور الصيانة إجراء -

 .للمصعد المقرره بالحمولة التقيد -

 الشرب مياه مبردات حوادث من الوقایة

 بصفة واستبداله ومراقبته تنظيفه مراعاة مع الشرب مياه ترشيح فلتر عليها مثبت المياه مبردات تكون أن يجب -

 وأن ، للصدأ قابلة غير مادة من مصنوعة الشرب مياه خزانات تكون أن ويجب لذلك، الحاجة دعت دورية كلما

 فيها التحكم يمكن األسفل من فتحة بوجود وذلك وتهويته وتنظيفه غسله عملية يسهل الخزان بشكل تصميم يكون

 مصادر عن بعيد مكان وفي المياه دخول قبل بفالتر ومزود مرتفع مكان المياه في خزان يكون أن ويجب ،

 أجسام أي أو الحشرات دخول لمنع غلقها وإحكام الشرب خزانات مياه نظافة من التأكد يجب وكذلك ، التلوث

 األبواب إنغالق حوادث من الوقاية .بداخلها غريبة

 



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 

    

 36    إعداد : أ.د / مهجة عبد العزيز 

 

 :األبواب عن ناتجه مخاطر 
 ."دفاش " بها يركب التي وهي بها االشخاص ارتطام تسبب تلقائياً  المرتده األبواب -

 .الباب خلف مرئي غير أخر لشخص ضرباً  تسبب المروحية األبواب -

 .أواالصابع لأليدي الكسور أو الجروح تسبب حادة  أطرف  ذات األبواب -

 .إصابات لحدوث يؤدي المياه دورات أو الغرف في األبواب إنغالق -

 

 الحریق مخاطر من الوقایة

 مراعاة والحریق مع المدني والدفاع  الداخلية وزارة تحددها التي باالشتراطات واإللتزام االحتياطات اتخاذ

 :اآلتي

 .المصرية القياسية للمواصفات مطابقة المستخدمة اإلطفاء وأدوات أجهزة تكون أن -

 والعزل المبكر واإلنذار والتحذير التنبيه أجهزة وتوفير الوسائل أحدث باستخدام والوقاية اإلطفاء معدات تطوير -

 .اآللي واإلطفاء الوقائي

 .آمنة بطريقة منها التخلص ويتم االنفجار أو لالشتعال القابلة المواد فضالت إلقاء عدم -

 .الدخان وشفط الطوارئ وإضاءة اإلطفاء وأجهزة أدوات تشغيل يتم حتى للكهرباء احتياطي مصدر توفير -

 .المناسبة اإلضاءة ووسائل باإلشارات تزويدها مع العاملين عدد مع تتناسب للطوارئ ومخارج مداخل إعداد -

 تحتاج التي للمنشآت احتياطية مياه خزانات وتوفير الحريق بحنفيات الخاصة والوصالت المياه مصادر توفير -

 .ذلك

 .المناسبة والمهمات المالبس توفير و تدريبهم علي والعمل األفراد من الالزم العدد توفير -

 .اإلطفاء أجهزة لصيانة سجل إعداد -

 وأن الفتح سهلة األبواب تكون وأن للحريق مؤخرة أو مقاومة مواد من المنشأة مكونات جميع تكون أن مراعاة -

 .للخارج تفتح -

 .ذلك إلي تحتاج التي المنشأة أجزاء كافة في واإلرشاد للتوعية والتوضيحية اإلرشادية الالفتات توفير مراعاة   -

 التكييف أجهزة علي الدوري الكشف مراعاة مع المناور في خاصة والمخلفات القمامة تجميع عدم مراعاة .   -

 .المناور في المثبته 

 الكيميائية المخاطر من الوقاية -

 .العمال لها يتعرض التى للسرطان المسببة والمواد الكيماوية للمواد به مسموح تركيز أقصى تجاوز عدم -

 .  الخطرة الكيميائية المواد مخزون تجاوز عدم -

 الخطرة الكيميائية المواد واستخدام وتداول وتخزين نقل عند والعمال المنشأة لوقاية الالزمة االحتياطات توفير -

 .نفاياتها من والتخلص

 وبسجل مادة بكل الخاصة البيانات جميع متضمناً  المتداولة الخطرة الكيميائية المواد لحصر بسجل االحتفاظ -

 .الكيماويات لخطر العمال وتعرض العمل بيئة لرصد
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 وتبصيرهم وتعريفهم للسرطان المسببة والمواد الخطرة الكيميائية المواد مع التعامل طرق على العمال تدريب -

 .المخاطر هذه من والوقاية األمان وبطرق بمخاطرها

 والتركيب والتجاري العلمي االسم بها موضحاً  العمل فى المتداولة الكيميائية المواد لجميع تعريف بطاقات وضع -

 تحصل أن المنشأة وعلى ,بها المتعلقة الطوارئ وإجراءات السالمة واحتياطات خطورتها ودرجة لها الكيميائي

 .التوريد عند موردها من المواد هذه فى المذكورة البيانات على

 منها الوقاية وطرق العمل نطاق خارج الشخص تواجه التي المختلفة المخاطر بعض -

 :مخاطرها من والوقایة األدویة  

 األطفال  متناول في األدوية ترك عدم -

   .لآلخرين مختص طبيب قبل من به موصى دواء استخدام عدم -

 أخذ عند المصاحبة والمحذورات وضوابطه استخدامه وطرق بالدواء الخاصة واإلرشادات التعليمات إتباع -

   .الدواء

  لألدوية المصاحبة واإلرشادات التوصيات حسب الدواء حفظ -

  األدوية وفوائد بمضار األطفال تثقيف -

 :األطفال لحمایة العامة السالمة قواعد

  المنزل داخل لمفردهم األطفال ترك عدم -

  االستطالع حب نتيجة بها ثالعب من األطفال لمنع الكهربائية االفياش تغطية أمكن إذا -

  الحديقة في أو التلفاز مشاهدة عند أو اللعب وعند المطبخ دخولهم عند األطفال مرافقه -

   .األطفال يد متناول في األدوية ترك عدم -

   .األطفال يد متناول في التنظيف مواد ترك عدم -

  األطفال يد متناول في نيران إشعال أدوات أو سامة مواد أو حشرية مبيدات أى ترك عدم -

  األطفال يد متناول في زجاجية أدوات أو حادة أالت ترك عدم -

   .السباحة حمام أو الحمام في بمفردهم األطفال ترك عدم -

   .األطفال متناول في السيارة مفاتيح ترك عدم -

   .الدوام على مغلقة السيارة شنطة أن من التأكد -

 :األطفال العاب مخاطر من الوقایة 

   .الطفل عمر من لتتناسب والتصميم والمادة النوعية حيث من األلعاب اختبار -

   .الحادة والحواف الرؤوس مالحظة -

   .سائلة مواد أو صغيرة قطع على تحتوي قد التي األلعاب من الحذر -

  الصغيرة البالونات األطفال إعطاء من الحذر -

 األطفال  ومراقبة اللعبة من نوع اختيار مسئولية الوالدين يتحمل -

 :السباحة حمامات ومخاطر الغرق من الوقایة  
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 جزء  كل عمق لتوضيح اطرافه على بالكتابة وذلك السباحة حمام عمق مستوى تحديد -

   .مترين عن عمقه يقل الذي السباحة حمام في القفز عدم -

   .السباحة أثناء اإلكسسوارات لبس عدم -

 السباحة  حمام منطقة إلى الحادة والمواد الزجاجية الكاسات جلب عدم -

   .لالنزالق المقاوم النوع من " المسبحالحمام "  حول األرضية تكون أن من التأكد -

   .وحدهم األطفال وتترك النجاة طوق على تعتمد ال -

  السباحة أثناء األكل عدم -

   .بذلك مختص استشارة بدون الحمام مياه في الكيميائية المواد استخدام عدم -

 :التدفئة أجهزة استخدام فى السالمة قواعد  

 :التالية األساسية السالمة قواعد إتباع يجب منها أي استخدام حال وفي للتدفئة مختلفة وطرق أنواع هنالك

 الكهربائية التدفئة :أوالا 

 مناسب  الكهربائي والجهد مناسبة األسالك تكون أن -

   .واألثاث السجاد تحت األسالك تمرير تفادي -

   .المطلوبين والتيار الجهد مع وتتطابق مناسبة تكون أن يجب األمر لزم وإذا الكهربائية التوصيالت استخدام عدم -

  .األطفال من بالقرب التدفئة مصدر ترك عدم -

 .أخرى ألغراض التدفئة مصدر استخدام عدم -

   .سقوطها عند الكهربائي التيار فصل ميزة بها يوجد ال التي المدفأة استخدام عدم -

 الغازیة المدفأة :ثانياا 

   .التشغيل قبل للغاز تسرب وجود وعدم المدفأة سالمة من التأكد -

 المنزل  خارج تكون أن ويفضل كافية بمسافة المدفأة عن بعيداً  الغاز اسطوانة وضع -

   .مراقبة وبدون األطفال يد متناول في المدفأة ترك عدم -

  قبل من إصالحها أو جيداً  المنزل تهوية بعد إال المدفأة استخدام عدم يجب بسيطاً  كان ولو الغاز تسرب حال في -

 .مختص

   .فقط التدفئة ألغراض إال استخدامها عدم -

 الفحم أو بالحطب التدفئة :ثالثاا 

  المراد المكان إلى إدخاله قبل تماماً  يحترق حتى تدفئته المراد المكان خارج  مفتوح مكان في الفحم إشعال -

 .تدفئته

 الكربون أكسيد أول وخاصة والفحم الحطب من المنبعثة السامة الغازات بقاء لتفادي والنوافذ األبواب إغالق عدم -

 .السام 

 وتمريرها واألدخنة الغازات من بالتخلص تسمح تهوية فتحة توفير فيجب مدفأة بناء طريق عن التدفئة كانت إذا -

 .المنزل خارج إلى
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   .السالمة إرشادات إتباع على وحثهم المعلومات بهذه العائلة أفراد تثقيف -

 الميكروویف فرن باستخدام الخاصة السالمة قواعد

في   المستغرق الطويل والوقت العالية الكهربائية الطاقة فمستوى تشغيله، أثناء الميكروويف فرن ترك عدم ينبغي -

 .حريق اندالع في تسبب قد لدرجة الطعام بتسخين يقوم قد المطبخ

   .طارىء أمر أي حدوث حال في بسهولة نزعه ليتم صحيح بشكل الكهرباء في القابس وضع يتم أن يجب -

  الفرن قرب المثال سبيل على للحرارة المولدة األماكن في الميكروويف فرن تضع ال -

   .الميكروويف أفران في لإلستخدام المخصصة والصحون األواني باستخدام قم -

   .واحدة مرة لالستخدام المخصصة البالستيكية األطباق في الطعام تسخين عند الفرن بمراقبة قم -

  التهوية فتحات أو الفرن قرب لالشتعال قابلة مواد أي تضع ال -

   .الجهاز في الموجودة التهوية فتحات بسد تقم ال -

   .الفرن في استخدامها قبل المعدنية أو البالستيكية الطعام وأواني التغليف أسالك جميع أزل -

   .لذلك المخصصة الميكروويف أفران استخدام يجب فشار لعمل -

   .الفرن استخدام في البدء قبل الجهاز إعدادات تفقد -

 :المطبخ في السالمة قواعد 

   .الدهون من واألفران والغاليات القلي أجهزة تنظيف -

   .حريق حدوث في يتسبب ال كي مراقبته الزيت تسخين عند -

   .وغيرها والسكر الزيت بقايا ترك وعدم الفرن تنظيف -

  الفور على المنسكبة السوائل ومسح الدوام على األرضيات نظافة على الحفاظ -

  الغليان عند منها تخرج ال حتى بالسوائل والقدور األواني ملئ تجنب -

   الغاز صمام فتح قبل اللهب مصدر إشعال من والتأكد الفرن إشعال عن الحذر درجات أقصى اتخاذ -

 :األطعمة تداول عند السالمة 

 :اآلتي إتباع ينبغي األطعمة من التسمم لتجنب -

 علب في اعطاب أي وجود عدم من التأكد ويجب فيها موثوق مصادر شرائه من ينبغي الطعام بشراء القيام عند -

 .الطعام  وحاويات

   .الصالحية مدة االنتاج و تاريخ من التأكد ينبغي -

   .األخرى الحاجيات شراء من االنتهاء بعد المجمدة األطعمة شراء -

   .ساعتين من أكثر الغرفة حرارة درجة في واألسماك اللحوم ترك عدم -

 درجة تكون أن يجب للفريزر وبالنسبة درجات، 5 برودتها درجة تتجاوز ال بحيث الثالجة في األطعمة حفظ -

 أقل، أو درجة 18 برودتها

  الطعام تحضير قبل جيداً  اليدين وغسل العامة النظافة على المحافظة -

   .وغيرها والخضار واألسماك كاللحوم األطعمة أنواع من نوع لكل منفصل تقطيع لوح استخدام -
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  التراكم من الشواء ومخلفات الدهون ترك وعدم استعمال كل بعد الشوي معدات تنظيف -

 تهمنا سالمتك

 :الكلية فى األمن قواعد

 الوقاية هى وتطبيقها األمن إجراءات إتباع أن حيث الكلية وخاصة ومكان موقع لكل االمأن صمام هو األمن -

 فيها تحدث أن يمكن بيئة فالكلية المشاكل، أو الحوادث حصول من الكلية إلدارة األول وخط الدفاع الحقيقية

 حيث أومن السلوكيات حيث من سواء الطالب أنماط لتعدد وذلك جماعية فردية أو سواء المشاكل من العديد

 .األمن عاتق ومسئوليه  تحت وتقع الكليات فى قد تحدث التى والمشاكل فيها  وتربو نشأوا  التى البيئات

 :الكليات فى األمن أفراد

 وبعد أثناء الكلية وسالمة أمن على المحافظة يمكن حتى اإلدارى األمن من وأقراد ضباط الكيات كل فى يوجد -

 منشأت وسالمة أمن على حفاظا وتطبيقها تنفيذها عليهم يجب التى الواجبات من العديد الدراسى ، وهناك اليوم

   فيها والطالب والعاملين الكلية

 الكلية، مع  ارتباط لهم ومن   والطالب بالكلية للعاملين فقط والسماح الرئيسية الدخول بوابة أمن على المحافظة -

 العودة يمكن حتى للزائرين الشخصية إثبات من والتحقق ، والخروج الدخول أوقات تثبيت عليهم ويجب

 .الحاجة عند لها

 

 الكلية داخل الطالب سالمة على المحافظه

   .الدراسى اليوم نهاية بعد السرقة أو العبث من الداخلية وممتلكاتها الكلية على المحافظه -

  أو االطفاء سواء بالطوارى واإلتصال األمن على والمحافظة الكلية إدارة بمساعدة الطوارىء حاالت فى القيام -

 .غيرها الشرطة و أو اإلسعاف

 : اآلتي مراعاة یرجى الكلية دخول الطالب لمبنى عند

 بسهولة  مشاهدتها األمن لرجال يسمح نحو وعلى الصدر على المنشأة هوية بطاقة تثبيت -

   .ذلك منه طلب إذا الدخول للمبنى عند األمن رجال قبل من التفتيش إجراء تقبل -

   . العمل تخص وال بدخولها مسموح الغير األشياء جلب عدم -

 الطوارئ  مخارج وخاصة المبنى، الشكل العام فى تصميم  على التعرف -

   .الخصوص بهذا والسالمة األمن لتعليمات طبقا السيارات مواقف استخدام -

   الطوارئ خطط والوعى ومعرفة المبني داخل والسالمة األمن تعليمات تطبيق -

   .واإلدراج الخزائن في حفظها باإلمكان كان إذا المكتب على هامة أوراق أو مستندات أية عدم ترك -

 .العمل مغادره عند المكتب  على مجوهرات أو المحمول والهاتف المالية واألوراق النقدية المبالغ عدم ترك -

 أى ترك عدم من والتأكد مقفل، مكان في وحفظها المستندات كافة جمع من الدراسي التأكد اليوم نهاية عند -

 مقتنيات

 .إقفالها وإحكام واألبواب النوافذ جميع و إغالق بالمكان شخصية -
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 بالكلية العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة لجنة مهام أهم         

 تنفيذ صيغه إيجاد يمكن وحتى الجميع، قبل من وإتباعها والسالمة األمن متطلبات وتنفيذ تطبيق يمكن حتى

 على والمحافظة بالكلية والعاملين للطالب والسالمة األمن عن المسئول هو يكون اطار ضمن ومتابعة وتطبيق

 ما بكل بالقيام تختص الكلية فى لجنه ايجاد يتوجب .صحيا وسليمة أمنة عمل بيئة توفير خالل من الكلية ممتلكات

 يمكن حتى وقوعها حال فى لالزمات وإدارة وقيادة ومتابعة وتنفيذ وتعليمات إرشادات وضع من ذلك يتطلبه

 اللحنة هذه مهام أهم ومن والمقتنيات، لألفراد والسالمة لألمن والضمان اإللتزام من مستوى اعلى إلى الوصول

 :یلى ما

   .تحدث قد أزمة أى وإدارة االخالء وحاالت واالزمات الطوارى خطط بوضع تقوم -

 وكذلك ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء عند الوعى لنشر يتطلب ما كل ، تدريبيه  برامج وتنفيذ  القيام باعداد  -

 الطوارى واالخالء  لحاالت وذلك من خالل  المحاكاه  والطالب  اإلداريين

   .عام بشكل األوضاع أوتحسين والسالمة األمن توفير من المزيد إلى تؤدى التى اإلقتراحات وضع -

  بإرشادات الكلية فى من وكل والطالب اإلداريين وكذلك ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء والتزام تنفيذ متابعة -

 .سالمةوال األمن وتعليمات

   .منها للحماية والتعليمات السياسات ووضع الكامنة ألخطار ا تقييم -

  عملها من والتأكد االطفاء معدات أو السالمة أجهزة أو المعدات أو األماكن كل عن دورى كشف اعداد  -

 .وصالحيتها

 اإلرشادية،  اللوحات مثل بالجامعة والسالمة باألمن الخاصة االدارة بمساعدة والمتطلبات اإلحتياجات توفير -

   أدوات

 .وغيرها......األولية واإلسعافات اإلنذار وأجهزة الحرائق إطفاء -

   .مرضية حاالت أى ظهور حالة فى المناسبة اإلجراءات وإتخاذ بالكلية والعاملين للطالب الصحية الحالة متابعة -

  الموسمية اإلنفلونزا مثل المعدية األمراض من الوقاية بطرق  للتوعية إرشادية ووضع  لوحات تثقفية ندوات عقد -

 وغيرها...... الفيروسية الكبد أمراض – الخنازير إنفلونزا -

   :على بالتفتيش الدورى القيام

  .ذاتياً  تشتعل التي المواد أو االشتعال على تساعد التي المواد أو االشتعال سريعة المواد وخاصة التخزين عمليات -

   .الحرارية المصادر من وغيرها الشرر مصادر -

   .المختلفة ومرافقها الكلية بمبانى والسالمة األمن إشتراطات توافر -

   .للتشغيل وصالحيتها الحريق إطفاء أجهزة وسالمة توافر -

   .وغيرها العوادم وتصريف وتجميع العامة النظافة تعليمات تنفيذ -

   .السليم والتخزين والوالعات الثقاب أعواد وحمل التدخين ومنع النظافة -

 وغيرها  لالشتعال قابلة مواد بها تتوافر التي العمل أماكن في نهائياً  التدخين منع -



 فى المنتشآت الجامعيه دليل السالمه والصحه المهنيه  وتامين بيئه العمل 
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 المشرفين من بدقة التعليمات هذه وتنفيذ التدخين فيها المحظور المناطق في (التدخين ممنوع) الفتات وضع -

 .والعاملين والزوار

 التدخين  فيها المحظور األماكن في والوالعات الكبريت حمل حظر -

   المواد هذه من ينسكب ما وتجفيف  زجاجية أو مكشوفة أوعية في لالشتعال القابلة المواد تخزين عدم من التأكد -

 والمدافئ  كالمواقد الحرارة مصادر بجوار تخزنها وال بسرعة -

   بآي اشتعالها لسهولة المباني حول أو الحدائق في أو األسطح فوق مخلفات أو أوراق أي وجود عدم من التأكد -

 .تلمسها شرارة -

 لذلك  المخصصة األوعية في إلقائها قبل السجاير بقايا أو الثقاب أعواد إطفاء -

 تهمك أرقام

 180 المطافئ 

 122 النجدة شرطة 

 123 اإلسعاف 

 129 الغاز طوارئ 

 125 المياه طوارئ 

 

 

  

 


