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أحرص على السالمة و أعمل بالسالمة   
تعش بسالمة

ملاذا العمل بطريقة آمنه؟

كيف نوفر بيئة عمل آمنه ؟

ن  * العمــل بطريقــة آمنه من أجل ســامتك ومن أجــل الناس المهم�ي

حياتك.  ي 
�ن

ي العمل.
ن الســامة أول خطوة �ن  لأ

وان. * حــىت لتلق بنفســك إىل التهلكــة وتندم بعد فوات الأ

* الترصفــات الخاطئة ســبب رئيسي للحــوادث أثناء العمل.

* أرتداء وســائل الحماية الشــخصية.

* إكمــال المهمــة الموكلــة إليــك بطريقــه صحيحــة و آمنه وليس 

بطريقــة مختــرصة يصاحبهــا  المخاطر.

ي تقــوم بها ودع المشــاكل جانباً. 
ي المهمــة الىت

* ركــز جيــداً �ن

ي لم 
ن عــن المهام الجديــدة بالنســبة إليك والىت فــ�ي * إســأل الم�ش

تمارســها من  قبل.
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  لك  العديد  من احلقوق    املتعلقة  بالسالمة  والتي  

.
ً
جيب   أن   تكون  مدركها  متاما

حقوقك يف السالمة ؟

* يجــب أن يكــون مــكان العمل خالياً مــن المخاطــر المعرفة.

ي مــكان العمل 
* طلــب أي معلومــة عــن المخاطــر الموجودة �ن

ي حالــة إصابة أحد 
ي يتــم أتخاذها �ن

جــراءات الىت والحتياطــات و الإ

ن أو تعرض لمادة ســامه. العاملــ�ي

* معرفــة المخاطــر الكيميائيــة المصاحبــة للعمــل و إجراءات 

الســامة المطلوبــة للوقايــة منها.

* الستفســارات عــن أي تعليمــات تجعلــك ل تخالــف تعليمات 

ي 
ي يمكن أن تجعلــك أو أي عامل آخر �ن

كــة والــىت ي ال�ش
الســامة �ن

جراءات  وري أو إصابــة بالغة أو الستفســار عن الإ خطــر غــري �ن

ي يمكــن أن تؤدي المهــام الموكلة إليــك بدون إرهاق بأداء 
الــىت

. آمن 
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مسؤولياتك جتاه السالمة كفرد ؟

باغ عن أي إصابة إىل رئيســك المبــا�ش مهما  * أنــت مســئول عــن الإ

ة.   كانــت صغري

ن وإجــراءات الســامة المتعلقة  * أنــت مســئول عــن متابعة قوان�ي

بمهــام  عملك.

* أنــت مســئول عن تعريف مســاعديك بأي أوضــاع غري آمنه 

ن الســامة قد تســبب  ي حالــة أرتــكاب أي مخالفة لقوان�ي
وتحذيــره  �ن

ي أذى لــه او لزمائة .
�ن

بــاغ عن أي مخاطر أو أوضــاع غري آمنه  * أنــت مســئول عن الإ

تراهــا  قــد تؤدي إىل حادثة .

ي لتعرفها أو لديك 
ن الــىت * مســئول عــن الستفســار عــن القوان�ي

ي شــأنها.
لبس   �ن
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أدوات الوقاية الشخصية 

ي موقع المواد باســتمرار .
1- النظــارة الواقيــة يتــم اســتخدامها �ن

بيط والتعامــل مع المواد  2- الكفــوف تســتخدم أثنــاء عمليــة الرت

ضافــة إىل التعامل       الســاخنة والحــادة و الأحبــار والتيــرن . بالإ

    مــع المــواد الكيميائيــة وتداولها.

ن يســتخدم عنــد اللحام والجلــخ والقطع . ي العــ�ي
3- وا�ت

ي أماكــن الضوضــاء العالية .
ي الســمع يســتخدم �ن

4- وا�ت

5-الكمامــة تســتخدم عنــد التعامــل مــع المــواد الكيميائية مثل 

تربــة و الغبــار. ي دي أي . و الأ
    ال �ت

مان يســتخدام 6- حزام الأ

قسم السالمة ورئيسك املباشر سوف يدلك على أدوات الوقاية 

الشخصية الالزمة ألداء عملك و املالئمة لوظيفتك ومىت يتم 

أستعماهلا.
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مــكان عمــل قوائم تضــم جميع قواعد الســامة لــكل عمل عىل  بالإ

حــدى ولكــن القواعد أدنــاه أعدت لتســاعدك عىل تجنــب المخاطر 

عمال الشــائعة  ي من الأ ي قد تســبب لــك إصابة عنــد تأذيك لأ
الــىت

ي مــن الممكــن أن تكلف بها.
الىت

ي هــذا الكتيب 
ن المتضمنة �ن لــذا يجــب عليــك أن تتتبــع القوانيــ�ي

ي العمل عند 
ن الســامة رئيســك �ن كمــا يجب أن تســأل عــن قواني�ي

تكليفــك بمهمــة جديــده أو لتعــرف مخاطرها أو أي قواعد ســامة 

ي عملــك حيــث أن هــذا الكتيب ل بغطــي كل القواعد.
إضافيــة �ن

عزيــزي العامل إن عدم إتباعك لقواعد الســالمة ســوف 

يعرضــك لعقوبــة تأديبيــة قد تصل إىل حــد الفصل من 

العمل.

تعليمات السالمة
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أخي العامل/

عدم إلتزامك بأرتداء أدوات الســالمة قد 
حيرمك من فرصة حتســن وضعك املعيشي .
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معدات محاية شــخصية مناســبة 
يعنــي بيئة عمل آمنــه للجميع.

أخي العامل/
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أخي العامل/

فحصــك ملعداتك اليدويــة قبل العمل 
جينبــك إصابات قــــد جتعلــك تتوقف عن 

العمــــــل.
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يوفــر الصندوق معدات احلماية الشــخصية 
 .. فال ترتدد 

ً
للعاملــن باملشــروع جمانا

بطلبها من مســئول املشــروع .

أخي العامل/
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معــدات  أرتــداء  دون  بالعمــل  قيامــك 
احلمايــة الشــخصية قــد يعــرض حياتــك  
محايتــك  معــدات  أطلــب   ... للخطــر 

. الشــخصية 

أخي العامل/
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أخي العامل/

قرارك الســليم بأســتخدام معدات احلماية 
الشــخصية يف العمل مصدرســعادة لكل 

أحبابك.
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أخي العامل/

إرتــداء  بعــدم  املتهــور  قــرارك  الجتعــل 
بالعمــل  الشــخصية  احلمايــة  معــدات 

أحبابــك. ولــكل  لــك  تعاســة  مصــدر 
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قرارك الســليم بأســتخدام معدات احلماية 
الشــخصية يف العمـــــل مصــــدر سعادة 

أحبابك. لكل 

أخي العامل/
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أهمالــك بأرتــداء أدوات الوقايــة الشــخصية 
قــــد يكــون ســبب يف فقــدان حياتــك .

أخي العامل/
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إلتــزم بأرتداء أدوات الوقاية الشــخصية ، 
.
ً
فهناك مــــــن ينتظر عــــــودتك ساملـــا

أخي العامل/
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أهمالــك بأرتداء أدوات الوقاية الشــخصية  
قد يكـــون سبب يف فقـــدان حياتك .

أخي العامل/
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إن األلتزام بأدوات الســالمة حيمي 
العمــال من أي خماطــر حمتمله.

أخي العامل/
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إن عــدم األلتزام بإجراءات الســالمة ينتج 
عنـــــه آثار تهــــدد سالمة العمــــال.

أخي العامل/
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األعمــال  يف  الســالمة  بشــروط  اإللتــزام 
حيمينا مـــن خماطر العمـــل يف الطـــرقات.

أخي العامل/
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بيئــة العمــل الغري مرتبــة مصدر خطر 
. للجميع

أخي العامل/
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أخي العامل/

لــه  املشــاريع  يف  املتفجــرات  إســتخدام 

واإلنســان  األرض  علــى  املدمــرة  أثــاره 

ــك  ــرات  وقت ــتخدام املتفج ــر أس ــد خيتص ق

وحيــاة  حياتــك   خيتصــر  قــد  ولكنــه   ..

.  
ً
أيضــا األخريــن 
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