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 المقدمة  -1
رباب العمل والزبائن من حيث العمل بطريقة أو وزمالئهمانفسهم وعائالتهم   مامأهم مسؤولون ئية الجيوفيزيا الصناعة مجال الذين يعملون فيآل االشخاص 
 .باع سياسة الشرآةاألنظمة المحلية واتِّواإلمتثال لمتطلبات  , عةباع القوانين المشرَّواتِّ, مسؤولة وآمنة

 تسببحداث لم أآانت حوادث او  المة والبيئة سواًءحة والسَّالصِّ مجال الحاالت الغير مقبولة في غوا مشرفيهم عن آلِّن يوقفوا ويبلِّأآل الموظفون عليهم 
   .مكان يِّأوفي  حدثت ي وقتأفي , خسائر

 .دومٌاليس شائعا الحس الشائع : دائما تذآر

معًا يتشاطروا أن عليهم العمل آل موظفين الجيوفيزياء . ن يروا األخطار المحتملة بنفس الطريقةأمعك ومن حولك ب الذين يعملون اآلخرين منال تتوقع  
 .مشترك للمخاطرالفهم الخبراتهم ومعرفتهم لضمان 

الجمعية الدولية (ولذلك فإن  .الثمينةالحوادث تستنزف هذه الموارد لكن و .وخبراءإن جودة العمل في الصناعة الجيوفيزيائية يعتمد على موظفين مهرة 
 .داء لجميع المشغليينن األيتحس وهذه الصناعة ي فئة يستخدام هذا الدليل إلى وعي في الصحة والسالمة والبإن يقود أتأمل ) _IAGC_ لمقاولين الجيوفيزياء

 .محتوياتهيكونوا على معرفة تامة بتشجع آل الموظفين على قراءة هذا الدليل وعلى ان )_IAGC_ الجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياء( 

 الغرض  1-1

دارة المخاطر في إعمال وبالتالي لممارسة األفضل التوجيه األ يقدم للصناعةمناطق اإلهتمام و ن يبرزأهو الهدف من هذا الدليل و. العمل الجيوفيزيائي خطر
وليس بديال عن سياسات  أن يكون ملحقًاهو ن القصد من هذا الدليل إ, على أيَّة حال. مكانقدر اإل ومتكامٍل التعاملن نجعل هذا الدليل سهل أحاولنا . مكان العمل

 .ماآن العملأل في آ هاوتخفيف األخطار على الصحة والسالمة والبيئة واإلجراءات المستخدمة من قبل الشرآة للسيطرة

  . المواد التي تم التنبيه إليها في قسم المراجع في هذا الدليل في قد توجدمعينة   بعص التوجيهات اإلضافية في مواضيٍعهناك 

في الوقت الذي يتم فيه تطبيق وشروط تصريح العمل قة واألنظمة منها اإلمتثال لجميع القوانين المطبِّ شرآات الجيوفيزياء ومن خالل هذه الصناعة متوقٌع
 .نجاز العملإ أثناءوتطبيق إجراءات العمل ممارسات العمل المتعقلة 

و تغطي آل مواضيع ومخاطر الصحة أو دقيقة أال تزعم أن هذا الدليل او أي طبعة من طبعاتها بأنها شاملة ) _IAGC_ الجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياء( 
عند . وتتخلى عن المسؤولية عن استخدام هذا الدليل من قبل المستخدم عند ذلك الذين يستخدمون هذا الدليل تواجهوالتي سوف , آليوالسالمة والبيئة بشكل 

ن أ هإن مستلم هذا الدليل او مستخدمه علي )_IAGC_على البر والمتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة الجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياء(استخدام دليل 
و مسؤوليات قد ترفع على خلفية أو مطالب أءات ضد اي إدعا) _IAGC_ الجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياء(يوافق على أن يحرر ويضمن ويدافع عن 

 . استخدام هذا الدليل من قبل المستلمون او المستخدمون لهذا الدليل

 www.iagc.org   نسخة باللغة األنكليزية من هذا الدليل يمكن الحصول عليها من

 أما هذه النسخة العربية فقد تم ترجمة تلك النسخة اآلنفة الذآر

 

 

 مجالال  -1-2

ند وزبائنهم تقدم السَّإن الخبرة الجماعية المنحدرة من خبرة الكثير من المشغلين الجيوفيزيائيين . هذا الدليل مصمم آمرشد لألعمال الجيوفيزيائية في الحقول
جتماعات الصحة والسالمة والبيئة أو جلسات تدريب الصحة والسالمة إمواضيع الصحة والسالمة والبيئة في  تعالجمت بطريقة ظِّوالتي ُن, الدليلهذا لمحتويات 

 .والبيئة

 تعاريف  -1-3

عربات آبيرة تستعمل إلحداث اإلهتزاز الالزم لعمليات تسجيل سرعة إرتداد اإلهتزاز في األرض الذي هو أساس العمليات لمعرفة  :الهزَّزات -
 .ابات وفي بالد الشام تسمى الرجَّجاتوتسمى تلك المعدات بالخباطات في المغرب العربي وفي مصر العربية تسمى الذبَّ. جيولوجيا األرض 

http://www.iagc.org/
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هي برنامج من برامج السالمة والذي من خالله يتم قفل مفاتيح مصادر الطاقة سواء آانت آهربائية أو هيدروليكية ) LOTO: (والتعليمعملية القفل  -
العرضي أوهوائية ويتم من خاللها وضع بطاقات تشير إلى أن تشغيل تلك المفاتيح ممنوع حتى يتم إزالة القفل والبطاقة وذلك من أجل منع التشغيل 

 .ة أثناء أعمال التصليح والصيانةلآلل

 المراجع -1-4

 :إن هذه النسخة هي ترجمة للنسخة اإلنكليزية من هذا الدليل وهنا البد من اإلشارة إلى المراجع التي أستخدمت من أجل إنجاز تلك النسخة

 Atlas Powder Company, Explosives and Rock Blasting, 1987  

 Blaster’s Handbook, E. I. Du Pont De Nemours and Co., 1980  

 Institute of Mining Engineers (IME), Safety Library Publications  

 Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (BATF), Explosives Law and Regulations  

 Occupational Safety and Health Administration, (OSHA), Safety and Health Standards 29 CFR, 1926/1910 

 Department of Transport (DOT), Hazardous Materials Regulations, 1983  

 IAGC Publications 

 All Terrain Vehicle (ATV) Safety Institute Training Material for Rider Course  

 International Snowmobile Manufacturers Association Snowmobile Safety and Certification Committee  

 International Association of Geophysical Contractors (IAGC) 

− Land Marine Operations Safety Manual, tenth Edition. 

− Environmental Manual For Worldwide Geophysical Operations (Millennium Edition) 

− Guidelines on the use of Workboats in Marine Geophysical Operations  

− Security Statement of Principles 

− Minimum Offset Guidelines 

 The International Association of Oil and Gas Producers (OGP) (formerly E&P Forum) 

− HSE aspects in a contracting environment for geophysical operations ‐ OGP reference 432 

− M1  Guidelines for the development and application of health, safety and environmental management 
systems ‐ OGP reference 6.36/210 

− M2  HSE Management: guidelines for working together in a contract environment ‐ OGP reference 
6.64/423 

− M3  HSE competence assessment and training guidelines for the geophysical industry ‐ OGP reference 
6.78/292 

− M4  Guidelines for HSE auditing in the geophysical industry ‐ OGP reference 6.53/245 

− H1  Managing Health for field operations in oil & gas activities  ‐ OGP reference 343 
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− H1  Substance abuse: A guide for managers and supervisors in the oil and gas industry‐ OGP reference 445 

− H5  Guidelines for the control of HIV, Hepatitis B and C in the workplace ‐ OGP reference 6.55/321 

− H6  Health aspects of work in extreme climates ‐ OGP reference 398 

− S1  Aircraft management guidelines ‐ OGP reference 390 

− S2  Watercraft & water in geophysical operations – a guide to operations and management – OGP 
reference 355 

− S3  Land transportation safety recommended practice ‐ OGP reference 365 

− S4  Guidelines on permit to work systems ‐ OGP reference 6.29/189 

− E1  Environmental management in oil & gas exploration & production‐ OGP reference 2.72/254 

− E2  Oil & gas exploration & production operations in mangrove areas ‐ guidelines for environmental 
protection ‐ OGP reference 2.54/184 

− E3  Oil industry operating guideline for tropical rainforests ‐ OGP reference 2.49/170 

− E4  Oil & gas exploration & production operations in mangrove areas ‐ guidelines for environmental 
protection ‐ OGP reference 2.54/184 

− E5  Oil & gas exploration & production in arctic & subarctic offshore regions ‐ guidelines for 
environmental protection ‐ OGP reference 329 

− E6  Guidelines for Waste Management ‐ OGP reference 413 

− OGP Human Factors 

 

 CAGC Documents: 

− CAGC Best Practice on Misfire Management 

− CAGC Best Practice on Geophysical Mulcher Operations  

 اإلقرارات -1-5

للعمليات  )_IAGC_على البر والمتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة الجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياء(الطبعة العاشرة من دليل نسخة مترجمة من هذه 
بدون العمل المخلص من قبل العديد من ممثلين الصناعة الجيوفيزيائية من مدراء العمليات ومحترفي  لم يكن اصدارها ممكنا والتي ,الجيوفيزيائية في الحقل

  .ة انحاء العالمالسالمة من آافَّ

. ن السالمة في نشاطهم الحقليضمان المستوى األعلى مفي ن يقدم مساعدة ثمينة للشرآات واألفراد الذين يرغبون أالنتيجة آانت دليل سالمة شامل ينبغي و
ن في مجال قود إلى وعي أآبر في السالمة من خالل الصناعة وأداء محسَّينحن نأمل من هذا الدليل وبالتواصل مع مبادرات وبرامج السالمة األخرى أن و

 .السالمة
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 .نحن نكن التقدير واإلمتنان لألشخاص واألفراد التالية أسمائهم على حسن عملهم

Murray Saxton  Geokinetics 
Mark Nelson   Dawson Geophysical 
Jean Monerol   CGGVeritas 
Craig Massey   CGGVeritas 
David Rash   Geokinetics 
John Barrett   Global Geophysical 
Mike Covil  Technical Editor 

  :لقد آانت تعليقاتهم ثمينة جدٌاف. قتهم وجهدهم في مراجعة نتاج فرقة العملئهم على والتالية أسماوالشرآات نحن نشكر األشخاص ,إضافة إلى ذلك 

Walt Rosenbusch  IAGC 

Scott Platz    Neos Geo 

Patrick Legh‐Smith  WesternGeco 

Bernard Marley   WesternGeco 

Jean Monerol    CGGVeritas 

Charles Jeffrey    PGS 

Sue Penty    Fugr 

Translation : Abd Hamid Hussein – QHSE advisor 
WesterGeco 

Translation revision : Mehdi Hamel – WesternGeco 
Land HSE manager. 

ناصح الجودة والصحة  –عبد الحميد الحسين  :الترجمة         
 والسالمة من شرآة ويسترن جيكو

مدير قسم الجودة والصحة والسالمة  -مهدي حمل: المراجعة        
 والبيئة في شرآة ويسترن جيكو لجميع العمليات األرضية

للدآتور ألكس باربي من شرآة شلمبرجير  :شكر خاص       
 ألوليةلتجديده مواد اإلسعافات ا
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 نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة -2

يكونوا على ن أجميع الموظفين عليهم . جهود الصناعة الجيوفيزيائية لتجنب الحوادثمن أنظمة إدارة الصحة والسالمة والبيئة هي القسم الرئيسي 
 .في الصحة والسالمة والبيئة هذا الدليل يبرز بعض المفاهيم الرئيسية. نظام إدارة الصحة والسالمة لشرآاتهمبمعرفة تامة 

 :نموذجيًا فإن عناصر نظام اإلدارة للصحة والسالمة والبيئة هي

 القيادة واإللتزام -
 .وثقافة الشرآة ,اإللتزام من قبل جميع الفئات          

 السياسات واألهداف -

 .الصحة والسالمة والبيئة هيم العمل والتطلعات التي تخصُّانوايا الشرآة ومف 

 التنظيم والموارد والتوثيق -

 .تنظيم األشخاص والموارد والوثائق من أجل نظام إدارة سليم للصحة والسالمة والبيئة

 إدارة المخاطر -

 .تخفيض مستوى المخاطر إجراءاتوتقييم مخاطر الصحة والسالمة والبيئة في ما يخص النشاطات والمنتجات والخدمات وتطور  حديدت

 التخطيط -

 .التخطيط إلنجاز أنشطة العمل بما في ذلك التخطيط من أجل التغيرات واإلستجابة للطواريء

 التطبيق والمراقبة -

 جراءات التصحيحية عند الضرورةاألداء واألنشطة وآيفية إتخاذ اإل

 والمراجعة والتحسين التدقيق -

 .مناسبته للمبدأ األساسيو تهوفعاليالنظام تقييمات دورية ألداء 

 التخطيط -2-1

تباع إو. تخذتُأقد  تدقيقللتأآد بأن التدريب والعالقات اإلجتماعية وأنشطة ال ,نة المواردن يكون مخطط لها متضمِّأآل األعمال الجيوفيزيائية ينبغي 
 .ألنشطة التاليةمن أجل االتوجيهات 

 دارة الصحة والسالمة والبيئة في مواقع العمل إاإلشراف و -2-2

. ظهار القيادة واإللتزام بالصحة والسالمة والبيئةإفي  شيء رئيسيوذلك . الممارسات اآلمنةبقوا تن يظهروا ويتابعوا ويرأالمشرفون واإلدارة ينبغي 
على المشرفين فإنه , بعد من ذلكأو. الصحة والسالمة والبيئة هي مسؤولية مباشرةف. هناك تعبير واضح لإللتزام من قبل المشرفين ن يكونأينبغي 

أن وينبغي . و الممتلكاتأو البيئة أي نشاط قد يؤدي إلى إيذاء األشخاص أو التدخل في أهم بوقف غوا جميع األفراد بإلتزاماتهم وحقِّويبلِّعوا ن يشجِّأ
 .جميع الموظفين واجب العناية بزمالئهم من العاملين يكون على

أن يقوموا وعليهم . ئةيالصحة والسالمة والب الفرقة في  في إجتماعات الصحة والسالمة والبيئة ومناقشة أهداف واشارآياإلدارة ينبغي أن أعضاء 
 .نجز األهدافأداء الصحة والسالمة والبيئة عندما ُتبتقدير 
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 تدقيققسما من أعمال ال يؤدواالموقع مثل أي زائر من زوار الفرقة وأن  العمليات في في توجيه يشارآواينبغي أن  تهم الفرقةراثناء زياأ المدراء
 في الفرقة  ةوالتفتيش المجدول

 المتطلبات التعاقدية والتنظيمية  -2-3

. وقع العملمو أنشطة األشخاص الذين على عاتقهم المسؤولية في أاألنظمة الحاآمة التي تؤثر على العمل ن يكون على علم بأآل شخص يحتاج 
  .ق في خطة الفرقة  في الصحة والسالمة والبيئةعرف مبكرًا في التخطيط للمشروع وتوثَّن ُتأمتطلبات العقود واألنظمة ينبغي و

 التدريب في مجال الصحة والسالمة والبيئة  -2-4

أهمِّ  أحد لتدريبفإن ا, لحوادثاإلحتمالية لوقوع اتوجد و, باستمرار والمتغّيرة الفريدة األخطار إلى الموظفين يعّرض الجيوفيزيائي العمل ألن
 .ملحوظ بشكل الحوادث من فيخفِّ أن يمكن الكفاءةمن  تحّققالو والفّعال الكافي التدريبو .فّعالعمل  برنامج  يِّأفي  عناصرال

وذلك ينطبق , تحتاج إلى التدريب في مجال الصحة والسالمة والبيئة )_IAGC_ لجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياءا(قسام في الشرآات في ألآل ا
 .اتال ومشرفين ومدراء المقرَّعلى آل العاملين في الفرقة من عمَّ

 .هذه التدريبات قبل البدء بالعمل يكملن أف عليه والموظ. أدنى من التدريب لكل الموظفين ًان تحدد حدأآل شرآة ينبغي    

 .أآثر للموظف تطوير من أجل معرفٍةلالحظ أن هناك بعض التدريبات اإلظافية قد تستمر في الفرقة ل

بقدر ما تقع  التنفيذيةومسؤولية اإللتزام تقع على عاتق اإلدارة . ًاتعاقدي ًاأو مطلببعض السلطات القضائية ِقَبل من  ًاقانوني ًاكون مطلبيالتدريب ربما 
 . على الموظفين

  الحد األدنى من التدريب -2-4-1

, وإجراءات اإلستجابة لحاالت الطواريء, التدريب ينبغي أن يتضمن األخطار الموجودة واستخدام معدات الحماية الشخصية واإلسعافات األولية
باإلظافة إلى أنه آل القضايا . الحفر: على سبيل المثال : والمساعدة في التدريب في المهام الخاصة,  واألنظمة الحكومية, ونوسياسات الشرآة والزب

. ار موقع العمل آإهميته للعاملينإن هذا الوعي هو مهم لزوَّ. و تصاريح العمل ينبغي أن تكون معروفة قبل البدء بالعملأو العقود أالمتعلقة باألنظمة 
 .في قاعدة بيانات مثًال كل سجالت التدريببفظ توالفرقة عليها أن تح

التدريب على المواد بعض السلطات القضائية تطلب تدريبات معينة في بعض القضايا مثل . التدريبات األساسية يتلقوا آل الموظفين ينبغي أن
ستخدام معدات الحماية الشخصية واإلجراءات ابات مثل تدريبات بعض التدريف. انتقال االمراض عن طريق الدمالخطرة في موقع العمل وطرق 

 .مكن أن تنقذ حياة الموظفيني) H2S( المتعلقة بغاز ثاني آبريتات الهيدروجن

وقت التدريب الكافي في الفرق  ينبغي أن يكون .ن يكون لها دورًا مهمًا في تحسين أداء الصحة والسالمة والبيئةأنشطة التدريب يمكن أإن توقيت 
 .الجيوفيزيائية جزًأ من مرحلة التعبئة في خطة العقد للصحة والسالمة والبيئة

 .ن تراعى من خالل التخطيط إلحتياجات الموظفين الجدد التدريبةأهناك بعض التدريبات التي لها األولوية  ويجب . قبل التوظيف -)1

 .و موقع عمل جديدأفهم قبل البدء بعمل جديد ن ُتأالحماية الشخصية يجب  المخاطر ومعدات. التوجيه/ الحث  -)2

 )قيجب أن توثَّ الكفاءةا. (والمساعدة في عرض المهام, التدريب. على الشغل التدريب -)3

 .تدريبات ينبغي أن تقدم حسب متطلبات القانون أو العقدهذه ال. التدريبات التنظيمية -)4

 . ق من الكفاءةتحقُّللمثًال التمرين عل إطفاء الحريق هو طريقة . على نتائج التدريب ينبغي التحقق من الكفاءة بناًء. التحقق من الكفاءة -)5
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واجتماع لجنة الصحة ) عادة يكون أسبوعيًا(آل قسم من الفرقة عليه أن يعقد إجتماع الصحة والسالمة والبيئة . إجتماع الصحة والسالمة والبيئة -)6
أو , مثل المساحة أو الحفارة, واجتماع يومي قبل العمل فترته من خمس إلى عشر دقائق لجميع أقسام الفرقة). عادة يكون شهريًا(لبيئة والسالمة وا
 .قسم المسجلة

أدوات أو و آان هناك تقنية أو أمهمة العمل غيرمحتوى إذا َت: على سبيل المثال. تحديث التدريب ممكن أن يكون احتياجًا. تحديث التدريب -)7
 . معدات جديدة أو معدات حماية شخصية  تم تقديمها

 مواقع التدريب -2-4-2

 .العمليختلف حسب ضروف موقع  يمكن أنمكان أنشطة التدريب 

   .ق من القدرةظهار األمثلة الحقيقية والتحقُّإذ في موقع العمل حيث يمكن التدريب يمكن أن ينفَّ .موقع العمل -)1

يجعل إجراء التدريبات فذلك  ,يوم العمل خاتمةمع جميع أعضاء الطاقم قبل بدء العمل وفي جتي. منطقة التحميل/مكان الورشة/مكتب الفرقة -)2
  .أسهل

, المناطق أآثر في متوفر الموقع خارج تدريبال ,البصرية والمساعدة اإلنتباه ضمان في تخدم العمل موقع خارج الوسائل إن .خارج الموقع -)3
 الدورة حدودو حجم باإلعتبار األخذ الضروري ومن

 . عطي تأثيرًا على الوعي واإللتزام من قبل القيادة العلياتن أمكن يتدريبات المقرالعام للشرآة  .المقر  العام -)4

 تقييم آفاءة التدريبات األساسية  -2-4-3

تقييم القدرة لبرامج الصحة والسالمة والبيئة لمنظمة منتجي النفط والغاز  توجيهات التدريب علىبرامج تقييم التدريب والكفاءة ينبغي أن تتماشى مع 
)OGP M3 ‐ HSE(  للصناعة الجيوفيزيائية والتي تضمنها التقرير ذو الرقم) 6.78/292 ‐ June 1999 ( حيث إن هذه الوثيقة تلخص متطلبات

 .معايير الصناعة الجيوفيزيائية

أعاله لضمان أن الموظفيين لديهم  المذآور )OGP( والغازالمرجع العائد لمنظمة منتجي النفط  ِلَبحتوى من ِقُي نأالتحقق وتقييم الكفاءة ينبغي 
من المهم أيظًا أن تكون األخطار التي يتعرضون لها مفهومة وأن العمل يمكن إن والمهارات والمعرفة والخبرة الكافية إلتمام العمل الموآل لهم 

 .وإجراءات جيدة جرى بالتوافق مع أساليبُي

 الموظفين الجدد  -2-4-4

من المؤهليين لتنفيذ  العمل  يتم اعتبارهميتم تمميزهم واإلشراف عليهم حتى ن أالعمال الجدد أآثر عرضة للحوادث في موقع العمل ولذلك ينبغي 
هو تصعييد رؤية الموظفيين الجدد ومنع اإلصابات خالل األشهر ) برنامج تمييز الموظفين الجدد واإلشراف عليهم( الهدف من هذا البرنامج. بأمان

قواعد السالمة من خالل عملهم الشخصي وبمراقبة الموظفيين الجدد حتى باألولى من دخولهم الخدمة وتحديد موظفين خبراء آي يظهروا التزامهم 
 .بانفسهمذ العمل مؤهليين لتنفي يتم اعتبارهم

 :ينبغي أن) SSE(برنامج الموظفيين الجدد

 .يساعد على تخفيض عدد إصابات الموظف الجديد -
 .ير ثقافة الشرآة اإليجابية في الصحة والسالمة والبيئةتطو -
 .يد رؤية العمال الجددتصع -
 .يز الموظفيين الخبراءتم -
  .عن األمور المتعلقة بالسالمةتشجييع الموظفيين على اإلقتراب من بعضهم البعض والحديث  -

 :يساعد على تحديد العمال الجدد آأن يقول)  الخضراء او عصابة الذراعاللصاقات (نظام التمميز باستخدام 
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 .أنا جديد على العمل أو الموقع -
 .لكنني غير متأآد أسأل من, أنا ربما لدي العديد من األسئلة حول السالمة -
 .آن صبورا علي, إعرض نصيحتك, م نفسكلذلك من فضلك قدِّ, المةعملي بسنجزتاج مساعدتك ألحأنا أ -

 :ل الجديد آأن يقولمايساعد على تحديد ناصح الع) الذهبية اللصاقات أو عصابة الذراع(نظام التمييز باستخدام 

 .أنا أعرف قيمة السالمة وألتزم بالتحدث مع زمالئي في ما يخص السالمة -
 .أعمل شيئًا قد يكون خطرًا ريدك أن تنصحني إذا رأيتنيأأنا  -
 .أنا سوف أنصحك إذا رأيتك تعمل شيئا خطرًا -
 .الذهبية لمساعدتك اقة أو العصابةأنا تطوعت بلبس اللص  -

 الحث على قواعد الصحة والسالمة والبيئة/توجيهال -2-5

 يخص ذلك الموقعبغي فورأ إعطاء الموظفيين توجيهًا ين, في حال اإلنظمام إلى فرقة جديدة أو تشكيل فرقة جديدة أو الرحيل إلى منطقة عمل جديدة
 .وصحتهم الشخصية ومسؤولياتهم في ما يخص الصحة والسالمة والبيئة تؤثر على سالمتهملتقديم النصيحة لهم حول آل العوامل التي ربما 

والبيئة الموثقة والتي تخص الموقع بأقرب مدير الموقع مسؤول عن ضمان أن أي شخص يزور موقع العمل قد تلقى توجيهات الصحة والسالمة 
 .وقت ممكن بعد وصوله وقبل تعرضه ألخطار العمل

لية والتي ربما حالموظفين الجيوفيزيائيين التوعية من العوامل الميحتاج , أو الرحيل إلى منطقة عمل جديدة في حال اإلنظمام إلى فرقة جديدة ,فورًا
 :العوامل قد تتضمن إن مثل هذه. تؤثر على سالمتهم الشخصية

 إجراءات اإلستجابة للطواريء -)1

 .اإلسعافات األولية ونقاط صفارات اإلنذار ومناطق التجمع عددومخطط المعسكر بما في ذلك أماآن وتشغيل معدات السالمة  -)2

 .معدات إطفاء الحريق وخطة اإلخالء -)3

 .طرق التواصل في الموقع -)4

 .واألخطار المحلية المتعلقة به وأساليب السيطرة والتخفيف العمل  -)5

 .واإلجراءات وتعليمات العمل, ة الشرآة في الصحة والسالمة والبيئةسسيا -)6

 .األدوار والمسؤوليات -)7

 .قوانين السالمة وإجراءات اإلبالغ عن الحوادث -)8

 قعوالخاصة بالممتطلبات التدريب  -)9

 )عطى لكل شخصُت(توجيهات السالمة صفحة تتضمن  -)10

 .ضمان أن آل شخص لديه معدات الوقاية الشخصية الكافية -)11

 القيادة والموظفيين الرئيسيين لسالس -)12

 .وملء القائمة المتعلقة بالمعلومات الطبية) لإلتصال به في حالة الحاجة(تسمية أحد األقارب ) 13

 



 إجتماع الصحة والسالمة والبيئة -2-6

جتماعات الصحة والسالمة والبيئة  الموجهة ينبغي أن تعقد لمناقشة ن افإ, يترأسه شخص ,ينظم بشكل حسن, محدد بانتظامإلجتماع ينبغي أن يكون ا
إجتماع ينبغي وآل . بما في ذلك الحضور ونقاط المناقشة, تلك اإلجتماعاتلتقارير بفظ توالفرقة ينبغي أن تح .العمل سيرالقضايا التي ُرفعت خالل 

ينبغي أن تجرى لمناقشة األخطار المعينة إن اإلجتماعات المتكررة خالل مدة آافية . حدد رئيس اإلجتماع مسبقًاأن يحتوي على جدول أعمال وان ُي
 . والتعلم الذي تم من خالل تلك االحداثومراجعة الحوادث التي قد حدثت 

 .أن ندرس ما هي أهداف اإلجتماع راض متعددة لذلك إنه من المهمأغاإلجتماع يخدم 

 :اإلجتماع ممكن أن يكون إلجل

 .إعطاء المعلومات -
 .البحث عن المعلومات وتبادلها مثل مراجعة األخطار -
 .جلب أفكار جديدة -
 .حل المشاآل وصياغة القرار -
 .إدخال التغيير -
 .التخطيط -

 :إجتماعات الصحة والسالمة والبيئة الفعالة تكون

 .و قائد لإلجتماعأمخطط لها بجدول أعمال ورئيس  -
 .ا من آل األشخاص بالتساوي وتشجيعهم على إبداء آرائهمهفي سمعُي - 
 .إجراء تصحيحيا قرار واضح مع خطة هتخذ فيُي - 
 .األخرى النقطة غالق آل نقطة قبل اإلنتقال إلىإا نقاط اإلجتماع بإنسيابية وبهتابع فيُت - 

 .الزمني المتفق عليه يتم فيهااإللتزام بالجدول -
 .َررِّو حسب ما آان قد ُقأتتخللها استراحات آل ساعة  -

  .فيها ألن المشارآة ثمينة ٌكشاِرألن تكون ُم سارةًّ - 
  .فيها جميع األشخاص مشغولون ومندفعون -

 -1-6-2 إجتماع انطالق أعمال الفرقة

ومناقشة خطط , تواصل حول متطلبات الزبونلهذه اإلجتماعات مصممة ل. الجديدإجتماع البداية أو إجتماع إقالع العمل يعقد في بداية المشروع 
ومن الشائع أن يحضره رؤساء الورديات ورؤساء  .ية السيطرة عليهافالصحة والسالمة والبيئة والتواصل من أجل األخطار الخاصة بالمشروع وآي

أن يحضر هذا اإلجتماع آل الموظفيين حيث يتم توزيع التدريبات والمعلومات في بعض العمليات من المتوقع و. األقسام مع الزبون ومدير الفرقة
 .الخاصة بالمشرووع إلى آل أعضاء الفرقة

 -2-6-2 و في بداية الورديةاإلجتماعات الصباحية أ

في آل يوم أو في ن يبدأ العمل أعقد قبل عمومًا فإن اإلجتماعات الصباحية أو في بداية الوردية ينبغي أن ُت
هذه اإلجتماعات يكون . آل وردية آإسلوب تدخل عندما يكون هناك حالة غير متوقعة تظهر في العمل

مقصود بها مناقشة األخطار والمخاطر المتعلقة بالمهمة  وتكون فرصة إلجراء تقييم المخاطر قبل البدء 
لة عن التطبيقات الجيدة ومناقشة أمثو ,مواضيع اإلجتماع ربما تتضمن مراجعة اإلجراءاتو. بالعمل
بإستخدام تقنية , تباحث المعلومات مع القوة العاملة ينبغي أن يكون تفاعليًاو. وغيرها, األحداث

 .المشرف الناس ماذا سيفعلون ربدًال من أن يخباإلستجواب 

 . وأيظا هذه اإلجتماعات ينبغي دائمًا أن تحتوي تقييمًا للمخاطر آنقطة أخيرة في اإلجتماع
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 إجتماعات لجنة الصحة والسالمة والبيئة -2-6-3 

 :جلإن اجتماعات هذه اللجنة موضوعة إل. في قضايا الصحة والسالمة والبيئة التنفيذيةلجنة الصحة والسالمة والبيئة ينبغي أن تساعد اإلدارة 

 .تحديد أهداف الفريق -
 .تحديد المهام إلنجاز أهداف الفريق -
 .قيتخصيص وتوزيع المهام على أعضاء الفر -
 .تطوير خطة العمل -
 .مناقشة آيفية تأثير مهام األفراد على عمل الفريق -
 .التخطيط لإلتجاهات الجديدة -
 .مناقشة وحل القضايا الصعبة المميزة في الفرقة -

 اإلجتماع العام للفرقة -2-6-4

رير هذه اإلجتماعات اتقإن و .إجتماعات الصحة والسالمة والبيئة الموجهة بشكل صحيح ينبغي أن تعقدحيث أن , ينظم بشكل حسن, محدد بانتظام
داخل هذا الدليل سوف تساعدك في تلك  نشوراتلديها م )_IAGC_ لجمعية الدولية لمقاولين الجيوفيزياءا( إن. مع تسجيل الحضور يجب أن تحفظ

فالفرقة عادة تجتمع بشكل . بما يناسب ترآيبات الفرقة مثل الحفارة والسائقيين وغيرها اإلجتماعات إنه أسلوب شائع لتنظيم هذه . اإلجتماعات
دور القيادة في اإلجتماع العام للفرقة  إنه من المهم بأن تأخذ القيادة المباشرة. يقمنفصل لكي تناقش المواضيع بشكل متخصص حسب عمل آل فر
 .لتوزيع النقاط الرئيسة في ما يتعلق بلجنة الصحة والسالمة والبيئة

 اإلبالغ عن األحداث والتحقيق -2-7

إجراءات والحاالت الخطرة واألفعال والضرووف الخطرة ينبغي أن يتم التبليغ عنها حسب متطلبات ) حوادث أو حوادث آادت أن تقع(آل األحداث 
 .الفرقة أو الزبون أو األنظمة المحلية

ووضع خطة عمل لمنع حدوث مثل هذه , ومراجعتها, أن تتطور لحوادث ينبغي أن يتم التحقيق فيهاب آل تقارير الحوادث واألحداث العالية اإلحتمال
 .األحداث

 التفتيش والتدقيق -2-8

حيانا تسمى بشكل غير صحيح أ(والفرقة ربما تجري التفتيشات المتقاطعة . بقوائم الفحصالفرقة وعادة تكون مدعومة  ىالتفتيشات تجرى على مستو
 .له ويغطي النشاطات المهمة وهذا يجب أن يخطط. حيث أن آل قسم يقوم بعملية التفتيش على قسم آخر, )المتقاطعة التدقيقات

تمضي إلى ثم . و فعالية عملها الحالي الصحة والسالمة والبيئة إدارة نظام توثيق لتقييم بالشرآات المتعّلقة المكاتب في األحيان أغلب في التدقيق يبدأ
 .ام من عملية التدقيق والتفتيش هو إجراء المتابعةوالعنصراله. لتقييم األداء بالقياس إلى إجراءات النظامالعمليات في الحقل 

 .الفرقة التصحيحية إجراءاتتم تسجيلها في سجل إن نتائج التدقيق والتفتيش ينبغي أن تطلق توصيات و فعاليات حيث ي

التدقيق ينبغي أن يتبع متطلبات العقد . هي األآثر فاعلية, تشمل مجموعات من قيادة الفرقة والزبون تحت قيادة مدقق مؤهلالتي فرق التدقيق 
 .وأفضل الممارسات

ي نقائص أو عدم أو. الشرآة وسياساتها والمعايير والتوجيهات والعمليات الفرق ينبغي أن تجري التدقيقات داخليًا بشكل دوري لضمان التقيد بنظام
 .رفع به إجراء تصحيحي آجزء من برنامج عمل عالجيتوافق ينبغي أن ُي

 .الزبائن ربما يجرون تدقيقات خارجية لضمان التوافق مع متطلبات نظام إداراتهم

بشكل  تتم نموذجيًا(التفتيشات تتكرر أآثر من التدقيقات . قة في الصحة والسالمة والبيئةتكرار التدقيقات والتفتيشات ينبغي أن يدرج في خطة الفر
 ) يومي إلى شهري



التفتيش عادة يجرى للتحقق من التوافق مع القواعد . التدقيق أآثر رسمية ويتطلب مدقق مؤهل لقيادة عملية التدقيق. التدقيق ليس آالتفتيش: مالحظة
 .دقيقات موضوعة لفحص الفاعلية العامة لنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئةأو اإلجراءات بينما الت

 

   إدارة األخطار -2-9

 .مدرَّج السيطرةآل الموظفين ينبغي أن يتلقوا تدريب التعرف على األخطار في موقع العمل والسيطرة عليها باستخدام 

 
 .:المدرج التالي ينبغي أن يتبع 

 

 تدرج السيطرة  -2-9-1
طر  يخطط للعمل ثانية إو إزالة المادة وبالتالي إزالة الخ إزالة الخطر

استبدال المذيبات القابلة , على سبيل المثال. استبدال المواد أو العمل بمواد أقل خطورة البديل
 لإلشتعال بمذيبات غير قابلة لإلشتعال

  
 السيطرة الهندسية

فصل األخطار . الموضعي للسيطرة على الخطرترآييب أو استخدام مكائن مثل عادم التهوية
وضع , على سبيل المثال. الخطرة من المكائن  األجزاءعن المشغليين بطرق مثل إحاطة ا
 الواقيات أو الحواجز حول المكنة

  للخطر
 السيطرة اإلدارية

. تقديم التدريبات. تطوير اإلجراءات أو تعليمات العمل. تخفيض وقت تعرض العامل
 .زيادة وعي السالمة من خالل استخدام العالمات. ية تقييم المخاطرإجراء عمل

ن الوسائل السابقة فشلت في أيطبق  على أنه الخط األخير من الدفاع ووسيلة دعم في حال 
معدات الحماية الشخصية ينبغي أن ال . السيطرة على الخطر لتحويله إلى مستوى عملي معقول

 .خط أماميًا في عملية السيطرةتعتبر 

 
 

 معدات الوقاية الشخصية
تختار على أن تكون مالئمة للشخص الذي ن معدات الحماية الشخصية إف. إذا اختيرت
العمال ينبغي أن يتلقوا التدريب على وظيفة وحدود أي عنصر من معدات الحماية . يستخدمها
 .السقوطأي مشغل ينبغي أن يعرف آيف يلبس أحزمة منع , على سبيل المثال. الشخصية
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 ل األخطارِجِس -2-9-2

سجل خطر عام قد و. ر مع تقدم العملطوَّإلزالة أو إدارة المخاطر المتعلقة بهذه األخطار ينبغي أن ُي إجراءاتوالذي يتضمن , سجل خاص بالموقع
 .قبل التحول إلى أي مشروع جديد ما يتضمن آل األخطار المعروفة في المنظمة لكن من المهم تعريف األخطار المتعلقة بمشروع

على سبيل المثال , مستوى مقبولالسيطرة الخاصة بالموقع المطلوبة لتخفيض المخاطرة إلى  جراءاتسجل األخطار ينبغي أن يكون مرجعًا إل
 )- ALARP - معقول حّد إلى عمليبشكل  منخفض(

 امإنجاز المه  -2-10

القابلية إلجراء يجب التحقق من . ء مهامه والنتائج الممكنة إذا ما المهمة لم تجري بشكل آمنراإلجآل موظف يحتاج ألن يعرف الطريقة اآلمنة 
إجراءات وتعليمات العمل و .جرى لتمييز تلك المهام التي تتضمن التعرض األآبرتحليل حاسم للمهمة يمكن أن ُيو .العمل بالطرق الموصوفة مسبقًا

تلك اإلجراءات وتعليمات العمل ينبغي أن تدمج  .ف النتائج المحتملة للفشليوتخفطور للسيطرة على المخاطرة المتعلقة بمهمة هامة اآلمن ينبغي أن ُت
 )-THA-تحليل أخطار المهمة (أو ) -JSA -تحليل سالمة العمل (أنشطة العمل باستخدام أدوات تحليل الخطر مثل ب البدء قبل

 اإلستجابة للطواريء  -2-11

خطة اإلستجابة . وشدة أي حدث طاريءتقييم وتخطيط صحيح يخفض إمكانية و, الطواريءحالة الخطة األفضل هي تفادي الوقوع في 
أعلى إن خطة اإلستجاية للطواريء ينبغي أن تكون متوافقة مع خطط الطواريء الموجودة على . عد قبل بدء العملينبغي أن ُت) (ERPللطواريء
 .تبنيها آمراجع ةالضرور منو) ERPs(المستويات

في  النقاط الرئيسية أماآنغرف الراديو و من ينبغي أن تعلق على آل لوحة إعالنات وتحفظ نسخ منها في آل) (ERPخطة اإلستجابة للطواريء 
 فيما منتظمة فترات يوف ينبغي أن يعطى لجميع المسجلين في بداية الشغل و )(ERPإن التدريب على تطبيق خطة اإلستجابة للطواريء و. الموقع
 .وآاالت الحكموميةلالشرآة والزبون يحتاجان إجراءات تقارير الطواريء من أجل تقديمها ل ,وآال الطرفين .العمل يتغير عندما أو بعد

فيها فريق مختص درب والسفن الرئيسية ينبغي أن ُي والمراآب والقوارب المسكونةوالمحال والفنادق  اترافق مثل المعسكرباإلظافة إلى أن الَم
 .ومسؤولية الفريق ينبغي أن تتضمن إخالء الموظفين من المرافق في حالة الحريق وضمان إجراء التفقد لهم. باإلستجابة للطواريء

رفة من إنه من المهم مع. وهذا يمكن أن يوآل إلى نظام إدارة الرحالت. يوجد في المعسكر أو الفرقة يجب أن يبقى مؤآدًا؟ وآم  ؟نظام معرفة من
هذه المعلومات ينبغي أن تكون متوفرة لفريق اإلستجابة للطواريء فورًا في حال حدث أي . هو أين يتواجدوا في الفرقة في أي وقت واألآثرا أهمية

 .طاريء

 :التاليةاألمور ضع بعين اإلعتبار تطوير الخطط المتعلقة بالطواريء  

 .حاالت إنسكاب المشتقات النفطية -
 .أخرى أو مسببات الضرر للبيئةإنسكاب نفايات  -
 .الضرر على اآلبار و خطوط النفط والمنشآت السطحية األخرى -
 .واإلنفجارات في المعسكر أو منطقة العملالحرائق  -
 .اإلخالء الطبي -
 .الخ فيضانات،وال ستوائيةاإل عاصفةوال عصارواإل البرق مثل قاسيال طقسال -
 .الممكنة األخرىالزالزل والتسونامي والكوارث الطبيعية  -
 .في حاالت الضياع في البر وحاالت فقدان األشخاص من القوارب البحث و اإلنقاذ -
 .اإلخالء الكلي, على سبيل المثال. هجر الموقع  -
 .خذ الرهائن واإلضطراب المدنيأاألمن و -

 :باإلضافة
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 .فة الذآرمن أي من السناريوهات اآلن للتعافي والموظفون والمواد مصادرال ينبغي تقديم -)1

 .(ERP)اإلستجابة للطواريء  خطة تنشيط في حال المصادرإلى  بالوصول المخوليين األفراد تعيينو مصدرال موقع تحديد -)2

وطرق الوصول المهمة ومواقع المشافي  ،منطقة المشروع خرائط يتضّمن آتيب، في) ERP( ستجابة للطواريءاإل خطة ضع ،ًامطلوبآان   إذا) 3
 .حيث يمكن توزيعه على أعضاء الفرقة بسهولة ,الخ ،ومناطق هبوط المروحية من خالل اإلحداثيات 

 ) جيش شرطة، اطفائية، ،مشافي(الشرآة والزبون والطرف الثالث من  فيرقام هواتف عدد من الموظفيين الرئيسين أو أسماء) 4

 .للعمل للعودة الحوادث هذه من للتعافي المطلوبة الرئيسية واإلجراءات الخطوات تحديد) 5

 .تعيين منسق لإلستجابة في حالة الطواريء في آل موقع-)6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العوامل البشرية 3- 
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 العوامل البشرية ‐3
وتفاعلهم مع المرافق والمعدات ومع نظام إدارة الصحة والسالمة , تعبير يستخدم لوصف تفاعل العمال مع بعضهم البعضال ذاه :العوامل البشرية

في م قد يكون جيدًا في منطقة ما لكن نجده أقل مثالية اهناك نظ. المشمولين بالعملهذا التفاعل يتأثر بكل من بيئة العمل وثقافة األشخاص . والبيئة
 .ًاملحوظ ًاإختالف حدثًةها المواقف المتعلقة بثقافة الصحة والسالمة والبيئة للمخاطرة ممنطقة تقود في

وسيطرة وتخفيف , أخذ العوامل البشرية بعين اإلعتبار اآلن هو أآثر إهمية أبدًا في جميع العمليات الجيوفيزيائية آما أن ذلك يساعدنا لتمييز أفضل
 .نورد وصفًا بكيفية تقدم الصناعة في تخفيض الحوادثوهنا . األخطار المحتملة في آل مشروع

 األنظمة إستعمال -: ذلك على ومثال(, التصميم الهندسي الجيد للمهام المحددةت المرحلة األولى من عملية منع الحوادث في الصناعة آان .1
 . )المهمة إلنجاز المطلوبين األفراد عدد لتخفيض اآللية

 .(ALARP) قل ما يمكن عمليأ بشكل معقولأام إدارة الصحة والسالمة والبيئة لتخفيض المخاطر إلى المرحلة الثانية آانت بتطوير نظ .2
 فعال )وتقارير( إبالغ نظام تطويرو لمصادرل مراجعات إجراءو تدريبية برامجو جيد بشكل موّثقة إجراءات وتطبيق ,بتأسيس أنجز وهذا
 .أخطائنا من لنتعّلم

د فإن المرحلة الثالثة هي األآثر رمن وجهة نظر الف. وأخذ السلوك البشري بعين اإلعتبار العوامل البشريةالمرحلة الثالثة اآلن تتضمن  .3
إهمية ألن الموظفين يصبحوا أآثر وعيًا فيما يتعلق بتفاعلهم مع نظام إدارة الصحة والسالمة وتحمل المسؤولية تجاه أفعالهم وأفعال 

ل نظام إدارة الصحة والسالمة إن سلوك األفراد يحوِّ. و السعي لبيئة أآثر سالمة ة فريق العملوبجهود لترقية ثقاف. اآلخرين من حولهم
                              .رسمية والبيئة إلى حقيقة 

 .   هو القوة الدافعة لعملية منع الحوادث المتعلق بالحالةالوعي إن  ,في هذه المرحلة الثالثة             

يات بتقديم بيئة عمل آمنة للفرقة اإلدارة ال تزال لديها المسؤولفإن . على األفراد آامل المسؤوليةبأن ذلك ال يضع مالحظة  مهن المهًم             
  .دائمًا

 تحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة   -3-1

لكن أداء الصحة وم إدارة الصحة والسالمة ُظنة وُنالهندسية المحسَّي الحلول تبنِّمن خالل  فيزيائية ناجحة بتخفيض تكرار الحوادثالصناعة الجيو
 .في العديد من الشرآات الحد الثابتوالسالمة والبيئة وصل 

 .ن نسبة الحوادث في الصناعة خفضت على مر الزمن آما تم وصفه في الخطوات الثالث اآلنفة الذآرأالرسم البياني التالي يظهر آيف 

 

 Figure 1 ‐ Graph from OGP Human Factors 

التحسينات الهندسية

التحسينات من خالل إدارة 
 الصحة والسالمة والبيئة  

إندماج العوامل البشرية

الحوادثنسبة   

 الوقت
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 .   وآيف أن هذه التفاعالت قد تخلق أخطارًا قع العملسوف يأتي بتبني إعتبار واضح للطريقة التي نتفاعل من خاللها مع سمات موتقدم مستمر 

فهم في آل هذا بدوره ينبغي أن ُي. نحتاج أن ندرس آيف نتفاعل مع بعضنا البعض ومع المرافق والمعدات ونظام اإلدارة الذي نعمل تحت ظلهنحن 
 .الثقافة والبيئة المحلية التي نعمل فيها سياق

 :ينبغي أن تراعى عند تقييم العوامل البشرية في الفرقةقائمة القضايا التالية هي التي 

من ؟ هل هذه الوثائق للمناقشة مستخدمة وذات مرجعية أو هي فقط موجودة على الرف في المجلدات آل اإلجراءات وتعليمات العمل المكتوبة هل
 التخطيط لنشاطات العمل؟ هل تتوفر قوائم الفحص آمذآرات مساعدة؟أجل 

 لتشغيل معدات السالمة المهمة؟ المعرفة والتدريب والخبرة الكافية لتشغيل المعدات المستخدمة؟ هل هناك فحوص ذات آفاءةهل لدى الفرقة 

 :جريت قبل نشاطات العمل قامت بتعريف؟ُأالتي هل عمليات تقييم المخاطر 

الطاقة المخزنة سواء آانت حرآية أو آيميائية أو إشعاعية أو آهربائية أو جذبية أو : مثل :األخطار الموجودة في النظام الذي نعمل فيه -
  .حرارية أو حيوية أو ضغط 

 .عياءمثل األدوات والمعدات والموظفون الغير مدربين واإل: األخطار التي يدخلها العمال إلى بيئة العمل -
 .اإلضاءة ،طقس ريح، ،التي تحدث في نفس الوقت العملياتمثل  :البيئة المحيطة بالعملحضرها األخطار التي ُت -
مثل ربما حواجز اللغة أو الثقافة تمنع سير المعلومات المهمة , هل األشخاص وعناصر أخرى تعمل معًا؟ هل هناك تواصل بين زمالء العمل -

م التصرف حسب قواعد التواصل مع اآلخرين اإلدراك ومن ث. وتفسير التعليمات إستالم وتسليم العمل ومالحظات الورديات عند التبادل
 .إن الوعي هو المفتاح الرئيسي :وثانية. سوف تساعد على منع األخطاء

 .تائج سلبية على أداء الفرقة في الصحة والسالمة والبيئةب ستتسبب ,دركهذه األنواع من العوامل إذا لم ُت
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وضع هذه األدوات بيد أعضاء الفرقة و. التعليم وخلق الوعي في الفرقة حول آيفية تأثير هذه العوامل على عملية صنع القرار هو الخطوة األولى
:المخطط التالي يعرض العالقة بين العناصر الثالثة المقيمة.ض ويساعد على منع االخطارلتطبيق المفهوم عمليًا سوف يخفِّ

 



  -2-3 لصحة والسالمة والبيئةثقافة ا

إن هدف . يمان بكيفية عمل األشياء في الشرآة أو فرقة معينةاإلو باألشياء المهمةف على أنها مجموعة مشترآة من اإلعتقادات الثقافة يمكن أن تعرَّ
 )هذا الدليل إنها الطريقة التي نعمل بها اآلن من خالل( بالمعايير السلوآية باستباقيةآل شرآة جيوفيزيائية هو الرقي 

وإعطاء الموظف حق التدخل واإلشتراك بالمسؤولية يعتمد على تواصل منفتح , عنصر اإللتزام والقيادة عند اإلدارة هو الدافع الرئيسي خلف هذا
 .وشريف

وتحديد آيفية تحسينها مع فتحديات آل فريق هو تميز ثقافة السالمة عند الفريق . ثقافة الصحة والسالمة والبيئة لها تأثير على سلوك الموظفيين
  .الوقت

 
 

 سلَّ
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م ثقافة الصحة والسالمة والبيئة يستخدم غالبًا لتحديد القضايا إن
خذ تالتي ينبغي أن تالمتعلقة بالعوامل البشرية وتقرير ما هي الخطوات 

 .لإلنتقال بالمجموعة آاملة إلى مستوى أعلى
 
 
  

 على التعرف في الرغبة وقلة فشًال تظهر) مرضيَّة( شديدة واحدة حالة
 الصحة أداء في ضعف سببها يكون قد التي القضايا معالجة أو/ و

 .والبيئة والسالمة
 
 
 

فإن ممارسات العمل اآلمنة ينظر لها ) منتج( حالة مغايرة شديدةوفي 
  ي عمليةأعلى أنها ضرورية وقسم مطلوب من قبل 

 
 
 
 

ختالف المستوى السلوآي في أي عملية جيوفيزيائية ربما هناك مدى إل
على سبيل المثال متعاقدون ثانويون , بين المجموعات المختلفة والفرق

 .العاملة مختلفون و مستويات المراآز المختلفة للقوة
 
 
 

الهدف هو تقرير أين تقع آل مجموعة على السلم والصعود لتحسين ثقافة 
 الصحة والسالمة والبيئة باتجاه المستوى التالي لكل مجموعة 
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 الجدول التالي هو دليل آيفية عرض تطلعات ثقافة الصحة والسالمة والبيئة على مستوى الفرقة

 آل واحد

 
 

 يتبع القواعد

 المعايير والقواعد واإلجراءات المحليةتعلم  -
 ستخدم اإلجراء الصحيح للعملإتبع القواعد ودائمًا إ ,بشكل حاسم -
 ظهر سلوآًا شخصيًا ممتازًا في الصحة والسالمة والبيئةإ -
 حدد القواعد واإلجراءات الغير عملية  وفورًا إقترح التحسينات على المشرف -

 
 

 تكلم

 إسأل األسئلة لتكسب التوضيح والفهم واستمع آلراء اآلخرين ومخاوفهم    -
 والحوادث التي آادت أن تقع والضروف الغير آمنة ومصادر الخطأ, غ عن الحوادثفورًا بلِّ -
للمشرف عن أي اهتمام يخص الصحة والسالمة والبيئة بما في ذلك عدم المناسبة للعمل ألي سبب  رعبِّ -

 آان
 أي سلوك غير آمن في المكانتحدى  -
 ر الذين هم ربما في خطروحذِّ, أوقف العمل , إذا آنت في شك -

 
 

 آن حريصًا

 حافظ على الوعي تجاه األخطار حول وجوار العمل: إبقى متيقظًا -
 ودائما إسأل ماالذي  يمكن أن يسير بشكل خاطيء: توقع المخاطر والمشاآل المحتملة -
الخطوات المهمة وخذ الموارد إلنجاز العمل بأمان وحافظ على مكان العمل خذ الوقت لتخطط وتنظم  -

 مرتب
 ق على الفهم عندما تكون غير متأآدق ودقِّتحقَّ, تفادى اإلفتراضات -

 
 تدخل

 وادعم الفريق بمعايير الصحة والسالمة والبيئة اآلخرين الفريق بأعضاء إعتن -
 الصحة والسالمة والبيئة ساهم في مناقشات واجتماعات فريق العمل في -
 شارك بالبرامج المحلية أو المبادرات لتحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة -
 تقاسم معرفة وتعليم الصحة والسالمة والبيئة مع اآلخريين -

 
وزع تفوق الصحة 
 والسالمة والبيئة

 

 الفريقزر موقع العمل بشكل متكرر لضمان التوافق وناقش قضايا الصحة والسالمة مع  -
 إشرح للفريق بأن التفوق في الصحة والسالمة والبيئة متوقع منهم -
 ساعد الفريق على حل نزاعات ومشاآل اإلنتاج والصحة والسالمة والبيئة -
 آن قادرًا على تحدي اآلخرين واقبل التحديات من اآلخرين -

 المشرفون

 آل عضو من الفريق معوقاتتعرف على قوة و -شجع الفريق
 الصحة والسالمة والبيئة ما يخص فكارالفريق في ألى اقتراحات ومخاوف وإإبحث واستمع  -
وتعامل بحزم وعدل مع األداء  ,إعترف وآافيء أداء الصحة والسالمة والبيئة الجيد  للفرد والفريق -

 يف  الضع
 الضرورةأطلب دعم اإلدارة عند , ف تجاه مخاوف الصحة والسالمة والبيئةفورًا تصرَّ -

اعمل على ترقية 
 الوعي من المخاطر

 متحديًا أي رضا عن العمل الروتيني, خذ الوقت الكافي للتخطيط مع الفريق -
 استخدم خبرات الفريق لمساعدته في تمييز وإدارة األخطار والمخاطر -
 لبيئةن هناك مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة وااشجع الفريق ليكون حذرًا وأن يوقف العمل إذا آ -
 بحرص أعد تقييم األخطار والمخاطر عندما يحدث أي تغيير -
 خرى مثل األمن والصحة والبيئةخذ بعين اإلعتبار األخطار األ -

 عمل مع الفريق لضمان فهمهم ألهداف ومسؤوليات الصحة والسالمة والبيئةإ - تدخل في الفريق
 .بادر بمناقشة الفريق حول أداء الصحة والسالمة والبيئة والمخاوف المتعلقة ,بانتظام -
 

 ل أعضاء الفريق في عملية تطبيق تحسينات الصحة والسالمة والبيئةادعم وعلم وأدِخ
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لذلك من النصح ترقية نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة باإلعتماد على برامج . ن آثيرًا من الحوادث سببها العوامل البشريةأمن الواضح جدًا 
يجابية لكل إز مباشرة وبشكل مسبق على السلوك والتصرفات الغير آمنة يمكن أن تعطي نتائج أالبرامج التي ترآِّ. الصحة والسالمة والبيئة السلوك في

 . من األفراد والمنظمة

الغير آمنة  الُسُلكآيف يحددون األفراد يتعلمون و .ةاليقظة المشترآو المسؤوليات الفرديةر آًال من السلوآية تطوِّ برامج الصحة والسالمة والبيئة
ك الغير آمنة أو التصرفات الغير آمنة يمكن أن تطبق أيظًا على الفريق أو الفرقة أو المنظمة وبذلك ُلالُس تحديدعملية . وتطبيق ما تعلموه على عملهم

 .ومن خالل الفهم المشترك للمخاطرة والخبرة المشترآة تصبح بيئة العمل أآئر سالمة

ة بداية ه البرامج تم وصفها في هذا الدليل آنقطذبعض ه. رامج تم تطويرها لمساعدة األفراد والمنظمات على التعامل مع السلوك الغير آمنعدد من الب
 .لبرنامج السالمة السلوآي

 .هذا السلوكإنه من المهم لإلدارة فهم : مالحظة

 )مراقبة العمل( برنامج مالحظة العمل -3-3

في . هداف لألفراد من أجل أداء أفضلأليعتمد على الترآيز على عمل األشخاص والتواصل المزدوج ووضع ابرنامج مالحظة العمل 
 .التفتيشات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة مع العماللينشغلوا ببعض  حثَّهمالمدراء المباشرون يتم , تلك البرامج

 و .وما هي النتائج المحتملة وآيف يتم تخفيض مستوى المخاطر األخطار الموجودةيفحص إن المراقب , األسئلة الغير تهديدية طرحبة وقخالل المرا
المراقب عادة وإن . تزام من الشخص الذي تم مراقبته لتحسين سلوآه في المستقبلإللواتفاق فإن المراقب يبحث عن اإل, إذا لوجظ سلوك غير آمن

وإن المتابعة في المستقبل غالبًا ما تكون مطلوبة من  .فإن اإلتفاقات ليست وحيدة الجانبولذلك التحسين  في عمليةسيحاول أيظًا أن يلتزم بالمساعدة 
 .قبل المراقب لضمان تطبيق اإللتزام

 برنامج توجيه الموظف في الصحة والسالمة والبيئة  -3-4

ووضع  والسالمة والبيئة من خالل مراقبة النظير برنامج توجيه الموظف في الصحة والسالمة والبيئة يهدف إلى تحسين سلوك الموظف في الصحة
البرنامج يطور ملكة . مع الدعم من اإلدارة المحلية أو العليا, هذا النوع من البرامج مملوآة وتدار من قبل فريق أو فرقة. األهداف والتعليقات

 الصحة والسالمة والبيئة نشاطات شتراك الموظف في إو

يتم تجهيز قائمة . ك السيئة سوف تحدد باإلعتماد على جزء من مراجعة الحوادث القديمةُلالجيدة والُس الُسُلكفإن , مجحالما الموظفون يشرعون بالبرنا
 .المشارآون وبإنتظام يراقبون سلوك زمالئهم بجو من التعاون. السيئة بشكل واضح الُسُلكالجيدة و الُسُلكلتعيين 

ذلك . ريق والمدراء المباشرون بآلية لوقف أي عمل إذا آان هناك مخاوف في الصحة والسالمة والبيئةأعضاء الف انيزود السابقين آًال من النظامين
تصحيحي  أي إجراء والفريق يستمعون إلى مخاوف األشخاص ويناقشون العمل ويتفقون على " وقت من أجل السالمة أو وقف للعمل"يسمى 

 .  بأمان يتمضروري لضمان أن العمل 

قدم إلى مجموعة العمل آل أسبوع ليسمح لهم تتبع تقدمهم التعليق ُيو. هدافها الجماعية في تحسين الصحة والسالمة والبيئةأمجموعات العمل تضع 
  .باتجاه هدفهم

جاه الصحة والسالمة قبول أفضل للمسؤوليات ت و:برنامج الصحة والسالمة والبيئة السلوآي يمكن أن يقود لتحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة
 . أفضل للعالقة بين السلوك والحوادث والبيئة وفهٍم

.أي من هذه البرامج تتطلب تحضير شامل وتدريب متقدم, على أي حال: مالحظة

http://info.ogp.org.uk/hf/
http://www.ogp.org.uk/pubs/368.pdf
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 الصحة والنظافة ومنع اإلصابة  -4

. خالل التوظيف طلب قبل التوظيف وفي فترات منتظمةفحص طبي قد ُيو. بلياقة جيدة وأصحاء اأن يكونو االموظفون يحتاجو
 :غوا الكادر الطبي باألمور التاليةالموظفون ينبغي أن يبلِّو

 .الضروف التي تمنعهم من إتمام عملهم بطريقة آمنة -
 .أي أدوية وصفها لهم طبيبهم الخاص -
 .أخرى ذاتيةأي أدوية  -

مشارآة وال. شرف عليها والتصحيحات ضد المرضربما تتطلب أن يشارك الموظف بالبرامج الطبية الُم الضرووف السائدة
  شرح لكل أعضاء الفرقةينبغي أن ُت والوقاية من األمراضبرامج التلقيح و . تامة مهمة للمحافظة على الصحة واللياقةال

إجراءات المنع ف. من شخص آلخرلتهابات بسيطة يمكن أن تنتقل هناك إ, ومراآب السكنفي الجاليات القريبة مثل المعسكرات 
   .تكون أساسية السهلة وأيظًا المعالجة الفعالة

  -1-4 تقييم مخاطر الصحة

العوامل . إنه من المهم أن تجرى هذه التقييمات للعوامل الكامنة والتي يمكن أن تؤثر بشكل عكسي على الصحة ورفاهية الفرقة
 راعى في تقييم مخاطر الصحة الخاصة بالمشروع  العوامل األآثر إهمية والتي ينبغي أن ُت التالية تمثل بعض

 عوامل الصحة العامة  -4-1-1

وتجنب الطعام  ,الصحة الجيدة تعتمد على التوازن في العمل والراحة ووجبات الطعام المعقولة والمنتظمة والنوم الكافي -)1
 . الدسم والكحول والتبغ والمخدرات

إجراءات المنع وأيظًا المعالجة الفعالة تكون ف. اإللتهابات البسيطة والخطيرة أيظًا يمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر -)2
 أساسية  

 .فهمئدة من األمراض المحلية ينبغي أن ُتاألنماط السا -)3

 :تتضّمن أن يجب القلق مناطق. ي النظافةآل الموظفين ينبغي أن يحافظوا على معايير عالية ف -)4

          مؤن ماء الشرب  -)ا

        )حمامات ومراحيض(صحية المرافق ال  -)ب

 منامةالغرف   -)ج       

        )محمية من الحشرات ومن ناقالت المرض والحشرات السامة ومن الحيوانات البرية(لتخلص من النفايات امكان  -)د

 مرافق المطبخ -)ه       

 .للمصاب قدم معالجة اإلسعافات األوليةوالتآآالت ينبغي أن تنظف في الحال وُتالجروح  -)5

هذه التلقيحات والتطعيمات ينبغي أن . العديد من اإلصابات الخطيرة يمكن اإلحتراس منها عن طريق التلقيح والتطعييم -)6
 .تحدث عند الضرورة لمجابهة متطلبات ضرووف الموقع
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غسل بشكل آامل آل آثار الزيوت ينبغي أن ُت. جلدية مرض وحاالتالتعرض إلى الزيوت ربما يسبب اإللتهابات الجلدية  -)7
األلبسة التي تتلوث بالزيت ينبغي أن توضع في الغسالة بشكل منفصل عن بقية و. من الجلد وينبغي تجنب المذيبات الكيماوية

 .ق المنقوعة بالزيت ينبغي أن ال توضع في الجيوبَروالِخ. غسل بشكل دورياأللبسة وأن ُت

ذ اإلجراء غ عنه فورًا وينبغي إتخابلَّن ُيأالتعرض إلى أو مالمسة المواد الكيماوية أو المواد المؤذية األخرى ينبغي   -)8
 .التصحيحي المالئم

ويمكن . و السوائل يمكن أن تحرق الجلدوالمساحيق القاصرة أ والكوستك سودابعض مواد التنظيف المحلية مثل األمونيا  -)9
التوافق في تخزيين هذه المواد يجب أن ف. خلط عشوائيًاوينبغي أن ال ُت ًاسام ًاغاز أن تتفاعل مع المواد األخرى بخطورة مشكلًة

 .يؤخذ بعين األعتبار

عند العمل في مثل . وذلك يمكن أن يؤدي إلى الموت ،وضربة حرارة إعياء إلى يؤّديا أن يمكن عالية وحرارة رطوبة -)10
أنه من األفضل أن ). السوائل تعويض 2.5.10(أنظر القسم . آمية آافية من الماء يوميًامن النصح أن تشرب . هذه الضرووف

األماآن و. بائيةنسبة الماء في الجسم وعالقتها بالشوارد الكهرض في الفرقة حول ستشر الممرِّإ. تأخذ آميات قليلة على فترات
 .ينبغي أن تتهوى جيدأ المشغولة المغلقة

عندما يكون من الضروري العمل تحت أشعة و. الل الفترة األآثر حرارة من اليومخينبعي تجنب التعرض للشمس  -)11
لشمس أو استخدم الكريمات التي تحمي من أشعة او .لبسويجب أن ُت الشمس الشديدة ينبغي توفير ألبسة تقي الجسد والرأس

 .الزيت لتحمي الجزء من الجسم الذي يتعرض للشمس أو الهواء الجاف

ؤخذ بعين اإلعتبار آمشكلة صحية تعن طريق الجنس ينبغي أن واألمراض المنقولة  الدمالمنقولة عن طريق مراض األ -)12
 ةاساسي هي)HIV(يدزاإلفي ما يخص مرض تدريب التوعية للموظفين برامج التوعية والتعليم مثل و. مميتة محتملة 

 برامج المراقبة ايظًا ينبغي أن توضع لضبط العوامل الصحية-)13

  -2-1-4 الرعاية الطبية وخطة اإلخالء

قدم حسب عملية تقييم مخاطر وموظفون متدربون على العناية بالصحة ينبغي أن ُتمرافق ومعدات وأدوية أساسية آافية 
 .وفر عند الضرورةينبغي أن ُييد بعوالدعم الطبي ال) HRA(الصحة

 .ينبغي وضع خطة إخالء مالئمة لضمان إخالء المرضى إلى عناية طبية ممتازة في حالة الطواريء

 الهندسة اإلنسانية -4-1-3

التصميم الهندسي اإلنساني . الهندسة اإلنسانية هي علم تصميم تفاعل المستخدم مع المعدات وأماآن العمل لتالئم المستخدم
 .لمتكررة والتي يمكن أن تتطور لتقود إلى عجز طويل األمدا اإلجهاد إصاباتالصحيح ضروري لمنع 

 -2-1-3-4 إصابات اإلجهاد التكراري

و في األنظمة العصبية التي تنتج عن المهام المتكررة واألعمال أإصابات اإلجهاد التكراري هي أي إصابة عضلية حرآية 
 .واألوضاع الصعبة والثابتةالعنيفة واإلهتزازات والضغط الميكانيكي 

 استخدام الكومبيوتر -4-3-1-1

يجة لعملهم ولكن يمكن تجنب ذلك من خالل التصميم الجيد من مشاآل صحية آنت ابعض مستخدمين الكومبيوتر يمكن أن يعانو
 :ن المخاطر الصحية في هذا لمجال تتضمنإ. تدريب المستخدمين للمكان العمل ومن خال
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وفي الحاالت . اضطرابات األطراف العلوية وتظهر آآالم وأوجاع في األآف أوالرسغ أوالذراع أوالرقبة أو الكتف -
 .اإلضطرابات أن تصبح دائمة أو حتى تسبب إعاقة الحادة يمكن لهذه

 حسن بشكل يعمل الكومبيوترال نظام  عندما القلق أو اإلحباط خاللمن  أو النهائية والمواعيد العمل سرعة من: اإلجهاد -
 .لتشغيله مؤّهل بأنه يشعر ال المستعملأن أو 

تقود إلى تعب العيون أو المضايقة أو الصداع  ترات الطويلة في العمل على الكومبيوتر يمكن أنفال: حسور العين -
 ).ويمكن أن تجعل المستخدميين أآثر وعيًا حول عيوب العين مثل قصر النظر(

 :وهذا يتضمن. ينبغي إجراء تقييم الهندسة اإلنسانية لكل أجهزة الكومبيوتر

 إلخ, للتعديل القابلة للكراسي الكامل واإلستخدام للعمل، راحة األآثر الموضع في واألجهزة المعدات  نصب -
 التأآد من أن هناك مكان  آافي إلستيعاب أي مسستندات أو معدات يمكن احتياجها في موضع مالئم -
 تعديل الشاشة والطاولة واإلضاءة لتفادي الوهج وانعكاس اللمعان على الشاشة -
 غالبا هو ما إلى الوضعية غييرت األفضلو. تدريب المستخدمين على تجنب الجلوس في نفس الوضع لفترات طويلة -

 .وقات الراحة بشكل منتظم أو التغيير ألى نوع مختلف من العملأوأخذ , عملي
وينبغي أن يرفع تقرير . إنه من المهم تدريب الموظفيين على اإلبالغ عن أي شعور بعدم اإلرتياح الذي يتعلق ببيئة العمل -

 .الهندسة اإلنسانية أو البحث عن النصيحة في/بذلك إلى إدارة الفرقة و

 -2-4 الدم المنقولة عبر مراضاأل

أحيانًا وفي حالة هناك  .الدم إنتقالعن طريق  أمراض محمولةأمثلة على أنواع إلتهاب الكبد هي  وآلفيروس نقص المناعة 
من إجراءات وقائية ينبغي أن تتخذ لمنع مالمسة الدم أو أي هناك . حادث ربما يطلب منك القيام باإلسعافات األولية للمصاب

بعمل يتعلق بمهام بالنظافة  تقومعندما واألسعافات األولية  ينبغي أن تتخذ أيظًا عند تقديمإجراءات وقائية عامة . سوائل الجسم
  .والموظفون في عيادات المعسكرات أو السفن لتجنب التلوث) مناولة الطعام والماء(

 عينات الدم وسوائل الجسم ينبغي التعامل معها على أنها معديةآل  )1
 الدم ينبغي إتباع شروط التطهير الكامل في الموقع  إنتثارفي حال  )2
يمكن أن تتضمن القفازات البالستيكية وقناع الدرع المضاد ) PPE(معدات الحماية الشخصية )3

 ).مس مع الدم وسوائل الجسمللحماية من التال(مرة واحدة  ذو اإلستخدام للسوائل والمئزر
ينبغي فرض طرق    . صحيحة للتخلص من آل المواد الملوثة)4

 سوء استخدام المواد   -4-3

الموظفون ينبغي أن يعوا سياسات الدولة . استخدام الكحول والعقاقير وتعديل المواد األخرى  شخصيًا يزيد من مخاطر الحوادث

سمح باستخدام الكحول ال ت ساعة أو سفن المسح اإلهتزازي 24مثل الفرق التي تتواصل عملياتها  معظم المرافق والفرقإن 

 بمخاطر 
 

 

 

العقاقير الغير قانونية وإستهالك الكحول الغير مرخص به ليس مسموحًا في أي و. والزبون والشرآة في سوء استخدام المواد
 .واستعمالها يمكن أن يؤدي إلى الطرد, فرقة

 .الموظف أن يلتزم بسياسة الزبون والشرآة والفرقة التي يعمل بهاوإنه من مسؤولية . تحت أي ضروف آانت

أو التعليمات المصنفة والتي تتعلق/إستشر طبيبك و. األدوية الموصوفة والغير موصوفة يمكن أن تضعف األداء
إن الموظف .لوقائيةوانصح الطاقم الطبي المسؤول في الفرقة حول أي دواء يستخدم حيث يمكن إتخاذ اإلجراءات ا. العمل

 .مسؤول عن اإلبالغ عن آل األدوية الموصوفة والغير موصوفة قبل اإلبالغ عما يتعلق بالعمل
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وهل هناك . إسأل عن خطر المالريا في المنطقة التي ستزورها. قبل السفر بشهر على األقل أخبر ممرض عيادة سفر أو طبيب
 قبل السفر لمالريا ينبغي أن تبدأ على األقلمعظم األدوية المضادة ل. وصفة تلقىسوف تعندها, توصية بأدوية مضادة  للمالريا

ثار الجانبية المحتملة لألدوية الموصوفة آمضادات للمالريا وآيفية تناول الدواء بشكل تأآد بأنك على دراية باآلو. بإسبوع
 .صحيح والفترة الزمنية التي ستتناول الدواء فيها

فإن ذلك قد يعرض مناعتهم , بشكل روتيني) من أهل البلد(ال يوصى بإدارة المعالجة الوقائية للموظفيين األصليين : مالحظة
 .الطبيعية للخطر

 أثناء السفر

 تستطيع تخفيض إحتمال العدوى بالمالريا من خالل

 منع عضة البعوضة

والقمصان ذات األآمام , رتدي اللباس ذو اللون الفاتحإ. النشاط األآبر للبعوض هو بعد الغروب وقبل طلوع الشمس -
 بطارد الحشرات قبل ارتدائهاعالج األلبسة . والجوارب خالل هذه األوقات, ةلالطوي والمالبس الداخلية, الطويلة

يحتوي طارد الحشرات األآثر . استعمل طارد الحشرات على آل الجلد المعرض, تكون خارجًا بين الفجر والغسقما عند -
الذي هو مخصص لبعض  و من المحتويات) DEET(الديت حذيرك عند ما يكون ون) DEET(مادة الديتفاعلية على 

  المناطق فإن التعرض المديد ربما يسبب مرضًا
 الحشرة تحاط في المساء بمنطقة مهوية جيدًا/البعوضة اآلثار الحارقة التي تسببها -
 النوم في األماآن المزودة بأبواب ونوافذ مانعة لدخول البعوض أو مزودة بالتكييف إذا آان ممكنًا  -
واثني طرف الناموسية تحت المفرش . النوم تحت ناموسية ذات شبكية ناعمة وبدون فتحات بعد رشها بمبيد الحشرات -

فالناموسية مهمة جدًا إذا آنت . لمنع البعوض من الدخول إلى الفراشأو أو في الصباح من آل يوم , قبل الظالم آل يوم
 .ال تستطيع منع البعوض من دخول غرفتك

 .شرات البخاخ في غرف المنامة والمعيشةرش مبيد الح -
  .التي يمكن شمَّهافإن البعوض تجذبه المنتجات . استخدم أدوات النظافة ومضادات التعرق والصابون الغير معطرة -

 عندما تعود إلى البيت

حالما تدخل الدم فإن الطفيليات تبدأ ف .أو الطفيليات من الدخول إلى جسدك,األدوية المضادة للمالريا ال تمنع عض البعوض
 .الدواء يوقف الطفيليات من التكاثرو. بالتكاثر

ينبغي أن تستمر بأخذ األدوية المضادة للمالريا آما وصفت من قبل المستشار الطبي أو الطبيب بعد مغادرة منظقة مخاطر 
 .الطفيليات ربما تبدأ بالتكاثر في الدم وتجعلك مريضًا فإذا لم تؤخذ األدوية حتى الفترة المحددة فإن. المالريا والعودة للوطن

 خاللاذا تطورت الحمى . بعض األحيان بعد أشهر, هناك فرصة ضئيلة لتطور المرض, حتى عندما تأخذ مضادات المالريا 
أخبر  ،اإلسهال أو تقّيأ أو عضلي وضعف أوجاع الدائم، الصداع مثل أخرى أعراضشعرت ب أوبعد رجوعك إلى البيت  سنة

 .وزوده بالمعلومات عن سفرك طبيبك

 لدغ النمل والزنابير والنحل -4-5-2

 ويتطلب عناية طبية فورية عند بعض األشخاص) anaphylaxis(لدغ النمل والزنابير والنحل أحيانًا يسبب حساسية شديدة 

 اإلستجابة تجاه لدغ النحل والزنابير

إذا آان الشخص الملدوغ لديه الحساسية من عضة لدغ النحل في الماضي فاعتبر دومًا أن هناك حساسية شديدة  -
 .  وليبتعد عن النحل ويطلب المساعدة! السالمة أوَال. وخطيرة

 التسرع ليس هو الطريقة المثلى! أزل النحل الذي لدغ فورَا -
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. اآللي) epinephrine(بنفرينعليهم أن يحملوا دومَا حاقن اإلاألشخاص الذين يعرفون أن لديهم حساسية من النحل  -
 )ال تنتظر حتى تظهر األعراض(وهذا يحتاج أن يعطى مباشرة 

  :إذا آنت ال تعرف أعراض الحساسية فإنها تتضمن

o أزيز أو صعوبة بالتنفس 

o ضيق في الصدر أو الحنجرة 

o تورم في الشفاه أو اللسان أو الوجه 

o إغماء أو دوخة 

o تقّيأ أو غثيان 

وهي حساسية سريعة ربما تسبب الموت وينتج عنها  anaphylactic(األنافيالآتك  إذا آان الشخص لديه ردة فعل -
 فاطلب اإلسعاف مباشرة إذا لم تكون فعلت ذلك مسبقًا )أعراض مثل تورم الحنجرة وانخفاض ضغط الدم وغيرها 

النبض  إعادةومجرى التنفس والتنفس واجراء االنعاش القلبي الرئوي و ,أستجابة الضحيةو ,في الموقعالخطرراقب  -
 )DR‐ABCD’s)(بواسطة جهاز إعادة النبض

خذ الضحية إلى قسم الطواريء إذا آان قد لدغ أآثر من عشر لدغات أو آان هناك لدغات داخل اإلنف أو الفم أو : مالحظة
 .حتى عند الذين ليس لديهم حساسيةاإلنتفاخ بسبب اللدغ قد يسبب قصر التنفس . الحنجرة

 أسود، ذباب( الجرجسة و ،برغوث النمل وعضاتردة فعل الحساسية يمكن إن تندلع من جراء لدغة قمل الجسم أيظًا 
 وتظهر على اإلنسان أعراض الشلليمكن أن تعض بشدة يرقة القط .  واليراقات والقراّد رمل، ذبابو ،)براغيش

 السامةلعناآب والعقارب ا -4-5-3

لدغ العقارب . لدغات العناآب والعقارب السامة يمكن أن تكون خطيرة في بعض البلدان عندما يكون العمل في المناطق البعيدة
 .الذي عادة ترفعه قبل أن تهاجم, ذات الكالب السام في ذيلها

 تجنب لدغ العقارب

 مكان ستدخل لكن والنباتات الجذوع تحت, عادة تختفي في الشقوق المظلمة, الليل في فقط ظهرت ولذا،, ليلية حيوانات العقارب
 قادرة آانت إذا السكن

 سم لمنع دخول العقارب 20ينبغي أن يكون للمسكن حافة على األقل بارتفاع  -
 .رش المبيدات الحشرية على شكل بخاخ أو رذاذ في غرف المنامة -
ي اإلنتباه من األماآن المظلمة المخفية في الداخل وفي الكبائن وتحت من الضرور, لتي توجد فيها عقاربفي المناطق ا -

 )في الصباح الحذاء قبل أن ترتديه  نظف(أو في األحذية , األسرة والشراشف
 )أو الشحاطتجنب السير بين الشجيرات عندما تكون مرتديًا صندل  -
 . في بعض البلدان اللعب مع العقارب رياضة شعبية عليك تجنب المشارآة بهذا النشاط -

 العالمات واألعراض الخطرة

 .مسّكنة معالجة وستتطّلب جدا مؤلمة اللدغة أن من بالرغم, معظم العقارب غير مؤذية لإلنسان

 :والخطيرةاألعراض والعالمات التالية ربما تراقب في حاالت السمية المتوسطة 
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 توآع -
 تعّرق -
 قلب خفقان -
 الدّم ضغط في إرتفاع -
 لعابال سيالن -
 غثيان -
 واإلسهال ؤتقّيال -
هبوط في ضغط , التشنجات, فقدان الوعي, ربما يحدث على شكل تشوه في الوعي) غالبًا حساسية(رد فعل حاد جدًا  -

 .صدمة ويتبعها تهديد الحياة, الدم

 اإلستجابة للدغة العقرب

 العقرب عليك تنشيط خطة اإلستجابة للطواريء بأسرع ما يمكنفي حالة لدغة  -
 يمكن جعل األلم في موضع اللدغ محدودًا باستخدام مكعب من الثلج -
وفي حالة مالحظة أعراض أخرى فإن المعالجة . قد يكون مطلوبًا وينبغي استشارة الطبيب) مورفين(حقن مسكن األلم  -

 .المريض ينبغي أن يتلقى العالج الكميائي بأسرع ما يمكنو. ينبغي أن تقدم آما تقدم للدغة األفعى
 .هذه المعالجة ينبغي أن تراقب من قبل طبيب. لسم العقاربهناك مصل مضاد  -

 -4-5-4 العناآب

 ولكن قليل منها يثبت أنها خطرة على البشر, بعض العناآب سامة

 تجنب لسعة العنكبوت

وخاصة أنها غالبًا تبقى في الداخل وتحاول أن تصطاد , من حيث المبدأ فإن تجنب العناآب أصعب من تجنب العقارب -
 .الظل المتوسطفي هي غالبًا ولكن ليس دائمَا تفضل األماآن الرطبة قليًال . في النهار

 .دائمًا إذا آان ممكنًا أبقي اللباس مطويَا. لسعة العنكبوت غالبًا تحدث عندما تنحصر الحشرة في اللباس -
 .رش المبيد الحشري البخاخ أو الرذاذ في غرف المنامة -

 األعراض والعالمات الخطرة 

وفي بعض األحيان ليس هناك ألم فوري . ويمكن أن يكون األلم محرقًا وعنيفًا. اللسع يترك شعورًا باأللم في موقع اللسعة -
تحت الجلد ويمكن أن يكون هناك إحساس بالتشنجات  تبثير ونزيفو. دقيقة 60لى إ 30بعد األلم وبدًال عن ذلك يأتي 

 .والحقًا فإن األنسجة في مكان اللسعة ربما تموت ولكن ذلك يعتمد على نوع السم. العضلية
أعراض عامة مثل القلق واإلحساس بالضعف والتعرق والصداع والدوخة والتورم حول العيون وطفح جلدي وضيق  -

 آل ذلك ممكنًا, يالن اللعاب والتقيؤالتنفس والغثيان وس
 ت المتدخلةتؤثر على العضال يمكن أنوالتي في أسوأ الحاالت , صعوبة في السيطرة على العضالت والتشنجات -

 .بعمليات البلع والتنفس
 .من المحتمل أن تكون هناك حساسية مع فشل في دورة الدم وصدمة وموت -

 اإلسعافات األولية ومعالجة لسعة العنكبوت

 .للطواريء بأسرع ما يمكن حالة لدغة العنكبوت عليك تنشيط خطة اإلستجابة في  -
, )عنكبوت من فصيلة العناآب المنعزلة( اللوآسلزحالة اللسع من  وفي,مكعب الثلج على موضع اللسع قد يخفف األلم -

 .ينبغي حزم الثلج إلى موضع اللسع لتجنب تلف األنسجة 
 .هذه المعالجة ينبغي أن تراقب من قبل طبيب. عناآبهناك مصل مضاد لسم العديد من ال -

Page 36 of 184 



وينبغي استشارة الطبيب بأسرع وقت , حيث المبدأ  ينبغي معالجة لسعة العنكبوت السام مثل معالجة لدغة األفعىمن  -
 .والعنكبوت ينبغي أن يقتل ويؤخذ إلى الطبيب لمعرفة نوعه. ممكن

 -5-5-4 بعض قضايا الصحة المتعلقة بالحشرات

  -1-5-5-4 باب المنزليذال

بعض الذباب يحمل . ي األصعب في معسكرات المسح اإلهتزازي في بعض المناطقهمن بين الحشرات الحماية من الذباب 
هناك جراثيم في . الصحيح وهكذا يلوثه بالمرض لحيوانات المريضة ومن ثم يعض الشخصا حيث يعضُّالجراثيم ميكانيكيًا 

 خلج وداء طفيليةال ديدانوال السّل، مثل والتي يمكن للذباب أن يزحف عليها ويحمل المرض إلى البشرالقمامة والنفايات البشرية 
  .كوليراالو تراخوماالو

يطير ويحمل آثير من نفس الكائنات الحية المنتجة لألمراض التي  ,الخضراء لعبوةالزرقاء أو ا العبوةباب المنتفخ يعرف بذال
 لتختبيء البيض من تخرج أن تستطيع يرقات مسببة الرجل تلسع أن يمكن الدارماتوبيا ذبابةوهناك . يحملها الذباب المنزلي

 .الجلد تحت

 إجراءات المنع

 .النفاياتالتأآد من أن النفايات تم التخلص منها طبقًا لخطة إدارة  -
 .تجنب استخدام حفر النفايات المكشوفة -
طريقة (واألبواب يجب أن تغلق أوتوماتيكيًا  اتمانعة للحشر ستائرآل فتحات المطبخ وغرف الطعام ينبغي أن تغطى ب -

 )الوثب
  .المطبخ ومناطق الطعام ينبغي أن تزود بقاتلة الحشرات الكهربائية ذات اللون البنفسجي -
وهذا ينبغي أن يتغير بأنتظام وال . (بالورق الالصق للذبابز فيها الذباب بشكل آبير يمكن تزويدها المناطق التي يترآ -

 )يعلق فوق مناطق إعداد الطعام أو مناطق تناول الطعام
آل وسيلة ممكنة يجب أن تتخذ لحماية الطعام من . في المعسكرات المؤقتة والتي تكون فيها السيطرة ليست على أتم وجه -

 .الحشرات
 .لطعام مغطاة بشكل آافيلعداد إوجود منطقة  -
 إستعمال قبل والصحون األدوات آّل غّطو .دقيقة من تقديم الطعام لتجنب التلوث 30رش المبيد الحشري على األقل قبل  -

 .الحشرات مبيد
 .اإلجراءاتعالج بانتظام بالمبيدات الحشرية وهذا تتضمنه المطبخ وغرفة تناول الطعام ينبغي أن ُت -
 .التبخير المجدول لكامل المعسكر إذا آان ممكنًا -
 .آل إجراءات السيطرة ينبغي أن تتضمنها قوائم تفتيش المطبخ والمعسكر -

 -2-5-5-4 القراد

ولكن التأثيرات , ل يمكن أن يسبب أمراضًا مثل حمى الجبل الصخري المرقطة ومرض الاليمالقراد في الحقيقة نوع من القمِّ
 .للسعتها يمكن أن تأخذ وقتَا حتى تظهر السلبية

 منع عضة القراد

) DEET( الديت عند ما يكون :رتحذي .)DEET(ديت على ال% 30ألى  20%استعمل طارد الحشرات الذي يحتوي من   -
 .فإن التعرض المديد ربما يسبب مرضًا -الذي هو مخصص لبعض المناطق-من المحتويات 

 .آأفضل رادع للقراد) Permethrin( البيرمثرينعالج األلبسة ببخاخ  -
األلبسة ال تكون ثقيلة ولكن طولها سوف يقدم طريقة إظافية لحماية جلدك و. رتد ألبسة داخلية طويلة وذات أآمام آاملةإ -

 .من القراد
 .وهذا يخلق حاجز إظافي يجعل من الصعب على القراد أن يدخل. إطوي حجل بنطالك الداخلي في الجوارب -
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 وافحص لباسك بشكل متكرر. بية آن حذرًا من وجود القرادشحراش والمناطق العفي مناطق األ -
 .إفحص جسدك من القراد بعد إتمام العمل -

 دآيف تزيل القرا

ال تستعمل عود . الطريقة األفضل إلزالة القراد هي باستعمال ملقط رفيع والقبض على القراد من أقرب ما يمكن من الجلد
وال الصابون السائل وال الكيروسين ) مثل الفازيلين(السيجارة وال الحك بمسمار وال تستعمل الهالم النفطي الثقاب المشتعل أو 

 .ألن تلك الطرق قد تثير القراد وتجعله يتصرف آحقنة فيحقن سوائله في الجرح

 :التقنية المثلى إلزالة القراد تتضمن التالي

 .كن من الجلداستعمل ملقط رفيع وامسك القراد من أقرب ما يم -
 .إسحب القراد ببطيء باستخدام ضغطًا ثابتًا  وبدون ارتجاج أو تأرجح -
 .ال تعصر وال تمحق وال تثقب جسد القراد لكون السوائل داخل جسده ربما تحتوي آائنات حية معدية -
 بعد إزالة القراد إغسل الجلد واليدين بالكامل بالماء والصابون -
المحاوالت إلزالتها قد تسبب جرحًا مهمًا . قذف لوحدهاسوف ُت: إذا بقي أجزاء من فم القراد على الجلد ينبغي أن يترك -

 .للجلد
 .هرًا لكي تتطورشفبعض األعراض تأخذ  ,هليسجتم تاللسعة إلى الممرض وتاآد بأن تاريخ العضة قد  عن غبلِّ -
عن ذلك فورًا  فعليك أن تبلِّغفي النهاية إذا آان هناك طفح في موقع العضة أو تعاني من رجفة أو صداع أو حمى  -

 .ينبغي أن تستشير طبيبًا إذا آنت تعاني من إعياء شديد أو وهن أو صعوبة المشي. وأذهب إلى الطبيب

 اإلجهاد بسبب الحرارة 4-6- 

قبعات واسعة ذات (من أشعة الشمس آمام وواقيات الرأس وقمصان طويلة األ الشمس خطر طبيعي واستخدام بنطال طويل
 .مراهم ضد أشعة الشمس يمكن أن تساعد على تخفيف تأثير الشمسوونظارات شمسية ) اطراف

 -1-6-4 العوامل السببية

 آإرتفاعالعمر والوزن واللياقة البدنية ودرجة التأقلم واأليض واستعمال الكحول والمخدرات والحاالت المرضية المتنوعة 
ينبغي أن يؤخذ بعين على أية حال حتى نوع اللباس . للحرارة الشخص حّساسيةآل هذه األسباب تؤثر على  ,الدم ضغط

 .خص إلجهاد إظافيواإلجهاد الحراري المسبق يعرض الش. اإلعتبار

 باإلظافة للعوامل البيئية من درجة الحرارة و. األفراد تتنوع رألن سهولة تأث, إنه من الصعب التنبؤ فقط بمن يصاب ومتى
 .وحرآة الرياح والرطوبة آل ذلك يؤثر على إستجابة الفرد للحرارة اإلشعاعية الحرارة

 -2-6-4 الطفح الحراري

فالحصف يظهر آنتوءات جلدية حمراء وعادة يظهر في  .األآثر شيوعًا في بيئة العمل الحارةالمشكلة هو الطفح الحراري 
الدائم الحصف يحدث في الجلد . آلما زاد التعرق هذه النتوءات الجلدية تعطي إحساس السع. المناطق حيث يكون اللباس تقييديًا

ت فإن الطفح في معظم الحاال. تصبح معدية إذا لم تعالج التبلل جراء العرق الغير متبخر ونتوءات الطفح الحراري الجلدية
 .الحراري سوف لن يظهر عندما يعود الفرد المكتسب العدوى إلى بيئة باردة

 

 التشنجات الحرارية -4-6-3

 الكهربائيعدم التوازن إلى التشنجات تنسب هذه . إجراء العمل الفيزيائي القاسي في البيئة الحارة قد يسبب التشنجات الحرارية
 .زيادة الحادة أو النقص الحاد للملح في الجسمالن التشنجات يمكن أن يكون سببها ن نفهم بأأمهم من الإنه . سببه التعرقيالذي 
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 -4-6-4 الحراري رهاقاإل

لألعياء وال يوجد عالج . عالمات وأعراض اإلعياء الحراري تتضمن ضعف األداء والمهارات الحرآية والعقلية أو اليقضة
  .الحراري باستثناء إزالة اإلجهاد الحراري قبل تطور الحالة إلى مستوى خطير

 -5-6-4 اإلغماء

ردة . الشخص قد يفقد الوعيلذلك فإن  وآنتيجة, الدماغ ال يتلقى األآسجين ألن الدم متجمع في أطراف الجسد حيث  ,اإلغماء
ولمنع . ومتقلبة ,على أية حال إن بداية اإلغماء أسرع. ازن حرارة الجسموالفعل هذه تشبه اإلعياء الحراري لكن ال تؤثر على ت

 .اإلغماء يجب على العامل أن يتأقلم تدريجيًا مع العمل في البيئة الحارة

 -6-6-4 اإلعياء الحراري

 ودوار وغثيان وصداعوإحمرار وحرارة في الجلد  ،شحوبأو الرطوبةو البرودة،عالمات وأعراض اإلعياء الحراري هي 
 .لحسن الحض هذه الحالة تستجيب للعالج فورًا. ودوخة وعطش وضعف

 -4-6-4 لفحة الرمضاء

وهذه الحالة سببها . لفحة الرمضاء تحدث عندما يفشل نظام الجسم في تنظيم حرارة الجسد فترتفع إلى مستويات حرجة
وأعراض لفحة الرمضاء تتضمن احمرار وسخونة . مجموعة من العوامل المتغيرة بشكل آبير ومن الصعب التنبؤ بحدوثها

 .وجفاف الجلد وتغيرات في الوعي وضعف وتسرع في النبض والتنفس الضحل

 لفحة الرمضاء إذا لم تعالج يمكن  أن تسبب الموت

 معالجة -8-6-4 الحرارة إجهاد

 :هي خطوات المعالجةالمرض المتعلق بالحرارة في المراحل األولى و تتعرف علىمن المهم أن 

 .أبعد الضحية عن الحرارة -
 .حل األلبسة المشدودة -
 .مثل المناشف أو الشراشفضع على جسده قماش بارد ومبلل  -
في و. إذا آان الضحية واعيًا أعطه ماءًا باردًا ليشرب آما هو موصوف في جدول تعويض السوائل في الصفحات القادمة -

 .بأن حالة المريض تتجه لألسوء حال رفض الماء والتقيؤ والتغيرات في الوعي هذا يعني
 .فورًا) ERP(بادر إلى خطة الفرقة لإلستجابة للطواريء   -

بق المريض مستلقيًا واستمر ا. راقب عالمات مشاآل التنفسو. ذا آان الضحية يتقيأ ال تعطه السوائل وضع المريض جانبًاإ
, الضحّية وآواحل أرساغ من آّل على اضعه, ت باردةإذا آان لديك عبوات ثلج أو عبوا. بأي طريقة تستطيعهابتبريد الجسد 

 . ال تطبق طريقة التدليك بالكحول. وعلى مكان إلتقاء الفخذ بالبطن وفي اإلبطين وعلى الرقبة لتبريد األوعية الدموية الكبيرة

 -9-6-4 السيطرة

التهوية والتبريد بالهواء والمروحة والوقاية والعزل هي الخمس أنواع من أساليب السيطرة الهندسية المستخدمة لخفض اإلجهاد
 . الحراري في بيئة العمل الحارة

 

 :أساليب السيطرة اإلدارية التالية يمكن أن تستخدم لخفض اإلجهاد الحراري

 .الحفر الشديد بأشياء ثقيلة تخفيض مطالب العمل الفيزيائية مثل الرفع أو )1
 .استخدم فقط العمال المتأقلمين مع العمل )2
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منطقة باردة مظللة وفي بعض المناطق قد يمكن التزود بمرافق أو غرف : وعلى سبيل المثالجهز منطقة لإلنقاذ  )3
 .مكيفة

ستخدم فترات الراحة وا. في الصباح الباآر وهوالجزء البارد من اليوم, استخدم نظام النوبات وعلى سبيل المثال )4
 .المتقطعة بوجود الماء البارد

 حاول تقليل عدد العمال الموجودين وخاصة في األماآن المغلقة والمحصورة )5

 -10-6-4 تعويض السوائل

) ما عدا الكحول(ينبغي توفير السوائل الباردة للعمال   ,F (10‐16°C)°60‐50في الجو البارد حيث درجة الحرارة بين 
ينبغي وضع إمدادات آافية من السوائل , دقيقة 20آوبَا في آل : مثًال. شرب آميات من الماء بشكل متكرر لتشجيعهم على

فهذا ليس من الضروري , وعلى الرغم من أن بعض المشروبات التجارية البديلة تحتوي األمالح. بالقرب من منطقة العمل
 .يتهم الصيفيةللعمال المتأقلمين ألن معضم الناس يضيفون االمالح إلى حم

 مشروبات العطش التجارية قد تروي عطشك قبل أن يرطب جسمك بشكل آافي

 -1-10-6-4 الجفاف

وفي . يشيران إلى ألوان البول الطبيعية 2والمستوى  1لدينا المستوى ) 1-الجدول رقم ( جفاففي جدول لون البول المتعلق بال
 .حاد جفافيشيران إلى  5والمستوى  4بينما المستوى , إلى حد ما لمستوى الثالث يشير اللون إلى الجفافا

فإنك تحتاج ألن توقف آل النشاط  جفافإذا الحظت لون البول غامق مع أعراض الو. التجفف ينتج عنه أداء ضعيف للفرد
إذا جرعت الماء سوف ف. شف الماء ببطيءإشرب الماء البارد ولكن ليس بجرع وإنما . ينبغي أن تحل ثيابك وتجلس. الفيزيائي

 ،التقيؤ من ى أحدعان إذا .جفافالشف سوف يساعدك على إعادة ملء الماء والتغلب على ال. تقودك إلى غثيان وحتى تقيؤ
والشخص يحتاج , فاتصل من أجل المساعدة الطبية, جفافال بسبب عالية حرارة درجةو تشّنجات،وال،واإلضطراب،رتباكاإلو

تستطيع صب الماء البارد فوق و. إعطه شفات من الماء إذا آان واعيًا. حل آل مالبسهي وُتألن يستلقي على سطح مستو
  الشخص أو وضع الجليد على جلده لتبريده

 جدول لون البول
مستوى 
 الجفاف

 التفسير

1-المستوى  البول الصافي يعني أنك مرطب بشكل طبيعي وعليك متابعة شرب الماء آالعادة

2-المستوى  يعني أنك بحالة جيدة الآن ينبغي عليك أن تشرب ماًء أآثرهذا 

 نصف
 

3-المستوى  ربع لتر من الماء   ¼ عبوة من الماء أو ½ هذه عالمة جفاف متوسطة وتحتاج ألن تشرب
تتعرق خالل ساعة وخاصة إذا آنت خارجًا أو 

4-المستوى  نصف لتر من الماء فورًا ½هذه عالمة جفاف  شديدة وعليك أن تشرب 

 
 

5-المستوى  نصف لتر من الماء فورًا وأن تطلب المساعدة  ½هذه عالمة الجفاف األعلى وعليك أن تشرب
  الطبية فورًا

 )مستويات لون البول وعالقتها برطوبة الجسد( 1الجدول رقم 

  -7-4 حاالت البرد

 إلآمال إظافي وقت تطلب يفرض الشديد البرد فإن, تأنه في آل الحاال ا هوتعلمهتواحد من الدروس المهمة التي ينبغي أن  
 .ومثل هذا الوقت اإلظافي ينبغي أن يؤخذ بالحسبان في مرحلة التخطيط. الواجب العمل

. الشديدواألآثر خطورة إنخفاض درجة الحرارة  .هملُت أن يجب وال مهمة الباردة أو القطبية المناطق في المناخية الشروط
  .والبرودة الناتجة عن سرعة الرياح
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والذي هو إنخفاض   – )الهيبوثيرميا(إنخفاض درجة الحرارة –على اإلنسان هو إنتاج حالة ما يسمى  األثر العكسي للبرد
.  .C (98.6°F)°37عادة درجة الحرارة هي. الجسد بسبب فقدان الحرارة بنسبة أسرع مما يمكن أن ينتجها الجسمدرجة حرارة 

فشل القلب والموت و. المريض قد يصبح مشوشًا وينزلق في غيبوبة,  ,C, (9 3°F)°34ا تنخفض درجة الحرارة أقل من عندم
 ..to 32°C (88 to 90°F) 31يمكن أن ينتج عن هبوط درجة الحرارة أقل من 

يمكن أن تحدث بدون إننخفاض درجة الحرارة ) أو جزء من الجسمإصابة برد تحدث جراء تجمد أنسجة الجسم ( الصقيع لسعة
آال الحالتين . عندما األطراف ال تستقبل الحرارة الكافية من مرآز الجسم بسبب تقييد الدورة الدموية أو العزل الغير آافي

. رجة أقل من درجة التجمديمكن أن تحدثان في نفس الوقت إذا ما تعرض الجسم لد) الصقيع أو إنخفاض درجة الحرارة  لسعة(
 .الحذر ينبغي أن يتخذ لمنع إحتمال التجمد ثانية, وبان أي جزء من الجسمذحينما يعالج المريض ب

إنخفاض درجة الحرارة يمكن أن يحدث من جراء التعرض لدراجات حرارة أعلى من درجة التجمد في بعض الحاالت مثل 
 .واإلرهاق الفيزيائي والطعام الغير آافي الغمر بالماء البارد والتعرض للرياح الباردة

وتسمح بالفقدان السريع للحرارة وهكذا تزيد من  نه يسبب توسعًا في أوعية الدمإل. شرب الكحول في البيئة الباردة خطير جدًا
 .خطر إنخفاض درجة الحرارة

, )إصابة حرارية تنتج عن التعرض للبرد أو للتجمد القصير في البيئة الرطبة( خصر القدمتتضمن  داإلصابات المتعلقة بالبر
وتأثير اإلنغمار في الماء التي درجة حرارتها  )الماء في لألطراف المطّول الغمر وسببه القدم خصر تشبه ةإصاب(نغمار القدم وإ

إن الغمر فقط لبضع دقائق سوف يسبب تبريدًا آامًال للجسم مع إنخفاض ملحوظ  ,في هذه الحالة األخيرة. قريبة من التجمد
 .والتعرض الشديد للبرد الجاف في حالة اللباس الغير آافي سوف ينتج نفس التأثير. لدرجة حرارة الجسم الداخلية

وسرعة الرياح  الحرارةبشكل عام فإن طول وقت تعرض الشخص للبرد بدون خطر أو إصابة يختلف مباشرة باختالف درجة 
 .نخفاض درجة الحرارة وسرعة الرياح تحدث اإلصابة بشكل أسرعإوفي حالة . وحماية اللباس

 )نقص درجة الحرارة مع إزدياد سرعة الرياح( برد الرياح  -4-7-1

   45فوق الصفر إلى درجات   5المشكلة الرئيسية بالطقس البارد هي التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة في المجال من 
ربما ال تبدو باردة جدًا ولكن في الجو اللطيف _ فوق الصفر  درجات 4درجة الحرارة تحت الصفر في الهواء الهاديء ودرجة 

 . التجمد درجة تحتتنزل  المكافئة الباردة الحرارة درجة, سا/آم 16نسبيًا بسرعة رياح 

ولقد سجلت سرعة الرياح خالل هذه . ر درجات الحرارةوسمي وتغيُّسرعة الرياح القصوى تحدث خالل فترات التحول الم
تستطيع أن تالحظ في من أجل تأثيرًا تامًا لبرودة الرياح . خالل هذه الفترات) سا/ميل 100(سا /آم 160الفترات بأآثر من 
ودرجة حرارة في الهواء الهاديء ستنتج    درجة مئوية 20‐مع ) سا/ميل 10(سا /آم 16أن سرعة رياح   جدول برودة الرياح

 .والتي فيها يتجمد اللحم المعرض للهواء خالل دقيقة واحدةدرجة مئوية  32-تعادل برودة 
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Metric Wind Chill Chart

Temperature (degrees Celsius) 

10 °C  5 °C   0 °C   ‐5 °C  ‐10 °C  ‐15 °C  ‐20 °C  ‐25 °C  ‐30 °C  ‐35 °C   ‐40 °C   ‐45 °C   ‐50 °C 

Wind 
speed 

 
(kph)  

10 km/h   8.6   2.7   ‐3.3   ‐9.3  ‐15.3  ‐21.1  ‐27.2  ‐33.2  ‐39.2  ‐45.1  ‐51.1   ‐57.1   ‐63.0 

15 km/h   7.9   1.7   ‐4.4   ‐10.6  ‐16.7  ‐22.9  ‐29.1  ‐35.2  ‐41.4  ‐47.6  ‐53.7   ‐59.9   ‐66.1 

20 km/h   7.4   1.1   ‐5.2   ‐11.6  ‐17.9  ‐24.2  ‐30.5  ‐36.8  ‐43.1  ‐49.4  ‐55.7   ‐62.0   ‐68.3 

25 km/h   6.9   0.5   ‐5.9   ‐12.3  ‐18.8  ‐25.2  ‐31.6  ‐38.0  ‐44.5  ‐50.9  ‐57.3   ‐63.7   ‐70.2 

30 km/h   6.6   0.1   ‐6.5   ‐13.0  ‐19.5  ‐26.0  ‐32.6  ‐39.1  ‐45.6  ‐52.1  ‐58.7   ‐65.2   ‐71.7 

35 km/h   6.3   ‐0.4   ‐7.0   ‐13.6  ‐20.2  ‐26.8  ‐33.4  ‐40.0  ‐46.6  ‐53.2  ‐59.8   ‐66.4   ‐73.1 

40 km/h   6.0   ‐0.7   ‐7.4   ‐14.1  ‐20.8  ‐27.4  ‐34.1  ‐40.8  ‐47.5  ‐54.2  ‐60.9   ‐67.6   ‐74.2 

45 km/h   5.7   ‐1.0   ‐7.8   ‐14.5  ‐21.3  ‐28.0  ‐34.8  ‐41.5  ‐48.3  ‐55.1  ‐61.8   ‐68.6   ‐75.3 

50 km/h   5.5   ‐1.3   ‐8.1   ‐15.0  ‐21.8  ‐28.6  ‐35.4  ‐42.2  ‐49.0  ‐55.8  ‐62.7   ‐69.5   ‐76.3 

55 km/h   5.3   ‐1.6   ‐8.5   ‐15.3  ‐22.2  ‐29.1  ‐36.0  ‐42.8  ‐49.7  ‐56.6  ‐63.4   ‐70.3   ‐77.2 

60 km/h   5.1   ‐1.8   ‐8.8   ‐15.7  ‐22.6  ‐29.5  ‐36.5  ‐43.4  ‐50.3  ‐57.2  ‐64.2   ‐71.1   ‐78.0 
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 الصقيع لسعة -4-7-2

 :التاليب لسعة الصقيعوصف ُت

 .إحساس بالبرد ويليه الخدران )1
 .ع وتشنجآالم وخز ولسع وتوجُّ )2
 .إحمرار أولي يليه ظهور الجلد بلون رمادي شاحب أو شمعي )3

 :إجراءات المنع لمراجعة

 .لباس آافي يشتمل على حماية الوجه واألذن والرأس و األنف واأليدي والقدم  رتدإ )1
 .تجنب األلبسة والقفازات واألحذية الضيقة والتي تعترض دورة الدم )2
 .ك األذنين للحفاظ عليها دافئة واآتشاف أي خدر أو تصلبودلِّ. حرك الوجه واألصابع وأصابع القدم )3
 .إلآتشاف عالمات قرصة البرد )بأن تراقب زميلك وزميلك يراقبك( الرفيق نظاماستخدم  )4

 إذا آان زمن التعرض قصيرًا ).الجلد تحت إلى ما دتتم( ةقيعم أو) الجلد فقط ضمنتت( ظاهرية ّماإ تكون قد لسعة الصقيع
 . ترض أن اإلصابة عميقة ولذا فهي خطيرةفيفوما عدا ذلك . على األرجح تكون ظاهرية فلسعة الصقيع

 :الظاهرية في الحقل تتضمن لسعة الصقيععالج 

 غطي الخدود باألآف حتى يعود األلم )1
 .جة تحت اإلبطين بمالمسة الجلد بشكل متخالفضع األصابع المثلَّ )2
 .لثلجللنار المكشوفة واإلنتقاع بالماء البارد والفرك باالتدفئة بالتدليك والتعرّض ب ال تقوم )3
 .آن مستعدًا لأللم عندما الذوبان يحدث )4
 .غ الكادر الطبي المؤهلبلِّ )5

 العميقة تتضمن لسعة الصقيعمعالجة 

جلب المريض ملفوفًا إلى المشفى أو محطة المساعدة الطبية بأسرع وقت إ. العميقة في الحقللسعة الصقيع ال تعالج  )1
 .ممكن

 .ال تحاول أن تذيبه إحم الجزء المتجمد من أي إصابة برد أخرى ولكن )2
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 -3-7-4 خصر القدم

وقيل أنه يحدث في درجات الحرارة بين  . أو التجمد القصير أو البئة الرطبة. هو إصابة تنتج عن التعرض للبرد خصر القدم
0°‐10°C (32‐ 50°F) . التدريجية مادامت األسباب األساسية نفسها ما عدا بعض اإلختالفات بدرجة  للسعة الصقيعإنه مماثل

 :واألسباب تتضمن .الحرارة

 .)األرجل واألقدام في حالة الجلوس أو الوقوف(عدم حرآة األطراف  )1
 .اللباس الغير آافي )2
 .ضخ الدم بسبب األحذية أو الجوارب أو األلبسة الضيقة ضعف  )3

 : وللمنع

 .من خالل ارتداء الحذاء العازل للماء وارتدي جوارب الصوف وحرك األقدام إلبقائها دافئةبق األقدام جافة إ )1
 .بدل الجوارب والحذاء آلما سنحت الفرصة وعلى األقل يوميًا )2
يمكن تدفئتها باألآف وينبغي وضع البودرة الجافة وارتداء . ف األرجل بأسرع ما يمكن إذا أصبحت رطبةفج )3

 .الجوارب الجافة
 .تحريك أصابع القدم بالتلوي وتحريك الكاحل باإلنحناءن البد من ارتداء الحذاء والجوارب الرطبة فينبغي إذا آا )4
 .ال ترتدي الحذاء الضيق )5

 :المعالجة

 التعامل مع األقدام بلطف وعدم الفرك والتدليك )1
 .للهواءثم تجفيفها ورفعها وتعريضها , تنظيف األقدام بحذر بالصابون األبيض العادي والماء )2
 .درجة مئوية C°20عندما يكون مطلوبًا تدفئة المريض فإن األقدام ينبغي أن تبقى في غرفة درجة حرارتها  )3
فإن المعالجة بواسطة الكادر الطبي المؤهل أساسية والمريض يجب أن يحمل وال يسمح له , بعد اإلسعافات األولية )4

 .بالمشي على القدم المصابة

 -1-3-7-4 الحماية الشخصية

 :يمكن حماية الشخص بواسطة األساليب التالية

 .اإلطالع الواسع على استخدام االلبسة المتخصصة بالطقس البارد )1
 .اإلستهالك المنتظم والمتكرر لألطعمة والسوائل األساسية )2
 .التدبير لمالذ آافي )3
 . تضمين أجهزة تسخين وتبريد الجسم لمنع الحالة أو تقديم اإلسعافات األولية )4

 :ء التي تحكم اللباس هيوالمبادي

واألخذ بالحسبان األنسجة المصممة للطقس القاسي أو . استخدم فقط األلبسة المصممة للضروف الباردة جدًا )1
 .و يفضل تعدد الطبقات بدًال سماآة األلبسة. الضروف الباردة

 .خذ الفائدة القصوى من الحماية التي تقدمها األلبسة )2
 وتذآر أنه من األسهل أن تنزع اللباس من أن ال تملك لباس آافيًا . ارتدي لباسًا متوافقًا مع الطقس )3
طقس بارد ( الخاصة بالبرد والرطوبةلبسة األ. ر آل العناصر التي تحتاجها في حال حدث تغيرًا شديدًا في الطقسوفِّ )4

 .ينبغي أن تكون بيدك) F°14درجة الحرارة أقل من (والبرد والجفاف ) C (14°F°10  ±باعتدال 
                                                                                 :باس يتطلب مراقبة التالياإلستعمال الكفؤ للِّ )5

 حافظ على االلبسة نظيفة   ) أ
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 تجنب زيادة التسخين) ب

 ارتدي اللباس الفضفاض وعلى عدة طبقات ) ج

 بق جافًاإ)    د

 لتبقى دافئًا ) C‐O‐L‐D(دائما تذآر القاعدة 

 .المالبس النظيفة ليس فقط من أجل التعقيم والراحة ولكن أآثر أهمية أنها تقدم عزل آفؤ )6
 :عندما ترتفع درجة الحرارة )7

 .رتد الحد األدنى من المالبس وال تزيد حرارة الملجأإعندما تكون داخًال   ) أ
 .عندما تكون خارجًا لتجري عمًال فعدل لباسك طبقا للطقس ) ب

ن األفضل أن تبقى شاعرًا بالبرد قليًال من أن تكون محترًا آثيرًا لكي ترفع آفائة الجسم القصوى في انتاجم  ) ت 
 .الحرارة

بتدرج  هوعليك إزالة واقيات الوج. احة الصوفرتدي قناع الطقس البارد أو لفَّإ, خالل ضرووف الرياح الباردة )8
 .في الجسم لسعة الصقيعباإلظافة للبحث عن 

 .تطبق على األلبسة آما تطبق على لباس األرجل واأليدي) C‐O‐L‐D(قاعدة  )9
 .لسعة الصقيعلباس األحذية المعزولة مع جوارب الصوف وليس القطنية هو المفضل لمنع  )10
 .ال تلمس المعدن البارد بأيدٍي عارية )11

 الطعام وااسوائل -4-7-3-2

 .لكي ينتج الحرارة ولمنع الجفاف الوجبات المتوازنة ومقادير السوائل الكافية هي أساسية للجسد

 .ومتوازن وقليل السكر من أجل أنتاج حرارة الجسم األساسية, آْل طعام مغذي 1( 
وخاصة في الصباح والمساء قبل , الوجبات المنتظمة والمتوازنة حسب التعليمات تناول, عندما تكون في المعسكر )2

على األطعمة العالية البروتين وعالية السكر والعالية هي المفضلة  واألطعمة السكرية المعقدة. وبعد عمل يوم شاق
 .   الدسم

 .المحافظة على مقدار السوائل الطبيعي )3
 .سائد في األقاليم الباردة آما هو سائد في المناطق الحارة) فقدان أو حرامان الماء(الجفاف  ) أ
 .لمعادلة الفاقد الذي يسببه الجهد اإلظافي .عن طريق استهالك السوائل اإلظافيةثمن ينبغي تجنب الجفاف بأي  ) ب

 .البارد الطقس في المهام آّل لكي تؤدي
 .مفضلة ألنها ال تحتاج إلى التدفئة من قبل الجسم بعد اإلستهالك) الشوربة الحارة أو الشاي(السوائل الدافئة   ) ت
 .وتجنب أآل الثلج ألنه سوف يستنزف حرارة الجسد. الطعام البارد فقط عندما تستدعي الضرورة تناول ) ث

 -3-3-7-4 النظافة الشخصية

) 1 .الطبيعي وتحمم بشكل متكرر حسب ما تسمح الضروف ويوميًا ه

اللحية ستكون قاعدة لتبني  ولكت في العراء فإن. قصَّ الشعر واحلق الذقن والشعر الطويل واللحية تضفي قيمة عزل قليلة) 2
 .لسعة الصقيعبداية  تكون سوف يالثلج وبالتال

لذلك فإنه من المستحسن أن تتم الحالقة بعدة ساعات , عند حلق الذقن بالشفرة والصابون فإن ذلك يزيل دهون الجلد الواقية) 3
 .من العمل خير من الصباح الباآر ففي المساء عند العودة, قبل التعرض للبرد ليتسنى تعويض الدهن الطبيعي للجلد

)  4 .الحالَّقات الكهربائية مفضلًة ألنها ال تزيل الدهون الواقية
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)  5 نظف أسنانك يوميًا

)  6 .لقضاء الحاجة في المعسكر قبل المغادرة إلى الحقل المعسكر إستغل مرافق

 الوقاية الكافية -4-7-3-4

 .المعسكر لكي تتجنب التعرض الغير ضروري من حمايةبشكل آامل  عليك اإلستفادة) 1

 .إرتجل مالذًا وفقًا للتقنيات التي تعلمتها من برامج التدريب, عندما يكون ضروريًا) 2

) 3 .ينبغي عليك أن تعرف آيف تحمي نفسك من تأثير الطقس البارد. ال تستطيع البقاء في العراء لفترات طويلة ما لم تتحرك

 الرفع اليدوي -4-8

تستطيع . بسبب إهمال أو إنتهاك القواعد األساسية في عملية الرفع تحدث إصابات الظهر معظم
وحافظت على الشيء . أوًال بوضعية القرفصاءالعمل أن تمنع ألم إصابة الظهر إذا أديت 

واطلب المساعدة عندما . اقيكالمحمول قريبًا من جسمك ورفعت الشيء عن طريق تعديل س
 .تحتاج

 :عليك إتباع الخطوات التالية, إمكانية إصابة الظهر عند رفع الموادلتقليل 

 التخطيط قبل الرفع -1

ة أثناء حمل األشياء يئإعرف ماذا ستفعل وأين ستذهب لتمنع الحرآات المربكة والمنعطفات الس
, وإستغل التزلج. آد من أن المسار ال يحتوي على عوائقأوت. م الوزن قبل الرفعوقيِّ. الثقيلة

واسطوانات المزاليج , البكرات, )آريكو(والروافع اليدوية , )المقاريص(والقضبان , الرافعةو
, وإذا آان الوزن ثقيًال جدًا بالنسبة لشخص واحد .أو العربات اليدوية عند تحويل المواد الثقيلة

إشارة  إصدارخططوا لرفع وتنزيل الشيء وفق , وعند الرفع مع شخص آخر. أطلب المساعدة
 .وتأآدوا من أنكم أتفقتم عليها

 قف قريبًا من الحمل   -2

 .قف قريبًا من الحمل وانشر قدميك بمسافة تعادل عرض آتفيك وقدم إحدى القدمين قليًال من أجل التوازن

 اإلنحناء بواسطة الرآب -3

 عموديًا قدر اإلمكاناثني الذقن بينما حافظ على الظهر . أجلس القرفصاء بحني الرآبتين وليس بحني الخصر   

 سيطر على الحمل   -4

 اقبض بقوة على الشيء المحمول قبل البدء بالرفع

 

 إرفع بقدميك  -5

الظهر  م ذلك يقوِّ, أنظر إلى األمام وأنهض. خالل هذه الخطوة اإللتواءباجسمك تسمح لال . إبدأ الرفع ببطي بتعديل قدميك 
 .رفع بقدميك ال بظهركإودائمًا . أبق جسمك منتصبًا. على الحمل سيجعل الظهر ينحني أما النظر لألسفل, طبيعيًا
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 قريبًا من جسدك مَلأبق الِح -6

فإذا تحرك مرآز ثقل الحمل بعيدّا عن الجسم . أبق الحمل قريبًا من الجسم قدر اإلمكان, حالما تتم عملية الرفع
   .قطنية من الظهرق على المنطقة الطبَّـفإن زيادة شديدة في اإلجهاد 

فعليك باإللتفات , وإذا آنت تحتاج اإللتفات أثناء حمل الشيء. التواءال تلتقط وال تضع شيًا عندما تكون بوضعية 
على وضع أفضل  فالنظر لألمام يساعد على الحفاظ, حافظ على مستوى نظرك مرتفعًا. بقدميك وليس بجذعك

 .للعمود الفقري

والفشل في استخدامها قد ينتج , حة لألشياء الخفيفة آما تستخدمها لألشياء الثقيلةاستخدم إجراءات الرفع الصحي
 .إصابة

 رفعفي ال تجنبه يجب وما عمله مايجب

والحالة المثالية هي أن هناك شخص ما أو شيء ما يساعدك عند . دائمًا استخدم آلتا قدميك عند الرفع وارفع ببطيء وتأنٍّ
 .ع آل التوجيهات السابقة لتقليل مخاطر اإلصابةاإتبفعليك ولكن إذا  آان ذلك غير ممكٍن . الرفع

 .واألفعال التي عليك تجنبهاعند رفع االشياءهي قائمة مراجعة لألفعال التي عليك عملها  ةالبنود التالي

 ما يجب عمله

مام إلى وقف بوضع تكون فيه خطوتك واسعة من األ ,ضع قدميك ورآبتك وباعد بينهما على األقل بعرض آتفيك -
  .وبدون إجهاد ويحافظ على استقامة الظهر نسبيًا, هذا سوف يساعدك على حني الورآين ,الخلف

فإن ظهرك سيكون مسطحًا . إذا فعلت ذلك بشكل صحيح. القرفصاء مع بروز الصدر واألردافإتكيء أو اجلس   -
 .ورقبتك مّتزنة بوضع استرخاء طبيعي

آدعم على فخذيك أو أي استخدم آفَّيك أو أآواعك , وعندما تقرفص أو ترفع. بكلتا يديك إذا آان ذلك ممكنًاإرفع الحمل  -
 .من على أسفل الظهر هذا ينقص الضغط والجهد. ترآيب متوفر

 .أو حول أحد الجانبين بحيث يكون الجانبين بنفس الجهد. وازن الحمل في آلتا الجهتين إن آان ممكنًا -
حافظ على صدرك بارزًا واستخدم . وعندما ترفع شيًأ فوق الرأس, إجعل الحوض مستويًا أو إثني أردافك وشد البطن -

 .ظهر والرقبة بمحاذاة حياديةلقدمين لتحافظ على أسفل الالدرجة الساندة ل
 .خاصة إذا آنت جالسًا لمدة من الزمن, إمشي قليًال وانحني للخلف ولألمام قبل أو بعد اإلنحناء أو الرفع الثقيل -

 ما ال يجب عمله

فإذا آانت القدمين أقرب إلى بعضهما من عرض . ال ترفع األشياء عندما تكون قدميك قريبة جدًا من بعضها البعض -
 .وسوف تكون لديك نزعة إلستدارة ظهرك, وسوف تكون غير مستقر, سوف تكون قوة الرفع لديك ضعيفة الكتفين

هذا هو األآثر شيوعًا وإرهاقًا من  ,ال ترفع عندما تكون رآبتيك والورآين مستقيمة وفي حال أن يكون ظهرك مستديرًا -
 .من المشكلة الحرآة السيئة يزيد والتفاف الجذع خالل هذه. فع السيئةحرآات الر

خاصة عندما تستمر  ,ذلك يحشر مفاصل الرقبة مع بعضها البعض ويسبب االلم, ال توتر وال تقوس الرقبة عندما ترفع -
 .لفترة زمنية طويلٍة

 ال تلتف أو تدور عندما تحمل شيئًا ثقيًال -
 .أو تحمل حمًال غير متوازن/ال ترفع و -
 .ال ترفع وتنحني آثيرًا في فترة قصيرة -
 .األشياء الثقيلة عليك ال ترفع -
 .ال تعتقد بشكل خاطيء أن حزام الرفع سيزيد من قدرتك على الرفع -
 .وخاصة إذا آنت مسترخيًا, ال ترفع األشياء الثقيلة مباشرة بعد فترة جلوس طويلة -
 .فوق رأسك إذا آانت رقبتك أو ظهرك مقوسًة إذا آان ممكنًاال ترفع أشياًء  -
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 -9-4 اإلرهاق

اإلستمرار بالعمل عندما تكون  .أن اإلرهاق سيؤثر عكسيًا على حكمك في حتى النشاطات البسيطة والمألوفة جيدًاالمعروف من 
و من المهم بأن  كأحيانًا من الصعب تمييز اإلرهاق على نفس. خطر على نفسك واآلخرين هومرهقًا ليس عالمة قوة ولكن فعًال 

 . ايٍة ُتجاه حدوثهاأنظمة وتطبيقات اإلدارة تتحكم باألنشطة آوق

األخذ  وبحذٍر ينبغي. يتطلب تحديد عدد ساعات العمل التي يعمل فيها الشخص بدون استراحةالقانون في بعض البلدان 
 .بالحسبان التعليمات النافذة والتي تتعلق بعدد ساعات العمل وفترات اإلستراحة

يجب األخذ , التنظيمية المتطلبات غياب في. اإلستعجال واإلجهاد واإلرهاق هي غالبًا عوامل مشترآة للعديد من الحوادث
 .باإلعتبار جدولة فترات العمل والراحة المالئمة

 )PPE/PPC(معدات الحماية الشخصية واأللبسة  -4-10

وآل موظف مسؤول عن ضمان مثل هذه . الواقية المقدمة لهالموظف مسؤول بشكل مباشر عن استخدام األلبسة والمعدات 
 . أن تكون بحالة جيدة تالمعدا

معدات الحماية الشخصية والمالبس الخاصة بالمنطقة وأنشطة العمل ينبغي أن ُتستعمل والتي تقابل متطلبات المعايير  )1
ينبغي أن تقرر معدات الحماية  ة تقييم الخطريوعمل) ANSI / EN / CSA .(التابعة بالمنطقة على سبيل المثال

 .الشخصية التي ستستخدم
 طويإ. والحفارات) الهزازات(والرجاجات , ال ترتدي المالبس الفضفاضة بالقرب من المكائن مثل المحرآات )2

لقمصان أن اعلى الرغم من .القميص داخل البنطال واربط األردان واطوي وقيد الشعر الطويل تحت غطاء الرأس
فإن بدالت العمل  ,النشاطات لبعض المناخحاالت  بعض فيلقصيرة والسراويل قد تكون مسموحة ذات االآمام ا

والقمصان طويلة األآمام والسراويل الداخلية الطويلة توفر حماية أآثر من األلبسة ذات األآمام ) الكفروالت(
 .مهترئة أو ممزقةوتلك االلبسة ينبغي أن ال تكون . القصيرة وينبغي أن تكون الخيار األول

 .جل أعمال معينةأمن قفازات مناسبة ينبغي أن ُتلبس  )3
تياج للقبعات الصلبة واألبواط الخاصة بالسالمة ينبغي أن يكون طبقًا لعملية تقييم المخاطر التي من المفترض أن حاإل )4

 . في الموقع تمدةمات المعوإجراءات الفرقة أو وفق التعلي, وُتستخدم تلك المعدات آما تتطلب سياسة الشرآة .جرىُت
ينبغي توخي الحذر من نوع ودرجة الخطر ودرجة الحماية والراحة , عند اختيار واقيات العين أو العين والوجه معًا )5

 :واألسباب الرئيسية في إصابات العيون هي. المتوفرة
 .أدوات القطع والطحن والصدم ) أ
 )الغاز مالح من: ذلك على ومثال( الحمراء تحت أشعة ) ب
 ).الكهربائي مااللح من: ذلك على ومثال( البنفسجية فوق شعةاأل ) ت
 ).البطارية أسيد من: ذلك على ومثال( الكيمياوية المواد إلى التعّرض ) ث
 .)هوائي نظام إنفجار ح،اريال المروحيات، من: ذلك على ومثال( الغريبة واألجسام الجزيئات إلى التعّرض ) ج
 )إنفجار األنظمة الهوائية ريح، المروحيات، من ،-: ذلك على ومثال( الغريبة واألجسام الجزيئات إلى التعّرض ) ح
 .الثلج عمى أو القوي الشمس نور ) خ
 .البطاريةمحتويات إنفجار أو تناثر  ) د

. حماية العين متوفرة في أنواع مختلفة وتطبيقات آثيرة. النظارات العادية الموصوفة من قبل الطبيب ال توفر الحماية
 .النظارات الطبية ينبغي أن يتلقوا النصح من المشرف للحصول على الواقيات المناسبةاألشخاص الذين يتطلبون 

يتم تحديدها من خالل عملية تقييم مخاطر ( وضاءآل األشخاص المعرضون إلى مستويات عالية من الض )6
أن ترفع فإذا آنت البد . ينبغي أن يرتدوا واقية السمع المناسبة من أجل الضروف الخاصة بالمكان) وضاءالض

 .صوتك لكي ُتسمع فأنت من المحتمل أن تكون في منطقة تحتاج فيها حماية السمع
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والموظفون المعرضون . قد يسبب فقدان السمع طويل األمد والدائم وضاءالتعرض الطويل لمستويات عالية من الض )7
 )بعد فيما دوري وبشكل التوظيف قبل(السمع ينبغي أن يخضعوا لفحص  والضوضاءلمستويات عالية من 

وينبغي تأشير وتعليق عالمات تشير إلى . جرى ألي منطقة مشكوك فيهاُتينبغي أن  عملية تقييم مخاطر الضوضاء )8
 .المنطقة التي تحتاج واقية األذن

 حدود التعرض للضوضاء -4-10-1

الضجيج العالي يمكن أن يؤذي  
هناك تعليمات مختلفة تعتمد على .السمع

التعليمات المتعلقة .البلد الذي تعمل فيه
بالضوضاء تطالب الشرآة بمنع أو 

تخفيض مخاطر الصحة والسالمة التي 
 . تنتج عن التعرض للضوضاء في العمل

 :التعليمات التي ُتطلب من الشرآة قد تكون

 .حدقة بالموظفين من  جّراء الضوضاء في العملقيِّم المخاطر الم -
 .,إتخذ إجراء لتخفيض التعرض للضوضاء التي تنتج تلك المخاطر -
 .وفِّر للموظفين معدات حماية السمع إذا آان اليمكن تخفيض التعرض للضوضاء بالشكل الكافي عن طريق طرق أخرى -
 .تأآد بأنك لم تتجاوز الحدود القانونية في التعرض للضوضاء -
 .وفِّر للموظفين المعلومات والتعليمات والتدريب -
 .على أمور الصحة في أماآن مخاطر الصحةنفِّذ المراقبة  -

 .جدول التالي يظهر أمثلة ما هي حدود التعرض للضوضاء المسموح بهاال

85 dB(A) = حدود التعرض للضوضاء   

 dB(A) 3 نسبة التبادل)بالسالعة(الحد األقصى المسموح به   5 dB(A) نسبة التبادل 

dB(A) الحد المسموح    dB(A)الحد المسموح 

85  8  85 

88  4  90 

91  2  95 

94  1  100 

97  0.5  105 

100  0.25  110 
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 )PFDs .(أدوات العوم الشخصية -4-11

, )بغض النظر عما إذا آانوا يستطيعون السباحة( ,مطلوب إرتدائها من قبل آل الموظفين) PFDs (أدوات العوم الشخصية  -
 .حيث يكون هناك خطر الغرق, و خالل أو على سطح الماءأ فوقوالذين هم يشتغلون في أو 

 .صدرية العمل/سترة النجاة -4-11-1

جل نوع معيَّن والخيار األول سواء باستخدام صدرية النجاة أو سترة النجاة من أ, هناك أختيار واسع متوفر من معدات النجاة
 .من العملية

فصدرية النجاة من محاسنها أنها ستساعد الشخص الواعي على الطوفان على  .درجة وليس بالوظيفةلهو بااإلختالف الرئيسي 
 .مع رفع الرأس فوق الماء, بينما سترة النجاة مصممة ألن تدير وجه الشخص المتعب أو فاقد الوعي إلى األعلى واألمام, الماء

 :تر النجاة وهي التاليةاو ُس) PFDs(نقاط تستحق المالحظة خالل تقييم أدوات العوم الشخصيةهناك 

والذين هم يشتغلون , بغض النظر عما إذا آانوا يستطيعون السباحة, مطلوبة من آل الموظفين) PFDs (أدوات العوم الشخصية 
ينبغي إرتدائها ) PFDs (أدوات العوم الشخصية  .حيث يكون هناك خطر الغرق, في أو فوق أو خالل أو على سطح الماء

النقطة الثالثة من وإنتباه خاص  ينبغي أن يلتفت إلى . ويمكن تعديلها بشكل آمن في آل األوقات أثناء اإلستخدامبشكل صحيح 
 .الفضفاضة ال تعمل آما يجب) PFDs (مع العلم أن أدوات العوم الشخصية . نقاط التاليةال

 .ن تعترف بها هيئة مستقلةالمعدات ينبغي أ 1(  
إنه من الضروري وجود خلية مبطنة مغلقة من اإلسفنج آل , إلى الخلف من الوضع العمودي 60للبقاء بدرجة ْ  )2

الذي يسبب  والتلف التآآلاألخذ باإلعتبار  ينبغي.المسافة السفلية من األمام و نصف المسافة السفلية أو أقل من الخلف
 .مؤثرًا على توزع الطفو, استدارة اإلسفنج

ومن المفضل ان تكون بسيور ربط من , فينبغي أن تكون من النوعية الجيدة, إذا تم إستخدام السحَّبات في المعدات )3
 .األعلى واألسفل

 .حزام أو سير ينبغي أن يتوفر للمساعدة في إسترجاع الضحية من الماء )4
تلك األجهزة بدون سيور منفرجة يمكن أن تتسبب بنزول الضحية . بار الراحة والتصوِّرينبغي األخذ بعين اإلعت )5

 .وياقة العوم التي تعطي دعم للرأس أيظًا مفضلة. على مستوى أعلى الرأس ينربطفداخل الجهاز حتى الكتف 
في عروة أو جيب والتي توضع ) I PFD(ينبغي أن تكون هناك صفارة في النوع األول من أدوات العوم الشخصية  )6

واللون ينبغي أن يكون برتقاليًا أو أصفرًا من أجل الرؤية . صغير باإلظافة إلى ضوء ينشط عند اإلنغمار بالماء
 .الجيدة واألشرطة العاآسة على الكتفين أو القبة تشكل فائدة إظافية

 :األنواع الثالثة الرئيسية من ستر النجاة هي

 .إسفنج مغلقة والمبطنة جيدًا بخلية على الطفوسترة النجاة االعادية القادرة  )1
ثاني أآسيد الكربون من اإلسطوانة وفيها أنبوب للنفخ  زسترة النجاة القابلة للنفخ يدويًا مع خيط السحب لتحرير غا )2

 .الشفوي
آًال من النفخ مع وجود , سترة النجاة اآللية النفخ والتي يتم تحرير غاز ثاني أآسيد الكربون حالما ُتغمس في الماء )3

 .اليدوي وخيط السحب اليدوي

وسيجد , سيتخّبط مبتدٍئ أيُّ. ورعب قصير، زفيرو تنفس يسبب المفاجئ الغمر ألن األسوأ عدوك يكون أن يمكن البارد الماء
اآللية سترة النجاة  أو  سترة النجاة االعادية لمصلحة أخرى حّجة هذه. مسك خيط السحب أو نفخ السترة شفويًامن الصعب 

 .النفخ
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فإن تكسر االمواج فوق الرأس قد يسبب الغرف في المياه الضحلة أوقرب جدران البحر , حتى عندما تؤدي سترة النجاة عملها
ليست من متطلبات المعايير ولكن عدد من الصنَّاع يمكن  مانعة التدحرج في الماء. أوجوانب القوارب أو في مصبات األنهار

 . ها باإلعتبارأن يزودوها وينبغي أخذ

ينبغي أن يوجد فيها قوس واضح وموضوع بشكل . ثانية 30 خالل عّدلوُت ىرتدُت أن على قادرة تكون أن يجب النجاة ستر
وينبغي أن ُتدير الشخص المتعب أو فاقد الوعي ). حلقة قوية مبطنة والتي بواسطتها يمكن رفع مرتديها من الماء(مرآزي 

أو عشر ثواٍن بواسطة سترة النجاة اآللية  سترة النجاة االعاديةخالل خمسة ثواٍن بواسطة (واألعلى بحيث يكون وجهه لألمام 
عن الوضع العمودي مع بقاء الفم خارج  °60والدرجة  °30وتحمل الجسم مميًال إلى الخلف بين الدرجة  )النفخ أو يدوية النفخ

 .اللون من أجل الرؤية الجيدة وسترة النجات ينبغي أن تكون صفراء أو برتقالية .الماء

 ستر النجاة القابلة للنفخ -4-11-1-1

النوع األول من ستر النجاة اليدوية واآللية النفخ بالغاز يمكن أن ُترتدى مستوية ومطوية تجاه الجسد ولكن ال تصبح سترة نجاة 
مهما آانت الضروف ينبغي . ستكون قليلة النفعفإن سترة النجاة يدوية النفخ , إذا سقطت في الماء غير واٍع. حتى يتم نفخها

ية أثناء الرآوب في المروحية لكونها في حالة السقوط سوف تنتفخ وتحصر مرتديها إرتداء ستر النجاة األلية النفخ أو العاد
 داخل مخرج الطواريء

غي أن توزن من فترة إلى أخرى للتأآد فاإلسطوانات ينب. نماذج الستر اآللية ويدوية النفخ تحتاج لخدمة أآثر من الستر العادية
وطبقًا لتعليمات المصنِّعين وإجراءات الشرآات و وآاالت التنظيم المحلية ومن . من أن غاز ثاني أآسيد الكربون لم يتسرب

عون النجاة القابلة للنفخ ينبغي أن ُتلبس من قبل األفراد الذين ال يستطي صدرية. التفتيش ينبغي أخذ النصيحةخالل برامج 
  .السباحة

الواحدة ألنها ستوفر حماية في حال أن إحدى  خرتوشةإنتفاخ مفضلة على الصدريات ذات ال خرتوشتيالصدريات ب
 . انثقبت خرتوشتينال

 )EN PFD(أدوات العوم الشخصية  -4-11-2

الدعم للشخص الواعي  سوف توفر فقط. ومناسبة لإلستخدام في المياه المحمية, هذه المنتجات مصممة للسباحين المؤهلين
 . والذي يمكن أن يساعد نفسه بشكل عادي

50N Buoyancy Aids – EN393 (11lbs / 5.5kg of buoyancy) 

سوف توفر فقط الدعم . ومناسبة لإلستخدام في المياه المحمية, هذه المنتجات مصممة للسباحين المؤهلين
 . للشخص الواعي والذي يمكن أن يساعد نفسه بشكل عادي

 

100 Newton Lifejacket – EN395 (23lbs / 11kg of buoyancy) 

. هذا النوع من ستر النجاة مصمم لكلٍّ من السبِّاحين وغير السبِّاحين ومناسبة لإلستخدام  حول المياه الساحلية وعلى الشاطيء
 تأمين معقول من السالمة ضد الغرق في الجو الهاديء نسبيًاهي تعطي 

الذي يرتدي مالبسًا عازلة للماء وينبغي أن ال ُيتوقع منها  فاقد الوعيتعديًال ذاتيًا لهذه المنتجات ال تضمن 
 .أن تحمي مجرى التنفس للشخص الفاقد الوعي في المياه الهائجة

مع , سم مربع 100حتى  ستر النجاة هذه يجب أن تنشأ من النسيج الملون الالمع, )EU(تحت أنظمة أوربا 
 .المخاط من األمام  ومزوَّدة بصافرة لجذب اإلنتباه) SOLAS(الشريط العاآس من نوع 
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خلية أو على الساحل من أجل العمل بالقارب قريبًا بشكل معقول من اأآثر ما ُتستخدم على الممرات المائية والبحيرات الد
 .الشاطيء في حالة اعتدال الجو وضروف البحر

 .تتطلب الصيانةمما يجعلها بسيطة اإلستيعاب ونسبيًا ال , على طراز الصدرية تلك الستر غالبًا ما ُتصنع  

150N Lifejacket – EN396 (33lbs / 16kg of buoyancy) 

ومصممة من أجل اإلستخدام على الساحل وأيظًا بعيدًا عن , هذا النوع من ستر النجاة مناسبة لكل من السبَّاحين وغير السبَّاحين
 .لحاالت ولكن في الضروف الشديدةالشاطيء في آل ا

 )الوعيمثل شخص فاقد (تعطي ضمان معقول من السالمة ضد الغرق لشخص ليس بقدرة آاملة لمساعدة نفسه 

 قد الذي تعدِّل الشخص الفاقد الواعي الذي يلبس اللباس الثقيل العازل للماء على أية حال هي ربما ال

 نراها التي البرتقالية اإلسفنج نجاة لستر مشابهة جدا تبدو( اإلسفنج من تتشكل أن يمكنهذه  النجاة ستر هذه

الشريط  مع, سم مربع 300 حتى) عند النفخ( النسيج الملون الالمعستر النجاة هذه يجب أن تنشأ من , )EU(تحت أنظمة أوربا 

 الترفيه لمراآب خصوصا. في المملكة المتحدةمن ستر النجاة التي تنتفخ بالغاز هي األآثر مبيعًا  EN396 150Nإن نموذج 

 اإلنتفاخ ونماذج) المسمار بسحب النفخ طريق عن( اليدوي التنشيط من آل طريق عن دزوَُّي أن يمكن هذه النموذج

275 Newton Lifejacket‐ EN399 (62lbs / 28kg of buoyancy) 

ستر النجاة هذه مناسبة للسبَّاحين ولغير السبَّاحين ومصممة لتوفِّر جهاز عالي األداء لألماآن البعيدة عن 

فاقدين (لألشخاص الغير قادرين على مساعدة أنفسهم , لسالمة ضد الغرقلهذه المنتجات تعطي ضمانًا 

بينما هو ال يستطيع أن يضمن تعديل نفسه فإن الشخص الفاقد الوعي والذي يرتدي اللباس الثقيل العازل للماء والذي يمكن أن 

مع الشريط , سم مربع 300حتى ) عند النفخ(ستر النجاة هذه يجب أن تنشأ من النسيج الملون الالمع , )EU(حت أنظمة أوربا ت

منتشرة على سفن الترفيه والتي تسافر بعيدًا عن الساحل أو في ممرات  ي تنتفخ بالغازمن ستر النجاة الت 275Nإن نموذج 
 ى

 .مخفيًا يكون عندما قيمة له يكون الجانبي المظهر تصميم إّن

 حيث تنتفخ حالما تنغمر في الماءستر النجاة هذه عادة ُتزود بنموذج التنشيط األوتوماتيكي 

12402معايير ستر النجاة اإليزو : المرجع 

 يحصر  .النجاة سترة طفو لحظة في ُيصّحح الذي الطبيعي الوضع يضادَّ أن يمكن الذي هواءال

 في .اإلنتفاخ ضئيل غاز من مصممة آانت ربما أو ،)العّبارات

 .المخاط من األمام  ومزوَّدة بصافرة لجذب اإلنتباه) SOLAS(العاآس من نوع 

 مثل .اللبس وسهل مخفي بأنه يتميز الجانبي مظهرها تصميم أن حيث المحرآات ذات والطرادات اليخوت

 بالماء تنغمر حالما األوتوماتيكية

لبسة أللعندما تكون الحماية القصوى مطلوبة وعندما يكون هناك إرتداًء . الشاطيء والضرووف القاسية
 . العازلة للماء التي قد تحصر الهواء

 ).الوعي مثًال

 .ن يفعل ذلك آشيء أساسي من الحالةأن يضمن أفإن الطفو المقدَّم ينبغي , يحصر الهواء

 .المخاط من األمام  ومزوَّدة بصافرة لجذب اإلنتباه) SOLAS(العاآس من نوع 

إل يمتثلوا أن إلى بحاجة ليسوا الذي األصغر التجاريين المشغلين قبل من وأيضاالمحيطات والتي تعترضها ضروف صعبة 
 .ولكن يريدون ضمان توفير األداء الجيد. بستر النجاة الخاص ))SOLAS(رسالمة الحياة في البحإتفاقية ( تعليمات

  

Page 53 of 184 



العوم الشخصية تصنيف معدات  -3-11-4 .حسب معايير حرس السواحل في الواليات المتحدة

 السلبيات اإليجابيات اإلستخدام  التصنيف
 1النوع  

 ة 

سواحل

 

 المياه في لها إستعمال أفضل
 والقاسية عيدة

 قدم لك أفضل الطفو
ألشخاص 

أن 

 ضخمة 
ليست مناس بة للمالبس الممتدة

 
تدير معظم ا الب المكشوفة سترة النجا

الفاقدين الوعي بحيث   قد اإلنقاذ إمكانية حيث
 .الوقت بعض تستغرق
 :الدنيا الطفو تقديرات

 رطل 22

 لألماآن
البعيدة عن ال  . الوجه يكون لألعلى

 2النوع  
 صدرية طفو 

 القريبة 

 

 الداخلية للمياه مصممة
 هناك أّن حيث أو الهادئة

 يع

 أصحاب ومعظم ة

 .ل

 األشخاص" بعض" توجه
 يكون بحيث الوعي الفاقدو

 1 النوع 

 مرتديها بعض توجَّه لن سوف
 الوعي الفاقدين

 ساعات طويلة
 القاسي الماء 

لألماآن 
 من الساحل

سر لإلنقاذ  جيدة فرصة
 .نسبيا
 الصداري هي منها أمثلة

البرتقالي
 في منها لديهم المراآب
 القوارب
 :الدنيا الطفو تقديرات
رط 15.5

 .لألعلى وجهه
 في ومريحة ضخامة  أقل

من أآثر اإلرتداء

 
 لمدة مناسبة ليس
في

 3النوع  
 مساعد العوم

 

 هناك أّن 
 يع

 لألغراض ل

 
 

 خفيف وزن ذات هي
 .المستمرة للمالبس ومريح

 .واألساليب الحجوم

 الوعي فاقد توجِّه لن سوف
. األعلى إلى وجهه يكون بحيث

 الداخلية للمياه مصممة
حيث أو الهادئة
سر لإلنقاذ  جيدة فرصة
 .نسبيا
 في شيوعا األآثر السترة

اإلستعما
 .الترفيهية
:الدنيا الطفو تقديرات
رطل 15.5

 
 من العديد في تكون

 يدير أن عليه ربما فمرتديها
 بالماء غمره يتجنب لكي وحهه
 المياه مصممة ليست

 والضروف) البحر(المكشوفة
 القاسية

 3النوع 
 األداة القابلة للرمي

 

 في ص
 قبل من

 ة
 
 

 
 ينبغي فورًا متوفرة تكون 

 

جهاز عوم يمكن لبسه 
 .بسهولة

 
 يحتاج الماء

 .الوعي فاقد لشخص ليست
 

 أو
 .األطفال

 اإلنقاذ أجل من ممة
 في أو القاسية الضروف 

 

شخ إلى لترمى صّمم
 فُتمسك الماء،

 للغرق المعرض الشخص
مصمم وهي. ينقذ حتى
الداخلية الهادئة الماء ألجل
بحرآة ازدحام هناك حيث
 أّن حيث القوارب سير

 .دائمًا موجودة المساعدة
 

ينبغي النوع هذا من واحدة
أن
طوله قارب أي في تكون أن
 .أآبر أو قدم 20

 18: الدنيا الطفو تقديرات
 رطل

 

أي إلى ترمى أن يمكن
 في واحد

 .مساعدة

 السّباحين لغير مصممة ليس

 
مص ليست
في

 .البحر
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 األخرى األنواع من سالمة أقل
 .للتعليمات طبقا تستعمل لم إذا

 صدريات األمثلة تتضّمن
 اإلبحار صداري العمل،

 وصداري لوحة، بالقوارب
  الطوافات رآوب

 4النوع 
 الخاصالجهاز ذو اإلستخدام 

 

مصممة من أجل نشاطات 
خاصة موصوفة على البطاقة 

 .المرفقة

 
 :الدنيا الطفو تقديرات
 رطل 22- 15.5

 فقط مستحسن منها البعض
 تلك آانت إذا. ُيورتدوا عندما

 فإنه عليها، موجودة المالحظة
 من تعتبر حتى ُترتدى أن ينبغي
 الشخصية  العوم معدات

 

  -12-4 فحص السباحة

فإن الموظفين , والبحيرات متضمنة عبور األنهار, قطاعات الترانزيت, قبل أن يسمح بالمشارآة في العمليات تنقل الماء مثل
وفحص السباحة يكون . يخضعون لفحص السباحة مرتدين معدات العوم الشخصية مثل سترة النجاة

مضافًا إليها , ما يكون مرتديًا لباسًامترًا في أقل من خمس دقائق بين 50بالقدرة على السباحة على األقل 
فحص السباحة ُينجز تحت سيطرة صارمة في مسبح بدًال من بحيرة أو . البقاء في موضعه لدقيقتين

 .برآة أو نهر أو جدول أو مياه مكشوفة أيا آانت

وم الغير سبَّاحين ينبغي أن يقدموا أنفسهم وينبغي أن يرتدوا أدوات الع.  حذر خاص ينبغي أن يتخذ
 .األوقات الالزمة

في آل ) PFD(الشخصية

  -13-4 أجهزة التنفس وقلنسوات الدخان

والقانون المحلي قد . فيجب أن يكون أعضاء الفرقة مدربون على ذلك, في حال إستخدام أجهزة التنفس وقلنسوات الدخان
 .هناك إحتمال لضرورة إستخدامها في موقع العمل آان يتطلب فحص فيزيائي من أجل معرفة فيما إذا

والمستخدمون ينبغي أن يكونوا مدربين والجهاز ينبغي أن يخضع . أجهزة التنفس ينبغي أن تحتوي على وعاء مناسب للتعرض
في .  مف وتعقيمن تنظي, والتدريب يتم على آيفية صيانة الجهاز من قبل المستخدمين. للفحص لضمان المالئمة وعدم التسرب

 .ينبغي التخزين بشكل يمنع التلوث, حال عدم اإلستخدام

 .تطابق المواصفات المفروضة على العمليات في ذات البلد أو على األقل أجهزة التنفس ينبغي أن تتعدى
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)هتازيالمسح اإل(أعمال الحقل ‐5  
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 -5 عمليات الحقل

 الحريق -5-1

والفرقة ينبغي ان تقترح خطة معينة . جرى لفحص إجراءات الطواريء ونظام اإلنذارينبغي أن ُتتمارين إطفاء الحريق 
 .لإلستجابة للحريق في المرافق واألنشطة

دع النار في الحالة التي . رجال اإلطفاء ينبغي أن ال يخاطروا بأنفسهم. ال تحاول إطفاء الحرائق التي لها صلة باإلنفجارات
 .آل شخص ينبغي أن ينأى بنفسه ويحرس المنطقة المشتعلة من الدخالء. يطرةتصبح فيها خارج الس

 :الموظفون ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الخطة وإستخدام المحاذير التالية لمنع الحرائق

 إجراءات منع الحرائق  -5-1-1

 5 به موصىلا( والمقطورات الخيم بين الدنيا المسافات. الحريق لمنع متكامًال يكون أن يجب والمرافق المعسكرات تصميم  )1
 .مناسب بشكل بعيدة تكون أن ينبغي الخطرة والمواد الوقود ومخازن ،)أمتار

 .وقود ينبغي أن ُتزود بطرق إغالق وتهوية في حالة الطواريءلمقصورات المولدات وا) 2

والديزل ) التنر(الكاز ومخفف لزوجة الدهان . إستعمل مواد التنظيف المصنوعة خصيصًا لتنظيف القطع الميكيانيكية)  3
إذا لم ُتستخدم معدات الحماية الشخصية فإن و .والكيروسين وبقية أنواع الوقود ينبغي أن ال تستخدم لغير ما صنعت من أجله

 .مشاآل صحية خطرة تسببالمواد النفطية سوف ُتمتص من قبل الجلد وهي أيظا تطلق أبخرة يتنفسها المستخدم وبذلك 
 .فالحريق وخطر اإلنفجار هي موجودة دائما عند إستخدام منتجات النفط

نحالل بالماء عند تنظيف المعدات في استخدم المواد القابلة لإل. نظيف الشحوم والبقعتاستخدم المذيبات الغير متطايرة ل)  4
 .األماآن السيئة التهوية

إن الحاويات . النفطية والمذيبات والمواد اللقابلة لإلشتعال استخدم فقط حاويات خاصة وموافق عليها لحمل المشتقات) 5
البالستيكية المصنعة للطعام والمواد الغير بترولية ليست مناسبة لحمل المشتقات النفطية وتلك المشتقات النفطية سوف تخرب 

 .سريعا تلك الحاويات الغير مناسبة

) 6 .خطرة والصقها على مكان التخزينالمنتجات الأو  ضع اسماء المواد ومعلومات السالمة الخاصة بكل مادة

م بعالمات ممنوع التدخين آمواد خطرة وينبغي عزلها عن علَّالمناطق التي تحوي الوقود والكيروسين والمذيبات ينبغي أن ُت) 7
 .بقية اقسام المنشآت

. دام حاويات معدنية مغطاة للتخلص منهاينبغي التحذير عند رمي الخرق القماشية المشبعة بالشحوم والزيوت وينبغي استخ) 8
 .الحريق ندالعإ بعض المنتجات الكيماوية قد تسبب تفالعالت قد ترفع درجة الحرارة إلى حد إنَّ

مر يتعلق بكل شرآة على حدة في فاأل. التدخين من الصعب تنظيمه. هي سبب رئيسي في الحرائق عادة التدخين بال مباالة) 9
 .وضع سياسة التدخين

 .آل المناطق الغير مسموح التدخين فيها ينبغي أن توضح) 10

ات إال بعد التأآد من أنها مطفية تماما وينبغي لصق عالمات ضال ينبغي وضع أعواد الثقاب أو أعقاب السجائر في النفا) 11
 .ممنوع فيها ن التدخينأواضحة في األماآن المصنفة على 
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تحت العربة بعد  المنطقة التي على أعشاب يابسة وطويلة أو خشبية فينبغي فحصعند الدخول في المناطق التي تحتوي ) 12
بعد إطفاء المحرك وتأمين  الخروج من المنطقة وإزالة االعشاب العالقة وخاصة القريبة والملتصقة في العادم وتفرعاته الساخنة

وقف العربة في أسبة لتجنب الحروق ودائما وخاصة القفازات المناالشخصية دوات الحماية أالعربة بواسطة الفرامل ولبس 
ثناء المسير أو الوقوف في تلك أخذ الحيطة الكاملة أاألماآن التي ال تحتوي أعشاب طويلة لتجنب التسبب بالحريق وينبغي 

 .المناطق وجعل معدات اإلطفاء سريعة التناول للسيطرة على الحريق بسرعة

 .مناطق التدخين وفرضها) 13

 :مسموح التدخين فيها ينبغي أن تشتمل على المناطق الغير

 .شتعال ومخازن الطالءمناطق احتواء السوائل القابلة لإل -1

 -2 .مخازن البطاريات وصناديق البطاريات

 -3 .بجوار اسطوانات االستلين واألوآسيجن

 .آل اماآن تجهيز ومناولة وتخزين الطعام -4

 .والخيم والمقطورات ةاألسر -5

 .الطعامغرف تناول  -6

 .مناطق النباتات الجافة -7

  2-1-5 تصنيفات الحرائق

  :بجدية ولكن التصنيفات الخمسة للحرائق هيتختلف تصنيفات الحرائق مع اختالف البلدان وحسب األ

مثل الحرائق في الشجيرات والخشب واأللبسة والورق وغيرها حيث يمكن :  المواد القابلة لالشتعال العادية  -
إطفائها بواسطة خنق الحريق بواسطة الرمل أو الماء أو حصرها أو قطع االآسجين عن النار والماء تقوم بخفض 

 درجة الحرارة
الماء هي . نفط والكاز وغيرهاالحرائق التي تنشأ في المشتقات النفطية مثل الشحوم وال: السوائل القابلة لإلشتعال -

أثقل من تلك المواد وعند رشها على الحريق تنزل الماء تحت تلك المواد فتسبب انتشارها وتطايرها وتوسيع سطح 
والمواد المستخدمة المفضلة في هذه الحالة هي مطافيء الرغوة والمواد الكيماوية الجافة وغاز ثاني اآسيد . الحريق

 .الرذاذة الكربون ومطافيء الماء
وطفايات البودرة يمكن أن . تتضمن الحرائق المستمدة طاقتها من الغازات المشتعلة: الغازات القابلة لالشتعال -

تستخدم لخنق تلك الحرائق ولكن ينبغي أن يترافق ذلك مع وقف مصدر الغاز لمنع خطر عودة الحريق وبالتالي 
 .المصدر منع االنفجار وينبغي إستخدام الماء لتبريد الصمام 

عندما تكون هناك . وذلك يتضمن وجود احتمال الصدمة الكهربائية: حرائق المعدات المزودة بالطاقة الكهربائية -
معدات آهربائية دائما إطفيء الحريق على أساس أن هناك تيار آهربائي ساري في المعدة مالم تكن متأآدا تماما 

فال تستخدم المياه إلطفاء حرائق ماء هي ناقل جيد للكهرباء  وال. تم قطعه من المعدةقد بأن التيار الكهربائي 
 وهذه الحرائق يمكن إطفائها بواسطة غاز ثاني اآسيد الكربون والمواد الكيماوية الجافة.  الكهرباء

يوم المعادن القابلة لإلشتعال تتضمن المغنيزيوم والليثيوم والتايتنيوم واأللمنيوم والصود: المعادن القابلة لإلحتراق -
المعادن المشتعلة تحتاج مصدر حراري عالي لكي تلتهب ومهما . والبوتاسيوم والزيرآونيوم وغيرها من المعادن

يكن فإنها متى اشتعلت فإنه صعبة اإلطفاء الن اإلحتراق سيولد آمية آافية من االآسجين إلستمرار الحريق حتى 
طفاء إمعدات . يمكن ان تساعد بإحتواء الحريق  وفي بعض الحاالت فإن تغطية المعدن بالرمل. بوجود الماء

متوفرة وعادة تكون من البودرة الجافة في صناديق أو سطول والتي يمكن ان تكون فعالة ) D(الحريق من الفئة 
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 آلور الصوديوم يستخدم الطفاء حرائق المغنيزيوم  -
 بودرة النحاس تستخدم لذوبان الليثيوم العمودي -  

  - يستخدم لحرائق الليثيوم ولكن ال يستخدم مع ذوبان الليثيوم  رافيتغال
 آربونات الصوديوم  ايظا تستخدم عندما يكون هناك تآآل  -

مثل احتراق التايتانيوم ) D(بعض القابعات التي تحتوي الماء يمكن أن تستخدم في حرائق معينة من الفئة 
والمغنيزيوم ولكن بعض المواد مثل الليثيوم الصرف سوف يتفاعل بانفجارية مع الماء لذلك فان المواد الكيماوية 

 المحتوية على الماء ال تستخدم اطالقا في حالة الحرائق التي يمكن ان تؤدي الى تفالعالت عنيفة
على الرغم من أنها ال تعتبر من أصناف الحرائق فان النتروآاربون ونترات األمونيوم ومواد : المواد المتفجرة

المؤآسدات وتنتج األآسجين بنفسها وهي توضع في قائمة . متفجرة أخرى قد تستخدم في األعمال الجيوفيزيائية
قط يزيد درجة الحرارة ويخلق خطر ف الن حصرها عند اإلحتراق. ال يمكن إطفائها بواسطة الخنق. عندما تحترق

 .ال تحصر النار في تلك الحالة. تلك الحرائق ينبغي أن يفاض عليها الماء من األسفل إلى األعلى. اإلنفجار
 

 

 

ائقمقارنة أصناف الحر -5-1-3
 أمريكا  أسيا وأوربا واستراليا  الوقود ومصدر الحرارة 

Class A  Class A   المواد القابلة لإلشتعال العادية 

Class B 
Class B   السوائل القابلة لإلشنعال

Class C   الغازات القابلة لإلشتعال

Class C  Class E   المعدات الكهربائية 

Class D  Class D  لإلشتعالالمعادن القابلة   

Class K  Class F   زيوت الطبخ والشحوم

 

 -4-1-5 معدات إطفاء الحرائق

ينبغي أن توضع ) ABC(مطافيء الحريق . مطافيء الحريق ينبغي أن تتوافق مع الخطر وحجم المادة التي توفرت من أجلها
 .الطفاياتنواع أنواع الحرائق المحتملة تتطلب اختالف أحسب تقديرات الحاجة إليها واختالف 

على األقل طفاية واحدة من النوع المناسب تتوضع . طفايات الحريق ينبغي أن توضع بحيث تكون متوفرة بسهولة عند الحاجة
و أمة ظنن تكون حسب آود األأنواعها ينبغي ت الحريق وأامواقع طفاي. قرب باب المدخل إلى المنطقة التي مقترح حمايتها

 .حسب قوائم الرقابة والتفتيش

والسائق ). سواء آانت من مالك الشرآة أو مستأجرة(تثبيت طفاية حريق جاهزة ومفحوصة في آل سيارة تدخل الخدمة 
طفايات المواد الكيماوية . وينبغي تعويض أي طفاية ال تعمل أو قد سرقت. مسؤول عن تفحص الطفاية قبل استخدام السيارة
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يس الفرقة أو ئر. إنه من الموصى به أن توضع طفايات الحريق في العربات بشكل أفقي لمنع البودرة من التكدس في األسفل
 .جميع الطفايات جاهزة للعملمسؤول السالمة ينبغي أن يجري الفحص والتفتيش للتأآد من أن 

صبح ممنوعا أوفي بعض البلدان  ,صنعبسبب الضرر المحتمل للبيئة من خالل اطالق فلورات الكربون فإن الهالون لم يعد ُي
 .بالقانون

ينبغي لف الرقبة والرأس . إذا احترق رجل من خالل مالبسه فعلينا لفه ببطانية  أو خرقة أو معطف صوفي أو أي ليف طبيعي
وإذا لم يكن هناك شيء تلف الضحية به فاجعله . أوال وبعدها دع الضحية يسقط على األرض وادرجه على االرض بهدوء

 .إذا توفر الماء فغطسه وادرجه فوق بقعة غدير الماء. يدرج على االرض ببطيء

معدات إطفاء الحريق بحالة جيدة حافظ على . جل سالمة المكتب أو العملياتأصيانة طفايات الحريق هي أمر بالغ اإلهمية من 
 :من خالل التوجيهات التالية

 :المتطلبات التالية لتخضع الطفايات للفحص البصري شهريا من خال -1

 رضيةفوق األ) انش 6(سم  15ب الطفايات بشكل عمودي إذا أمكن ذلك وفي أماآن مخصصة بإرتفاع ترآِّ - 
الصيانة القادمة ونوعية  تاريخ ونوعية الصيانة وتاريخ(نة ت الصيابشكل صحيح برقم الطفاية وسجلِّا مًةمعلَّ -

 )الطفاية
 .مرصرصة -
 .ليس فيها ضرر فيزيائي -
 .)ال يكون هناك عوائق(موقعا سهل الوصول اليه  -

 .ينبغي تعويض أي طفاية تحولت للصيانة -2

 -3 .صيانة آاملة سنويا لكل الطفايات المحمولة

 -4 .ول التاليفحص الطفايات المحمولة وفقا للجدإ

 .سنوات 5 –طفايات الماء  -
 .سنوات 5-ثاني اآسيد الكربون  -
 .سنة للحاويات األخرى 12سنوات للحاويات المصنوعة من الستانلس ستيل  و  5 –المواد الكيماوية الجافة  -

 -5 .ال تعرض طفايات ثاني اآسيد الكربون للشمس مباشرة

 .هاربة في حالة فشلها أو إنفجاامالتها لتفادي اإلصإودائما عليك : رةعندما تفعِّل طفاية حريق فال تقف فوقها مباش -6

 حرائق الليثيوم –إجراءات إطفاء حريق خاصة  -5-1-5

ال تحاول إطفاء حرائق الليثيوم ) . صفحة المعلومات بسالمة المادة(انه من المهم أن تتبع التعليمات الملصقة على البطارية 
ليس . عند الدخول في األماآن المحصورة ُترتدىدة بالهواء ذاتيا وبدلة الوقاية من الحريق ينبغي أن وأجهزة التنفس المز. وحيدا

هو لباس يعيق النار مثل الكلفار والنومكس والمعطف والذي يوصى به . هناك نسيج معروف يقي بشكل آامل من حرق الليثيوم
 المطلي بااللمنيوم
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 أخطار الحرائق واإلنفجار  -5-1-5-1

الليثيوم الذائب يتفاعل بشكل إنفجاري مع . تفادى تالمس الجلد واإلستنشاق. لحريق سوف يولد اآسيد الليثيوم األبيض الحارقا
نسبة التفاعل . الليثيوم الصلب في الماء سيحرر الهيدروجين وفي حاالت معينة سوف ينفجر. رضيات اإلسمنتيةالماء أو األ

 عظمتزيد منطقة السطح األ

  -2-5-1-5 معلومات التفاعل

وغير متوافق مع الماء واالسيد والهالوجين وعدة مواد . الليثيوم يتفاعل مع الهواء واالآسجين والنتروجين واآسيد الكربون 
 .آيماوية أخرى

 -3-5-1-5 وسائط اإلطفاء

هي موصى بها إلطفاء  )Lith‐X(وبودرة الليث اآس , شديدة السخونة وصعب إطفائها ما لم يكن مبكرًاحرائق الليثيوم هي 
اإلشتعال ثانية يمكن أن . التعرض للثيوم المحترق وتعيدبودرة الليث تميل ألن تغرق . حيث تقوم بخنق الليثيوم. حرائق الليثيوم

ال تستخدم . ال يمكن فعل أي شيء ولكن دعها تحترق. إذا وصلت حرائق الليثيوم إلى أبعاد آبيرة. يحصل إذا ُأفسد غطاء الليث
في الحرائق التي تتضمن بطاريات الليثيوم هناك بعض المصادر التي تقترح إمكانية  :مالحظة. اء أو ثاني أآسيد الكربونالم

 .استخدام المياه الغزيرة من على بعد مسافة آمنة للسيطرة على الحريق وحماية المواد والوسائل المجاورة

 األمن الشخصي 5-2

 -1-2-5 التقييم

 .من العمليات ينبغي أن يخضع للتقييم أو إعادة التقييم في حال تغير الحاالتأ, قبل بدء المشروع

 :إجراءات األمن ينبغي أن توضع مغطية مجال الحاالت المتضمنة -5-2-2

 .اإلعتداء -
 .السرقة والنهب -
 .مفقودونلاإلختطاف  والناس ا -
 .التهديدات بالهاتف -
 .سالمة الشحن واألمتعة  -
 .التخريب  -
 .والقرصنةرهاب الحرب واإل -
 .العصيان المدني -

  -3-2-5 الوعي الشخصي

من حيث أن هناك تقييما يحدد خطر األ. الموظفون في المشروع ينبغي تدريبهم على وسائل منع أو تخفيف حوادث األمن
 .موصى بها" الالمقاومة"وسياسة . مالئم في حالة حادثة أمن ن يقدم بسلوٍكأينبغي  ًاوتوجيه. الشخصي

 -4-2-5 للمشروع ن قبل أطراف ثالثةم العدواني المحتمل التدخل

مدنيين أو شرآات (نشطة الطرف الثالث أق المخاطر التي ربما توجد من قبل م ووثِّد وقيِّفي المشروع حدِّ ثناء تقييم المخاطرأ
حال التدخل من قبل الطرف بع في تَّق اإلجراءات التي ُتن توثِّأآل فرقة ينبغي ). خرى ليس لها عالقة مباشرة مع الشرآةأ

 :الثالث متضمنة أحداث التدخل والتداخل بين الزبون والمقاول والمقاول الثانوي والتي قد تتضمن

 .و العربات أو المعدات من قبل طرف ثالثأالتدخل مع السفن  -
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 .اإلتصال الالسلكي من قبل طرف ثالث غامض -
 .طرف ثالث يضعون أنفسهم أو أفراد الفرقة في خطر -
 .ثالث يظهروا عدوانية تجاه اعضاء الفرقة طرف -
 .طرف ثالث يحاول أخذ أمالك الفرقة -

 )ERW(بقايا المتفجرات من مخلفات الحرب  -5-3

ثة التي تتعلق فات الحرب من المهم أن يمتلك موظفي الفرقة المعلومات المحدَّفي البلدان التي تأثرت ببقايا المتفجرات من مخلَّ
 .والتي معروفة عالميا آمناطق خطر غامضة ثرة بتلك البقايا من المتفجراتمواقع المتأالبتفاصيل 

نه أنه من المهم التشديد على إثرة ببقايا المتفجرات محددة خالل عمليات المسح والتسجيل فأإذا آانت المواقع المت -
 .ب محاولة معرفة األشياء الغامضةموظف غير مدرَّألي تحت أي ضرف ال ينبغي 

. من آتقرير وجود بقايا متفجراتغ بها مدير الصحة والسالمة والبيئة أو ناصح األن يبلَّأت ينبغي هذه المعلوما -
 .م الخدمات التي تتعلق ببقايا المتفجراتينقل إلى مقدِّو  بدقة وتقرير بقايا المتفجرات ينبغي أن يمأل

 -4-5 تمهيد العناصر الغير متفجرة

ويحتوي . ن توضع على حسب تقييم الزبون المتخصص بالمنطقةأإجراءات شاملة لتنظيف العناصر القابلة لإلنفجار ينبغي 
 :على

 .نظمة المدنية المحلية ذات الصلةتوافق مع أنظمة الجيش واألال -
 .شخص متخصص ومؤهل ينبغي التعاقد معه لتحديد مكان المتفجرات وإزالتها -
 .اطق الخطر القصوىنمتفجرات ومال أشيرتوفير نظام لت -
 .جراءات قاسية على دخول مناطق الخطرإوجود  -
 .الدخولالتعليمات الدخول أو  -
 .تقرير المتفجرات اليومي ومناطق الدخول -
 .المناطق المقيدة وتحديدات المتفجرات في ما يخص خطرالتدريب واإلجتماعات  -
 .خدام معدات الحماية الشخصية المتعلقة بالمتفجراتتاس -

 5-5 الترخيص

وعمالء التراخيص يكونوا عادة . عمال الجيوفيزيائيةوآالء الترخيص هم أول من يلتقي بهم عامة الناس في المنطقة خالل األ
ن يؤسسوا لوئام جيد وخاصة في أومن المهم . ن يكونوا على اتصال ومعرفة بخطة السالمة للعقدأمن الجالية المحلية وينبغي 

من المهم إحترام الثقافة والدين والسياسة لكل جالية لكي تكون عملية و. أماآن اإلضطراب المدني لتفادي توقف العمليات
 .لتنفيذ العمل بدون التسبب بمشاآل للجاليةو الترخيص فعالة

ن أن يلعبوا دورا مهما بتحديد األخطار وتقديم وهم يمك. دارة الشرآةبلغوها إليعمالء الترخيص يجمعون المعلومات و
ضرار ن يتصرفوا بشكل مناسب بخصوص األأجل أيتم اختيار وتعليم عمالء الترخيص من . معلومات لخطة طواريء الفرقة

 من المحليين مثل الشرطة والجيش ورجال اإلطفاء ينبغي أن يكونوا على وعي تام بإحتياجات الفرقةعمالء األ. بسبب العمل
 إلظهار اإلستجابة المناسبة للحاالت الغير متوقعة

والسرقة أو االذى أنتقامية مثل التخريب جراءات اإلي نزاعات لكي تتفادى اإلمن المهم التأآييد الفوري على تسوية عادلة أل
 .للموظفيين

 العالقات مع الجالية -5-6

النشاطات التي . في أماآن العمل مقيمون جيدون في الجاليات شرآات الجيوفيزياء ينبغي أن تجاهد لتكون القوة العاملة لديها
 :ظهر هذا اإللتزام تتضمن التالييمكن أن ُت
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 .اإلمتثال لكل القوانين المطبقة -1

 -2 .تطبييق المعايير المسؤولة عندما ال يكون هناك أنظمة

 .تؤثر عليهم أنالتواصل مع عامة الناس في القضايا التي يمكن  -3

 .للرقي بالممارسات الجيدة القطاعاتمع الحكومة والعمل  -4

 .جل اإلستجابة السريعة في حالة الطواريءأالتخطيط من  -5

 .داء تحمل المسؤوليةأآد من أجل التأخضوع الفرقة للرقابة من  -6

 .تحمل المسؤولية تجاه قضايا الجاليةتدريب القوة العاملة على  -7

 .ما يكون ذلك عملياتوظيف الموظفيين من المنطقة عند -8

وفي مناطق اإلضطراب المدني فإن أمن الموظفيين هو اإلهتمام . ذ بالتواصل مع جهود الزبوننفَّتلك النشاطات ينبغي ان ُت
 .االول

 )المخفية(االخطار المدفونة  -5-7

 

. عمليات الحفر في  مشاريع المسح اإلهتزازي يعترضها أخطار متنوعة مدفونة في األرض
ن أمن المهم ضمان . تحديد واآتشاف تلك األخطار هو جزء مهم من عملية التخطيط قبل العمل

وآابالت الكهرباء المدفونة   سطح األرضخطار المتعلقة مثل خطوط نقل النفط تحت األ
  .وغيرها تكون محددة تماما ومعزولة

 

والخطوط التي تحمل السوائل , رة والمدفونةهنابيب الظانابيب نقل النفط ينبغي أن تكون مطبقة على األأوالتحذيرات بشأن 
 .و حتى المعلقةأ الظاهرة أونابيب المدفونة نابيب المعدنية والبالستيكية واألنابيب مثل األوالغاز وآل أنواع األ

 :القواعد االساسية 

 -1 .فإنه من المحتمل أن هناك أخطار مدفونةفي اآتشاف آل األخطار جهودك المبذولة  عنبغض النظر

 -2 .المتضررة ومزودات المياه والكهرباء عادة تسبب حالة طواريء  للبيئة والسالمة األنابيب

 -3 .ي شيء خطر غامض مدفونأغ عن وآن ملتزما وبلِّ. آبيرا من جميع أفراد الفرقة يتطلب آشف األخطار المدفونة إهتماما

 :التحذيرات

لين في الحقل وينبغي اإلتصال بالمشغِّ. معلومات أو خرائط متوفرة عن أيخطار المدفونة يتطلب البحث بحرص تحديد األ -1
 .المدفونةوالبلديات ووآالء الحكومة والسكان المحليون لتحديد جميع األخطار 

نابيب النفطية وقد يكون هناك رقم هاتف لإلتصال بها وهناك صور مسح وخرائط في بعض المواقع يكون هناك شرآات لأل -2
 .خرىخطار المدفونة األنابيب النفط واألأآل ذلك يساعد آثيرا لتحديد . جوية

Page 63 of 184 



و ال أنابيب البالستيكية واأل. نابيبرقة في تجنب األن تساعد الفأنابيب النفطية والتي يمكن هناك العديد من أجهزة آشف األ -3
PVC اآتشافها  يمكن بمكتشفات المعادنو. 

وهناك معايير توضع لنظام . ن يتفقوا بشكل متبادل على مسافات تحويل نقاط الهزازات والتفجيرأالشرآة والزبون ينبغي  -4
 .التحويل لكل مشروع

 النفط أو الغاز ن ذلك يوسع خطر بئرإما يكون هناك آسر في خط نفط أو غاز فآسيد الكبريت عندأفي مناطق غاز ثاني  -5
. نها االآثر خطورةأوسع من منطقة شجرة البئر النفطي والتي عادة تفهم بأيحتوي على غاز ثاني اآسيد الكبريت ليجعله الذي 

 .المنطقة التي تحتوي هذا الغاز يالعمل فن تزداد عند أالتحذيرات من غاز ثاني أآسيد الكبريت والتدريبات ينبغي 

 -6 .الخطر األهم للبلدوزرات والهزازات ونقاط حفر التفجيرهي  انابيب

 :للتعامل مع االنبوب المتضرر ينبغي ان تتضمن إجراءات التقرير التالية استجابة للطواريء خطة -7

تتضمن خريطة  تحتوي على رسم ن أيظا أخطة اإلستجابة يمكن . نبوب إذا توفرت ومكان الضررمواصفات األ -
 .نبوب لسهولة التعرف عليهنبوب وإسم األواضح لأل

 .مدى ونوع الضرر إذا تمكن معرفة ذلك -
 السلطات المختصة والشرآة المالكة -
 تخذت إلحتواء اإلنسكابأما هي الجهود التي  -
 ذا آانت جاريةإما هي الجهود المبذولة للتنظيف  -

 .حسب خطة اإلستجابة الطبية والتي تتضمن الموقع وتفعيل المساعدة الطبيةصابات ينبغي التعامل معها إأي 

 .عمال الفرقةأغ بجدول بلَّن ُتأنبوب ينبغي نبوب رئيسي وال يمكن تجنبه فإن محطة مراقبة األأعندما تجري العمليات قرب  -8

  -9 .نابيب الرئيسيةمراقبة عن طريق الطيران تستخدم غالبا على األ

  -10 .نابيبئط الجوية المتاحة هذه األيام مفيدة جدا في اآتشاف األالخرا

 .م على الخرائط اليومية ومخططات العملياتن تعلَّأنابيب ينبغي نابيب المعروفة ومعابر األآل اتجاهات األ -11

, قاط عبور مخصصةفينبغي استخدام ن نابيب وعلى الفرقة العبور من عليهاض لألعند العمل في منطقة والبد من التعرُّ -12
. نبوب بجذوع خشبية لتكون آالجسروعندما يكون ذلك ليس عمليا فينبغي حماية األ.  نبوب أعمق ما يمكنوالتي يكون فيها األ

 .نبوبمن المسموح استناد العربة على األليس مهما آان السبب فإنه 

 -8-5  اإلتصاالت

 الراديو والتلفون -5-8-1

. و الطواريء الطبيةأوقات وخاصة في حالة الحوادث والمعسكر المتنقل والحقل ضرورية في آل األاإلتصاالت بين المعسكر 
حالة الطواريء تتضمن أرقام لخطة اإلستجابة . ولية واإلخالء بحالة الطواريءن توضع لإلسعافات األأجراءات ينبغي إهناك 

عرض في غرفة الراديو ومكتب ينبغي أن ُت, ى وغيرهاالهواتف لمساعد الطبيب ومسؤول الصحة والسالمة والطبيب والمشف
معرفة . قي بمستوى السالمة في الفرقةاإلتصاالت الالسلكية بين مجموعات العمل في الحقل مهمة جدا للرُّ. إدارة المعسكر

ن شخص أآثر م. ل من الوقت الضائع عند رفع حالة الطواريءلسوف تق) وجهة السفر ومدة الغياب(حرآة مجموعات العمل 
آل وحدة عمل ينبغي أن تمتلك راديو . جراءاتتصاالت واإلفي آل مجموعة عمل ينبغي أن يكون على دراية بمعدات اإل

قمار الصناعية هاتف خلوي وهاتف خلوي يعمل عن طريق األ. ن هناك موظفين في الحقلأوراديو المعسكر يدار طالما 
 .تستخدم آملحق للراديو العادي المستخدم
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 والصحة والسالمة والبيئة) GPS(نظام التموقع العالمي  -5-8-2

نقاذ وفي حاالت خالء الطبي والبحث واإلقدم أدوات مفيدة لمساعدة عملية اإلي) GPS(نظام التموقع العالمي 
إذا آنت تعرف أين أنت وأين تريد أن تذهب وإذا آنت . خالء وطواريء البيئةضطراب المدني واإلاإل

. سرع بشكل ملحوظأستجابة طاقم الصحة والسالمة والبيئة سيكون إماآن فإن بتلك اإلتستطيع أن تتصل 
 .ستكشافتلك اإلجراءات مطبقة في معظم عمليات اإلو

كون هناك جهاز جي بي اس في العربات الرئيسية وسيارات اإلدارة والبلدوزرات يمن المرغوب أن 
السفر فوق الماء أو فوق األحراش او الصحراء أو عند . والعربات وسيارات الثلج والطائرات والقوارب

متالك جهاز إمطار اإلستوائية فإن التضاريس تبدو نفسها حيث ال تتميز وبالتالي غابات األو لجيةثالحقول ال
 .ال جي بس اس يكون شيء رئيسي

. ازية العمل في منطقة عدم استقرار سياسي تتطلب التخطيط المسبق لطرق اإلخالء واإلجراءات اإلحتر
جهاز جي بي اس محمول وآخر احتياطي ومحمل عليه نقاط الطريق التي تم الحصول عليها فعليا من قبل 

 .وهي تكون مفيدة جدا عندما تكون عملية اإلخالء ضرورية

ناطق ماآن الرمال المتحرآة وأخاديد الثلج والمأنهار وتجنبها وهو اداة ممتازة لتحديد األ) GPS(نظام التموقع العالمي  
 .ن يطلب تحديدهأي شيء يمكن أو والصناعية الحساسة بيئيا والمصادر الثقافية

ن يستخدموا الجي بس اس ينبغي تدريبهم على أفراد الفرقة والذين يمكن أن يتعرضوا لعملية اإلخالء الطارئة أو يمكن أآل 
 .استخدامه

 المساحة 5-9

ألخطار موا ان يقيِّأينبغي . ول من الفرقة الذين يدخلون الموقعالمساحين بشكل دائم هم الفريق األ
خطار تتضمن على سبيل الذآر ال على سبيل تلك األ. عضاء الفرقةوالمخاطر ويوصلوها لبقية أ

رض وخطوط نقل نابيب المدفونة تحت األالحيوانات الخطرة والحشرات والنحل واأل: الحصر
ادون في المنطقة وخزانات المياه القديمة واآلبار وااللغام المخفية سوار الكهربائية والصيواأل الكهرباء

 .جزئيا أو في الحفر ومناطق الغاز السام المعلن عنها والعوائق الطبيعية

المساحيين ينبغي أن يعدوا مخططا ويتم توزيعه لكل االعضاء مظهرا مواقع آل نقاط الخطر  -1
 :تتضمن التالي على سبيل الذآر ال الحصر

 .نقل النفط والغاز والماء والهاتفخطوط نقل الطاقة وخطوط  -
 .براج الرادارات والتلفزيون والراديوأ -
 .الجسور الضعيفة والضيقة -
 .الحفر والفتحات -
 .سواراأل -
 .الحيوانات والنحل -
  .المداخل والمخارج الى الحقل -
 .خطار المياهأ -
 .ثريةالمواقع األ -

. بلغ فرق التفجير والحفر عن مواقها. الراديو والتلفون والتلفزيون والراداررسال إآن حذرا من موقع  ,عند مسح خطا ما -2
من معهد صانعي  20المجلد رقم (وحدد نوع المرسل والطاقة والتردد وارجع ذلك بجدول معهد صانعي أنظمة المتفجرات

سلكية خال إستخدام الصواعق التي تعمل توجيه ُيعنى بالسالمة لمنع أخطار اإلشعاعات الناتجة عن الترددات الال-)المتفجرات
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 المعتمدوالمعلومات التي في الجدول . ال تعرف مقدار الطاقة الناتجة من الراديو الذي تستخدمه فاسأل مشرفكإذا آنت  -3
 .تساعد في سالمة حياتك

ال تضع نقطة أقرب من مسافة ضعفي حفرة التفجير عن خطوط نقل الطاقة او أآثر اذا آان ذلك موصى به من قبل  -4
خرى النجاز ذلك هي أوطرق . لك الصاعق وخط النار بحيث ال تصل الى خط الطاقةفذلك سوف يبقي س. نظمة المحليةاألا

 .تضمين السلك لماسكات أو وضع أآياس رملية آافية لوقف سلك الصاعق من الصعود خارج الحفرة

 .عند تمهيد الخطاستخدم التحذير الشديد عند العمل بالقرب من البلدوزرات وقاطعات األشجار والنشارات أو المناشير اآللية  -5

 .الخط ىالمداخل الموجودة مسبقا إن أمكن ذلك للوصول إلوالطرقات  االمساحيين ينبغي أن يستخدمو -6

قصَّ   1-9-5 اصات العشب وقطع االشجار

 .الشخصية التالية  -1

 .مقابض األداةشريط عازل على  -

 .وحدة

 .ذلك ممكن التطبيق ونعندما يك
 .القطع

 .رة المنجل ال تكون حادة بل مدورةنهاية شف -2

المناجل تخضع للفحص آل يوم قبل البدء بالعمل لمعرفة إن آان هناك عيوب والمناجل المعابة ينبغي استبدالها أو  -3

 .على الغمد معك حمل دائما وينبغي أن تستخدم عند توقف العمل ودائما ابقالمناجل ُتأغماد  -4

 .اقدام 10= امتار عن بعضهم  3الذين يستخدمون المناجل ينبغي أن يكونوا على مسافة  -5

. البدء بالقطع خطار التي قد توجد فيها قبلمستخدمون المناجل ينبغي أن يتفحصوا المنطقة من أجل العمال اآلخرين واأل -6

 .طرافقوة أقل ينبغي أن تستخدم في الضربة األولى لمعرفة قوة الجذور واأل -7

عند العمل في المناطق ذات العشب الطويل فالمستخدمون ينبغي أن يستخدموا عصاة اإلتكاء والمناجل العريضة المصممة  -8

  تضرب لالمام واألسفل من الجسدال  -

 

حسب عملية تقييم المخاطر عند القص والقطع على الخط ينبغي وجود معدات الحماية

 .حذية عمل تزود دعم وحماية للكاحلأ -
 .واقيات الرآبة والساق -
  .قبعة صلبة -

في آل  وليأسعاف إ علبة  -
 .غمد للمنجل -
واقيات العيون واآلذان  -
داة أاستخدام عصاة التوآؤ التي تحمل باليد المعاآسة لليد التي تحمل  -

 .سفلمام واألألإلى اللمساعدة على التوازن عند التقدم 

 .ةدوات القطع ينبغي أن تبقى حادأ. صالحهاإ

 .خرين قبل دخول منطقة عملهمر العمال األدائما حذِّ

 .لذلك

9
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 المناشير اآللية عمليات -5-9-2

ها عندما يمكن ذلك ولكن إذا آان البد من استخدامها ينبغي أن 
ن تنفذ ألي  ينبغي آلعمليات القطع بالمنشار ا. ن توضع آل واقيات السالمةأيكون هناك إشراف مكثف و

 

 .مراجعة األنظمة التي تخص األشجار التي يمكن أو ال يمكن قطعهاي 

عمليات المناشير اآللية ينبغي أن نتجنب

آل المشغلون ينبغي أن يكونوا قد تلقوا رسميا التدريب . بوعي سالمة على مستوى عاٍلوبحذر شديد 
فقط . آد من أنهم مؤهلونأوخضعوا إلختبار المهارة من قبل شخص مؤهل قبل أن يتوظفوا باإلضافة للت
لهم لتشغيل المناشير  صالمشغلون الذين ينجزون واجباتهم وفق معايير السالمة ينبغي أن يكون مرخَّ

المشغلون . ل ينبغي أن يصدر قائمة السالمة للمنشار اآللي الذي يستخدمهآل مشغِّ. اآللية في الفرقة
فقط المناشير ذات الفرامل اآللية. ينبغي أن تكون قائمة السالمة لديهم مألوفة وان يتَّبعوا قائمة المعايير

 .ستخدمينبغي أن ُت

قبل بدء التشغيل ينبغ

 .آل المشغلين ينبغي أن يستخدموا معدات الحماية الشخصية التالية

 .)قبعة صلبة توفر حماية للعين واالذن(قبعة الحطاب  -1

 -2 .تاقفاز

حذاء .ة مدعم بالحديد من جهة إصبع الرجل سالم -3

 .ير األليةبنطال خاص للعمل بالمناش -4

 توجدمعدات سالمة اخرى ينبغي أن 

 .وقود مناسب وزيوت مع قمع-1

 .ي تحتوي على ضماد واقيسعاف أولية للمنشار اآللإ

 .غي

 .ز إنذار آخر

 .ي أن يتم عن طريق الميكانيكي

علبة  -2

 .واقية شفرة المنشار -3

 .سدادة منع الشرارة -4

 .مبرد -5

مفك برا -6

 .مفتاح سدادة -7

صفارة أو جها ‐8

الرئيسي ينبغاإلصالح :  مالحظة

 معايير السالمة التالية ينبغي التأآيد عليها لجميع المشغلين

 .الحماية الشخصية

 .الطبيخالء إلى ا

بغي ألي مشغل أن يشغل المنشار اآللي بدون معدات نال ي -1

االتصاالت الالسلكية ينبغي أن تكون متوفرة بين موقع العمل ووحدة قادرة عل -2
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استخدم أسفل الشفرة في  ًادائم. عنك ًاتجاه القطع بعيدإ بقإودائما . ال تقطع من على الكتف وال تشغل المنشار بيد واحدة -3
 .ال تستخدم الجزء العلوي أو الرأس: القص

جمعوا بعيدا على عند إسقاط الشجرة جميع األشخاص يت. العملبل ن يبدأ المشغِّأشخاص قبل أخلي المنطقة من جميع األ  -4
 .مشغل المنشار ينبغي أن يضع خطة مسبقة للهرب قبل أن يبدأ بقص الشجرة. مسافة تساوي ضعفي طول الشجرة

 .سقاط الشجرةإالصافرة أو جهاز اإلنذار يبدأ قبل البدء ب -5

نتظم للمنشار وقام الصيانة بشكل م من أنه أجرىتأآد من أن الميكانيكي . تأآد من أن المنشار مربوط بشكل صحيح  -6
 .بالتحديث حسب دفتر التسجيل فالمنشار الحاد يكون أآثر أمانا

ل في أماآن التزود بالوقود ألن الوقود المنسكب قد المنشار اآللي ال يشغَّ. دائما اترك المنشار اآللي يبرد قبل التزود بالوقود  -7
 .يندلع فيه الحريق

والمنشار ينبغي أن ال . نبوب المناسب للتزود بالوقودواستخدم األ) two‐stroke oil(اخلط الوقود مع الزيت المناسب   -8
 .يشغل في مكان تعبئة الوقود لتفادي الحريق الذي قد يسببه اإلنسكاب

أنقل المنشار بحيث . دائما أطفيء المحرك وضع الواقية لعتلة المنشار قبل التنقل. ال تنقل المنشار وهو في حالة التشغيل -9
 .العتلة إلى الوراء تكون

 زال تحمل المنشار على رأسك  -10

 .شغل المنشار فقط عندما يوضع بإحكام على األرض -11

 .فرة عندما يكون المنشار في حالة القطعحشغل المنشار عندما تكون قدميك مستقرة وال تقف في  -12

 -13 .لي فقط عندما يكون ضروريااستخدم المنشار اآل

 .مفتاح توقف للسالمة, زود بفراملينبغي أن ُيالمنشار اآللي  -14

دات يوالتقي. مهابط طائرات المروحية ومناطق اإلنزال تتطلب قطع األشجار الكبيرةو. قلل من آمية النباتات المقطوعة -15
 .البئية المحلية ينبغي أن تؤخذ بالحسبان

 إنش 8سم أي  20إزالة األشجار التي يتعدى قطر جذعها هتزازي عادة يمكن إنجازه بدون جل المسح اإلأتمهيد الخط من  -16

 .األعشاب التي ال تؤئر على حرآة المسير في الخطوأترك النباتات الصغيرة والشجيرات  -17

 .ا بشكل غير متوقع الحقًاهأزل األشجار المائلة والمعلقة لتفادي سقوط -18

 .را عندما تكون هناك نباتات يابسةال تشعل نا -19

 ال -20 .نابيب أو على اآلثار أو وأماآن تواجد المياهتسقط األشجار على الطرق بجانب األ

التماس مع األرض يسرع عملية . ن تقطع وتفرق األطراف لكي تسقط الشجرة بشكل منبسط على األرضأاول ح -21
 .اإلنحطاط

 .من إزالة آل الشجرةعندما تريد أن ترى من الخلف وهناك فرع يخفي المشهد فعليك إزالته بدال   -22
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  10-5 عمليات التسجيل

 المناطقلمنع الحرائق ينبغي أن ال تتوقف المرآبات في المناطق التي يتواجد فيها العشب الطويل والشجيرات في بعض  -1
 .الشرارة إصدار داء  وتمتلك مانعاتينبغي استخدام العوادم عالية األ

ن عربة التسجيل والفصل يتم في النقاط على ينبغي توقف جميع العمليات وفصل الكابالت ع الرعدية في حالة الصواعق -2
 .وينبغي إبالغ الموظفين وتدريبهم على التحرك  لمسافة آمنة عن أي حفرة جاهزة للتفجير أو المتفجرات. طول الخطوط

عند نشر الكابالت أو التقاطها عن طريق العربات ينبغي الحذر من األطراف المتدلية والشجيرات واألسالك المعلقة  -3
 .نخفضة واألخطار االخرىالم

وال توجه أو تحمل . العمال الذين يحمِّلون أو ينزلِّون الكابالت من السيارة ينبغي أن يكون لديهم زمور اإلنذار عند الوصول -4
 .عندما يكون يتدفق من دافقة الكبلالكبل 

سا والتي /آم 15والسرعة ينبغي أن تتحدد . دة بمعدات لمنع العمال من السقوط أو إيذاء انفسهمالمرآبات ينبغي أن تكون مزوَّ
 هي مناسبة للتحكم 

و تتسلق فوقها أو من خاللها أو تنحني من تحت األسوار أل نفسك آثيرا وال تقفز الخنادق عند تناول الكابل يدويا ال تحمِّ -5
بشدة  آن حذرًا. حصل على المساعدةاوال تنزل أو تتسلق الحواجز عندما تكون حامال أشياء ثقيلة . آابالت عندما تكون حامًال

 . عندما تلف الكابل من فوق رأسك عند إلتقاطه

 .إصابات جدية ستنتج عندما يعلق طرف الكبل بنتوء عند مرور المرآبة. خذ الحيطة الشديدة عند لف الكبل حول جسدك -6

 -7 .ال تجلس على آابالت الجيفون فالمسامير قد تسبب لك وخزا

. إن ذلك إما أن يسبب ضررا للمواد أو قد ينزاح الكبل ويضرب أحدا فيسبب إصابة. آبل الجيفون بقوة ال تسحب أو تهز -8
 .أرفس الجيفوتة قبل إلتقاطها ,بلطف

وإن . عربة في عمليات التسجيل فينبغي فحص العادم بانتظام لضمان أن البخار ال يدخل إلى غرفة المسجلةعندما تستعمل  -9
ومكتشفات غاز أول أآسيد الكربون ينبغي أن تثبت في  .سخنات األخرى ينبغي أن تتهوى بشكل صحيح سخانات البروبان وال

 .غرفة التسجيل

بيوم أو في نهاية  ينبغي إلتقاط الحطام والفضالت واألعالم الصغيرة وخشب المساحة واألعالم الكبيرة  وغيرها يومًا -10
 .العمل

 .الحماية من البرق 11 -5

بعض . وهو سبب لكثير من حاالت الوفاة واإلصابات وتلف المعدات وحرائق الغابات. واهر الطبيعيةظخطر الأالبرق هو من 
 .المواقع أآثر عرضة للعواصف الكهربائية

وبما أن البرق قد يضرب في أي . على نقطة من الشي في أي مكان ألن البرق يبحث عن أقصر مسارأالبرق عادة يضرب 
 :حذيرات التالية في حالة اقتراب عاصفة آهربائيةخذ التأفينبغي , مكان

إذا آنت تحمل متفجرات إرمها في االرض . علق أعمال التفجير وذلك يتضمن تحويل مخازن المتفجرات والصواعق  -1
رور دقيقة بعد م 30وانتظر . قترابهاإوال تجهز الشحنات خالل العاصفة وال في حال . مترا 30وابتعد عنها مسافة ال تقل عن 

وهناك مسجالت خاصة . وال تجهز الحفر أو تذهب قرب الشحنات أو الحفر المجهزة بالمتفجرات حتى تمر العاصفة. العاصفة 
 .الآتشاف ضربات البرق
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 .)راقب الراديو لسماع اإلعالن عن العاصفة (عندما ترى أو تسمع عاصفة آهربائية تقترب  -2

 .نزل برج الحفارة -
 .ل الطاقة الفوقيةحول الرافعة عن خطوط نق -
  .حول جميع العمال عن الحفارة -

أفصل الكابالت من آثير من . سوارتأآد من أن جميع الكابالت والجيفون ال يالمس األ. ل جميع الكابالت عن المسجلةصاف -3
 .المواقع الممكنة

لألسفل ولكن ال يالمس  ل الهوائي أو تحرك بحيث يكون الهوائي موجهإذا آنت تحمل راديو محمول ال ترسل وحوِّ -4
 .وعدم حمله ينبغي األخذ بعين اإلعتبار ترك الراديو في األرض خالل العاصفة الكهربائية. األرض

 -5 .رض بعيدا عنكنابيب الحفر على األأنابيب ودوات المعدنية و قضبان المساحة واألألقي آل األ

تيار البرق قد ينتقل طويال في . ية أو األرضية واألسوارشجار وخطوط نقل الطاقة والكابالنت الفوقظل بعيدا عن األ -6
 .سواراأل

 .بعيدًاوانقل المواد المتفجرة والقابلة لإلشتعال بشكل ) مثل التزود بالوقود وتناول المتفجرات(  ق العملياتعلِّ -7

 .علق عمليات القوارب الصغيرة واخرج العمال من الماء -8

عندما تكون في سيارة ذات عجالت مطاطية ولكن عليك أن توقفها في مكان مفتوح نت تكون في مكان أآثر أمانا أ -9
 .ومنخفض وليس تحت شجرة

مخازن المتفجرات المصنوعة من المعدن ينبغي أن . موصالت البرق موصى بها للهياآل المعدنية التي هي غير مؤرضة
وذلك يمكن أن يعطي . )الموجات المتوسطة( )AM(اقتراب عاصفة البرق تحدث آهرباء ساآنة لمحطات الراديو . تؤرض

 .مؤشر الحتمال وجود عاصفة برق في المنطقة

 المواد الخطرة -5-12

المواد الخطرة  آل. المذيبات إلى وسائل التنظيفو مواد خطرة يبدا من الدهاناتتعرف بانها  الفرقة يمكن ان تمتلك منتجات
والذي يمكن أن ينتج  خلط المواد الكيماوية يمكن أن يكون غالبا خطرًا. الصانعمان إذا تم اتباع تعليمات يمكن استخدامها بأ
شارات إوآل حاويات المواد الخطرة تكون عليها لصاقات التعريف و. أو إصابات خطرة في العيون والجلد أبخرة أو انفجارًا

 .التحذير

والتي تضع في قائمة آل ) MSDS(خاصة بالمادة رفق مع صفحة بيانات السالمة الآل منتجات المواد الخطرة ينبغي أن ُت
حتراق واجراءات التعامل مع المادة ومعلومات نفجار واإلمثل المحتويات ونسب اإل المعلومات الهامة للمنج الكيماوي بحد ذاته

ل مع المواد التدريب على التعام. حول آيفية تنظيف االنسكاب  ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة ووسائل االسعاف األولي
 .الخطرة بالنسبة للعاملين ينبغي توثيقه

. لصق بمكان واضح للذين يتعاملون مع المواد وآذلك الذين يمكن أن يقتربوا منهالصاقات التعريف بالمواد الخطرة ينبغي أن ُت
. خاصة بالمادةوآل فضالت المواد ينبغي التخلص منها بشكل صحيح آما هو مذآور في معلومات صفحة بيانات السالمة ال

علق وسهلة التوفر قرب مخزن المادة لمراجعتها بسهولة عند التعامل مع المادة وحفظها في ومعلومات تلك الصفحة ينبغي أن ُت
سعافات االولية المذآورة في معلومات صفحة السالمة للمادة ينبغي أن تكون سهلة واإل. ملف سهل التناول في حالة الطواريء

 .الستخدامالتناولفي منطقة ا
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 .وال تعمل دارة قصيرة لبطاريات الليثيوم -2

خذ استشارة الصانع أو حاويات الشحن األصلية للتخزين . حاالت مقيدة بطاريات الليثيوم وتخزينها يتم وفق أنظمة وعادًة -3
 .الصحيح تماما واالستخدام والتعليمات الحذرة

 بطاريات الليثيوم للرطوبة واحمها من االتصال باي معدن خالل التخزينال تعرض  -4

  -5 .ال تضعها في النار. جراءات التخلص من بطاريات الليثيوم ينبغي أن تتبعإ

 )H2S(غاز ثاني اآسيد الكبريت 5-12-2

 األخطار والصفات -5-12-2-1

آسيد الكبريت ينبغي أن يتلقوا التدريب المناسب وينبغي أن أ الموظفين الذين يعملون في المناطق التي يوجد فيها غاز ثاني
  .قيوثَّ

نابيب نتاج الغاز والنفط واألإآسيد الكبريت أآثر ما يمكن وجوده في مناطق أغاز ثاني 
عندما آمية من هذا . اإلستنشاق هو العامل الرئيسي للموت بسبب هذا الغاز. الصرف الصحي

آسد بسهولة وتؤثر على النظام العصبي وتؤدي لنتائج أالدم  فانه يتمتص وتصل الى الغاز ُت
ع ذلك شلل سريع للتنفس في حالة الترآيز المرتفعبرهاق الجهاز التنفسي بسرعة يتإو. سامة

  .التعرض لترآيز عالي من غاز ثاني اآسيد الكبريت مميت

ومحطات 

 .

 .صداع ودوخة واهتياج وغثيان وسعال وخمول: معةالتعرض لهذا الغاز يسبب األعراض التالية وتكون منفردة أو مجت

 :وله المواصفات التالية. غاز ثاني أآسيد الكبريت ال يمكن اآتشافه فقط عن طريق الشم ألنه في الحال يشل حاسة الشم

 .د الهيدروجن وأآثر سمية بخمس الى ست مرات من أول اآسيد الكربونيسام جدا يصنف بعد ساين -1

 -2 .افليس له لون وشف

 .رائحة آريهة مثل رائحة البيض الفاسد ولكن في التراآيز العالية ال يمكن شمه -3

 -4 .ثقل من الهواء ويتراآم في األماآن المنخفضةأ

 -5 .قابل لإلشتعال ويشكل خليط متفجر مع الهواء

 .C (1400°F)°760حيث أن السيجارة تشعل بدرجة  C (500°F)°260درجة اإلشتعال الذاتي  -6

آسيد الكبريت ولكن يسبب اهتياج أقل خطرا من غاز ثاني أآسيد الكبريت والذي هو أزرق وينتج أينتج عند االحتراق لهب  -7
 .ذات الرئة الكيميائية يمكن أن تظهر خالل ساعات قليلةف. سبب إصابات جديةن ُيأللعين والرئتين ويمكن 

 -8 .ويمكن أن يطرح من السوائل المنتجة قابل لإلنحالل في الماء والسوائل الهيدروآربونية

 -9 .يسبب اهتياج للعين والبلعوم وجهاز التنفس

 جزء من المليون من دون معدات التنفس 10ساعات في الترآيز  8هي في حدودها القصوى ) LTV(قيمة حدود العتبة  -10

 .الجدول التالي يوضح التأثير الفيزيائي لغاز ثاني اآسيد الكبريت
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جزء من المليونالترآيز بال   التأثيرات الفيزيائية

0.02  عتبة الشم
10  ساعات آمن ولكن الرائحة واضحة وغير مسرة 8التعرض للغاز 
100  دقيقة ويمكن أن يغش العين أو البلعوم 15يقتل حاسة الشم من ثالث الى 
200  يقتل حاسة الشم سريعا ويغش العين والبلعوم
500  دقائق والحاجة لتنفس اصطناعيدوخة وتوقف التنفس خالل 
700  فقدان الوعي بسرعة ويحدث الموت إذا لم يتم اإلنقاذ بسرعة
1000  فقدان الوعي فورا والموت يتبع ذلك خالل بضعة دقائق

 

 اآتشاف الغاز -5-12-2-2

عندما . معرفة حدود ومقدرة أجهزة الكشف عن الغاز يمكن أن تحمي حياتك
 .لترآيز عالي من الغازتفحص آن دائما مستعدا 

 .ال تحاول إنقاذ شخص بنفسك من دون جهاز تنفس مالئم

 :آسيد الكبريتأخطة العمل في مناطق غاز ثاني 

قبل الدخول لمنطقة غاز ثاني اآسيد الكبريت آل الموظفين العاملين في  -1
منطقة الغاز ينبغي أن يتلقوا تدريب السالمة التي يخص غاز ثاني اآسيد 

 .من قبل مدرب خبيرالكبريت 

 .مناطق غاز ثاني اآسيد الكبريتآممنوع التدخين واللهب المكشوف في المناطق المعلن عنها  -2

جزء من . (ينبغي أن توضع قبل دخول مناطق غاز ثاني اآسيد الكبريت تفقُّدلة بشكل تام وموثقة وجراءات إخالء مفصَّإ -3
 )خطة اإلستجابة للطواريء

بشكل . علب الهروب ينبغي أن تتوفر لجميع األشخاص الذين يعملون في منطقة غاز ثاني اآسيد الكبريتمكتشفات الغاز و -4
 .انفرادي أو حسب تقييم المخاطر

 -13-5 :ضروف الجو القاسية

ن تكون مدبرة لكل فرقة تعمل تحت ضروف قاسية من الحرارة أو البرد أو الرطوبة أو الظالم أقواعد وتدريبات خاصة ينبغي 
 :العوامل الواجب اعتبارها في وضع مثل تلك القواعد هي. أو الجفاف

حدود درجات الحرارة . ينبغي وضع دليل يحتوي على قائمة بمعايير العمل حيث يمكن إجراء أو عدم إجراء العمليات -1
 .ات وضعف الرؤية والرياح القوية أيظا تؤخذ بالحسبانيإلجراء العمل

والظالل الكافية ينبغي أن . ناقش مع الموظفين العاملين في الطقس القاسيو البرودة ينبغي أن ُياإلحتياج لفترات الدفء أ -2
 تتوفر

سالمة الرحلة ينبغي أن  منوفترات التأآد . وضع قبل السفرخطة للسفر ووقت الوصول المتوقع ينبغي أن ُتوخطة عمل  -3
 إدارة الرحالت دائماالموظفون ينبغي أن يبقوا على تواصل وتآلف مع . نعيَُّت

ثناء تلك أتشغيل السيارات في الجو القاسي والثلج والصحراء والضرووف األخرى والتي يمكن أن ينقطع الموظفين  -4
. )جي بي اس(شارة أو اجهزة تموقعإلحاالت الطواريء والماء وراديو ونظام  األعمال ينبغي أن يكون هناك تجهيزات
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اس من السهل إزالة اللب. الموظفون ينبغي أن يرتدوا المالبس الكافية في الطقس البارد لتقليل خطر التجمد إذا انقطعوا -5
وينبغي توفير ستر مع قبعات من . واللباس ينبغي أن يكون على شكل عدة طبقات بدال من أن يكون قطعة واحدة ثقيلة. الفائض

لبسة المصنوعة من الصوف أو المواد المصنعة والتي تحتفظ بالحرارة عند حدوث التبلل ينبغي أن تؤخذ األ. أجل الطقس البارد
قارس واألنسجة القطنية التي تمتص الرطوبة ينبغي أن تؤخذ بالحسبان عندما يكون الجو قاسي بالحسبان في بيئة  جو البرد ال
 من حيث ارتفاع درجة الحرارة

مضار التي تترتب على األحذية ذات الترآيبات المعدنية لإن الفوائد وا. حذاء واقي ينبغي توفيره والذي يناسب الطقس -6
األحذية التي لها بطانات قابلة للتحويل ينبغي . ثناء العملياتأللتقييم حسب درجة الحرارة صابع القدم ينبغي أن تخضع الواقية أل

في البيئة الباردة جدا فإن أحذية العمل ذات . وبطانات إحتياطية ينبغي أن تتوفر. أن تؤخذ بالحسبان في البيئة الشديدة البرودة
 .األرضيات األنعم ربما تقدم قوة تحكم أآثر

جهزة ربما تقدم مخاطر تلك األ. ؤخذ بالحسبان أثناء العمل في الثلج أو الطرق الثلجيةتجهزة الجر يمكن أن أاستخدام  -7
 .عثرات أيظا لذلك ينبغي تقييم الحالة بعناية

قدم القبعات الصلبة والبطانات يمكن أن ال ت. اذا تطلب العمل القبعات الصلبة فينبغي تزويدها ببطانات في المناطق الباردة -8
في الطقس الحار . م بحرصوفقدان الحرارة فذالك ينبغي أن يقيَّ لسعة الصقيعالحماية الكافية من البرد وربما يزيدان مخاطر 

ل ظوالضمادات الماصة للتعرق وملحقات تشكل . عتبر للسماح للحرارة بالمغادرةالقبعات الصلبة المهوية ينبغي أن ُت ,القاسي
 .تتوفر مع القبعات الصلبة في الجو الحار جداشعة الشمس قد يمكن أن أمن 

رتدى للتقليل من الوهج وحماية العين من الثلج أو المطر أو الغبار و واقيات العين المغلقة ينبغي أن ُتأالنظارات الشمسية  -9
نظارات السالمة مجموعة من . ر واقيات العين المصممة ضد الضباب في الطقس البارد جداخذ بعين اإلعتباو. عندما يتواجد

ينبغي أن تتوفر ) الشفافة(العدسات الواضحة . الملونة ينبغي أن تقدم للموظفين في حالة العمل في ضروف االضاءة الغامضة
النظارات المصفية لالشعة غلى الرغم من غالء ثمنها هي تقلل من وهج الضوء الى حد . للعمليات الليلية التي تستمر في الظالم

آال . من األشعة فوق البنفسجية والتي تعزز المقارنة والوضوح محددة أطياففي الحقيقة توقف ية ات المصفِّالعدس. آبير جدا
 .النوعين من العدسات هي مناسبة للعمل في ضروف الثلج

 .ن تتوفر للعمليات في الظالمأالمصابيح التي ترآب على الراس ينبغي  -10

 -11 .في الطقس القارس وفي حالة العواصف الرملية في الصحراء لسعة الصقيعقنعة الوجه ينبغي توفرها للحماية من أ

جرى بين ن ُيأوالفحص الروتيني اليومي للراديو ينبغي . ثناء العملياتأن تعمل بشكل جيد أالراديوات الالسلكية ينبغي  -12
ن يكون تحت المراقبة بشكل دائم والفحص الروتيني للراديوات أساسي في المعسكر ينبغي والراديو األ. العمليات والمعسكر

 .ن يتمأينبغي 

سعاف لحالة الطواريء ومحتوياتها تتبع ضروف العمل إآل سيارة تعمل بشكل مستقل ينبغي أن تحتوي على علبة  -13
تعليمات الطواريء ينبغي . لراحةثناء وقت اأفي الجو الحار جدا آل سيارة تزود بقماش مشمع قابل للطي لتوفير الظل . المحلية

 .ن تتوفر في آل عربةأ

ن دليل المشغل المقدم من الصانع  يحتوي على درجات الحرارة الدنيا لتشغيل إالجو البارد جدا يؤثر على المعدات لذلك ف -14
 .وهذا مهم خاصة لخراطيم الهيدروليك. المعدات والسوائل المستخدمة

وانخفاض درجة الحرارة  لسعة الصقيعجل أتفحص نفسك وفريقك من (شخاص ى سالمة األالطقس البارد جدا يؤثر عل  -15
 .فوا على أعراض الحرارة والبرد المتعلقةالموظفين ينبغي أن يتعرَّ). تدريجيا قبل مالحظتها جمدتن تأوالتي يمكن 
 )لسعة الصقيعشاهد المقاطع التالية عن .(بالمرض
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) لبقية االصابع
لتحمي عينيك منا الثلج المتطاير ومن الوهج الذي يسببه لمعان الجليد 

مع اشعة الشمس
نظارات السالمة

خريناشارة لآللمناداة اآلخرين ولإل صافرة
لتبقيك عائما في مياه الجليد بدلة سباحة يمكن رؤيتها بشكل عالي 

خرينقذ بواسطة اآلنإلنقاذ اآلخرين أو لت ملمتر من حبل البولي روبيلين  10متر بسماآة  30
العائم

إلمساك والتحرك على طول الجليد لتتم عملية اإلنقاذ الشخصي إذا ل
تكسر الجليد

بالجليد نقاذ الخاصةمعاول اإل

 

 اعتبارات عامة -5-14-3
 .فوقهو سيارة السيرأفحص قبل السماح ألي عامل سماآة الجليد ينبغي أن ُت -1
 .ثناء فحص طبقة الجليدأالموافق عليها ومن المفضل ارتداء بدلة النجاة الموافق عليها  نجاةجاآيت ال رتِدإ-2
 سم 1ن يرتدي لجام السالمة المتصل بحبل انقاذ سماآته أامتار على حدة وقائد الفريق ينبغي  10مسافة  بَقإ -3

 بروبلين يحمل من قبل احد اعضاء الفريق-متر من البولي 20وطوله 
 .جل العمل المتكرر فوق الجليد لضمان السالمة باستمرارأ افحص الجليد على فترات منتظمة من  -4
 .الجليد اآلمنسماآة  -5

ضعف من الجليد أوهو ) فيه فقاعات هواء( آثافةقل بيض هو األقوى والجليد العاتم األزرق هو األالجليد الشفاف األ -
جليد . لتحمل الحموالت منًاآلى وجود الماء من خالل ذوبان الجليد وليس إويشير الجليد الرمادي . زرقالشفاف األ

 .أآثر سماآة هي مقبولة% 30وآقاعدة عامة . سمك من جليد المياه العذبةأون ن يكالبحر والجليد الملحي يحتاج أل
ليها نصف طبقة الجليد االبيض المستمر إ زرق آاملة مجموٌعر عن طريق طبقة الجليد الشفاف األقرَّسماآة الجليد ُت -

 .بالتجمد
 .فتحات الفحص ينبغي أن تقطع حسب اإلجراءات المحلية -

 -4-14-5 ة لفحص قوة الجليدالمعادلة الذهبي

المخطط سيسمح بشكل معين للعمال والمشرفين لتقرير سعة . نتقال أو التوقف فوق الجليدستخدام عند اإلالمخطط التالي هو لإل
و نوعية أرهاق و اإلأمهما يكن فان التقليل من الحمولة هو مطلوب حسب اإلجهاد الحراري . الحمولة مستخدمين المعادلة

يوجد هناك عدة  حيثالمخطط هو توجيه بالوقت . و غطاء الثلج وفترة التحميل أو سرعة العربة أو الشقوق أالجليد 
 متغيرات

Page 78 of 184 



 

 

 

P 

H 

 

P = 4 times (75 squared) 

P = 4 times (75 times 75) 

P = 4 times 5,625 

P = 22,500 Kg’s 

 

Page 79 of 184 



و تستمر حتى يتم أن تكرر العمل أو المعدات أشخاص ن ضروف الجليد هي محل شك وال يمكن لألإفي آل وقت 
 .سطة المختصالفحص المالئم بوا

 -5-14-5 العربات والمعدات
ل الوزن سجِّ. شخاص ووقود العربةوهو وزن المعدات والشحن واأل: جمالي للعربة نك تعرف الوزن اإلأتأآد من 

اذا لم تكن تعرف وزن العربة  -مالحظة. جمالي للعربة والتاريخ على لصاقة والصقها على المعدة والعربةاإل
 فعليك توزين العربة المحملة ىجمالاإل
 

نت تحتاج لهاألماذا  معدات السالمة في العربة
لقياس سماآة الجليد وحرارة الهواء ءزميل جليد ومثقب وميزان حرارة الهواإفأس و

لتبقى على اتصال مع فريقك ولطلب المساعدة قمار راديو مستقبل ومرسل وموبايل يعمل عن طريق األ
اتصاالت الكتروني آخرالصناعية أو جهاز 

نتباه في غالق المناطق الخطرة وجذب اإلإلتحذير اآلخرين و
حالة الطواريء

)اعالم,علُش,عواآس, اعمدة(اجهزة التحذير 

ي حريق في المعدة او العربةأطفاء إل مطفئة حريق
صابات الثانويةلمعالجة اإل وليةسعاف األعلبة اإل

ماء الشرب جلأو الثلج من أذابة الجليد إل و معدنيأقدح خزفي 
تزود بالطاقة وتوفر بعض الدفء : الطعام والمشروبات الموفرة للطاقة: حصص الطواريء

القهوة والشاي والشوآوال (وخالطات المشروبات الحارة 
)يةورالحارة الف  

زالة الثلج العالق في العربةإل مسحاة الثلج
للمحافظة على الدفء والجفاف بطانية ولباس تدفئة احتياطي وأآيس نوم 

خرينآللو التأشير أجل الدفء أشعال النار من إجل إ من  و مواد أعة شمع وبيل وآبريت عازل ضد الرطوبة أو وال
شعال النارإل

 
 الحد االدنى للمسافة بين العربات -5-14-6

سماآة  X 200المسافة بين العربات ينبغي أن تكون على االقل : آيلو جرام 5000في حال الوزن االجمالي حتى 
 200ن تبعد أينبغي   واحد آيلوجرام على طبقة جليد ا متر 4500فعلى سبيل المثال فان العربة التي تزن  ,الجليد

 .متر عن العربة التالية
 

 500قل المسافة بين العربات ينبغي أن تكون على األ: آيلو جرام 63500حتى  5000في حال الوزن االجمالي من 
X ن أينبغي  واحدآيلوجرام على طبقة جليد ا متر  10000فعلى سبيل المثال فان العربة التي تزن  ,سماآة الجليد

 .متر عن العربة التالية 500تبعد 
في . دنى من المسافة بين العرباتالحد األب تسمحن جزء من جسم الماء وهي صغيرة جدا أل هيبعض طبقات الجليد 

 .ن تكون عربة واحدة تعمل على طبقة الجليدأهذه الحالة ينبغي 
ذا إن تتبع العربة الخفيفة وأقل دقيقتين قبل ذا لم يكن هناك عالمات تحكم بها المسافة بين العربات فانتظر على األإ

ن تنتظر على أفعليك . آيلومتر بالساعة 10آثر من أبسرعة ليس  سافرانتآان آال العربتين متشابهتين بالوزن و
ن أن الجليد ينبغي إفي آال الحالتين ف) آيلوجرام 63000لى وزن حتى إ(ن تتبع العربة الثقيلة أدقائق قبل  5االقل 

 .دنى من السماآة المحتاجة لتحمل الوزن االجمالي للعربةيمتلك الحد األ
 لمعداتايقاف العربات وا  -5-14-7

قبل  :ن تتفحصأو معدتك على طبقة الجليد عليك أن توقف عربتك أ
 شخاص جمالي للعربة بما في ذلك الوقود والمعدات والشحن واألالوزن اإل -

تفحَّ :ص خطة السالمة المتعلقة بالعمل على الجليد
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 .م الجليد البحريأدنى من السماآة وهل هو جليد الماء العذب الفترة الزمنية القصوى على الجليد والحد األ -

 55ايام  تتطلب على االقل  7قل من أآثر من ساعتين  ولكن أن العربة الخفيفة التي تتوقف إعلى سبيل المثال ف
 .و الجليد الجيد من الماء العذبأسنتيميتر من سماآة الجليد الشفاف 

قل سماآة وقوة على ضفاف الجليد أسمك على طريق العربات ولكن هو أبا الجليد غال_ التحقق من سماآة الجليد -
 .بجانب طريق العربات

 .العربة باالضافة لطول المعدة طول_قل بقدر طولين جانبًاوقف العربة والمعدات على األأ_ المسافة -

 -8-14-5 قيادة العربات على الجليد

 :تفحص, الثلجي عربة على طبقة الجليد وحتى عربة ألقبل القيادة 

  .شخاصمالي للعربة بما في ذلك الوقود والمعدات والشحن واألجالوزن األ -

 :تفحص خطة السالمة المتعلقة بالعمل على الجليد

عربة خفيفة بوزن و. آج 500سنتمتر من الجليد الشفاف العذب لتحمل  18عربة ثلج واحدة تحتاج _ سماآة الجليد -
 سنتيمتر من سماآة الجليد 38اقل ألاآج تحتاج على  5000جمالي اقل من إ

 .القصوى المحددة ةبطأ من السرعأدائما عليك القيادة _ ود السرعة دح -
 .دنى للمسافة بين العربات على نفس الطريقألالحد ا -

 سماآة الجليد X 200 بعيدًا بَقإآج  5000جمالي تحت في حالة الوزن اإل > 

 سماآة الجليد X 500بق بعيدا إثقل في حالة العربات األ >

و ترقق الجليد بسبب أصالح المناطق التي تحت اإل, على سبيل المثال_ الحاالت الخاصة على طول الطريق  -
 .و بجانب الجزر والشواطيءأو ضفاف الثلج أالتيارات النهرية 

 توجيهات عامة لتشغيل عربات المسح االهتزازي على طبقات الجليد  5-14-8-1

 .تي منه الماءأو الشق الذي تأعن الحفرة  جارية على الجليد وتفيض على المنطقة تحرك بعيدًاتشاهد الماء  عندما  -1

 20بتعد بمسافة آمنة على االقل أخرج من المعدة وأ ,صبح ظاهرا في الشقوقأو الجليد والماء أذا علقت المكنة في الثلج إ -2
المعدات ). رضية البحرأتقاس من سطح الجليد الى (الماء  طول مرتين من عمقأذا استقرت المعدة فعليك ربط حبل إو. مترا

 .و العقدأي وقت لذلك آن حذرا من الحبل وال تخطو فوق االنحناءات أن تسقط من خالل الجليد في أالعالقة يمكن 

. و فوق شقوق رطبةأوال توقفها قريبة من بعضها . ذا آانت المعدة متوقفة على الجليد فاسمح بمسافة آافية بين الوحداتإ -3
اعبر الشقوق الرطبة . من حافة الشق الرطب متر بعيدا عن الشقوق الرطبة وال تسير قريبًا 50يقاف العربة على االقل إوعليك 
 .و المتجمدة ثانية ليست من ضمن الشقوق الرطبةأالشقوق الجافة . و بشكل عموديأصحيح  لبشك

ستبدال القرار ازات عندما ال يكون هناك شقوق رطبة وال يعني ذلك إللتوقف للهزَّزمن ا ,جل التوقفأالمثال التالي فقط من  -4
  )هتزازاتازات تنشر اإلالهزَّعندما (التوقف الديناميكي  علىينطبق المثال ال .و البحث المتعلقأالجيد 

 وقت التوقف درجة الحرارة
10º F 24  ساعة 
20º F  6 ساعات 
30° F  45  ساعة 
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 -5 .خذ بالحسبان تعليق العمليات على بحر الجليديام فينبغي األأالربع  40ºFق معدل درجة الحرارة  فو اذا آان

 .حتمال افتراق الجليد عن الشاطيءال ينبغي توقيف العربات على الجانب البحري من الجزر إل -6

 .ل المثالعلى سبي, ن درجة حرارة الجليد هي مهمةإحتى عندما تكون طبقة الجليد آتلة واحدة ف

 10ºFبدرجة حرارة الجليد . اقدام  3رطل في المتر المربع تدعم ب  65000 -
 اقدام من سماآة الجليد 4ب تتطل 28ºFرطل في المتر  وفي  65000 -

او  10º Fالهزازات في درجة حرارة . رطل 72000اقدام من الجليد البحري لتحمل  3.5ذا آان هناك آحد ادنى إ
من الجليد . اقدام 5.5 اذا آنت على حافة الشق الرطب سوف تحتاج. اقدام   4.5هناك سوف يكون , 28ºFاقل من 

 .28ºFمن الجليد البحري في   8.5و    F ’10في درجة حرارة 
ن يكون عاديا عند عبور أنحراف يمكن و اإلأنغماس اإل. و تكسر الجليدأمامك تغطس أابتعد عندما تشاهد معدة  -7

 .ذا آانت مياه البحر تفيض فوق الجليد من الشقوقإ الشقوق الرطبة ولكن ليس
من خالل طبقة الجليد والماء سوف يفيض من الحفرة  ُتحفر حفرة يمكن ان. ن الجليد يطفو على مياه البحرأتذآر  -8

). السماآة العائمة(المسافة من مستوى الماء في الحفرة الى سطح الجليد تسمى . علىنشات في األإبضع من خالل 
ن الجليد أيقاف العربة على الجليد وهناك حفرة خالل الجليد بجنب المعدة وفاضت الماء فوق الجليد فهذا يعني إاذا تم 

 .آثر مما ينبغيأتم التحميل عليه 
فاذا حفرت حفرة خالل الكوم . منع الهواء البارد من تنمية الجليد بقوةآوام الثلج آبيرة جدا وثقيلة وتأبعض  -9

آثر أن الجليد تم تحميله أعلى سطح الجليد وخالل آومة الثلج فهذا يعني أوالماء اندفق من الحفرة الى وطبقة الجليد 
 .من طاقته

سطح الجليد تحت مياه البحر ويسبب  نه يدفعإف عندما الثلج يغطي الجليد بسماآة ويطبق حمولة على طبقة الجليد -10
 .بالجليد ينبغي تجنبها ةو الماء المغطاأفالثلوج الذائبة  ,اختراق الماء لقاعدة الثلج

ماآن التي يكون بها الثلج ن تكسر الجليد وخاصة في األأنخفاض الحاد بدرجة الحرارة يمكن الرياح الشديدة واإل -11
 .محروثا حديثا

والذي . ندفاع المديهي تسبب عادة ضغط الحواف واإل. في المنحدر الشمالي سودرقية هي تالرياح الشمالية ش -12
ن تسبب ضروف أويمكن , ن تسبب فتحات في الجليدأوالرياح الجنوبية غربية يمكن . قد يسبب اندفاع زائد للماء

 خطرة
 .ةمحدودحرث الثلج على شكل ساتر لتوضيح االئر فان حمولة الثلج ال تزال عندما ُي -13
ن إو الغير محروث فأثر المحروث األ تفي حاالو. وضحأحرث يمكن عادة رؤية الشقوق بشكل ثر ُيعندما األ  -14

 .خفتهاأخير قد تكون غطت الشقوق الرطبة وهبوب الثلج األ
شقوق الة والضغط القليل للحافة مجتمعًة ليست الشقوق الرطبة الرئيسية ولكن الالمشكلة مع الشقوق الفعَّ -15
الشقوق األصغر تشكل عندما حمولة . و معامدة للشق الرئيسي أقدام متوازية أصغر التي ربما ال تبعد سوا بضعة األ

سوف  مل فوق الجليد مسبقًااذا اصبحت بين تلك الشقوق الرطبة فان الثلج الذي حُّ. الثلج تزداد حول الشق الرئيسي
 .و البلدوزرأيبدأ بالغرق مع الهزازة 

نت ال يمكنك أن تغرق بسرعة في هذه الحالة وأالمعدات يمكن . ماء المندفق فوق الجليد هو حمولة إضافيةال -16
 .ليهاإذا توقفت عن الغرق فال ترجع إو. مرآبةللذلك ينبغي عليك مغادرة ا: ة جليد صلبةعلى حافة قطإ السير خارجًا

مامها وشق خلفها والمسافة بين الشقين أك شق رطب ن ال تهز على خط واحد عندما يكون هناأي الهزازات ينبغ -17
 .و اقلأمترا  85
الهزازات التالية . ق قبل العبورن تتفرَّأفينبغي . ال تعبر الشقوق الرطبة بواسطة الهزازات على شكل نسق -18

آثر أيت الماء يتدفق ويسيل وانشقاق أذا رإو. الشق الرطب التي قبلهان تراقب ردة فعل الجليد عندما تعبر أينبغي 
 .من غير منطقة اإللتفاففعليها 
ن أدنى من للمسافة ينبغي الحد األ. ن تبقى على المسار المخصص دائماأالمرآبات التي تعمل في الجليد ينبغي  -19
 .ن تفحصأمداد والطريق المؤدي للخط ينبغي وطريق المعسكر وطريق اإل. حافظ عليه دائمًاُي

 -21 .دقيقة 15آثر من ألمعدات الثقيلة ينبغي ان ال تبقى متوقفة على الجليد العائم  ا
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 من على جليد الماء العذب او جليد البحرالجليد والعمل اآل سجالت  -5-14-9
ن يكونوا متواجدين للتنسيق مع رئيس فرق المساحة حول جميع أصون في الفرقة ينبغي فاحصوا الجليد المخصَّ

 .ن آل الطرق قد تم تفحصها بما يخص سالمة الجليد قبل العبورأالعمليات وانتقاالت المعسكر لضمان 
قل تلك المعلومات الى قسم المساحة نفاحصو الجليد هم مسؤولون عن الحفاظ على سجل الجليد وعمق الماء وعن 

 .خارطة األخطار تمام تحديثإل
 

وهي المصدر الرئيسي لفحص ) البجي(ب على عربات النقل ترآَّ) GPR( ختراق االرضإثاقبات الجليد ورادارات 
ماآن التي تكون سماآة و في األأماآن التي ال تصلها المرآبات ويمكن استخدام المثاقب الكهربائية في األ. الجليد

 .الجليد فيها محل شك
 GPR(الرادار المختراق لالرض  وعند استخدام نظام المثالي فعلينا تنصيب التحقق الزمني من قراءات ال )

)GPR( _ دليل الحفر مع مثقب آهربائي مزود بالطاقة عن طريق الوقود يستخدم في هذه الحالة لفحص قراءات ال
)GPR (للتأآد من صحتها. 

ن أي بقعة غامضة حيث يمكن أواآوام الثلج و فاحصو الجليد يقيسون الجليد وعمق الماء والشقوق وحواف الضغط
ن يتدربوا أفاحصو الجليد ينبغي . التكرار في الحفر يعتمد على حالة الجليد الموجودة. تشير لتغير في حالة الجليد

, علمن ُتأل ينبغي قاَبخطار ُتأي أ. على عمليات الحفر ويتلقوا التدريب الخاص بالعمل من فاحصي الجليد الخبراء
هذه المعلومات سوف تكون مشترآة بين العاملين بعدة طرق ومنها . عهم يكون رئيس الفرقة على علم بهاومواق

 .وتحديث آومبيوتر اإلبحار وإجتماع السالمة, توزيع الخرائط 
 وضع سجل طبقة جليد -4-14-9-1
 :جراءات السالمة التاليةإن تمتلك أفعليك , ول شخص يدخل على منطقة الجليدأذا آنت إ

 .طبقة الجليد والتي تتبع افضل الممارسات بناء نشاءإنشاء وخطة السالمة في الجليد لمراحل ما قبل اإل -
  .تدريب السالمة الخاص بالجليد الذي يتضمن تقنيات االنقاذ الشخصي -
  .شريك يعرف تقنيات االنقاذ واالنقاذ الشخصي -

الحظ  .ن التيار يضعف الجليد ويشكل البقع الرقيقةألخطر من برآة الجليد أن يكون أن النهر الجليدي يمكن أ

 .قدامو العمل على األأالمسير  -5-14-9-2

 :جلأمن  قبل الخطو على الجليد تفقد خطة السالمة

ن يمكنك أسم من الجليد الشفاف ذو النوعية الجيدة قبل  10قل ن تكون على األأينبغي _ سماآة الجليد المطلوبة -
 .سم 15ن تكون السماآة أآثر من ساعتين فينبغي أ للوقوفطت ذا خطَّإو. المسير فوقها

في التعامل وخاصة بالقرب من الشواطيء وعند  آبيرًا ختالفًاإن تحدث أسماآة الجليد يمكن _ الضرووف المحلية -
لى معدات حماية شخصية إنك تحتاج إذا آان هناك مياه مفتوحة قريبة فإو. و عند ضفاف الثلجأنهر لنحناء اإ

 .نقاذ في الجليدالسالمة الخاص باألوتدريب 
آال العضوين من الفريق لديهما . زواجأفحص سماآة الجليد تتطلب العمل  والمسير على شكل _ نوعية العمل -

نقاذ الشخصي ن يكونوا قد تلقوا التدريب على تقنيات اإلأينبغي . متار جانبًاأ 10قل ويبقيان على األ بدالت العوم
 .جليد المالئمةواستخدام معدات فحص ال

 .نشاء االول من غطاء الجليدو خالل تشكيل اإلأولى لسماآة الجليد ال تسير وحدك عندما تاخذ القياسات األ _ فريقك -

 -10-14-5 نواع الجليد في غطاء الجليدأ

 .نباتاتلالجليد الشفاف خالي من الفقاعات وا -
 .الجزر والخطوط الشاطئيةضعف حول أرق وأن يكون أن الجليد يمكن إي جزء من الماء فأ في  -

ن تؤثر أالتيارات المائية والشالالت الثلجية والرياح الشديدة والتغير المفاجيء في درجات الحرارة جميعها يمكن  -
 .على قوة الجليد
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جودة الجليد وقوته ختالف في السماآةواإل& نوعية الجليد 

الجليد االزرق في البحيرات واالنهار

السماآة والجودة الرسميةآبر في حال أقوة  ةزرق في البحيرات العذبالجليد األ
السماآة تتغير قليال في المنطقة

زرقالجليد النهري األ نوعية متوسطة من الجودة المنتظمة 

اختالف متوسط الى عالي في السماآة   حمولة متنوعة حسب تنوع السماآة 
سفل بسبب آثر عرضة لفقدان السماآة من األأ 

المائية التيارات  

الجليد االبيض من الفيضان الطبيعي او اليدوي

الجليد الفيضي المنشأ االبيض جليد ذو نوعية جيدة بحسب السماآة الرسمية

التشكالت الجيدة تعود بسماآات منتظمة

قوة الجليد تختلف مع اختالف السماآة بيضالطبيعي األالجليد الفيضي 
سماآة الجليد تختلف آثيرا

حتواء العالي للهواءختالف في الجودة حسب اإلإ التي  حتمال آبير لوجود الجيوب المائية والهوائيةإ
تقلل من سماآة الجليد

الجليد المتشكل فوق المستنقعات العشبية او الخث

القوة تختلف حسب اختالف آيمياء الماء ودرجة 
الحرارة

ختالف آبير فوق آل المنطقةإ
السطح يمكن ان يتغير بسرعة من خث متجمد الى 

عمق الجليد يعتمد على درجة الحرارة وترآيب جليد عائم فوق الخث
اآته على الطبقة االرضيةالخث وسم  الطبقة الثلجية تتطلب تحليل خاص

 

 1-10-14-5 جليد البحر
 .الدببة القطبية تسكن في المغارات الثلجية فينبغي الحذر -
 .الشقوق وحواف الضغط تتعرض للتغير الثابتن إجليد البحر قابل للتحرك لذلك ف -

 .ي تغيرات في الجليدأغ عن وبلِّ. ي شقوق مهمةأ سجل  -
  .قرب ما يمكن من ذروة الحافةأو, فحص الجليد في آل جانب من حواف الضغطإ -
لتفاف وعلِّم فحص سماآة الجليد وعمق الماء على طول مسلك اإلإ, لتفاف مطلوب بشكل ضرورياذا آان اإلإ -

 .لواح المساحةأيق بالطر
 .ل النتائجفحص وسجِّإ. ي شيء شاذأ تحرَّ عن  -

ن تقود المرآبة فوقها وفي هذه أقدام قبل على األ أن تتحرى عنها سيًرعندما تواجه مكان بقعة لينة في الجليد فينبغي  -
 .ذا آان ممكناإالحالة ينبغي استخدام المثقب اليدوي 

رون المسافة بين وميكانيك الهزازات هم من يقرِّ وتوصيات رئيس الفرقةسماآة الجليد بشكل عام وعمق الماء  -
 .الحفر المحفورة
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 -11-14-5 نواع الشقوق في طبقة الجليدأ

شقوق بسبب التغير بدرجة الحرارة ةسماآة الجليد

  عليك وضع :و نصف سماآة الجليدأالشق بربع  -*
ل وسجِّ اصلحوعالمات في المنطقة وراقب 

صالحاتاإل

الشقوق الجافة
سفل طبقة الجليد                    ألى إال تصل  -*

    
آثر من نصف سماآة الجليد أالشق عندما يكون  -*تسببها  -*

غالقهاإفعليك تعليم المنطقة و
عن الشقوق  مشرفك ابلغ -*

و أنحناءات الجليد بسبب وزن الحمولة إ
تغير درجات الحرارة

خرينمام اآلأعلم المنطقة واغلقها  ‐*الشقوق الرطبة
بلغ مشرفك عن الشقوق ‐*  -*   يسمح , سفل طبقة الجليدأالشق الذي يصل الى

بوصول الماء الى السطح

الشقوق بسبب الحمولة الزائدة

زالة الحمولة عن الجليدإعليك  فورًاالشقوق الشعاعية *‐ 
ابلغ المشرف عن الشقوق ‐*.مثل  القضبان التي تشكل بناء العجلةتبدو  -*
والحمل _ن الجليد قد تحمل فوق طاقتهبأالتحذير  -*

ربما يكسر الجليد ويهبط

دروا المنطقةان الجميع قد غأآد أفورا ت -* الشقوق المحيطية ‐* 
تشكل دائرة حول الحمولة *- 

ابلغ مشرفك عن الشقوق -* من آثر أان الجليد قد تم تحميله بأتحذير  -*
والحمولة تقريبا ستكسر الجليد_طاقته  

دروا المنطقةان الجميع قد غأآد أفورا ت -* شقوق محيطية مع شقوق شعاعية: خطر شديد جدا 
وتاد على شكل فطيرة أ تشكل  -*

 ابلغ مشرفك عن الشقوق -* ذا لم يكن قد تكسر فقد يتكسر إالجليد قد فشل و -*
ي لحظةأب

 

 الجليدالحفر في  -5-14-12

ن آل أن تخصع للفحص بشكل آامل بواسطة ميكانيك مؤهل لضمان أن عربة رادار اختراق االرض ينبغي إ العملفي بداية 
 الل الفحص ليكون متآلف مع صيانة الحفارةخن تترافق بميكانيك الحفارات ينبغي أ. حفر بحالة جيدةة الليَّآجزاء من األ

إن عربة رادار إختراق األرض ينبغي أن تزود باألدوات الضرورية إلجراء الصيانة الروتينية  لعملوقبل بداية ا
ن تتضمن المفاتيح المسننة لشد الوصالت الهيدروليكية وتغيير رؤوس دوات ينبغي أاأل. صالحات في الحقلواإل

 .نكسار السالسل وغيرهاإالحفر وتبديل الوصالت الرئيسية في حال 
 .ومعرفة نظام تتبع العربة ومخطط الرحلة, وقات معينةدارة بأغ اإلينبغي أن تراقب الراديو وتبلِّ إدارة الرحالت

 العناصر التي يتم احتياجها -5-14-12-1
قل قطعتين حمل في السيارة على األإ. ر آفاءةآثهي األنواع األ مائلة ع المزودة بمسكات آاربيديةالقط :رؤوس حفر -

 .ثالثة فذلك موصى بهذا آان هناك قطعة إو
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اف ليعلق شكل خّطبقدم لقياس سماآة الجليد ونهاية القنات تحنى  8قل آهربائية بطول على األعزل قطعة من قناة  -
 .انشات 6سفل طبقة الجليد بعد حفر الحفرة ويمكن تدريج القناة آل أفي 

ستمالآها من ورشة إل بقطعة حديد يمكن ن يثقَّأالحبل يمكن . قدم لقياس عمق الماء 30قل بل بطول على األح -
 .اقدام 5ويمكن تقسيم الحبل الى تدريجات آل درجة . الميكانيك

 )قطع الحفر(عدد زائد من  -
 .و االلتفافاتأو المناطق الواجب تجنبها أالرقيقة من الجليد ذات السماآة المناطق  أشيرلواح لتأو أعالمات  -
تربط و مربوطة جانبا لتحصر حمَّالةبن العربات تزود إرضي فراق األختللعمليات التي يستخدم فيها رادار اإل -

 .محصورة ومؤمنةوتكون  الرادارزالجة ثابتة أو مشابهة لزالجة وحدة 
وتسربات السوائل وغيرها باالضافة  طاراتلتفحص اإل: ما قبل الرحلة مثل الدورة حول العربة قائمة فحص  -

 .آد من عدم التسربأالهيدروليك للتنابيب ألمستوى السوائل ووصالت 

 الحفر في جليد المياه العذبة  -14-12-2    

نبوب الحفر أذا تحرآت العربة وآان إ. ثناء الحفرأن العربة مؤمنة ضد التحرك أقبل رفع برج الحفارة تأآد من  -
حتى  يمينًا وشماًالالمقود حرك . ختيار الموقع الذي سيتم حفرهإبعد . داخل الجليد فهناك نتائج غير مرغوبة فورية

 ء عمليات الحفرار أثنام رؤية واضحة للحفَّمستقرة ويقدِّضع عربة البجي جانبا فهذا يجعل العربة . تستقر العجالت
 .ناء الحفرأعلى دوران المحرك بوتيرة عالية  بِقإ -
س الحفر أنبوب الحفر وتفحص رأرج ْخأآان الحفر ال يستمر بوتيرة عادية ف فإذاآثر من طاقته أل المحرك ال تحمِّ -

ن ينتج عنه أو الضرب برأس الحفر يمكن أالضغط الزائد على سالسل السحب والدفع . وغيرها القطعواستقامة 
 .س الحفر في الجليدأن يعلق رأو حتى أسوأ من ذلك أو أحد االجزاء أآسر 

رب من ن تتفحص بالقنهار حاول أاألعشاب وشجيرات وعند الحفر في البحيرات العذبة أو البحيرات التي فيها أ -
, ن الثلج المتراآم يعزل تحت الجليدأل ,ة الجليد بالقرب من الضفاف يكون أرقن طبقالضفاف حيث يتراآم الثلج أل

يضا تفسخ مواد عضوية فاسدة بالقرب من سدود القندس التي قد تخلق حاالت وهناك ربما أ. يبطيء عملية التجمدو
 يقمن الجليد الفاسد الرق

 8الى  6ن يكون هناك من يمكن أ. الذي هو على المسار عبور البحيرات الكبيرة والحفر في الثلج المتراآم االعمق -
 .ختالف في سماآة طبقة الجليد بين الجليد الغير مغطى بالثلج والجليد المغطىإنشات إ

ن ليس هناك آد بأحفر من الجانبين للتأوبالنسبة للشقوق الكبيرة ينبغي أن ُت .تقابلك يل آل الشقوق المهمة التسجِّ -
 .نحدارإ

ذا آان وإ. ر فيهو هناك تغيُّأعرض أوللتأآد هل الشق يصبح  ,م الأآثر من خط أنه يقطع أي شق للتأآد من أتبع إ -
 .لهاهناك تغير فافحص السماآة وعمق الماء وسجِّ

جانب من حواف الضغط وفي أقرب في آل حفر إ. ن تكون موجودة في البحيرات الكبيرةضغط يمكن أحواف ال -
 .مكنمكان ممكن من القمة إذا أ

 السالمة في ما يخص حفارة الجليد المحمولة -5-14-13      

 .دوات الطاقةأوراقب ماذا تفعل وآن على ترآيز دائم بتشغيل آن حذرا  -
 .جزاء المتحرآةوالشعر الطويل يبقى بعيدا عن األ ,لباس فضفاض وقفازات. البس بشكل صحيح -
 .قبل توصيل البطارية "طفاءإ"آن متأآد من وضع المفتاح في حالة . يِضَرتفادى التشغيل الَع -
 .داةو المفاتيح القابلة للتعديل قبل تدوير األأل مفاتيح المسننات أز -
 .على الحفارة وحافظ على التوازن دائمًا كبَّال تْن -
 استخدم معدات السالمة وارتد واقية العين دائمًا -
 دوات القطع حادة دائمًاأدوات بحذر واحفظ أاال حافظ على -
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 ساعات التشغيل 5-15

ذا لم يتم إمن خالل عملية تقييم المخاطر قبل البدء بالعمل الليلي و. العمليات الليلية تتطلب تخطيط خاص وتحذيرات خاصة
 :خطار تتضمنواأل. ن يجرى العملألى مستوى معقول قال ينبغي إتخفيف المخاطر 

 .منطقة التسجيلن مِّأ -
 .حطام المتفجرات المتطاير -
 .خطر التعثر والسقوط في الحفراو المسارات -
 .حد العمالأضياع  -
 .الفرص المتزايدة للحوادث بما فيها اصطدام المرآبات -

ل لذلك هناك توصيات بعدم العم. ماآن البعيدةة في الغابات واألخالء المصابين من الخط في الليل صعب جدا وخاصَّإ, يضاأ
 .و لفترات محدودةأبالليل 

 1-15-5 العمليات الليلية على االرض

تراخيص خاصة ربما لضافة باإل. نظمة الحكوميةدة من قبل األالعمليات التي تتضمن التفجير في الليل في بعض البلدان هي مقيَّ
و التراخيص أنظمة الحكومية المحلية ن واألن القوانيتمعَّ. ي عمل ليلي ينبغي المبادرة بالترخيصألذلك قبل . طلب للعمل بالليلُت

 :فهناك التوجيهات التالية. يه ذا آان العمل في الليل مرخصًاإ. دة المحليةالمقيِّ

ذا آنت ال إو. والموظفين ينبغي أن يلبسوا ستر النجاة العاآسة. اإلضاءة الكافية ينبغي أن تتوفر لجميع فرق العمل -1
 .مشرفكترى جيدا لتؤدي عملك فعليك إبالغ 

استطلع المكان الذي ستعمل فيه الهزازات قبل حلول , على سبيل المثال. خطِّط لتأدية العمل الليلي قدر اإلمكان -2
فيمكن ان ال ُترى في الليل إذا لم يتم , الظالم حيث يمكن وجود األبنية والمجاري المائية وخطوط نقل الطاقة وغيرها

 .استطالعها في النهار
 .واريء ينبغي تحديثها لتتضمن العمليات الليليةخطة اإلستجابة للط -3
 .المواقع الرئيسية مثل راديو المعسكر الرئيسي ينبغي أن تدار أثناء إجراء العمليات -4
 .السلطات المحلية ينبغي أن تبلَّغ في آل العمليات الليلية -5
 .الوقوع في حفرة خطر آبيرالمسير بشكل مختصر من دون وجود مسار محدد ال ينبغي أن تتم في الليل ألن احتمال  -6
 .والطعام وإدارة اإلرهاق) الليليينغرف المنامة للعمال (إنتباه خاص ينبغي أن يكون في ما يخص مكان اإلقامة  -7
 .استطالع المناطق التي سوف تكون فيها العمليات الليلية ينبغي أن يتم في النهار -8
 .ينبغي تعليم آل العوائق بعالمات عاآسة للضوء -9

 .يكون هناك مسؤول السيفتي ومساعد الطبيب أو الممرض في الحقل أثناء العمليات الليليةينبغي أن  -10
 .إتصال متكرر ينبغي أن يتم مع جميع العاملين في الحقل -11
 .التفقد ينبغي أن يتم لجميع المجموعات التي تعمل في الليل بعد إنتهاء العمل -12
 .مع آل مجموعة ينبغي أن يكون هناك مسعف أولي مؤهل -13
 .آل شخص ينبغي أن يكون هناك مصباح رأسي مثبت على القبعة الصلبة مع -14
 .وجود الصدريات العاآسة والترس المالئم للطقس -15
وال يمكن وجود عمليات جمع . فقط فاحصي الخط والمفجرون والمسجلون ومساعديهم سوف يعملون في الليل -16

 .الكابالت وال مد الكابالت في العمليات الليلية

 القوارب في الليل عمليات-5-15-2

 :وآل قوارب التزوييد ينبغي أن تتضمن المعدات التالية ينبغي أن ُتحمل على األقل في قارب واحد في منطقة العمل

 .رادار -1
 .مصباحي إنارة للبحث -2
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 )ُمصِدر ترددات ( فاثوميتر -3
 .راديو -4
 .شعلة طواريء -5
عل لمواقع الموظفين ينبغي أن ْشآل ِم .آل صدريات النجاة ينبغي أن يكون مربوط بها صافرات ومصابيح إنارة -6

 .يؤخذ بعين اإلعتبار
 .مصباحي وميض للطواريء -7
 .إنارة آافية لتفعيل الرؤية الواضحة في منطقة عمل القارب -8
 .ل هي المراقبة المعقولةآل القوارب العاملة في الليل ينبغي أن تكون متضمنة إجراءات إدارة الرحالت والمفضَّ -9

 الطرقالعمليات على  5-13-3

إجراءات السيطرة الجيدة على حرآة المرور ضرورية لتقديم التحذير األقصى لكل مستخدمي الطريق لمنع الحوادث  -1
 .)بعض البلدان لديها أنظمة لحرآة المرور والعمل على الطرق السريعة(والتدفق المستمر الفوري للمرور 

األنظمة المحلية والمكتوبة باللغة المحلية هي مطلوبة عند العمل األعالم والعالمات التي تتفق مع , األنوار التحذيرية -2
 .على أو بجانب الطرق

الطرق الثانوية عادة تحتوي . المخاطر على الطرق الزراعية والخلفية غالبًا أعظم من المخاطر على الطرق الرئيسية -3
من  تنمو قريبًا ر والشجيراتاألشجا. والتالل تكون أآثر حدة من الطرق الرئيسية, على منعطفات وانحناءات

  .)بسبب زحف النباتات على آتف الطريق( في آل الفصول فإنه ليس دائمًا, للطريق ًاإذا آان هناك آتف. الطريق
وتلك يمكن أن تكون أضوية . عرض إشارات نظاميةآل المرآبات ينبغي أن َت ,عند العمل على أي طريق عام - أ

  .إشارات المرآبات ينبغي أن تكون مرئية من آل اإلتجاهات .المتوّهجة األضويةدوارة أو أنوار وامضة أو 
. شغَّل فيها المؤشرات الرباعيةآل المرآبات ينبغي أن ُي, عند العمل على أي طريق عام أو آتف طريق - ب

 .ف السرعةعرض علم أحمر أو عالمات خفِّوالسيارة ينبغي أن َت
عات الصلبة اقة والقبَّالصدريات العاآسة البرَّ اغي أن يرتدوعامل األعالم وآل أعضاء الفرقة العاملين ينب - ت

 .لتحسين رؤيتهم وتمييزهم من قبل مستخدمي الطريق
 إشارات إتجاه السير ان عمال األعالم ينبغي أن يضعوإف, عندما يكون هناك توقف في أحد مسارات الطريق - ث

باإلظافة لعالمات التوقف ون لديهم الراديوات وعمال األعالم ينبغي أن يك .رحول المعدات المعيقة لحرآة السي
آل عامل أعالم ينبغي أن يتلقى التعليمات حول الطريقة . آما هو مطلوب من قبل السلطات المحلية, والمسير

 .المثلى لتوجيه حرآة المرور وعلى إهمية السيطرة الرسمية واإليجابية على حرآة المرور
آتف طريق فإن اإلشارات التحذيرية ينبغي أن توضع على اإلتجاهين عندما تتم العمليات على طريق عام أو  - ج

 .وينبغي أن تكون هناك عالمات شبيهة بها باللغة المحلية. من منطقة العمليات
ا المرتفعات هالتي تسبب لرؤية والمعوقاتإن مكان وعدد وحجم اإلشارات مرتبط بسرعة المرور وا - ح

 .المحليةوالمنحدرات وتعرجات الطريق واألنظمة 
 .إذا آان هناك عربة تتوقف على آتف الطريق فينبغي وضع اإلشارات واألقماع التحذيرية أمام وخلف العربة - خ
فدائمًا أنظر من الجانبين قبل . فإن الضجيج الذي تحدثه المعدات قد يحجب أصوات حرآة المرور, آن حذرًا - د

 .وال تقفز من على العربة .الخطو عبر الطريق أو النزول من إحدا الهزازات أو العربات
الكابالت التي تعبر الطريق ينبغي أن تعبر من خالل المجاري المائية تحت الطريق وإذا آان ال بد من  - ذ

 .عبورها من على سطح الطريق فينبغي أن تكون ضمن الواقيات ومحكمة التثبيت من على حافتي الطريق
أثتاء وال تعمل على آبل . المرساة ثباتما للتأآد من فحصه دو يتمالمزدحم الكابالت التي تعبر سطح الطريق  - ر

 .عبور السيارات
وإذا آان البد من ذلك فاحرص على أن اإلرتفاع آافيًا ليسمح . تفادى تعليق الكابالت فوق الطرق الرئيسية - ز

وينبغي ربط الكبل بإحكام ويتم وضع العالمات ووضع حدود   السيارات من دون التماسآل أنواع بعبور 
 .رعة وربط الشريط الالمعالس
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 المقاولون الثانويون والزوار -5-20

أفراد المقاولون الثانويون والزوار الجدد سوف يتلقون التوجيه بالتواصل مع الفرقة وينبغي جعلهم متآلفين مع هذا الدليل بما 
الثانويون ينبغي أن يتَّبعوا اإلجراءات الموضوعة الطرف الثالث والمقاولون , في الواقع. يخص العمليات التي هم جزء منها

 .بالتوافق مع األنظمة الخاصة بالشرآة واألنظمة المحلية, والتوجيهات الموضوعة في هذا الدليل

 .من مسؤولية أي فرد التبليغ عن أي عمل أو حالة غير آمنة للمديرالمحلي -1
األفراد الذين تحت . يدة ولياقة تمكنهم من العملاألشخاص الذين ينظمون إلى الفرقة ينبغي أن يكونوا بصحة ج -2

مساعد الطبيب في مع تبادل الثقة ب, يتناولوا األدوية أو لديهم الحساسية لعقار معين ينبغي أن ُيعرفواالمعالجة أو 
 .الفرقة

وهذا . ةاألشخاص ينبغي أن يكون لديهم التدريب المناسب للنجاة في حالة الطواريء بما يتوافق مع معايير الشرآ -3
 .ق على البيئات القاسية مثل الصحاري والمناخ القطبي وعلى رحالت المروحيات فوق الماءيطبَّ

ة ينبغي أن تتوفر وتوجد آل سجالت التدريب ومواقيت الفحوصات الطبية وإستخدام األدوية والمعلومات المرضيَّ -4
 .التنفيذيعند المدير 

عناصر هو أمر اجباري في األماآن التي تم اإلعالم بضرورة إرتدائها ارتداء معدات الحماية الشخصية من قبل آل ال -5
 .عن طريق التعليمات أو الملصقات

 عند تواصل الزوار مع العمليات األرضية في الموقع ينبغي على الزوار ارسال رقم اإلتصال في حالة الطواريء  -6
وبعض . د مدير الفرقة أو إدارة الرحالتآل الزوار ينبغي أن يوقعوا حضورهم عند دخول الحقل وعند الرحيل عن -7

 .المواقع تتطلب إطاعة قاسية إلجراءات إدارة الرحالت
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 عمليات الحفر في المسح اإلهتزازي  --6
 عمليات الحفر -6-1

والتي يمكن استخدامها في عمليات الحفر في المسح اإلهتزازي وتتضمن التقليدية هناك أنواع مختلفة من الحفارات 
نواعها ألمحمولة على عربة البجي والمحمولة على المجنزرات والمحمولة باليد باو ,المحمولة على المرآبات

الرافعة  ألرجلاوالمحمولة على عربات المستنقعات والمحمولة على قوارب ذات الدفع الهوائي والمحمولة على ال
تلك الحفارات تحفر عن طريق دفع مخلفات الحفر عن طريق ضخ الماء أو تدوير الطينة أو . والحفارات الصغيرة

 .و غيرها من التقنيات الحديثةأالهواء 
 :قة على على آل األنواع من الحفارات آالتاليتوجيهات عامة مطبَّ

 -1-1-6 التخطيط لنصب الحفارة
 .ن معايير ومواصفات الزبون قبل بدء المشروععليه تمعُّالمقاول الثانوي  -1
ار هما الشخصين المعينين لتشغيل الحفارة وال ينبغي ألحد غيرهم تشغيل الحفارة لغرض ر ومساعد الحفَّاالحفَّ -2

 .التدريب أو الممارسة إال تحت إشرافهم
 .ع نظام متفق عليه حولهاضووار ينبغي أن يضع خطة العمل مسبقًا وتتم المناقشة حول المشاآل الحفَّ -3
مرافقة بما في ذلك القارب ينبغي أن يكون فيها طفايات الحريق المناسبة وعلب اإلسعاف لالحفارة والسيارات ا -4

 .األولية
في الحفارة لحالة الطواريء ويكون متفهمًا ) عامل أو غيره(ينبغي أن يكون هناك فرد ثاني من الفرقة  -5

 .فاء في حالة الطواريء الخاص بالحفارةل نظام اإلطويستطيع أن يشغِّ
ظافة للتأآد من استواء واستقرار قبل رفع البرج ينبغي اإلنتباه من العوائق الفوقية مثل آابالت الكهرباء باإل -6

 .الحفارة قبل ذلك أيظا
 .قبل ذلكفيها  تم وضع متفجراتقد الحفر والدق ينبغي أن ال يتم على نقطة  -7
ما , عمق الحفرة بعيدًا عن خطوط نقل الطاقة الفوقيةتحفر بمسافة أقل من ضعفي حفرة التفجير ينبغي أن ال  -8

ماآن أوينبغي أخذ ذلك بالحسبان من خالل تحويل نقاط . لم تكن هناك إحتياطات للسيطرة على اإلنفجار
 .الحفر

 .أو ايقاف األخطار تأشيرهااألخطار الخاصة حول الحفارة ينبغي أن يتم  -9

 الصيانةتفتيشات  -6-1-2

ينبغي اإلنتباه وقفل وتعليم وإقفال أو أي وسيلة حماية أخرى لمنع تحريك األجزاء , قبل البدء بأي إصالح أو صيانة :تحذير
 .والتأآد من أن معدات الحفارة ال يمكن أن تعمل بشكل غير مقصود, وتشغيل الطاقة المخزنة

 .ما تكون خارج سيطرة المشغلقفل عن الحرآة الغير مقصودة عندآل المعدات ينبغي أن ُت •
 .طفأ المحرك عند عملية التزود بالوقود أو عمليات الصيانةالمعدات أو السيارة ينبغي أن تتوقف وُي •
 .المعدة والسيارة ينبغي أن تتوقف بوضوح زائد, من خالل إجراءات الصيانة قبل بدء العمل •
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 .ال تحفر خالل المواد المتفجرة أو على حفرة قد تم إستخدامها آنقطة تفجير -8
 .للزوار باإلقتراب من الحفارة بدون معدات الحماية الشخصية المالئمة اينبغي أن ال يسمحوعمال الحفارة  -9

 .ال تحمل أو تمسك رأس الحفر من النصل -10
 .نبوب الحفرأال تستخدم اإلصبع لتوجيه رأس الحفر أو  -11
ت خطرة لليد واألقدام أبعد األيدي واألقدام عن انبوب الحفر أثناء الدوران فاألنابيب الدوارة يمكن أن تحدث إصابا -12

 .واستخدم العدد اليدوية إلزالة نواتج الحفر. واألصابع
أنزل السارية وخذ جميع العمال إلى مسافة آمنة من مخازن . عند إقتراب العواصف الرعدية أوقف العمليات  -13

 المتفجرات

 تلقيم -5-1-6 المتفجرات, الحفرة

 .التفاصيل حول التعامل مع المتفجرات في الحقلأنظر قسم المتفجرات في هذا الدليل من أجل 

 .اإلجراءات الموصى بها من قبل صانع المتفجرات أو الصواعقبع آل إتَّ -1
آل الموظفين الذين يعملون مع المتفجرات ينبغي أن يتلقوا التدريب المالئم من أجل مناولة ونقل واستخدام وتخزين  -2

 .حفر التفجير إعداديتعرضون للخطر خالل دائما قلل من عدد األشخاص الذين . المتفجرات
وحدات النقل ينبغي أن . آًال من صندوقي المتفجرات والصواعق ينبغي أن تبقى وفق معايير الشرآة وبقائها مؤمنة -3

 .نقل المتفجرات تعرض اإلشارات المالئمة في آل األوقات عند
والصواعق والمتفجرات ينبغي أن تكون . بالشحنتأآد من أن أسالك الصاعق قد تم توصيلها بشكل صحيح قبل البدء  -4

 .حتى يبدأ التجهيز) قدم 100إلى  30من (منفصلة عن بعضها البعض
حن شبما أن الحفرة ينبغي أن ُت. عمل ويجعل من الصعب أن تبقى الفتحة مفتوحةتجويف ترابي من السهل أن ُي -5

 .بسرعة فال تندفع وتنسى القواعد األساسية في السالمة
دائما إنتظر حتى تكون جاهز . الشحنة تعتبر جاهزة عندما تزوَّد بالصاعق. ز الشحنة قبل إآمال حفرة التفجيرال تجهِّ -6

فالشحنة المجهزة بالصاعق ينبغي أن تدخل الحفرة . لوضع الشحنة في الحفرة قبل وصل الصاعق إلى شحنة التفجير
 .فورًا

فذلك يمكن أن يؤدي إلى شحنة . ع الشحنة في حفرة التفجيرعلى الحفارة أثناء وض الصاعقق سلك ال تضع أو تعلِّ -7
 .دائمًا احمل البكرة بيدك. آهرباء ساآنة تسبب الصعق قبل األوان

 .ال تجهِّز الشحنة وترميها على األرض في موقع الحفارة أو مساطب العمل -8
الصواعق  فحصل مصّممة تليس أخرى أداة أو فولتميترال تستعمل ال. لفحص الصاعق الغالفومتردائما استخدم  -9

 .الكهربائية
 .قبل فحص الصاعق تأآد من أن الصاعق في مكان آمن قبل فصل أسالك الصاعق من أجل الفحص -10
 .دائما أوصل أسالك الصاعق مباشرة بعد إنتهاء الفحص -11
الحصر آل وذلك يتضمن على سبيل الذآر وليس . تستخدم أي نوع من المرسالت الالسلكية أثناء حمل المتفجراتال  -12

أو الموبايالت أو الموقتات أو مشغالت ) CB(أو ) AM(أو راديوات ال ) GPS(محطات أو وحدات ال جي بي اس 
 .أو البطاريات) MP3(ال 

قضبان وضع الشحنة في الحفرة ينبغي أن تكون رؤوسها من المواد الغير مسببة للشرارة مثل النحاس أو البرونز أو  -13
 .المطاط

تجنب حشو الحفرة . عليك أن تحشوها بمخلفات الحفر أو أي مادة موافق عليها. شحنة في الحفرةبعد الحفر ووضع ال -14
ضع سدرادة للحفرة قرب السطح حسب األنظمة المحلية لتجنب . بسرعة فذلك قد يسبب تشكل فراغات في الحفرة

 .غسلها
ال يمكن  هنأحشوها بشكل آافي ومن ا الحفرة حتى يتأآدو ااألشخاص المسؤولون عن الحشو ينبغي أن ال يترآو  -15

 .إخراجها من الحفرة
 .حاول أن تسّدها وفورًا أبلغ مدير الفرقة. الحفرة إذا آان الماء يتدفق منها يال تحاول أن تضع الشحنة ف -16
إن ارتداء  ,األلبسة الصناعية التي تسبب الكهرباء الساآنة االعمال الذين يحملون المتفجرات ينبغي أن ال يرتدو -17

 .القطن الصافي هي الموصى بهاالفمصنوعة من والت فراأل
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ينبغي أن ُتعد وُتفحص في  ,المتفجرات يتم إرجاعها بواسطة الحفارة في نهاية اليوم -جرد المتفجرات في الحقل -18
 .الحقل بالمقارنة مع المتفجرات التي تم إستالمها من قبل آل حفارة واإلنتاج اليومي للحفارة

 -6-1-6 جير والتنظيفإآمال نقطة التف

 .ألتقطها ليتم التخلص منها بشكل صحيح. ال تحرق القمامة في الموقع. ال تترك أي نفايات في موقع الحفارة -1
 .ال تحفر حفر التفجير أو الدق أآثر من الحد الموضوع من قبل األنظمة أو التصريح -2
الميكانيكية أو األشياء المحلولة أو غيرها وتأآد آل المعدات من قبل التحرك ينبغي التأآد من خالل التفتيش البصري  -3

 .من أن القطع اإلحتياطية والعدد قد تم تأمينها قبل التحرك
وإذا آان هناك ضرورة , وتنزيل السارية لوضعها أثناء التحرك فإن المساعد يلعب دور الموجِّهعند إتمام العمل  -4

 .فينبغي إيقاف حرآة السير إلجراء المناورة بشكل آمن
 .منفصًال عن محرك السيارة الحاملة آان بل التحرك لموقع جديد  ينبغي إطفاء محرك الحفارة إذا ق -5
 .ال تحرك الحفارة عندما تكون السارية مرفوعة -6

 -7-1-6 التحرك إلى نقطة حفر جديدة

ب الحفارة وأذى تتضمن إنقال. عملية إنتقال الحفارة من نقطة إلى نقطة أخرى ُأثبت أنها عامل قد يسبب حوادث خطيرة
 .وانتهاك جدي لتصريح العمل وضرر بالغ للبيئةلألنابيب وخطوط الطاقة 

فإن الطريق ينبغي أن ُيستطلع . وإذا آان ال يمكن تجنب ذلك. ليس موصى به أن تنقل الحفارة بينما تكون السارية مرفوعة
 ....ب الفوقية والجسور في شبكات الطرق وغيرها بإنتباه خاص من أجل األخطار العالية  مثل خطوط نقل الطاقة أو األنابي

 :آل نقطة من النقاط التالية هي عامل جدي قد يسبب حادث إذا تم إهمالها

ربما تتغير تلك القيود إذا . تأآد من أنك تعرف القيود التي يحتويها ترخيص العمل للمنطقة أوللنقطة التي تتحول إليها -1
 .آانت المنطقة لمالك أخر

غير مستوية أو فيها عوائق آثيرة فإنه من المهم فحص الطريق مسبقا لفهم ومعرفة , إذا آانت التضاريس وعرة -2
سر على الطريق واستطلعه واستعمال محدد . طبيعة األخطار مسبقا والتأآد من أن الطريق آمنًا وممكن العبور منه

 .حداث المؤسفة مثل إنقالب الحفارةويمكن منع األ حذرًاالمواقع عند إجراء المناورات بذلك تكون 
 .فعليك اإلتصال بفريق مدرب لقطع وتمهيد تلك المناطق, إذا آانت النباتات آثيفة وخارج مقدرتك على تمهيدها -3
ال تأخذ . طريق خاص ألن يتم تعيينهناك عموما أسبابا جيدة . الذي تم تأشيره مسبقًااستخدم الطريق الموجود و -4

إذا آان هناك مشكلة مع الطريق المخصص فعليك اإلتصال بقسم المساحة أو وآيل . جديد مسار جديد أو تخلق أثر
 .التصاريح

أن يكون ينبغي . ال ترآب على الحفارة أو السيارات المرافقة من األعلى إذا لم يكن هناك مقعد مجهز بحزام أمان -5
 .فريقمناسبة للرآوب على العربات أو داخلها لكل شخص من ال سهناك أماآن جلو

 -2-6 تعليمات ألنواع من معينة من الحفارات

 -1-2-6 بة على شاحنةحفارات مرآَّ
 .ينبغي أن تكون هناك سيارة مرافقة مع أو بجانب الحفارة إلستخدامها في حالة الطواريء -1
 .حالما يتم اإلنتهاء من الحفرة تردم وُتسّوىحفرة الطينة وخندق الرجوع وحفرة القرارة ينبغي أن  -2
بة على الشاحنة غالبا ما تكون آبيرة وذات طاقة عالية وذات برج عالي وأنابيب ورؤوس حفر الحفارات المرآَّ -3

 .تحذير من األخطار من األعلى واحتمال سقوط معدات أمر مهم. ثقيلة
فال . إذا آانت الحفارة لديها ونش رفع وآابالت فإن المعدات سوف تتأرجح في األعلى ويمكن فشل عملية الرفع -4

الحفار ينبغي أن ال . تتموقع في مكان ويكون فوقك أنبوب مرفوع أو خلف مسطبة األنابيب أثناء إنزال األنبوب
 .يسمح لألشخاص بممارسة أي نشاط عند وجود تلك المخاطر
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وآما هو في آل المعدات . ربة لديها القدرة على دعمهبالمستنقعات أو على القوارب الهوائية أو قوارب السحب أو على أي ع
 .الميكانيكية فإن فشل المكبس في التشغيل قد يؤدي إلى إصابتك أو لألشخاص في المنطقة بشكل عام

 ).PFDs(ال مكابس الدق ينبغي أن يرتدوا أجهزة العوم الشخصية عند العمل أو السفر فوق الماء آل عمَّ -1
 .آمن على المرسات قبل البدء بتشغيل المكبس مربوطة بشكلأآد من أن الشحنة آن مت -2
دائما اآبس الحفرة من دون الشجنة قبل آبسها مع . عندما تكون شحنة المسح اإلهتزازي تعتمد على النيتروغليسيرين -3

 .الشحنة
فبعض . لمكبسينبغي الحفر من خالل الدق بدون الشحنات للتأآد من العمق الذي يخترقه ادائما في المناطق الصعبة  -4

 .ون على عمق معين وفي المناطق الصعبة فإن الطريقة الوحيدة للتأآد هو حفر الحفر مسبقاصرِّالزبائن ُي
اإلجراءات . إذا الشحنة علقت في أنبوب المكبسال تبدأ بالدق إال بعد التأآد من أن اإلجراءات قد أتخذت لتحديد فيما  -5

 .نةينبغي أن تتخذ من أجل سالمة الشحنة المخز

 رجلالحفارات المرفوعة على األ -6-2-8
 الهيدروليكية

هذه المعدات عادة تستخدم في الماء وربما 
المتعلق ) IAGC(عليك مراجعة الدليل 

باألعمال البحرية من أجل التوجيهات المتعلقة 
هناك العدي من المخاطر . والمخاطر في الماء

مجال هذا . تتعلق بهذا النوع من الحفارات
سوف يكون حول الحفر  الدليل

وأخطارعمليات المنصة المتعلقة بهذا النوع 
  .من الحفارات

د

, المراآب ذات األرجل هي مراآب بحرية
ونظام  دَّوارةاألضوية ال(وفيها معدات مثل 

ل ّعالمالحة والراديوات وتروس التأشير وُش
اإلسعافات األولية  اإلنارة للطواريء وعدد

ألشخاص ينبغي وا, )وغيرها وقوارب النجاة
دربين على استخدام تلك المعدات أن يكونوا م

 .ص تلك المعدات ينبغي أن يُّجرى للتأآد من أن آل المعدات المطلوبة موجودة وتعمل بشكل يخدم الغرض منهاتفحُّو

وآل  ,الحفارات المحمولة على األرجل هي بشكل أساسي قوارب أو سفن مزودة بأرجل من الفوالذ مصنوعة بشكل أنبوبي
والتي يمكن إنزالها إلى قاع , أسلوب السقاطات أو واحد من األرجل يتم السيطرة عليه عن طريق محرك رافعة هيدروليكي

عادة المراآب ترتفع عن سطح . عندها تصبح منصة حفر صغيرة. الماء ومن ثم رفع القارب أو السفينة إلى األعلى من الماء
ومن ثم , أيضًا ارتفاعات المد والجزر واألمواج مع األخذ بالحسبان, الماء والمرآب الماء لتتكون فجوة من الهواء بين سطح
 .إجراء عمليات الحفر في المياه الضحلة

 .وتنزيلها األرجليطلب إجراء عمليات تحليل مخاطر العمل وتقييم المخاطر لتغطي آل مظاهر عمليات الرفع بما في ذلك رفع 

تتأمن وتترك من دون أن , وفي نهاية يوم العمل فإن المرآبة سوف ترتب في مكان آمن. النهارتشغيل المرآبة يتم فقط في 
وإذا آان هناك . لضمان سالمة المراآب المربوطة في الليل ينبغي ربطها ومراقبتها. ن عليها أحد من الناس في الليليكو

من لمرآب وقضايا األمن والتي يمكن إدارتها ويحصل ذلك حسب آيفية آمان ا. يمكن أن يكون هناك مرآب مراقبةضرورة 
 .المرآب الرئيسي

 .الحفارات المحمولة على األرجل في الماء لها مواصفات استقرار معينة وينبغي أن تشغل فقط عن طريق ربَّان مؤهل
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وفقها  صممتد معينة لحالة الجو والماء التي العمليات حسب حدو مينبغي أن يحك) MOPO(العمليات المصرَّح بها دليل 
 .هذه الحدود ينبغي أن تتبع بشكل تام. الحفارة لتعمل بشكل آمن

هذه الخطط . حيث أن التعامل مع المتفجرات والمالحة تخضع للتساوم, خطط بشأن الطقس العنيف ينبغي أن يتم تطويرهاال
على المياه الضحلة وتنزيل األرجل  مثل السير(ينبغي أن تصف آيف أن المرآب ذو األرجل يتم تأمينه في حالة الطقس العنيف 

 .)والمرساة وغيرها 

عند التخطيط ألعمال الحفارات ذات األرجل من أجل مالئمة العمليات ودعم  يؤخذ بعين اإلعتبارقارب الدعم ينبغي أن 
 .السالمة

 .جوانب قوية ينبغي تثبيتها من أجل السالمة على المنصة

أو عند العمل , أو في حالة الطقس العنيف, أن يرتدوا صدريات النجاة الموافق عليهاعند تنقُّل المرآب فعلى جميع من عليها 
 .خارج طرابزين الحماية

متدخلين بالعمل عليهم أن يخلعوا صدريات النجاة لتفادي التفاف السيور الطليقة لعندما تبدأ الحفارة بالعمل فكل العمال ا
 .واإلبزيمات مع المكائن الدوارة

من أجل الطواريء على الحفارة ذات األرجل ينبغي أن ُتطوَّر ويتم التدريب عليها وخاصة من أجل حالة خطة الطواريء 
 .بلة الحريق وهجر المرآالمرآب أو حا يسقط منشخص 

ساعة  24اك غرفة راديو وتدار غي أن تكون هنبلمرآب ذو األرجل فينحالما يكون األشخاص يعملون أو يبحرون على ا
) . . السفينة الرئيسية(الشاطيء  عن ي المعسكر الذي في البحر بعيدًاتتم من المعسكر على الشاطيء أو ف التي مراقبةالو

ل الراديو سوف يبادر وإذا آان مطلوبًا فإن مشغَّ. بواسطة الراديو للتأآيد بأن المرآبة آمنةتقرير في آل ساعة ويصدر 
) GPS(بما يكون هناك حاجة لتزويد الحفارة بجهاز نظام التموقع العالمي باإلضافة ر. العناصر لتقديم الدعمباإلستجابة ويدعو 

 .أو راديو آنظام تتبع للحفارة

وحسب معايير معهد صانعي المتفجرات فإنه ينبغي أن يتم تثبيت مخازن . المجال على البارجة ذات األربع أرجل محدود
بعد ربطها بشكل محكم إلى البارجة ) Type 3 day magazines(المتفجرات الموضوعة في الصناديق من طراز ثري دي 

 .لتجنب  انفالتها في حالة الطقس العنيف

مثل بقاء الصواعق والمتفجرات في مخازنها ومنفصلة (ينبغي أن يكون هناك إجراءات صارمة لعمليات التعامل مع المتفجرات 
ة الصواعق إلى لرغ شحنات الكهرباء الساآنة قبل مناوأف. وفقط أخذ الكمية المطلوبة, حتى يتم تجهيز الحفرة لوضع الشحنة

األشخاص الذين ليس لهم عالقة بوضع الشحنة في الحفرة  إبِق. الصواعق بعيدة حتى تكون المتفجرات في الحفرة إبِق. المرآبة
 ).أبعد ما يمكن عن الحفرة والمتفجرات إذا آان ممكنًا

 :وإجراء عمليات تقييم األخطار والمخاطر ,عند التخطيط عتبارتؤخذ بعين اإلبعض العناصر الرئيسية التي لها 

 .مجال العمل المحدود على البارجة •
 .قضايا الحماية من السقوط •
 .السطوح الرطبة والزلقة  •
 .وخاصة بالقرب من منطقة الحفر: الفتحات في األرضية •
 .الحماية من األشياء الساقطة من األعلى والمتطايرة •
 .المناطق الممنوعة ينبغي أن تكون محددة, الخاصةمناطق االخطار  •
 .إجراءات الوقود •
 التخطيط والهروب واحتمال الهجر للمنصة: منع الحريق وإطفاء الحريق •
 .تصريح العمل الحار •
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 .السواعد والسقاطات والمستوى والتوازن: األخطار عند رفع الحفارة •
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 مصادر الطاقة   —7

 المتفجرات -7-1

 بشكل عام -7-1-1

تخزين و, نقلمن ,المراحل آل  فإن.يير األمان األعلى والمحافظة عليها في التعامل في مناولة المواد المتفجرة التأسيس مع
.مجال المتفجرات ينبغي أن يكون مدربًا بشكل جيد في آل شخص مرتبط بالعمل. تبارذ بنفس األعتؤخ نأ يجب وأستخدام  

هو المسؤول عن وضع وفرض  ,هناك شخص مؤهلينبغي أن يكون  ,متفجرة موادحيث يكون هناك تعامل مع  ,أثناء أي عملية
  .جراءات لضمان آل متطلبات األمان والمتطلبات التنظيمية الالحقةاإل

رون وفرق أمين المستودع وفريق المستودع وسائق العربة والمساعدون والمفجِّطاقم العمل في مناولة المتفجرات يتكون من 
 تعاملون معهاخطار المواد المتفجرة التي يأخصائص ووهم ينيغي أن يكونوا على معرفة تامة ب ,وضع الشحنة في الحفرة

 .                                                                               الصحيحة إجراءات المناولةبين على رَّدوُم )MSDSانظر.(

)                                                                      عدا النقل الجوي (المواد المتفجرة  نقل  -7-1-2  

ستخدم اللغة المحلية فقط إ .التخزين وموقع االعمل ومابين مواقع العمل نفسهاأماآن نتقال المتفجرات بين إيعني فقط هنا  "النقل"
 .السالمةشارات إفي آل 

أو بجانب السيارات التي  ,محشوة في عيرة ناريةأأو ,سلحة نارية أ, أجهزة تنتج اللهب,وقود ,عواد ثقاب أن أو تحمل التدخِّ .1
 .هذا المنع لألسلحة ال ينطبق في حال ينبغي وجودها لحماية األشخاص والمتفجرات .تحمل متفجرات

ة         ن ُتأآل وحدات النقل التي تحمل متفجرات ينبغي  .2 ك المهم ة جسدية لتل ع بلياق ذي يتمت ل سائق مجاز وال ينبغي   .قاد من قب
 .لبلدأو اتماما األنظمة التي تحكم نقل المتفجرات في المنطقة ن يعرف أعلى السائق 

 .عامةوتنقل المتفجرات عبر سيارات أ التحمل 
ة   أالسيارات المستخدمة في نقل المواد المتفجرة يجب   .3 ه ال  ن تكون قوي ا في دون صعوبة      بم ة ب ة لتحمل الحمول تكون  و.كفاي

 .ينصح بسيارات الديزلو .فحص دوريًابشروط ميكانيكية جيدة وُت
ة    .4 زوَّ  ,مع المتفجرات األخرى   الصواعق الكهربائية قد تنقل على نفس المرآب ازل   دٌةم ة    وموضوعةٌ بع صواعق  في حاوي

 .موافق عليها
ة  أشريطة  )مثل الماء(أو مواد )ًال حفارةمث( معداتنقل على سيارات  تحمل بعض المتفجرات ُت .5 ن تكون المتفجرات محمول

ى  فوق السيارة بشكل   محمَّلةفقط ضمن مستودعات مؤمنة بشكل جيد و ك عل ة الطر  آمن وذل  ومخزن المتفجرات   ,ق العام
 .األنظمة المحلية ينبغي أن ُيمَتَثل لها .ةومقفل ةمغلقالصواعق تكون وصندوق 
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دون     يتم تحويلقد   .6 ل تحت    أولكن شريطة   .م السلطات  عال إالمتفجرات من سيارة ألخرى ضمن المشروع ب تم التحوي ن ي
القرب من        , مؤهَّلشخص شراف إ ة مكتظة بالسكان أو ب تم ضمن منطق ة ، الطرق  الوال ي ة ،أ   وأ عام ة مأهول زة  و أأبني جه

 .عمليات التفجيرتشغيل ،أو أي نوع من 
يارات  العند نقل المتفجرات عن طريق  .7 ات   كون تن أيجب   ,مكشوفة الس تج األ  في حاوي ة من   ث تكون  حي  صلية المن محمي

 .بشكل آمن في السيارة مثبتةو للحريق ضادم مشمع قماشومزودة بر الرطوبة والشر
رات يجب ان تؤشَّ   .8 ل المتفج ي نق تخدمة ف يارات المس ف الس ام والخل ن األم ين وم ى الجنب يِّأيجب  .ر عل اراُتاإل ُنن تب  ش

 .بديلةجراءات الحكومة المحلية تعاريف إمن المتفجرات مالم تتطلب  المنقوِل الصنِف
التين     زوَّدن تأأي سيارة تنقل المتفجرات يجب  .9 أتي حريق فع ى بمطف ع منفصلة    آحد أدن درب ن يأيجب  . في مواق السائق   ت

ة  على  يارة        ستعمال إآيفي ا في الس ًا مكانه ق وأن يعرف تمام دة    أيجب   .مطافيء الحري يارة ع وي الس ة                                أسعاف  إن تحت ولي
 .فقط  مرافقةالن تكون األتصاالت الالسلكية متوفرة في سيارات أيجب و .وصندوق عدة

ي .10 االت  ف لح طدامأ التعطُّ رطة واإل  ,واألص ام الش ب   أقس ي يج اء المحل وراً أطف م ف ع ( .ن تعل راءات إدارة إراج ج
 .مسبقا مؤهلشخص أخرى بأشراف  إلى عربات عطلةل المتفجرات من السيارات المحوَّن ُتأيجب ).الرحالت

 .تدخل المرآب أو محل للتصليح أو للخدمة يجب أن الوتجهيزات التفجير وتزويد التفجير  السيارات الحاملة للمتفجرات .11
اطق     .12 ادى المن ة بالسكان  سيارات نقل المتفجرات يجب أن تتف ام المروري   المزدحم رة داخ    . واإلزدح واد الخطي  لطرق الم

 وتوقف سيارتك في القرى والبلدات الترآن أ. إتباعها ينبغيالمحلية السلطات  والمخصصة من قبلناطق السكانية لما
 . عربة بدون مراقبة في أي وقت آانالتترك أي  .13
بة   التفجير أو تجهيزاتالمتفجرات  .14 ا     .التي ليست ضمن صناديقها األساسية يجب أن توضع في صناديق مناس في حال نقله

 .على الحيواناتأو عند نقلها  ,يدويًا
 .مة عند نقلهاحمل ضمن صناديق منفصلة ومعلَّوالمتفجرات يجب أن ُت صواعقال .15
ة حيث يكون    ال تنقل المتف .16 جرات يدويًا أو على الحيوانات في المناطق الرملية أو الثلجية أو في حاالت العواصف الكهربائي

 .احتمال تشكل الكهرباء الساآنة آبيرًا
 تخزين المواد المتفجرة -7-1-3

ة     .الخزن تحت سيطرة المستخدم  وسائلالتفجير في  تجهيزاتيعني تخزين المتفجرات و: التخزين استشر السلطات المحلي
 .التأريضومتطلبات من أجل الحماية عند حصول البرق  اتفجرتماللمعرفة المسافات اآلمنة لتخزين 

 .موافق عليها من الوآاالت المختصة في البلد الذي ُتجرى فيه العملياتتخزين المواد المتفجرة في وسائل  .1
بالمنظمة التي تزودك بالمتفجرات من  اتصل .والشحنات المعبئةالتخزن المتفجرات المتضررة مع المتفجرات األخرى  .2

 إتالفها بشكل آمنالتخلص من المتفجرات المتضررة عن طريق  يتم  .لتخلص من المتفجرات المتضررةأجل إجراءات ا
 .وفقا لتوصيات المنتجين

ن تخزن مع أيمكن  قوياتوالم الصواعقالفتيل وخيوط .ى المواد المتفجرة األخر خزن منفصلة عنُت الصواعق يجب أن .3
 . المتفجرات األخرى ولكن التخزن مع الصواعق

وهذا الشخص  .محاذير السالمةآل  ليعززالمستودعات واستخدام المتفجرات يجب أن يكون مسؤول عنها شخص مؤهل  .4
 .جرد أضافيقوم بأن ت على إدارة الفرقةيوصي بأن و .تبقى محدثة في جميع األوقات قائمة الجرد ,يقوم بالجرد

 )قدم 50(متر  15حافظ على المنطقة حول المستودع خالية من أي مادة قابلة لألحتراق على األقل  .5
 4.1.7 المواد المتفجرة  مناولةاستعمال و

إما بواسطة أو تحت  ,وافق عليها التاليةجراءات األمان المإ واستخدامبعناية  التعامل معهال المتفجرات خطرة يجب آ 
ذا آان لديك أي سؤاال أو شك إ .العمليات فيه تتم ين وأنظمة ومراسيم البلد الذي مؤهل وذو خبرة ووفق قوانتوجيه شخص 

ختالفات في القوانين الدولية إفي حال وجود  .عمشرفك أو المصنِّ ةارستشإالتستعمله قبل  ,منتج متفجر حول استخدام أي
على التخطيط الحذر واستعمال األجراءات الحوادث يعتمد منع  نإ .بالقانون األآثر صرامةيجب أن تتقيد  ,محليةوال

 .الصحيحة

 .يجب أن تراجع في مرحلة التخطيط ُحَفراستخدام مرساة الشحنة وسدادات أغالق ال

ال تستخدم  .ذين تلقَّوا التدريب المالئم يمكن أن يعملوا في مناولة أو استخدام المتفجراتلوامخولين الفقط الموظفين  .1
 التعامل في مناولة رخصة .أو تحت توجيه مشرف مؤهل, ات مالم تكن على معرفة تامة بإجراءات السالمةالمتفجر

 .قد تكون مطلوبة في بعض األنظمة المحليةالمتفجرات 
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على األشخاص المتواجدين في منطقة و, وال شخص يمكن أن يناول أو يستخدم المتفجرات إذا آانت تشكل مخاطرة .2
يجب التقليل  .األذنات اقيوو, ات العيونواقي ,الصحيحة مثل القبعات الصلبة حماية الشخصيةال معدات رتدوااألنفجار أن ي

 .طلوبمال الذين تستدعي الضرورة لتواجدهم إلنجاز العملفقط يتواجد األشخاص  .أعداد الناس في منطقة األنفجارمن 
غير األشخاص الذين تستدعي الضرورة  بالمتفجرات في منطقة تجهيز الُحفر أو نشاطات ,شخاصأو األالوجود للمعدات  .3

 .لوضع الشحنات في الحفر وجودهم
عالم المشرف الذي يخبر بدوره السلطات المحلية والوطنية المهتمة إسرق أوخسارة في المواد المتفجرة فينبغي  في حال تم .4

 .مباشرة
واحرس المنطقة عن المكان إلى مكان آمن  واآلخرينعليك النأي بنفسك فقط  ,مواد متفجرة تشملالنيران التي  تطفيء ال .5

 . من الدخالء
 .المواد المتفجرة في ما يخص استخدامعين المصنِّ اتبع توصياتدائما  .6
لألستخدام مع ينبغي أن تكون مصممة متفجرة اللمواد مع امستخدمة الجهزة األأو  والمعداتأ أوالمحرآاتآل األدوات  .7

الصواعق  بينالخلط  .بشكل صحيح وفقا لتوصيات المنتج أداء وظيفتهاوتخضع لفحص دوري لضمان  ,المواد المتفجرة
على اتصال مع خط آونها تكون  توافقةالكهربائية والصواعق األلكترونية في نفس المكان قد تشكل وحدات تفجير غير م

 .الخطحص فيتسبب ذلك بانفجارات أثناء سير  قد .التفجير
خط أو  جسورأو طريق سريعأو  سكة حديدأو  بناءفي المناطق السكنية أو القريبة ألي  إلى المتفجرات توصل الصواعق ال .8

 .ميناء سفن أو أي تجمع آخرقد يتضررأو  رصيفأو خط اتصال أو  آهرباء
أو تحذير أو حالة  على مقربة من حفر اإلنفجار ينبغي أن يسمعوا أو يدرآوا أو يروا أي أمر األشخاص المتواجدونآل  .9

 .خطرة خالل عمليات التلقيم أو التفجير
 .آافية  أمان ا البعض مسافةفصل هذه الطواقم عن بعضهنيجب أن ت ,واحد تلقيمعند تواجد أآثر من طاقم  .10
 .ال تحفر في الحفر التي تتواجد بها المتفجرات .11
 .حة ومحفورة بالعمق المطلوبحفرة التفجير قبل تلقيمها للتأآد بأنها مفتويجب أن يفحص  الملقِّم .12
 .معدنية الموصلة الالضمن أجهزة معدنية باستثناء أقطاب التحريض المتفجرات  تعبئال .13
 .المصنعةضمن الشحنة آما هو معد من قبل الشرآة  مكانهبشكل آامل في  صاعقأدخل ال .14
 .التفجير التاليبما يخص من الذي يمكن اإلتصال به من أجل حفر  تكون مطبقةجراءات يجب أن اإل .15
واألخطار المدفونة وحسب  األبنيةبالتوافق مع مسافات التحويل الخاصة بالفرقة من أجل  تاآد بأن آل مناطق التفجير تحفر .16

 .األنظمة وتوجيهات الزبون
 تفجير الشحنة -17-1-5

 :التوجيهات التاليةالمحلية و األنظمةل األمالك باتباع آوظفين والناس من العامة والم سالمةتأآد من  ,قبل تفجير أي مادة متفجرة

 نقطة التفجيريجب أن يسيطر على منطقة التفجير المستهدفة في جميع األوقات  ويجب أن يكون على بعد آمن من المفجَّر  )1
 .بتفجير السلسلة من النقاط المشحونةقبل البدء 

األرض والتربة تكوينات التضاريس وو الشحنةعمق ويعتمد على حجم الشحنة  نقطة التفجيربعد المسافة بين المفجر و )2
أو  )قدم100(متر 30ن المسافة اآلمنة الدنيا بحدود إ .الميتة األغصانخذ بالحسبان قرب  األشجارو األاألخطار المرتفعة وو

 .وذلك يساعد المفجِّر ليستطيع الرؤية والسيطرة على نقاط التفجير. طراخمتقييم العملية أآبر حسب 
ل المسافة حسب يعدِّأن  ,إذًا فعليه .ستخدم التعليمات الواردة أعالهبا بنقطة التفجيرأن يراقب ويتحكم المفجِّر ع إذا لم يستط )3

على سبيل , الكثيفةالغابات  منطقة في .حتى تتم السيطرة) متر30  أآبر من( ولكن ليس أقل من المسافة المقررة .الضرورة 
لمنع الناس أو  على مسافٍة آمنة حول نقطة التفجير وأن يبقوا ات جميع اإلتجاهزواعلى الموظفون يجب أن يرآِّفإن , المثال

 .ينبغي أن يفضِّل المفجِّر المكان المرتفع ,عندما يكون ممكنا .الحيوانات من اإلقتراب من نقطة التفجير بشكل مفاجيء
بناء من الكهرباء أو تجمعات  القربو القهاحشو الحفرة وآيف تم إغ يةآيفو ر حجم وعمق الشحنة يجب أن يعرف المفجِّ )4

 .في جوار نقطة التفجيرأي شخص  حضورأخرى و
 .الفرقةالتفجير وفقا لتعليمات  فريقيرتديها ينبغي أن  )PPE(معدات الحماية الشخصية  )5
 .خط التفجير ينبغي أن يبقى مفصوًال حتى يتم تلقيم آامل السلسلة )6
 .األسالك ينبغي عزلها وإصالحها بشكل جيد وآل: ينبغي أن يكون التوصيل بشكل حذر )7
 .الكهربائية رةداالرسال التيار بزيادة  أآثر مما يتطلبه تفجير آل الصواعق في إوحدات التفجير يجب أن تكون قادرة على  )8

 .الدارات الخاصة بالسالسلاستخدم فقط 
الموصى به هو  .المطلوبةسعة الرسال طاقة وفق يمكنها إوحدة أن ال قررالمنتج لت توصياتاختبر وحدة التفجير مستخدما  )9

 .اإلختبار اليومي
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ر المفجِّ .المسجلةشارة التفجير يمكن أن ترسل عن بعد من إلكن , نقطة التفجير لتفجيرر متى يكون جاهزا المفجَِّ قررسي )10
يجب أن يكون لدى وحدة التفجير على  .جهاز تحكم عن بعدإذا آان هناك  .في جميع األوقات لتفجيريكون مسيطرا على ا

  .دارةال إلآمالر يغلقه المفجَّوينبغي أن "dead man"من طرازاألقل مفتاح واحد 
 .عالية  شارة تحذيرإ عطي المسؤوُلأن ُي قبل التفجير يجب أوال )11
فإن  .إذا آان نشط وبغض النظر فيما)آابل,هاتف ,مثال (فق آخر اعندما يكون التفجير بالقرب من خط آهربائي أو خط مر )12

 .التفجير يتم فقط إذا آان سيجري بشكل آمن
 .بمسافة آافية أن يكون بشكل عمودي على الخطالمفجر ينبغي  .عند التفجير بجانب خط آهربائي أوأي خط خدمات آخر )13
 األرضسطح على التفجير   -7-1-6

 :التالية  التوجيهاتتباع إالسابقة و التوجيهاتتباع إر وطاقمه يجب على المفجِّ

 .المسافة اآلمنة الدنيا للتفجير السطحي تعتمد على حجم الشحنة وتضاريس المنطقة )1
يجب أن يرتدي العمال في منطقة التفجير القبعات الصلبة المجهزة بأجهزة حماية السمع واألذن ويجب أرتدائها أثناء  )2

 . التفجير
 .PPE)(الموزعة للعمال الشخصيةيفرض استعمال معدات الحماية  و أن يراقب شرفيجب على الم )3
ونظام لألنذار يجب أن يكون  ,السطحيةالتفجير تقنيات على األرض الناشئة عن األخطار المتواجدة بالعمال  إعالميجب  )4

 .متوفرا
 .وافق عليها من قبل اإلدارة والزبونوعة ومضبأي عملية تفجير سطحية يجب أن تكون الخطة مو ءقبل البد )5

 .خصائص معوقات النارمتضمنة  ,لمتفجرة المستخدمةنوع وآمية المواد ا ) أ
 .مخطط النموذج  ) ب

 .اتالعملي  تنفيذطريقة   ) ت
 .منةاآلتفجير الومسافات  مقصودالمنع الصعق المتضمنة الصحة والسالمة والبيئة متطلبات   ) ث
 . عمليات الطيران  ) ج

يجب أن توضع قبل تطبيق تقنيات التفجير  .والممتلكات ,والحياة البرية ,ماشيةوال ,الناس ,وظفينجراءات لضمان أمان المإ )6
 .لمتفجرات باستخدام ا السطحي

 عن فتات الصخر الناتج ومنحدرات الواألشجار  الساقطة منمدرآين لألخطار الفوقية  وار ومساعديه يجب أن يكونالمفجِّ )7
 .نهيار صخري إبق في منطقة عالية بالنسبة لنقطة التفجير في حال وجود إ .نفجاراإل

عند  .ُيوجه باإللتزام بالخطة واإلجراءاتمهمة معينة ول َصصَّآل مستخدم يجب أن يخ وضع المتفجرات في الُحفرقبل  )8
, )تغيير اإلجراءاتإدارة (آذلك أفراد الطاقم  .غ الموظفين بهذا التعديلتعديل هذه اإلجراءات ينبغي على المسؤول أن يبلِّ

بشكل داروا وإذا تم ذلك يجب أن ُي. أخطار أضافيةإعالم الموظفين بلضمان ي أن تخضع للفحص ينبغ المعدلة واإلجراءات 
 .صحيح

التعليمات فقط المفجِّرون والمساعدون المؤهلون المعيَّنون من قبل المشرف يمكن أن يجهزوا المتفجرات وفقط عندما يتلقوا  )9
 .من المشرف

ضون للشحنات المتفجرة و شخاص الذين يناولون المتفجرات أو المعرَّألفاظ على مسافة األمان الدنيا بين احينبغي ال )10
 .المرسالت

ويمكنه إجهاض عملية التفجير في أي وقت يرى , المفجِّر ينبغي أن يملك السيطرة الكاملة على الشحنات المزودة بالصواعق )11
 .في أي نقطة فيه شيء ما غير عادي يحدث

مجهزة قبل عملية يجب أن تكون من الفرقة وآل العمال اآلخرين  راتتفجمالمناولة ر وطاقم تصاالت مابين المفجِّاإل )12
وا عن وجود أي أعضاء الفرقة ينبغي أن يبلغِّ .باإلضافة إلزالة أي فرصة لدخول أي شخص إلى منطقة التفجير الصعق

ن المفجِّر راٍض تماما بأن والصعق ال ينبغي أن يتم حتى يكو. شخص ليس من أعضاء الفرقة يرونه في منطقة المشروع
 .المنطقة مؤمنة

فيمكن أن يضع مراقبين وحرس في مكان يبدوا لهم منه واضحًا آل من ر بالنسبة للمفجِّ ًانفجار ليس مرئيإذا آان موقع اإل )13
 .نقاط التفجير والمفجِّر

 .في منطقة التفجير قبل التفجير صوتية مسموعة بشكل آاٍف شارةإيجب أن تطلق  )14
 .ر أو المسؤول الترخيص بذلكحتى يعطي المفجِّ الملقَّمةاليدخل أي موظف إلى المنطقة  )15
 .فرض بصرامة يجب أن ُت وعمليات التنظيف اشتراطات الترخيص التي تهم الفرقة ينبغي إجراؤهاآل  )16
درَّبين على استخدام معدات وأفراد الفرقة ينبغي أن يكونوا م, التفجيريجب أن تكون متوفرة لطاقم  المالئمة طفاءأجهزة اإل )17

 .إطفاء الحرائق
 .التفجير المنطقة خلفهم للتأآد من عدم وجود أي حريقيجب أن يتفحص طاقم  )18
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هذه المجموعة . يجاد آل المخلفاتإل ًاآافييكون  ينبغي أنوتمشيطهم للمنطقة .طاقم التنظيف يجب أن يجمع النفايات آلها  )19
 .أيضا طفاءأجهزة اإليجب أن تحمل 

في مناطق  مدوالراديوات ينبغي أن ال تستخ .وصواعقأل الراديوات في السيارات التي تحمل متفجرات استعمينبغي عدم إ )20
 .تخزين هذه المواد

 إدارة فشل التفجير   -7-1-6
 إدارة فشلبفي ما يتعلق  )CAGC( الجيوفيزيائيين للمقاولين الكندية الجمعية أفضل ممارساتمن أجل الحصول على 

 http:www.cagc.ca/راجع الموقع.التفجير ينبغي أن تستخدم آتوجيهات

 .CAGC الجيوفيزيائيين للمقاولين الكندية الجمعية قبل المنشورة منتلك العضوية تتطلب مراجعة المادة :مالحظة 

 .األوقاتة في البلد يمكن أن تحل محل التوجيهات الالحقة وينبغي اإلمتثال لها في آل المحلياألنضمة 

 

 

 فشل التفجير -7-1-7-1  

قد ينشأ من أي حفرة آان قد تم فشل تفجيرها  الذي التعامل معه بأسرع ما يمكن إلزالة الخطر المحتمليجب فشل التفجير 
عملية تقييم المخاطرالتي ينبغي إجراؤها لتقرير الطريقة األآثر نتائج من خالل ويتم ذلك التعامل  .وقد تتفجر بشكل عرضي

 .سالمًة وفعاليًة للتعامل مع فشل التفجير

لة تغطي آل طالما اإلخفاق قد يحدث تحت ضروف متنوعة وبسبب عوامل مختلفة فهو من المستحيل عرض تعليمات مفصَّ
ومدربين وخبراء في استخدام مواد المتفجرات ينبغي أن , فقط األشخاص المخوَّلين, ةتبعا لألخطار المحتملة الُمتضمَّن .حالة

 .يتعاملوا مع الشحنات التي فشل تفجيرها

ن حسب األنظمة قبل دائمًا إنتظر الزمن المعيَّ, إذا حدث فشل التفجير وتضمن إستخدام الصواعق الكهربائية أواإللكترونية
 وشرآة أوريكا   IME SLP4 (2009))معهد صنَّاع المتفجرات. متر لفحص الحفرة 30اإلقتراب أقل من مسافة األمان 

)Orica (قد أوصت بالتالي: 

وذلك قبل اقترابك من  )كترونية لاإل لصواعقل(دقيقة  30أو على األقل )كهربائية للصواعق ال(دقيقة 15 نتظر على األقل إ
 .وقت أضافي قبل العودة إلى نقطة األنفجاربمالم يوصي المنتج  .الشحنة الغير متفجرة

 ماعند :مايلي  إفعلفحص الفتحة ُت

 .من آلة التفجير  التفجيرسلك افصل  )1
 .سلك الساقل حوِّ )2

 . التفجير آلةن مِّأ )3
واألشخاص ذوي الخبرة لتقييم , ر والعدد األدنى من األشخاص المؤهلينلمفجِّاو, بع فترة اإلنتظار النظاميةإتَّ

 .من الحفرة التي فشل تفجيرها االحالة يمكن أن يقتربو

 :بعض أسباب األخطاء المتكررة 

 .غير صحيحة تلقيمأساليب  •
 .في الصواعق الكهربائية في سلك الساق أو ضرر •
 .آهربائي خاطئ توصيل •
 .غير آافي أو تيار آهربائي شديد تيار آهربائي •

ًا      ر أمان دة واألآث ة األآي رة  الطريق ادة متفج ن أي م تخلص م ر لل واء التفجي ع إحت ر م طة التفجي و بواس لها ه م فش د ت  .ق
 :ل ينبغي مراقبة التاليقبل إتخاذ مثل هذا العم
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قام بعملية التقييم ليقرر الكمية والموقع ألي مواد متفجرة قد تم فشل تفجيرها وحالة األرض المحيطة بتلك ر المفجِّهل  •
  .الشحنة

فشل التفجير المنسوب إلى تعطل  .)الجلفانومتر(ر دارة الصاعق الكهربائي باستخدام الجهاز الموافق عليه هل فحص المفجَّ •
وإذا آان هناك عدة حفر لم تنفجر فيمكن أن يكون الفشل في ألة  .هاوتفجيرالدارة الكهربائية ربما ُيعاد توصيل الدارة 

 .وفي هذه الحالة فإن الصواعق ال زالت تعمل والحفر يمكن تفجيرها, التفجير
أعد . فحص أي خط خارج الحفرة للتأآد من أنه سليمتفينبغي أن إذا آان سلك الصعق من ضمن الفشل في تفجير الشحنة  •

 .لصعقوحاول إعادة ا التوصيل
 ضع شحنة جديدة يمكن و .مجددايتم صعقها وتفجيرها متفجرة فيها والتي يمكن أن المواد الستبقى  يتم صعق الحفرةإذا لم  •

 .إذا آانت الحفرة ال تزال مفتوحةالشحنة المتواجدة في الحفرة  فوق
 .تماما فإنه يمكن وضع شحنة جديدة في الحفرة وإعادة التفجير لة مخلفات الحفر عنها ومفتوحة الحفر التي تم إزا في  •

فربما تنفجر المواد القابلة لإلنفجار والتي لم يتم إنفجارها من خالل . ال تحفر حفرة آان قد تم مسبقا وضع مواد متفجرة فيها •
 .الحفرإحتكاآها برأس الحفر أو ساق 

 .تجهيزها للتفجيرال تنزع أو تحاول نزع الصاعق أو أي مادة متفجرة  من حفرة تفجير آان قد تم  •
سبب وراء الفشل سوف ُيقرر وإجراء تصحيحي يمكن أن ُيتخذ فأي  ,جرى لكل حادثة فشل في التفجيربما أن تحقيقًا ينبغي أن ُي

 .لمنع حدوثه ثانيًة
 -2-7-1-7 جرةالشحنة الغير متف هجر

بأن الشحنة التي فشل تفجيرها ال يمكن تفجيرها ألنها في موقع معزول وال خطرًا في  ,إذا تم القرار نتيجة عملية تقييم المخاطر
وإن آان هناك خطرًا ينبغي اإلتصال بشرآة متفجرات متخصصة وخبيرة لتساعد في . موقعها فإن الشحنة يمكن أن يتم هجرها
 .إتخاذ خطوات تالية أو إزالتها أو تدميرها

  .هجر الشحنات التي فشل تفجيرها ينبغي أن تتبع في عملية الهجرآل متطلبات األنظمة المتعلقة ب

 :تتضمن على سبيل الذآر وليس الحصر التالي التي فشل تفجيرها لشحناتا هجرجميع المتطلبات بشأن حاالت 

 .األساسية يجب أن تقطع وتوضع في فتحة الحفرة تحت السطح لصاعقسالك اأ •
 .مخلفات الحفرالسطح يجب أن يغطى ب •
 .ينبغي تعليم الحفرة لعدم ضياع مكانها •
 .المتفجرات المحليين  دينمزوِّتتواجد عادة عند  الحفرة لكي ال يضيع مكانهاعالمة  •
 .متضمنا معلومات الموقع ونوع وعمق الشحنةتفجيرها فشل يمتلك سجل دائم للحفر التي أن يجب على رب العمل  •
 .مة المختصةاألنظلوآاالت  ترسلالتقارير المطلوبة يجب أن  •
•  

 القرب من خط األنابيب -7-1-7-3

ترك فإن عموما . األنابيبرآة تقييم المخاطر مع ش ةتتابع عملين الشرآة يجب أن فإ اميةظإذا آانت الشحنة ضمن مسافات آمنة ن
موافقة خطِّية ينبغي  .هازالتإأو  امن تفجيرهأآثر أمانًا   )bentonite( الحفرة بشكل دائم عن طريق  حشوها  بطينة البينتونايت

 .ومالك األرض إذا آان ممكنًا الحصول عليها من الشرآة مالكة األنابيب

 مصادر الطاقة السطحية   -7-2

دهش يمكن أن ُت )الخارجية (األطراف الثالثة  .معدات العملياتتطبق أجراءات الوقاية لضمان بأن اليقترب السكان المحليين من 
البنايات والتجمعات  عنلذلك يجب المحافظة على مسافات آمنة  .ومن المحتمل أن يصابوا .يرًاوتقترب منها آث من المعدات

توجد فيها عوائق فوقية الكهربائية منخفضة أو فيها الخطوط نتباه والحذر في حال العمل بمناطق اإلو .األخرى في جميع األوقات
 .أخرى

بي اس اي  3000 ن ضغط التشغيل المطبق بحدودإ .السطحية تستخدم األنظمة الهيدروليكية عربات مصادر الطاقةأغلب 
 ). مسدس الهواء(, )بوصة/رطل(بي اس اي  6000 إلى  نادرا ما يصل فإن الضغط ,مهما يكن .)بوصة/رطل(
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 مسدس الهواء المستخدم في العمليات على األرض 7-2-2

لوا مؤهلون يجب أن يشغِّالشخاص فقط األ , ًاكون خطريويمكن أن  تحت الضغط العالي جدًا يعمل مسدس الهواء )1
فكل األشخاص اآلخرين ينبغي أن يكونوا بعيدين عن . أو ضاغط هواء يمكن مسكه ترسهوعبارة عن  .مسدس الهواء

 .ودائما إفترض أن المعدة مضغوطة. المعدة في أي وقت تكون تعمل أو تكون في حالة الضغط المرتفع
 .الحذر الشديد مطلوب عن طريق مراقبة نظام مسدس الهواء والمنطقة حوله عند رفع الضغط والتشغيل )2
فيكون جاهزًا , مالم تكن فوهة المسدس في األرض أو محاطة بالماء .ح إطالق الهواء ينبغي أن يكون خارجًامفتا )3

 .ل يكون في حالة سيطرة تامة على الوضعلإلطالق والمشغِّ
 .ما يكون الضغط مرتفعالتترك المنظومة بدون المراقبة عند  )4
عندما , أي جزء من أي نظام يعتمد على الضغط العاليوال تطرق على , ال تحمل أو تشد أو تحل صامولة أو وصلة )5

 .يكون الضغط مرتفعًا
 .تأآد من تفريغ الضغط وأن المكوك مفتوح قبل لمس المسدس بيدك )6
 .ابو مع واستبدل أي جزء بالي فحص المنظومة دوريًاإ )7
 .الصانعتطابق في مواصفاتها مواصفات  قطع الغيارمن أن  آل  تأآد )8

  وحدات الطرق عن طريق الثقل  -7-2-3

ال تحاول اإلصالح أو الصيانتة حتى يكون الثقل على األرض وتكون وحدة الرفع واإلنزال اإللكترونية في حالة إطفاء  )1
 .)إجراءات القفل والتعليم(

 .تحت السيطرةالتضع أبدا اي جزء من جسمك بين الكتلة واألرض مالم يكن الوزن مؤمن و )2
يكن الثقل تم ربطه بسلسلة معدنية وتم ربطه وإسناده بشكل  من جسمك بين الكتلة واألرض مالم التضع أبدا اي جزء )3

 .صحيح
 .ال تستخدم الثقل آمنصة عمل أو طاولة )4
 .افحص الكابالت والسالسل يوميا واستبدل السالسل المتضررة والمشوهة فورا )5
 .منه بدون سالسل آمنة عند تنظيف الوزن استخدم مكشطة يدوية طويلة والتضع جسمك أو جزء )6
فالزيت الحار المضغوط والطين المتطاير , متر عند عمليات إسقاط الثقل 10ال تدع أحدًا يقترب من الوحدة بمسافة  )7

  .سبب إصابة خطرةت واألوساخ والصخور والحطام يمكن أن
آما , وغيرها, )الضجيج(مع وواقيات الس, )الحطام المتطاير(معدات الحماية الشخصية ينبغي أن تتضمن واقية العين  )8

 .تم تقريره أثناء عملية تقييم المخاطر

Page 109 of 184 



 المرآبات 8  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Page 110 of 184 



 

 المرآبات       

 -1-8 :بشكل عام

قبل السماح لهم بقيادة  آان قد تم إختبارهمأن جميع السائقين الجدد  من المدراء و المشرفين يجب أن يتأآدوا والفرقة  ءرؤسا
 . المرآبة

 :بشكل صارم قواعد التالية يجب مراعاتهاال

لنوع المرآبة التي يقودونها وأن يكونوا غير منتهية الصالحية رخصة قيادة  يحملوايجب أن  ,السائقين بشكل دائم .1
التأآد و. جميع نقاط التفتيش الرسميةإلبرازها لالتسجيل والرخصة متوفرة  تيبالمرآبة وُآ لوحاتوجود واثقين من 

لمتطلبات   وفقا ًالي المرآبات الذين ينقلون مواد خطرة تكون لديهم رخصة تشغيل مناسبة و تدريبمشغِّمن أن جميع 
 . محليةال األنظمة

 سيرتعندما  ,بشكل مناسب منشأةعمل منصةن بطريقة مناسبة على ين أو واقفيجميع المسافرين يجب أن يكونوا جالس .2
 . المرآبةناء سيرأثعدم الصعود أو النزول من المرآبة  ,المرآبة

أثناء العمل وذلك وفق نتائج عملية تقييم  الحماية من السقوط مزودة بمعدات عتبار يجب أن تكون مع األخذ بعين اإل
 .المخاطر

 يرآبوالين يجب أن ال األشخاص  الغير مخوَّ. إستخدام منصات العمل هي فقط لألشخاص المخصصون لهذا العمل .3
 . عليها

و النوع من الوقود , م بإشارة ممنوع التدخينآل خزان يجب أن يكون معلَّ. عمليات التزود بالوقودعدم التدخين خالل  .4
 .بالوقودأوقف المحرك قبل التزود . صمام التزود بالوقودمن قرب بالف بشكل واضح يجب أن يكون معرَّ

ينبغي فحص آل من  ,ك المرآبةحرُّقبل ت. يتأآد من أن الفحص النظري لكامل العربة قد تمَّل المرآبة يجب أن مشغِّ .5
النوافذ و , و اإلطارات يجب أن تكون بحالة جيدة للعمل وآل األضواء, األضواء, زمورال, مقود القيادة, المكابح

 المرايا اليسارية و اليمينية والخلفية وماسحات الزجاج األمامية يجب أن تكون أيضًا. العواآس يجب أن تكون نظيفة
 . قبل القيادة المرآبةر حول السي. بحالة جيدة

 . أو أشخاص في الطريق أو أسفل المرآبة قبل البدء بالتحرك يتأآد من عدم وجود معداتالسائق يجب أن  .6
المفتاح في مكانه إال إذا آان تحت  عندما يكونأو أسفل المرآبة  على المرآبةالصيانة  ال يسمح ألحد بإجراء .7

 ).إجراءات القفل والتعليم( من الميكانيكي اإلشراف المباشر 
 .  تحت المرآبة في أي وقت اإلتكاءأو , النوم, ال يسمح ألحد باالستراحة .8
 .مرآبة مرآونةعدم ترك أو تخزين معدات تحت  .9

 . غير موصى بوضعها في أي نوع من المرآباتالمحمولة أجهزة التدفئة  .10
أو الرادار أو / م وسائل مراقبة السرعة و تحديدها استخد. استخدم المهارة والحكمة في اختيار السرعة لكل المرآبات .11

 . وذلك الموصى بهآاشف السرعة 
إجراء على جميع السائقين أن يحترموا حدود السرعة الموضوعة من قبل العميل أو إجراءات الفرقة في مناطق    .12

 . العمليات
أخذ الحذر خاصة أثناء القيادة لتجنب غي يتب ,عدم رمي النفايات أو السجائر خارج المرآبة وأينما يوجد آائنات برية .13

 . الحوادث
 :جميع المرآبات يجب أن تكون مزودة بالتالي  .14

 . طفاية حريق - أ
 . علبة إسعافات أولية - ب
 . عندما يكون ذلك مناسبًاراديو أو تلفون و خطة طوارئ , أجهزة اتصال - ت
 . حزام األمان لكل المقاعد ولجميع الراآبون في األمام والخلف - ث
 . عجلة احتياط قابلة لالستعمال - ج
 ).عروةمفتاح (  عجلةصاموالت التضمن رافعة ومفتاح ي صندوق عدة - ح

 .لسيارات التي معرضة إلحتمال اإلنقالب ينبغي تزويدها بالقضبان المعدنية الواقية في حالة اإلنقالب ا - خ
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لمحددة بعملية تقييم يتم ترتيبها حسب األخطار او. إذا آان موقع العمل يفرض ذلكصندوق عده النجاة  - د
 .المخاطر

موصى به للعربات التي تعمل في األماآن البعيدة لوضع األشياء  رف معدني خارجي على سطح السيارة - ذ
 . أو الحاالت الخطرة أو التي تعمل في العمليات التي تتضمن أعمال المروحيات

 . اإلحتياطي جهاز اإلنذار/  زمور التحذير أثناء الرجوع للخلف - ر
 . الخرائط - ز
 ). جي بي اس( جهاز - س

 أحزمة األمان  -8-2
األمان تحفظ  مةأحز .بسبب أن الرآَّاب غير مقيَّدونتحدث في المرآبات  الخطيرة التيو اإلصابات  حاالت الوفاةالعديد من 

 . يجب أن يرتدوا أحزمة األمان, آل من السائقين و المسافرون, جميع األشخاص ! الحياة

لجام األمان عندما يكون ذلك أو استخدام  الثالث نقاط  بأحزمة أمان ذات رآبات يجب أن تكون مزودةالمونقل الباصات 
  .ضروري ومناسب

مرآبات , وسائل النقل العامة,  ناقالت العمال, عربات, سيارات( في المرآبة ب والسائق اخدام أحزمة األمان لكل من الرآَّاست
 . إجبارية عند الحرآة). الخ....نقل البضائع

  صرف اإلنتباه أثناء القيادة -8-3

هو أي نشاط غير القيادة الذي يصرف إنتباه السائق عن مهمته األساسية في تشغيل المرآبة وبذلك يزيد من الشرود في القيادة 
 : رف اإلنتباههناك ثالثة أنواع من ص. إحتمال التصادم

 .بعاد عيناك عن الطريق إ -بصري )1
 . بعاد يديك عن المقود إ –يدوي  )2
 .بعاد ذهنك عن القيادةإ – إدراآي )3

 -1-3-8 :أنشطة شائعة بإمكانها تشتيت ذهن السائق
 . استخدام الموبايل •
 . شرب القهوة , األآل أثناء القيادة  •
 . التحدث مع المسافرين  •
 .قراءة الخرائط •

 . ال جي بي اس جهاز برمجة  •
 . استخدام الراديو •
 MP3.أو مشغل , CD, تبديل محطة الراديو •
 . إرسال الرسائل النصية •
 . لوحة العداداتإمساك أغراض متحرآة غير أمنة في المرآبة أو  •

 0.8لشرعي استخدام الموبايل أثناء القيادة يعطل ردات فعل السائق بقدر ما يحتوي الدم من ترآيز الكحول في الحد ا: مالحظة 
 .بالمية

 إدارة الرحالت -8-4

 . القوارب والطائراتو, اآللياتو, للتحكم و مراقبة حرآة األشخاصة أساسيهي عملية  تإن إدارة الرحال

 .ألخطار غير الزمة األشخاص يمكن أن يتعرضو, الرحالت بدون إدارة

 .نطبق على آل من اآلليات و القواربت التوجبهات التالية

فحص للتأآد من أن اآللية أو القارب سليم ال يجب على السائق أن يستعمل قائمة, اآللية أو القارب للعمل قبل استخدام )1
 . الضرورية في مكانها لسالمةمعدات اوالتأآد من وجود  ميكانيكيًا

 . علم السائق بالوجهةالمشرف يتوجب علية أن ُي, قبل البدء بالرحلة )2
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ينبغي أن تكون فرامل اليد . بالوقود التزودعملية خالل  يكون محرآها مطفًأبالوقود يجب أن  التي يتم تزويدهاالمرآبة  )11
  .ًامطبقة وأيظا ترس نقل الحرآة مطبق

إذا آان ممكنًا ينبغي أن يتواجد شخصين عند القيام بعملية التزود بالوقود وذلك من أجل التصرف بشكل أنسب في  )12
 . حالة حدوث أي حادث

ومادة تنظيف االنسكاب , ستخدم لمنع حدوث تلوثييجب أن  وعاء إلحتواء التقطير الغير مقصود أثناء التزود بالوقود  )13
 . يجب أن تكون متوفرة

. آل العاملين يجب أن يغادروا المرآبة أثناء التزود بالوقود. النقالة إغالق جميع  الهواتف ينبغي بالوقودعند التزودة  )14
 . تجنب الدخول والخروج من المرآبة أثناء ذلك

. كةتسبب الحالبقع على الجلد . بالوقود لتجنب التناثر من قبل الشخص الذي يقوم بعملية التزويدأخذ الحذر ينبغي  )15
  .عند تبخرسائل قد تسبب الحريقوعلى المالبس 

 سالمة مشغل المرآبة  -8-6

ا وينتبهوا من األشخاص األقل مهارة ومعرفة والذين ال يراعو ينبغي أن والمدربين على القيادة الدفاعية السائقين المؤهلين
أو األفعال المتقلبة من قبل السائقين أو روف الطريق السيئة ضيملكون القدرة على السيطرة في حاالت الطقس السيئة أو 

هم يجب عليهم الحذر واإللتزام بعدم إجراء  .صطدامالتنازالت لتجنب اإل وتقديمعليهم اإلنتباه لذا . )المارَّة(األشخاص اآلخرين 
ين أو السائقين في المارِّ سببها ظروف الطقس أو الطريق أوتويبقوا حذرين لتجنب الحوادث التي , أي خطأ أثناء القيادة من ِقَبَلُهم

 .حاالت الشرود

 . عي ذهنيووجيدة أبقي نفسك بلياقة بدنية  )1
حافظ على الفحص الروتيني لتوزيع وتثبيت الحمولة لتفادي مشاآل . باألنظمة المحلية على معرفة تامةآن  )2

وأيظا عليك فحص آل من المقود وملحقاته واإلطارات والفرامل واألضوية وماسحات الزجاج األمامي .الطريق
  .ينبغي التأآد من أنه لديك العدد الكافيو, و أعالم في العربة فواصموإذا تطلب األمر وجود منارة و . والزمور

بشكل من تحتها وعليك توزيع الحمل  تمرفعليك التأآد من إرتفاع الجسور التي قد , مرآبتك تحمل حمولة عاليةإذا  )3
األعالم الحمراء في النهار  .واإلنتباه على البوابة الخلفية والغطاء المشمع والسالسل والحبال وغيرها مناسب

 .واألضوية الحمراء في الليل ينبغي أن تكون مثبتة على األشياء التي تمتد إلى خلف بوابة المرآبة الخلفية
المحافظة . درجة الرؤية وضمن السرعة المحددة المعينة, حرآة المرور, الطريق بسرعة متسقة  مع حالةقد السيارة  )4

وزن الحمل وقدرة المرآبة على , الرؤيةو, السرعةو, حالة الطريق إن .رآبة أخرىمسافة أمان عندما تتبع م على
. بسرعة ال تمكنك من التوقف قبل حد المسافة اآلمنةأبدا ال تقد عربتك . المسافة هي العوامل التي تحدد تلكالكبح 

 .قاعدة الثانيتين للسيارات الخفيفة واالربع ثواني للسيارات الثقيلةاستعمل 
 .  امظذلك النالكابحات قد تمنع وظيفة  فإن ضخ,  رآبتك مجهزة بمكابح ضد القفلإذا م )5
هذا يؤدي إلى إقفال المقود  . مرآبتك عندما هي ال تزال تتحرك يءال تطف, للمقود يإذا مرآبتك مزودة بقفل أوتوماتيك )6

 . وستفقد التحكم في مرآبتك
استعمل  الحذر , أو الضباب, المطر, الغبار, مثل سقوط الثلج, حاالت الرؤية المحدودةفإن القيادة في في أي وقت  )7

. احتفظ بمسافة أمان في هذه األحوال! وآن يقظا الشعاع القريباستخدم , الرئيسيةال تنسى إشعال األضواء . البالغ
 . اجتياز إذا آان باإلمكانتجنب اإل. لمرآبات التي خلفكتجاه اآن يقظا 

آن حذرا بشكل خاص لتعطي األشخاص . ن والعبور خالل األزمة المرورية  بشكل حذربيلألطفال القري النظر )8
 . المسنين و األطفال األفضلية بالمرور

 . األفضل هو عدم تجاوز الحافالت المدرسية من أي جانب أثناء توقفها وإنزال المسافرين )9
. نحراف إلى اليمين أو اليسارمباشرة لألمام أو اإل المحافظة على الوضع الصحيح في خط المرور عند الذهاب )10

متر لتعطي مستخدمي الطريق  60إستخدام اإلشارات عند التجاوز أو اإلنعطاف حسب ما تنوي عليه قبل مسافة 
 . الفرصة للتصرف الصحيح

الزمور . وال تستعمل الزمور بشكل غير ضروري. توقف, خفف السرعة, نعطافاإل قبلأعط إشارات واضحة   )11
. الزمور موحد في تمارين القيادة العادية. في العديد من الدول األجنبية. جهاز طارئ يستخدم فقط آوسيلة تحذير

 . السائقين يجب أن يكونوا يقظين لعادات القيادة المحلية
آن حذرا , استعملهم آمساعدة. أو المرايا الجابية عندما تغير المسار أو تنعطفال تعتمد آليا على نظرتك الخلفية   )12

 . من نقاطك المخفية واستطلع للخلف واألمام على آال الجانبين
 . أدخل وأعبر تقاطعات الطرق بحذر وال تعبر حتى يمكنك أن تفعل ذلك بأمان 13(  

ال تحاول تجاوز . ي بينما تقوم بالدوران حولهخفف السرعة عند الدخول في المنعطف وزد السرعة بشكل تدريج  )14
 . مرآبة أخرى في المنعطف

 . واربط المكابح بشكل جيد. اسند العجلة األمامية على الرصيف, مواجهة مرتفع, التوقف بشكل متوازيعند   )15
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تخدم اس. استخدم فورا إشارات التحذير الطارئة, إذا توجب عليك إيقاف المرآبة على طريق سريع في الليل   )16
خلف و أمام ) قدم  100(متر  30وبشكل تقريبي  الجانب الذي تمر منه المرآبات األخرىفي العالمات المتوهجة 

 ,عواآس ,أعالم, اقماع ( لهذا الغرض في النهار  العالمات المرئية بشكل جيداستخدم , بنفس الطريقة. مرآبتك
 ). شعالت ضوئية 
 . التوصيل اطالبوأحد من  تسمح برآوب ال   )17

  .المخدرات أو الخمور, عدم القيادة تحت تأثير الكحول  )18
 . أن ينزلوا أو يصعدوا من على حفة الرصيفمن السيارات أو الشاحنات يجب  الخارجينجميع العمال الراآبين أو   )19

 . القفز على أو االنتقال ضمن العربة ممنوع 20(  
نحو مكان بحيث ترآن سيارتك وتجعل الحرآة عند اإلنطالق ابحث عن , عندما تتوقف. تجنب الرجوع إن أمكن  )21

للتأآد من عدم وإال فعليك السير حول المرآبة شخص ما ليوجهك  وإن آان ال بد من الرجوع للخلف استعمل, األمام
 .إن ترآيب إنذار الرجوع للخلف موصى به على آل المرآبات . يقكوجود أي شيء في طر

أو , السحب, المطر, المطر الثلجي, الجليد, الثلج حيث يمكن وجود تتطلب عناية خاصة   في فصل الشتاءالقيادة   )22
 : اإلجراءات الوقائية التالية ينبغي األخذ بها .وقوة الجرآل ذلك يؤدي إلى ضعف الرؤية , الضباب
a(  الجليد أو الثلج الذي يسبب اإلنزالق دائمًا إبدأ باستخدام مرحلة سرعة أعلى وارفع قدمك عن  واصل على

 . ببطيء) الدبرياج( الحرآة
b(  الثلج أو الجليد يشكل ضروف خطرةوينبغي استخدام السالسل أو إطارات الشتاء عندما. 
c( إطارات أو , سالسلالال تعتمد فقط على و, عند المنعطفات والحاالت التي تتطلب الكبح تمامًا آن حذرًا

 .ضد اإلنزالق الشتاء أو غيرها من أجهزة التحكم
d( ينبغي لجميع النوافذ أن تكون خالية من الجليد والصقيع. الحفاظ على معدات إذابة الصقيع بحالة جيدة. 
e(  ، تأآد من أن المقصورة مهوَّية بشكل جيدلتجنب مخاطر غاز أول أآسيد الكربون. 

 

f(  خفض السرعةتستدعي ظروف القيادة في فصل الشتاء. 
 :، يجب أن تتحمل مسؤوليات معينة لتحقيق أقصى قدر من األمان عند القيادة ليًال )23

                     
a(  بشكل صحيح ، والعدسات نظيفة وضمان جميع   اهبشكل منتظم، وضمان ضبط األضواءتحقق من آل

 .تعملأنها األضواء 
 .، ودرجة الرؤيةا على التوقفسرعة تتفق مع قدرتهسيارتك ب ْدُق b( 

c( استخدام  .وذلك الشيءالمهذب واألآثر أمانا .عندما تقابلك سيارة ينبغي أن تستخدم الضوء القريب
 .أوالقيادة في ظروف ضبابية األضوية القريبة عندما تقود خلف سيارة

d( ليك تخفيض السرعةعندما تالقيك مرآبة تكون أضواؤها المعة وتعيق الرؤية ينبغي ع. 
e(  تحدث حوادث في الوقت بين غروب الشمس وحلول الظالم  .نبغي إشعال األضوية القريبةي الغسقعند

األضوية ال يشعلون وتحدث معظم هذه الحوادث من قبل السائقين الذين  .الكلي أآثر من أي وقت من اليوم
 .ضمحالل ضوء النهارإعند 

f(  دخول المدن والبلداتبدِّل إلى األضوية القريبة عند.  
فرامل القدم برفق وبشكل متكرر لفترة  الضغط علىعليك . قد تتبلل المكابح وتصبح غير فعالة بعد القيادة في الماء  )24

 .قصيرة لتجفيف الفرامل
 موقفك على الطريق والطريقة. من والحذر هو أيضا سائق مهذباآل سائقال. منة عادةاآلقيادة الفمن السهل أن تجعل   )25

  .التي تقود بها تعكس صورة الشرآة التي تعمل لها
a( ، أفضلية المرور لكتفترض أبدا أن ال لتجنب وقوع حوادث التقاطع. 
b( ال تطلب حق الطريق. المرآبات األخرىب شدتحتال . خذ دورك في حرآة المرور. 
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 .على الطريق من مسار إلى آخر تتموج c(  ال
 .لهم بذلك سمحإ، التجاوزإشارة أنهم يرغبون في  يعطون السائقين اآلخرين d( ماعند 

e( الخاص  مسارك إلىللحصول على العودة بسالم  واسعًا كون هناك مجاًاليالمرآبات فقط عندما  تجاوز
 .مرآبات قادمةمن أي  جدًا حذرًا آن. بك

f(  سيارتك من أمامالسماح لعبور المشاة. 
g(  مخارج الطوارئ ، وال ، سائقي السيارات الخاصة وال، ال تقفل مسار عبور المشاةالسيارات،  رآنعند

 .الوصول إلى صمامات معدات إطفاء الحريقال تعرقل و. أو مداخل أخرى
h(  الوقود  دواسةعن قدمك  أزل. نفجار إطارنزول أوإالفرامل فجأة عندما يكون لديك  ال تضغط علىأبدا 

 .المكابح بحذر والضغط على
i( قبل محاولة للعودة إلى الطريقسرعة ال خففالطريق، عن  تإذا خرج. 
j( الدراجات، وال سيما األطفال راآبي األشخاص راقب بعناية. 
k(  تقد السيارة بحيث يكون ترس نقل الحرآة ليس بالوضع الصحيح أو تكون قدمك ضاغطة على دواسة ال

عليك  عند القيادة في المنحدرات أو المرتفعات القاسية .الفاصل إال عند التنقل من سرعة إلى سرعة
 .إستخدام السرعات البطيئة

l( حزام األمان ينبغي أن يكون مربوطًا دائمًا وعليك اإلصرار على المسافرين حتى يربطوها. 
m( المرور واإلشارات عالماتكل ل االمتثال. 

 مرآباتالحماية الرآاب في  -8-7

الشرآات اختالف ختلف مع تمستوى الحماية المقدمة للمسافرين . الرآَّاب نقل من آبيرة آمية الجيوفيزيائية العمليات تتضّمن
فمن المستحسن ، بالتالي ، أن تتخذ التدابير التالية . بلدان وربما ال تكون آافية لالستخدام المقصود للسيارةالو اتالمصنعة للمرآب

 :لحماية الرآاب في السيارة 

كون في حالة جيدة ترأس ، المساند مثبت عليها إلى األمام ،  موجهةمقاعد ثابتة بشكل آمن ، الينبغي أن تكون جميع  .1
 .األمان أثناء السفر مةحزأ يرتدواوينبغي أن يجلس الرآاب و. وصالحة لهذا الغرض

، وتثبيتها بشكل صحيح والمحافظة عليها في حالة ذو جودة عالية ليقابل المعايير الدولية األمانأن يكون حزام  وينبغي .2
 .ينبغي الحفاظ على جدول زمني للتفتيش من قبل شخص مختص. جميع األوقاتممتازة في 

، الرآابوحمولة الينبغي توخي الحذر في توزيع . آل السيارات المخصصة لحمل الرآاب يكون لها خصائص معينة .3
  .متوازنةبحيث ال تجعل السيارة غير 

إذا لم يكن هذا ممكنا ، يجب أن . أن تكون هناك وسيلة للسائق لمراقبة المسافرين في الجزء الخلفي من السيارةينبغي  .4
  .السائق من المقصورة الخلفية للتواصل معتكون هناك وسيلة للرآاب 

 وينبغي تأمين الشحن. الرآاب والشحن في مقصورات منفصلة حمل يجب .5
لعربات النصف مقطورة والتي تم تحويلها لتنقل الرآاب ينبغي أن يتم تثبيت وا )البجي(عربات لفي الشاحنات وا .6

من الرآاب الجالسين وينبغي تثبيت القضبان  جوانبها وتزويدها بفراغ آافي من أجل الرآاب على األقل بإرتفاع الكتف
 .الواقية من التحطم عند اإلنقالب

 .ثانويةهروب وسيلة مزودة بكون مقصورات الرآاب تأن  و يجب .7
 

 كابالتالوناش واأل -8-8

 .من قبل موظفين مدربينفقط يجب تشغيلها  األوناش .1
من % 5إذا آان هناك اسالك مقطَّعة أآثر من . بانتظام يخضع للفحصو غير مجعديكون يجب أن ونش الآابل  .2

 .فإن الكابل ينبغي أن ُيستبدل تلوي سنتيميتر أو آان هناك 30مجموع االسالك في مسافة 
 .عند إعادة لف الكابل تجنب لي الكابل. حافظة خفيفة مادةب مزيتبقى نظيف يأن  يجب ونشالآبل  .3
 .ينبغي لف الكبل دائما بطريقة اليد فوق اليد .ارتداء القفازات الجلدية عند التعامل مع ونش الكابالت يجب دائما .4
 لفه ليتم تدويره بسهولةونش عند ال آبلنهاية  علىالضغط المعتدل  .5
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فإنه قد ينقطع في أي وقت تحت تأثير التوتر المطبق عليه فتنتقل . قرب أو تحت آابل وال تخطو من فوقهال تقف  .6

عن منطقة العمل ، وعلى مسافة  بقاء األشخاص غير الضروريين بعيدًاوالحذر ينبغي أن يتخذ إل. نهاياته في الهواء
 .بعيدًا تفرجوناء المإبق. توترمال طول مرتين على األقل من الكابلآمنة من 

 . تتدحرج أو تسقط األجسام قدفإنه  بلكانفصل الإذا . التي يتم رفعها أو سحبها األجسام نبعيدا ع قف .7
من  أجسامال تستخدم . الهاتف أو على أعمدة التلغرافآابل على أعمدة ربط ت ال. الطريق أو الشارعالسلك عبر ال تمد  .8

 .تأخذ موافقة المالكربط عليها ما لم الب صنع اإلنسان
 السير ضمن قافلة -8-9

إلى وجهة معينة ، أو معقدة مثل العشرات من المرآبات مؤلفة من سيارتين األولى تقود الثانية تكون بسيطة  أنإما لقافلة ا
للتعليمات آل القوافل بغض النظر عن حجمها ينبغي أن تخضع . التي يتم جرها فتشكل ترحيل الفرقة الرئيسيوالمعدات 

 :التالية

القافلة مع قادة القافلة والسائقين لمناقشة الطريق، والسرعة، وأماآن الراحة، وظروف سيرينبغي عقد اجتماع قبل  .1
خرائط تظهر أرقام االتصال ومواقع خدمات الطوارئ، والمستشفيات بشكل خاص، . حرآة المرور على الطرق

 .تجراءات إدارة الرحالإلانظر . هي مفيدة
،  واألنظمة المحلية، بغي األخذ بعين اإلعتبار المسافات بين المرآبات حسب الحالة وحسب ترتيبات القافلةين .2

بين المرآبات للسماح لحرآة المرور ) قدم300(م 100لمسافة ال تقل عن وا. المطبقةوالظروف أو الممارسات 
 .ير موقعها في ترتيب القافلةوبعد تحرك القافلة ال يجوز ألي عربة تغيبسهولة  والتجاوز التحركب
المصابيح األمامية  إبقاء مع السيريجب على جميع المرآبات في القافلة ، بما في ذلك السيارات الشخصية ، .3

 .بذلك المحلية األنظمة، إذا تسمح مشعلة
 مسافات بين إبقاء األصلي مع السير بنفس الترتيبمن خالل المدن الكبيرة، يجب أن تستأنف قافلة  المروربعد  .4

 .للسماح للسيارات األخرى بالمرور ,المرآبات
 .بالقرب من مؤخرة القافلة نيك أو سيارة الخدمةاكيسيارة الم كونتوينبغي أن  .5
 .تصاالت الالسلكيةقافلة الحفاظ على اإلال يجب على جميع السائقين في .6
القيادة الدفاعية  ةيلؤومسالسائقين على إال أنه  ال يزال ،  مسيطر عليهاو لها طخطم القوافل آل أن على الرغم من .7

 .فيما يتعلق باألخطار يبقوا متيقظينلسيارتهم وينبغي أن اآلمنة 
مظهرة عالمات القيادة البطيئة ينبغي أن تتعقب القافلة ذات  البرتقاليةمع األعالم واألضواء  أبشاحنة بيك  .8

 .السرعة المنخفضة
 .من الرحلة قسممجموعات فرعية أصغر لكل  إلى رة من المرآباتكبيالعداد األتقسيم  يجب .9
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 ) ATV( التضاريس المخصصة لكلسالمة المرآبات  -8-10

اإلصابات الخطيرة والوفاة قد تحدث نتيجة . أن يكون تشغيلها خطرًايمكن  ,)ATV( تلك المرآباتليس من المستحسن استخدام 
ممتد والمقود والمقعد فيها , ربع عجالتأتلك المرآبات مصممة بمقعد واحد وبثالث أو ، تلك المرآبات تحدث مع الحوادث التي

دة فقط بثالث عجالت هي خطرة جدًا ينبغي والمزَّ) ATV(إن المرآبات المصممة لكل التضاريس , على شكل مقابض متباعدة
  ,عدم استخدامها

 المناورة عند المرآبة وصفات قدرات لتعدِّ قد والحموالت المشغل مكان. راآبها نشاط يتطلب المرآبات تلك مع التعامل إن

ابقى خارج الطرق , الطرق المعبدةعلى تتغير خصائصها بشدة . رقات المعبدةالط جإن هذه المرآبات مصممة للعمل خار
. عند تشغيل تلك العربات عليك القيادة بطريقة دفاعية .العامة ليس قانونيًا تشغيلها قرب الطرقاتمكانات في عدة  .المعبدة

 .فعليك التجاوب مع حرآة المرور, ن رؤيتك بسهولةومستخدمي الطريق ال يستطيع

 .المشغلهو؛ ذات المقعد الواحد مصممة لتحمل شخص واحد )ATV( آل المرآبات من نوع

 :بع ما يليتَّأن ُي يجب )ATV( مرآبات من نوعاستخدام  عند

قد تتطلب  .)ATV(لين مدربين بشكل صحيح ولديهم شهادات الخبرة في استخدام عربات ال مشغِّأن يكون آل ال جبي -1
 .لالقضائية شهادة المشغِّ السلطاتبعض 

 ):PPE(الشخصية  الحمايةمعدات  -2

a. الخوذة  ).الكاملمغلفة بأو% 75خوذة سائق دراجة نارية مغلقة بنسبة ( واقية رأس مناسبة وموافق عليها
والقبعات الصلبة العادية ليست مقبولة . النصف مغلقة غير مصممة من أجل القيادة خارج الطرقات

 .إلستخدامها في هذه الحالة
b. أو نظارات واقية درع للوجه. 
c. سترة أو قميص بأآمام طويلة. 
d. قفازات. 
e. بنطال طويل. 
f. أحذية. 
g. مالبس عالية الوضوح. 

ضع في ذهنك أن قيادة . بسبب مشاآل ميكانيكية االنقطاع رآوب لتقليل فرصة اإلصابة أو اللتفتيش قبل بادائما  القيام  -3
 .ساعة يمكن أن تكون أبعد من مسير يوم آامل على األقدام

a. اإلطارات والعجالت. 
b. والكابالت أدوات السيطرة. 
c. والتجهيزات الكهربائية األضواء. 
d. والوقود الزيت. 
e. سلسلةالوعمود التدوير  هيكل. 

 .مهاراتك حسب والقيادة الرآوب -4
 .األسواراألخاديد ومثل الصخور الكبيرة، جذوعها، والثقوب، و ةخفيَّالمخاطر اللعقبات ومن أجل ا البيئة تفحص -5
 .على أرض مستويةفلن تكون دائما . المرآبةمن  النزولفرامل اليد عند  ربط  -6

 .ال تستخدم السرعة المفرطة 7-  
 .القوانين واللوائح المحلية إتباع -8

 .خفيفةإسعافات أولية ووجبات علبة صغير و وصندوق عدةجهاز راديو صغير  حملإ . خطط للمستقبل -9
 .تأآد من تثبيتها بشكل آمنبشكل متناسق وعندما تحمل البضائع وزعها  -10
 .آن صديقا للبيئة -11
 .يجعلها أآثر وضوحال) ATV(لمرآبة على ا ًامرفرف ًاإضافة علم -12
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 )ATV( العمليات الليلية لمرآبات ال -8-10-1

الحذر تزيد بشكل آبير من خطر وقوع حوادث بسبب الرؤية المحدودة وينبغي  )ATV(المرآبات باستخدام  العمليات الليلية
 .بعنايةخاللها 

 عربات المرافق األخرى  -8-10-2

مرآبات المرافق تعرف بأنها صغيرة الحجم مزودة بأربع 
مجهزة بمقعد محكم . عجالت ومصممة للعمل خارج الطرقات

ومقود دائري مثل مقود السيارة ولكن ال يمكن إعتبارها مثل 
وليست مصنوعة . يمكن أن تحمل المسافرين. السيارات

 في آثير. لإلستخدام على الطرق العامة السريعة أو الشوارع
 . ليس قانونيًا إستخدامها بالقرب من الطرق العامة, من األماآن

مكان السائق . مرآبات المرافق لديها خصائص للتعامل معها
من خصائصها ل آثيرًا يمكن أن تعدِّوالرآَّاب والحمولة 
 .ةبالتعامل والمناور

خدمي الطريق ربما ال يرونك فعليك اإلنتباه وتذآَّر أنه عند عبور الطرق السريعة فأن مست. وينبغي قيادتها بشكل دفاعي 
  .واإلمتثال لحرآة المرور

فبعض السلطات . المشغلين ينبغي أن يكونوا مدرَّبين جيدًا ولديهم رخص القيادة المصدَّقة في استخدام تلك المرآبات -1
 .الشرعية تتطلب تلك الرخص

 .نقالببحماية ضد اإلتزويد الوحدات  يجب -2
 ):PPE(الشخصية  الحمايةمعدات  -3

a.  الخوذ الصلبة العادية غير مقبولة).خوذات الدراجات النارية(واقية الرأس الموافق عليها. 
b. أو نظارات واقية درع للوجه. 
c. لباس يمكن رؤيته بشكل واضح جدًا. 

نك أن قيادة ضع في ذه. بسبب مشاآل ميكانيكية االنقطاع رآوب لتقليل فرصة اإلصابة أو اللتفتيش قبل بادائما  القيام  -4
 ساعة يمكن أن تكون أبعد من مسير يوم آامل على األقدام

 اإلطارات والعجالت - أ
 الضوابط والكابالت - ب
 األضوية والكهرباء - ت
 الزيت والوقود - ث
 عمود نقل الحرآة والسالسل - ج

 
 .حزام األمان ينبغي ارتدائه من قبل السائق والرآَّاب دائمًا -5
 .القيادة ضمن مهاراتك -6
, األخاديد السيليةجذوعها، والثقوب ، ووخفية مثل الصخور الكبيرة، المخاطر اللعقبات وامن أجل البيئة  تفحص -7

، ال سيما إذا آان محاور الحرآةالمياه فوق مستوى فيها يكون  المسيالت التياألنهار أو  فيتجنب القيادة . األسوارو
 .ينبغي الفحص المضاعف لعمق الماء. تحرك بسرعةيالماء 

 .فمكان الوقوف ال يكون دائمًا على أرض مستوية. المرآبةمن  النزولعند  فرامل اليد اربط -8
 .ال تستخدم السرعة المفرطة -9

 .المحلية واألنظمةالقوانين  عليك إتباع -10
 .خفيفةإسعافات أولية ووجبات علبة صغير و وصندوق عدةجهاز راديو صغير  حملإ . خطط للمستقبل -11

 .تأآد من تثبيتها بشكل آمنبشكل متناسق وعندما تحمل البضائع وزعها  -12
 .آن صديقا للبيئة -13
 .يجعلها أآثر وضوحال) ATV(لمرآبة على ا ًامرفرف ًاإضافة علم -14
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 الثلجعربات  -8-11

 السلطاتقد تتطلب بعض . آل المشغلين ينبغي أن يكونوا مدربين بشكل جيد ولديهم رخص قيادة العربات الثلجية .1
 .لالقضائية شهادة المشغِّ

 .الحفاظ على جدول صيانة دورية طوال الموسم. الثلج قبل بدء عمليات فصل الشتاء اتعربالصيانة الخدمية لجراء إ .2
 .للمرآبةفحص المعدات قبل آل رحلة وتفقد العملية الميكانيكية  .3
المالبس / الطقس البارد عتاد  ,فازاتق ,، على سبيل المثال ، خوذة) PPE(ارتداء معدات الحماية الشخصية  يجب .4

 .برودة الجو بسبب الرياحنضع في اعتبارنا . أغطية المشمعأو  عالية الوضوح العين، مالبس واقية
 ).GPS(تحمل جهاز الجي بي اس قد يكون من المفيد أن . حالتجميع الر فيراديو محمول باليد يجب أن يكون معك  .5
  .ثلوج الذائبةلوالجليد وانظيفة من األوساخ  عربة الثلج بقيأ .6
 .عند التحرك حطام) خرج ي ( يقذفقد . الثلج عندما يكون المحرك يعمل عربة ال تقف أمام أو وراء .7
 .خزان مليء بالوقودب دائماتبدأ رحلتك  .8
، شموع مقاومة للرطوبة )أعواد ثقاب( وآبريت، إسعافات أولية، صندوق عدة أساسي و قشاط دفع إحتياطيحمل ا .9

 .عالية الطاقة غذائيةومواد 
 الثلوج األخيرتساقط المخفية بسبب  حذار من الصخور وجذوع األشجار. سرعة آمنة علىبقاء لاو. مصباح يدوي ينبغي حمل 

نسق مع السلطات المحلية أو . القيادة على البحيرات المتجمدة واألنهار يمكن أن تكون قاتلة. تجنب مسالك المياه .10
 .وخطط لكل الرحالت بحذر. ما يخص المداخل والمخارج ومسالك المياهالسكان لمعرفة حالة الجليد في 

 .ينبغي الحذر من األسيجة وأعمدة تثبيت األسيجة وأسالك تثبيت األبراج أو األعمدة .11
 .وراجع إجراءات إدارة الرحالت, تفحص توقعات الطقس ورتب خطة الرحلة قبل البدء بالرحلة .12
 .تحت تأثير المخدرات أو الكحولن عندما تكوالثلج  عربة لتشغِّ ال أبدا .13
 .إللقاء الضوء على المخاطر لةعشُمالمصابيح األمامية و سالمةضمن حدود ال عليك القيادةدائما  .14
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  - 9  عمليات المسح اإلهتزازي في الماء

 :عمليات القوارب الصغيرة  -9-1
 .الوقت من اليومالطقس  و ,نظام الدفع ,هذا القارب يجب أن تتوافق مع حجم القاربمهمة 

خطار الناجمة عن الحيوانات المفترسة أثناء عمليات القوارب الصغيرة ينبغي األخذ بعين اإلعتبار األ
غصان المتدلية ألوا, والحطام الذي يطفو فوق الماء, مثل اسماك القرش واألفاعي والتماسيح

والفيضانات السريعة , والثقوب المدية, والمد والجزر, والتيارات المائية, والمياه الضحلة, المنخفضة
 . شيء خطر على القارب والرآَّاب  وأي

ببطئ إلى بدن  عليك السير نما إانتقالك من مرآبك الصغير إلى سفينة أو إلى قارب أخر التقفز و عند
 .السفينة

الماء عليك التسلق من األمام أو الخلف وليس من الجوانب لمنع إمالة  عند رآوب القارب الصغير من
وعندما يكون أحد . القارب .في الماء قريب من القارب ينبغي إطفاء المحرك

. :جهز على األقل بالتالي أن ُت بيجب على المراآ

 .لكل شخص وطوق النجاة  المالئمةأجهزة العوم  )1
 .مطفأة حريق )2
 .حبل أو خيط طويل )3
 .فمجاذي )4
 .عدة أسعاف أولية  )5
 .ومصباحتثبيت المروحة ومسامير  مروحةصندوق عدة اساسي متضمن  )6
 .وقود آافي )7
حبل مربوط بجزء من المحرك ومربوط بيد أو ساق قائد القارب وهو على شكل نابض طويل يستخدم (حبل السالمة   )8

 )لقائد مما يسهل عودته إلى القارب بسهولة وأمانإلطفاء المحرك عند سقوط القائد في الماء وبالتالي ال يبتعد القارب عن ا
 .للماء عازلراديو  )9
 :لتحذيراتا -9-1-1

 . (PFDs)أجهزة العوم الشخصية  ترتديعند تشغيل المراآب الصغيرة يجب أن  )1
 .في الليل بدون وجود أضاءة آافية للقيام بعمليات آمنة أي معدة أو سيارة أو قارب ل التشغِّ )2
عرض على عدد الرآاب وحمولة القارب القصوى ينبغي أن ُت.بشكل متساوي حملوزع ال ,طاقته فوقل المرآب التحمِّ )3

 .القارب
ينبغي  جهد آل ,ينبغي أن تؤخذ بعين اإلعتبار وبحذر شديد ,ينشأ منه خطورة عالية في الماءمن قارب آلخر  نقل األشياء )4

حبال  استخدامو ,سالمًةأآثر منصات  ,الة البحرح ومراقبةلعمليات ل آافي طيتخط .لخطرل التعرض لتجنب أن ُيبذل
 .تخفف من مستوى المخاطرةقد  اتاقتراحالتأرجح هي 

 .العجز فوق الماءبق في القارب في حالة التعطل أو إ )5
 .التزوُّد بالوقودالتمأل قاربك بالوقود وهو يعمل والتدخن أو تستعمل مصابيح الغازولين أو مصابيح الكيروسين عند  )6
 .المحرك تشغيلالتستعمل الغازولين داخل السفينة وتأآد من تهوية قاع السفينة قبل  )7

 .ل المراآب أثناء العواصف الرعدية أو الطقس السيئ التشغِّ )8
 .الوقود دائما وجودتأآد من  )9

ى في متناول ومواد المسح والصابون ينبغي أن تبقبأسلوب مالئم للبيئة  .أي أنسكاب للوقود أو النفط يجب أن ينظف آليا )10
 .اليد دائمًا

 .ما أمكن ذلكيجب أن تكون مستخدمة الغير زلقة السطوح  )11
 .مشع ليتسنى تمييزها بسهولةمن الدهان البطبقة  اوطليهتقليلها ما أمكن يجب  العوائق التي قد تسبب تعثر أو سقوط )12
 أو الشمسق والتعرض لحر ,عند العمل في جو حار يجب وضع غطاء شمسي على المرآب لتفادي ضربات الشمس )13

 .(UV)بنفسجية الشعة فوق األجرعات 
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توضع األدوات بشكل صحيح  .الينبغي على الطاقم والمسافرين حمل أجسام حادة قابل للنفخعند استعمال مرآب مطاطي  )14
 .أو الضرر له يجب تغطيته لتجنب تعرضه لضروف تؤثر عليه عكسيًا مثل التلفوعندما اليتم استعما.

 الصيانة  9-1-2

 .القوارب الصغيرة ينبغي أن يتضمنها جدول الصيانة )1
وخراطيم  ,فحص سالمة الهيكل البنائي بشكل عام  :يتضمن على سبيل الذآر وليس الحصر ينبغي أن الفحص المنتظم )2

قائمة العناصر المذآورة في ستر النجاة وآل  ,الزيتمستويات  .ردالمبِّ ,المقود ووصالت الحرآةو ,وأنابيب الوقود
 .الفحص المعتمدة في الفرقة

 التدريب والكفاءة   -9-1-3

  .للعمل على القارب حسب حجمه ونوعه يتلقوا التدريب ومؤهلينآل عمال المراآب يجب أن  )1
في الصحة  ةالضروريوخصائص العمل يتلقوا التدريب الكافي آل العمال الذين يستقلون المراآب الصغيرة يجب أن  )2

 . المطابقة مع إجراءات وسياسات المتعاقد في مجال الصحة والسالمة والبيئةوالسالمة والبيئة 
 زومنتجين النفط والغا توجيهات الجمعية الدولية لشرآات الجيوفيزياءمع .للموظفين الجيوفيزيائيينيجب أن يتفق التدريب  )3
 .نقاذوعمليات األ CPRآل أفراد الطاقم يجب أن يتدربواعلى األسعافات األولية األساسية  )4
 القوارب الهوائية   -9-2

 .ء المروحة عندما يكون المحرك يعملعند تشغيل المحرك التقف بجانب أو ورا )1
جعل السائق إ. بالنسبة للسائق عمياءمؤخرة المرآب هي نقطة  .الخلف عندما يكون في حالة عملالمرآب من من قترب تال )2

 .بوجودك دائمًاعلى دراية آاملة 
األشياء من القارب أو قد يقلب قاربًا آخر أو يكسر نافذة أو يشتت  ًاسقط أحدالمتناثر من المروحة فإنه قد ُيآن حذرا من الماء  )3

  .الغير ثابتة بواسطة القوة الهائلة
آل القوارب الهوائية ينبغي أن تكون مزودة بحماية آاملة تحيط  .بعيدًا عن المروحةقماش مشمع بشبكة أو آل األشياء ثبت  )4

 .القارب خالي من الحطام  ينبغي بقاء. بالمروحة
 .القارب  الرآوب علىالقارب هو المسؤول عن ل مشغِّ )5
 .على  صدرك في جميع األوقاتواربط اإلبزيمات النجاة  صدرية عليك ارتداء )6
 .والتحركأغيل المحرك األذن والعين عند تش واقية عليك ارتداء )7
 .القارب بطاقات تحدد الحمولة وعدد الرآابالصق على .ل القارب زيادة التحمِّ )8
 .وازن الحمولة )9

 .في القارب إثناء الحرآة  أو تشغيل المحركالتتحرك أو تقف  )10
 .الخروج انتظرتوقف القارب نهائيا قبل.في جميع األوقات  ذو الدفع الهوائييديك ورجليك داخل القارب  إبِق 11( 

 .اس\آم48-40ليس أآثر من  معقولةبسرعة  ُيشغَّل القارب الهوائييجب أن  )12
 .أثناء العمل في الماء العميق ينبغي أخذ الحيطة الشديدة, وابة خلفيةبالمزوَّدة بفي القوارب  )13
 .المخمدات بترآيب يوصى ,من إندالع الحريقانتبه  ,مفتوحة عوادمتعمل بعض القوارب ب )14
لصق عالمات التحذير بشكل أن ُتيجب  .ند تحميل سوائل قابلة لألشتعال أو مواد متفجرة أو عند تعبئة الوقوديمنع التدخين ع )15

 .مناسب
 :يجهز القارب بالتجهيزات التالية لألمان  )16

 .صفارة أو زمور    ) أ
 .مطفأة حريق ) ب
 .ستر نجاة لكل الطاقم ) ت
 .جهاز العوم الذي يمكن أن يرمى لمن هو خارج السفينة ) ث
 .لعدة أسعاف أولية صندوق  ) ج
 .مجذاف ) ح

  قطاعات الترانزيت/أجهزة التلمتري  -9-3

تخلق هذه  .وظروف البحرللتغيرات السريعة وسرعة تذبذبات الطقس  والعمليات في المياه الضحلةتخضع العمليات البحرية 
األجهزة المستعملة في عمليات  أنواع وآمياتعلى آذلك البشري ولكن الطاقم  العدد ونوعط على فقالشروط متغيرات تؤثر ليس 

 :نقاذاألنتشار واإل
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وفق  قرريجب أن ُت )والمعدات الخارجية المتعلقة( واسترداد الوحدات نشرجراءات الفعلية لعمليات الن الطرق واإلإ )1
 ,مع اإللتزام المطلق بسالمة وآفاءة العمليات المتعلقة باألشخاصالشرآة  إجراءات موثقة تخصَّ

 .جراء التشغيل ونوع األجهزة المنشورةإدرجين يجب أن يفهموا آل الموظفين الُم ,أي جهاز واستعادةنشر قبل ال )2
  .سترجاعالفعلي ووظائف اإل في النشر عطاء آلية المساعدةتتوفر إليجب أن  الخاصةاألجهزة  )3
 .ريالتلمتسترجاع لوحدات واإل مليات وضروف أجزاء المعدات في النشرقبل بدء العمل تفحص الع )4
قبل الشروع بأي عملية  جرىُتوالعوائق يجب أن  وحرآة السفن ,عمق الماءو المتوقعة، عمليات فحص حالة الطقس )5

 .جيوفيزيائية
المشرفين  يسمح للموظفين يعمل بدون استخدام اليدتصال داخلي إنظام ل َبراقب من ِقأن ُتيجب  المتعلقة آل العمليات  )6

 .الذين يعملون في النشر أو اإلسترجاعحسب الحاجة مع األشخاص تصال إلباوالطاقم 
 .لهماجبات العمال اآلخرين المجاورين وواجباتهم يتلقوا التدريب الكلي على وآل الموظفين يجب أن  )7
 .نزالق مع المقدمة الفوالذيةمثل الجزم المانعة لإل( السالمة معداتو مالبسصابات األشخاص يجب استخدام إلمنع  )8

 ...)لخا ,صلبة وخوذة ,العين وواقياتقفازات و ,(PFD) ات العوم الشخصيةومعد
 .الموظفون الذين ليس لهم عالقة بالعملية ينبغي أن يترآوا المجال للعاملين على المنصة ليعملوا بحرية تامة )9

 .من فوق مسار آابالت التغذية افوق أو يقفزو ايقفو الاألشخاص ينبغي أن  )10
 .عقد الحبل فوقوال يقفون  .الموظفين من تسيير الحبل الملفوفيجب أن يتأآد  )11
 .من عمليات النشر نتهاءغسل بعد اإلام وُتحطنظف األرضيات من اليجب أن ُت )12
 .ن وتؤمنخزَّآل األدوات يجب أن ُت ,نتهاء من العملعند اإل )13
  طاقة اإلهتزاز مصادرقوارب  -9-4

أنظمة مصادر اإلهتزاز والمكائن  .بمساحات محدودةمن األجهزة  آبيرًا قدرًاتتطلب عادة مصادر اإلهتزازات مراآب وقوارب 
طاقة اإلهتزاز يمكن رفعها وتنزيلها حسب الكابالت مصادر . من الضروري أن تكون قريبة من األشخاص الذين يشغلونها

ي أن تكون مرخصة وجاهزة تمامًا ومعدات الرفع ينبغ. جهزة الرفعأدات الطاقة ووالروافع ومصدر اإلهتزاز المستخدم ومزوِّ
 .ليك والهواء ينبغي أن تكون مثبتة ومحميةوالهيدروأنظمة , من أجل الغرض

 ,سفن متوسطة ,مختلفة من القوارب التي تستخدم لمسدسات الهواء المستخدمة في أعمال الجيوفيزياءهناك أنواع عديدة و
لنشر من المنصة الخلفية التي تجر صفوف المسدسات ا ,العائمة الجسورو ,قواربو .مراآب صغيرة قابلة للنفخو ,والمراآب
آل واحدة لها خصائص  .الخ...متر 1من ه الضحلة التي عمقها أقلوطرق اإلطالق في الميا, والنشر من الجانب, الهوائية

 .عملية تقييم المخاطر  ينبغي أن ُتجرى لكل نوع من تلك المعدات. ومتطلبات مختلفة

 :ن الحاالت التالية يمكن أن تثير المخاوفإعتبارات اإلعتيادية إلدارة مصادر طاقة اإلهتزاز فباإلضافة لكل اإل

 .نوع المعدة المستخدمةحجم على حسب ـأهيل تطاقم المرآب وعماله يجب أن يتمتعوا بالمهارة وال )1
 .رق للحصول على توقعات الطقس والشروط البيئة المحلية باستمراطبَّهناك خطوات يجب أن ُت )2
تقييم مستوى الضجيج . وأحيانًا على المنصة, مستويات الضجيج يمكن أن تكون حسب آالت إطالق مصادر طاقة اإلهتزاز )3

 .ومعدات حماية السمع ينبغي أن تتوفر من أجل األخطار التي تم تحديدها, ينبغي أن ُيجرى
وهي تستخدم في , الق والتعثر والسقوط آثيرةفيه المداخل والمخارج محدودة وفيه أخطار اإلنزالمرآب ذو الحجم الصغير  )4

ُتحمى لكي يجب أن  المنصةالموجودة على ظهر  الفتحات.المواقع الصعبة وفي األماآن التي يزيد فيها احتمال السقوط
 .قدر اإلمكان الزيتمن  ةونظيف ةخالييجب أن تكون السفينة  ومنصة .التؤدي للسقوط

نزالق تستعمل على والمقاومة لإل المزودة بواقية األصابع الفوالذيةمثل الجزم  المناسبةواألحذية شخصية العوم معدات ال )5
 .للتشابك مع اآلالت الدوارةوذلك منعا  .إلخ....التعليق حبال ,واألشرطة  ,لباس الفضفاضالحذر من اليجب  .المنصة

شغِّل و طاقة اإلهتزازيقاف مصدر إل ليهإالطوارئ يوضع على السطح في موقع سهل الوصول اإلطفاء في حالة مفتاح  )6
 .حالة سقوط أحد في الماءنذار في حالة الطوارئ أو جرس اإل

وسائل اإلتصاالت الرئيسية وغرفة التحكم , مشاآل اإلتصاالت بين مرآب المسدس الهوائي والبارجة والمراآب األخرى )7
 .دةلجيمحادثات اإلتصاالت ا ضروف وفرالمزودة بعوازل الصوت ينبغي أن ُت

لقيادة قادرين ومؤهلين  يجب أن يكونوا  عمال المراآب ,لعمل بشكل جيدل ينبغي التخطيط ,المناورة القدرة المحدودة على )8
  .المرآب

آل المتطلبات الطبيعة للتشغيل وسيناريوهات  علىوتدريب آامل لعمال المرآب  للمرآبختبار آامل إ ,اإلستقرار المحدود )9
 .الفشل في العمليات
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دات المكان محدِّمشاعل  ,واألخطار الموجودةالمرآب  فرولضتكون آافية  أن والترتيبات يجب الهروبوسائل  )10
 .إلخ...الحريقترس تشغيل مطفأة  ,أجهزة العوم الشخصية ,الطوافات,الالسلكية

المرخصة للطقس مكان اإلقامة وتغيير الورديات ينبغي أن تكون متوازنة مع دليل العمليات  ,البشرية تعزيزاتال مستويات )11
 .وضغوط اإلنتاج

 .نقاط الرآوب الرسمية واإلجراءات .ترتيبات نقل األشخاص )12
 .محدودةالمناورة السفينة على قدرة  وخاصة عندما تكون .البحر فيونقل األجهزة  إحتياجات التزود بالوقود )13

 .دليل جمعية شرآات الجيوفيزياء في األعمال البحريةضافية راجع دليل إلمعلومات 
 خطار الضغط العالي وأ الضواغط&  طاقة اإلهتزازمصادر   -9-4-1

لتوفير طاقة إهتزاز من  .هي أجهزة تطلق الهواء المضغوط بسرعة عالية في الماء لتحدث تأثيرًا إنفجاريًاالهواء  مسدسات
 .ط قادرة على توليد ضغط عالي جدايتطلب ذلك وجود ضواغ, أجل المسح الجيوفيزيائي

ينبغي التنسيق . في المنطقة الغوصاإلهتزازات الالزمة للمسح اإلهتزازي يجب أن ال ُتجرى في جوار عمليات مصادر 
 .ألصوات اإلنفجار العالية الغواصينض للتأآد من عدم تعرُّ الغوصمع عمليات 

 .والضواغط الهوائية التوجيهأجهزة و ,الهوائية مسدساتل الهناك  أشخاص مؤهلون هم فقط من يشغِّ )1
والكابالت المرتبطة بالعملية وعمليات الرفع عند النشر  .آل العمال الغير أساسيين ينبغي أن يكونوا بعيدين عن األجهزة )2

 .وعن نظام اإلسترجاع ومسدس الهواء
 خطار الضغط العاليأ -9-4-2

 .أطار السيارات ن ذلك المستعمل فيمرة م70أآثر ب مسدسات الهواءضغط هواء التشغيل المستعمل في أغلب أنظمة 
عبر الجلد أو عبر  الزيت جزيئاتحتى أو  الغباراللحم ويدفع  يمزقويمكن أن  جدًا ًاطالق الهواء بهذه الضغوط خطرإ

 .هي حالة تدعى الجلطة والتي يمكن أن تكون  قاتلة–مجرى الدم 
 .يجب عدم تواجد الموظفين الغير ضروريين في المنطقة

 :غط الهواء العالي اتبع اآلتي لتقليل األخطار الناتجة عن ض
 .فوهة إطالق الهواءالهواء أو أي  منفذالتضع يديك أمام  )1
أي منطقة يوجد فيها خطر إطالق الهواء المضغوط على آل المتواجدين إرتداء واقية العين وواقيات السمع عنما  في  )2

 .يكون النظام يعمل
 .محطة غسل العيون ينبغي أن توجد في منطقة مسدس الهواء )3
يجب أن هي أجهزة خاصة بالضغط و المستعملة للتحكم بالضغط العالي  وصالتالخطوط والو ,األنابيبو ,الخزانات )4

 .تالقي اهتمام خاص
 .أو تطرق أي جزء من نظام الضغط العالي لوصالتأو ا الصاموالتبوجود الضغط التلمس أو تشد أو تحل 

قبل أو التعديل من عمليات اإلصالح باستثناء  ُتغيَّر أو ُتنزعال  األخرى يجب أن لسالمةوأدوات ا تخفيف الضغطصمامات  )5
 .الموظفين المؤهلين

 .نفالتلمسك الخرطوم في حالة اإل) أصابع صينية(ربط عن طريق جهاز تقييد خراطيم الضغط العالي ينبغي أن ُت )6
 .حالة الفتحمقفلة على صمامات القفل المثبتة قبل أو بعد صمام تخفيف الضغط ينبغي أن تكون  )7
 .بعد الوصول للحد األعظمي من وضع الفتحبنصف دورة بدورة أو عندفتح الصمامات دائما أغلق الصمام  )8
 .ًااستخدام قطع الغيار الغير قياسية يمكن أن تكون خطر )9

 ,مرآز التفرع لألنابيب ذات الضغط العالي في مقصورة السيطرة على مسدس الهواءحماية أو قفص حول  شبكاستعمال  )10
 .مثل العبور على المنصة وعبر مسارات السير على األقدام, يوقف الخطر على األشخاص , والخراطيم العالية الضغط

  اإلنفجارأخطار  -9-4-3

نابيب أو عندما يتفاعل الهواء المضغوط مع السوائل القابلة لإلحتراق في األ.اإلنفجارإحتمال خطر آخر للهواء المضغوط هو 
اإلنفجار يمكن أن يحدث عند إحداث درجة حرارة عالية بواسطة الضغط المفاجيء . يمكن لإلنفجار أن يحدث, نظامالمكونات 

حتى الطبقة الخفيفة من الشحم أو زيت  .العدادلتهوية زيت  الضغط مفتوح يكون عدادأو عندما ) شرارة الضغط(في نهاية ميتة 
 .الهيدروليك في شبكة األنابيب يمكن أن تنفجر

 .فإن توليد موجة الصدمة يمكن أن تسبب إنفجار األنبوب من عدة أماآن, عند حدوث الشرارة

 :لتقليل المخاطر
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 .فتح آل الصمامات ببطئإ )1
 .على الهواء المضغوط  داخل األنابيب خاٍل من الزيت أو أي ملوث آخر قابل لألحتراق بِقإ 2(  

المستعملة في ( استخدم الزيت النباتي أو الصناعي. مستخدمًاأو الشحم يكون فيها الزيت ع أبدا أي معدات هوائية جمِّالُت )3
 .أو شحم سيليكوني) غطاالضو

د يتم تشغيله حسب المواصفات التي تمنع إحداث الشرارة في الزيت بسبب درجة برِّالُمتأآد من أن الهواء المضغوط بعد  )4
 .الحرارة العالية

 ,في المضخة الزيتانضغاط رغوة  ,إطالق الشحنات الكهربائية الساآنةمثل  ,عن طريق األسباب األخرى الشرارةمنع  )5
 .نار خارجيةصدمة خارجية أو 

على اللهب المكشوف ومصادر الحرارة بعيدة عن آابالت الكهرباء  بِقإ. اإلصالحات ينبغي أن تتم بحذر على المنصة )6
 .وخراطيم الهواء

 .تتم التصليحات بوجود غطاء مؤقت ًاطقس عنيفعندما يكون ال )7
 .ينبغي تأريضها بهيكل المرآبضاءة اللحام الكهربائي المعدني واإل )8
إصابة األشخاص الذين يقومون بعملية اإلصالح ولمنع احتراق األجهزة و التسرباستخدم األدوات اليدوية المالئمة لمنع  )9

 .استبدال األجهزةيتم إصالحها أو يتم يجب أن  ةالصلب األجهزةفي  أضرارأي  .إصابات أآبرسبب تي قد توال ,الصلبة
 .على طولها حتى إذا تم انقطاعها من مكان ما ال تضرب بعيدًا وبالتالي ال تؤذي أحدًا متعددةيتم ربط الخراطيم بمسافات  )10
 .عملسيِّر خرطوم هواء عالي الضغط على منصة خطوط الكهرباء أو بجانب آبل ذو إهمية آبيرة أو أنبوب ال ُت )11
 ضغوطممصدر هواء  التعامل مع  -9-4-4

 .والصيانة وبالتالي يوجد الخطر لألشخاص األساسيالنظام الذي يتطلب التعامل  أحد مكونات ومسدس الهواء ه

ينبغي أن يتم تشغيلها من على المنصة بواسطة األشخاص الذين والتحكم بالضغط اإلطالق تشغيل ورئيسية لتعطيل و المفاتيح ال
 .وال ينبغي أن يتم ذلك عن بعد. يشغِّلون مسدس الهواء

 :يجب األنتباه للتالي

وصى بأن يكون ُي ,إسترجاع المسدسات الهوائيةأثناء العمل أو أثناء  القاربإذا تعرض شخص ما لخطر السقوط خارج  )1
 .ينبغي أن يكون قد تم ارتدائه شخصيآذلك جهاز العوم ال ,قد تم إرتدائهلجام األمان 

حذية المالئمة وواقيات العيون األشخاص ينبغي أن يرتدوا الخوذ واأل, استرجاع أو نشر أو العمل على مسدسات الهواءعند  )2
 .والسمع

تعامل  .ينبغي الحذر لمنع األشخاص من التعثر والتشابك بها .خراطيم هوائية عالية الضغط مسدس الهواءتتضمن عمليات  )3
 .أو تآآل الغطاء الخارجي للخراطيمبحذر مع الخراطيم حتى ال يتم حك 

 .دائمًا ينبغي إفراغ الضغط من مسدسات الهواء قبل إرجاعها إلى القارب 4( 
 .ق لمنع إعادة رفع الضغط العرضي في النظامإجراءات القفل والتعليم ينبغي أن ُتطبَّ )5
 .تأآد من خلو المسدس من الضغط قبل لمسه )6
 ,إذا آانت هناك حتمية لفعل هذا األختبار ,على ظهر القارب إن أمكن ذلكالمسدس الهوائي من طالق اإلختبار إتجنب  )7

 :المنطقة بأمان وبتطبيق أجراءات األمان إخالءالتطلق من المسدس على ظهر السفينة أو في الهواء المفتوح حتى يتم 
 500 يجب أن يكون ضغط الهواء دائما أقل من الهواء من المسدسطالق إاختبار  عند - أ

 )قدم25(متر  8مسافة على األقل بعيدين ب اوآل األشخاص يجب أن يكونو بي اس آي
 .شخاصواأل المسدسحماية بين حاجز  وضعيأو  عن مسدس الهواء

 الشخصيةائمًا عليك ارتداء معدات الحماية تناول مسدس الهواء أثناء اإلختبار ودت - ب ال 
أو آان هناك ألم أو تغير في اللون في , هناك أي إنتفاخوإذا آان , في حالة التعرض العرضي للهواء المضغوط بشكل عالي )8

 .فينبغي أن يفترض بأن الشخص قد تم حقنه وفي هذه الحالة ينبغي إتباع التوجيهات التالية, المنطقة المصابة
عليك بكل الجهود لنقل الشخص إلى أقرب مشفى بواسطة أسرع وسيلة نقل متوفرة  - أ

 .ولكن ليس في إرتفاع عالي
 .ساعات بعد اإلصابة 6بواسطة الطبيب ينبغي أن تتم خالل أقل من المعالجة  - ب
يمكنك معالجة الشخص المصاب عن طريق رفع الجزء المتضرر فوق مستوى القلب  - ت

التعرض إلصابة الحقن . لتقليل التورم وبوضع ضماد إنقباض بين الجرح والقلب
يكن هناك ضرر مرئي حتى ولو لم , بالهواء أو األجسام الغريبة ربما يكون قد حدث

 .غياب األلم ليس مقبوًال آدليل على تفاهة اإلصابة وال آعالمة إيجابية. على الجلد
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 المعسكرات   -10

 العمليات في المعسكر  -10-1

 التمديدات الكهربائية في المعسكر  -10-1-1

التي آل النشاطات  .للتمديدات الكهربائية في معسكرات شرآات الجيوفيزياءينبغي إختيار المواد الجيدة التصنيع والمناسبة 
ع وفقًا للرمز الكهربائي سالك يجب أن توزَّآل األ .يجب أن تؤرض إلفراغ الطاقة الكهربائية بدون خطر تتضمن المعادن

بشرط أن تكون المواد المستخدمة  ,إذا آانت أعلى في األداء من األنظمة المحليةأو مواصفات الشرآة  ,الوطني لتلك البالد
 . موجودة في السوق المحلية أو يمكن إستيرادها من الخارج

 .المعدة ينبغي أن تكون مبنية ومثبتة ومحمية ويمكن أن ُتجرى لها أعمال الصيانة والتفتيش واإلختبار لكي تمنع الخطر )1
 .مله المعدةألقصى تيار تستعيجب أن تكون مناسبة الكهربائية نواقل الو المعدة )2
عزل والقوة لوا نية على أساس حجم الموصالتبنقاط اإلتصال ونقاط إلتقاء الوصالت الكهربائية ينبغي أن تكون م )3

 .الميكانيكية والحماية
 .القاطعة اآلليةتكون محمية ضد زيادة التيار بواسطة  آل دارة يجب أن  )4
الغطاء العازل للكابل الكهربائي معاب أو هناك إذا آان  ًارغرف المعدات الكهربائية والبيوت المعدنية يمكن أن تسبب خط )5

 .البيوت المعدنية لألجهزة الكهربائية ينبغي تأريضها. عيب في أي معدة أخرى
وأي قاطعة يتم ترآيبها ينبغي . ال ينبغي ترآيب أي فاصمة أو قاطعة في موصالت التأريض غير القاطع الموصول بالدارة )6

آل الموصالت                                                                  .لموصالت التي تمر بها الطاقةأن تفصل الطاقة عن آل ا
                                                                              .الكهربائية يجب أن ُتعزل وتوضع عليها الواقيات لمنع الخطر

متصل بموصالت التأريض ينبغي أن يكون أي مفتاح و ,ينبغي ترآيبه للموصل الذي تمر به الطاقة مفتاح أحادي القطب )7
 .مفتاح مرتبط ومعد لفصل آل الموصالت التي تمر بها الطاقة

 .ينبغي توفير وسائل فعَّاله في أماآن مناسبة لقطع آل التيار عن آل المجموعة والدارة لمنع وإزالة الخطر )8
 .لمنع الخطرينبغي وجود طرق ذو آفاءة لفصل التيار وتكون سهلة الوصول وسهلة التشغيل , في أي محرك آهربائي )9

آل قطعة من معدة تتطلب التشغيل واإلنتباه من قبل شخص في حالة اإلستخدام الطبيعي ينبغي ترآيبها بطريقة آمنة من  )10
 .حيث المدخل إليها والفراغ الكافي حولها

ينبغي بنائها  الضروف التي قد تؤثر بشكل عكسيو أ ,الجو الذي يسبب التآآل, تتعرض للطقس التي قدآل المعدات  )11
 .ضوحمايتها بطريقة تمنع الخطر الذي قد يسببه هذا التعرُّ

 .لمنع الخطر أو تتم حمايتها  تنشأن أنفجار يجب معرضة لخطر النار أو اإلالجهزة في البيئة المحيطة آل األ )12
إال عن طريق شخص مؤهل أو مصرح لمجموعة موجودة أن تصنع  ينبغيال إضافات أو تعديالت سواء مؤقتة أو دائمة  )13

 .له
ينبغي التبليغ عنها مباشرة للكهربائي أو المشرف أو تتم إزالتها من أجل سالك واألجهزة الكهربائية األو ,آل العدة الخطرة )14

 .الصيانة
وفي هذه الحالة عليك وضع عالمات التحذير وإبالغ  .لمس األسالك المعطلة أو المعلقةالت .عتبر أن آل األسالك فعالةإ )15

 .المشرف المسؤول
 ,اليات صغار السمكغطبخ متضمنة مال معداتآل  .آل األدوات الكهربائية اليدوية يجب أن تؤرض بشكل صحيح )16

معدة أو التفصل أو تقطع الكبل األرضي على أي .حافظ عليها ضمن شروط العمل الجيديجب أن تؤرض وُي ,المحامص
 .أثاث

وتأآد من أن السدادة أو المشبك بحالة  .تفحص المصابيح الكهربائية المتدلية من أجل أي عيوب في العزل قبل اإلستخدام )17
آل المصابيح المتدلية ). مقاسة بالواط(لمناسبة واستخدم فقط المصابيح المناسبة من حيث تحملها لكمية الكهرباء ا. جيدة

 .ينبغي أن تكون مغطاة
وينبغي استخدام نظام . ماآن الرطبة وداخل الخزانات المعدنيةاستخدم فقط المصابيح المحمولة التي تعمل بالبطارية في األ )18

 .في المناطق الرطبة, الحماية من خطر وقوع الصدمات الكهربائية
في بعض الضروف المعينة يمكن حتى . ت قبل العمل في خطوط الكهرباء أو بالقرب منهااآل الدارفصل واقفل وعلِّم ا )19

 .للتيارات المنخفضة أن تسبب الوفاة
 .حروق شديدة وضرر لألنسجة قد يحدث عندما يكون جهاز البث في حالة اإلرسال. تفادى لمس هوائيات البث الالسلكي )20
 ).قواطع الكهرباءمن التسربات األرضية ( ELCBsاختبر  )21
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 نظافة في المطبخلا -10-1-2
األرضيات . لها متطلبات النظافة والتعقيم ذاتها )التريالت(الوحدات المتنقلة سواء في المخيم أو في  الطعامطبخ ومال وسائل )1

ٍل ناعمة وذات سطوح سهلة التنظيف وينبغي تنظيفها بعد أي عملية طبخ أو تناووالحيطان والسقوف يجب أن تكون 
 )بطبقة من الستانلس ستسيل: مثًال (سطح الطاولة ينبغي أن تتم تغطيته بسطح ناعم ونظيف وسهل التنظيف . للطعام

. التي تنتشر عن طريق التالمسالتنظيف يمكن أن يقلل الخسارة في المواد المعرضة للتلف ويعيق انتشار األمراض   )2
 .ر ملعقة طعام من مادة آيميائية مطهرة بأربع ليترات من الماء لتمسح األدوات بها اأن تخلط مقدهو جيد للتعقيم الحل وال

 .يجب أن تكون هذه األلواح من مادة سهلة التنظيف والتطهير  ,استعمل األلواح الملونة المقطعة لمنع انتشار التلوث )3
 .تحضير الطعامغيرها لاستعمل مغاسل منفصلة لغسيل اليدين و )4
 .ابونت الطعام آليا بالماء الحار الصغسل الصحون وأدوا )5

 مزودات المياه -10-1-3

وتتم مراجعتها لضمان جودة المياه , والنتيجة يتم توثيقها, آل مصادر مياه الشرب والخزانات ينبغي إختبارها بشكل منتظم  )1
 .)WHO(حسب معايير منظمة الصحة العالمية 

 بواسطة الحيوانات أو الطيور التي قد تسقط فيها يتم تلوثهاأنه لم  بشرط. نسبيًا ماء المطر مصدر نقي للماء الصالح للشرب )2
 .يتم تصفيتها وتعقيمها واختبارها مثل أي مياه شرب أخرىيجب أن . بواسطة المعادن من نظام التجميعأو 

 .لمراحيض من مصادر التلوث آا) قدم 150 -متر 50على األقل (فصل الربيع في قد تسحب المياه الجوفية من اآلبار  )3
.                                                                                 المياه السطحية آاألنهار والبحيرات تكون عرضة للتلوث بالبكتريا واليرقات )4
ن الخزان المرآب أسائق ناقلة المياه وذلك بأن يسحب المياه من المصدر الرئيسي وبخذ من قبل الحذر الشديد ينبغي أن يتَّ )5

 .على الناقلة ليس ملوث
التعقيم يمكن أن يتم عن طريق غلي الماء . هذا مهم. و تصفيتهاتعقيم المياه ينبغي أن يتل .هناك خطوتان تتطلبها تنقية الماء )6

التنافذ العكسي أو األشعة فوق مثل أو بواسطة طرق أخرى , أو بواسطة الوسائل الكميائية, دقيقة 20لمدة ) التقطير(
 .وغيرها البنفسجية

, وجود ستائر لألبواب. بالستائرآل الفتحات تتم تغطيتها  .وارضقتجذب الحشرات وال تناول الطعامالمطبخ وأماآن  )7
 .يضًا أطرد الحشرات إلى الخارجأو, والمزودة بنوابض مالئمة

وقاتالت الحشرات تساعد في السيطرة على الحشرات  الالصق للذبابوالورق , المصابيح الكهربائية الصفراء اللون )8
 .ال ينبغي وضع قاتل الحشرات فوق مكان تحضير الطعام: مالحظة .الطائرة

 .حم الطعام من الذباب والحشرات األخرىإ. بالستائر غير عملية إرفاق األبوابالمعسكرات المتنقلة حيث تكون عملية في  )9
دقيقة من  30استخدم المبيدات قبل  .الحشرات الزاحفةتستعمل للسيطرة على  الحشرات فإنها غالباإذا توفرت مبيدات  )1

هي آمنة عندما يتم استخدامها من أن المبيدات المستعملة  دتأآ. ابالطعام لضمان عدم تلوث الطعام والشر توفير خدمة
 .في أماآن الطعام

والطعام  والسطوح التي يتم تجهز الطعام عليها. وأواني تقديم الطعام ,صحونوال ,قداحواأل ,كؤوسوال آل األدوات )2
ينبغي عليه إرتداء معدات الحماية الشخص الذي يقوم بالرش  .رش المبيدات الحشريةقبل ينبغي تغطيتها  الغير مغطى

وينبغي وضع عالمات تشير بأن المكان قد تم رشه بمبيدات حشرية  .الشخصية المالئمة قبل البدء برش المبيدات
 .رهالتحذير الداخلين إلى المكان من خط

 التبريد -10-1-4
دوم بالتالي تحافظ على  درجة الحرارة وتو  المعدة أداءتزيد النظافة من . ضمان النظافةمتكرر ألجهزة التبريد لالتفتيش ال )1

 .أطول
 .شهريًافإنه ينبغي أن يتم إذابة الصقيع , تذيب الصقيع المتشكل فيها بشكل آلياذا آانت الثالجات والبرادات ال  )2
 .قبل وضعه في البراد أو الثالجة  هغطِّغلِّف الطعام أو  )3
أو حواجز ليوضع عليها الطعام وذلك للسماح للهواء أن يتوزع ضمنها رفوف دة  بتكون مزوَّآل وحدات التبريد يجب أن  )4

وينبغي , توضع على آل براد أو ثالجة درجة الحرارة الدنيا والعضمى ينبغي أن .مناسبةواإلبقاء على درجة حرارة 
 . قرائتها وتسجيلها بشكل على األقل يومي

 .وعند ذلك يتم حصرها وحدات التبريد أبوابأو غطاء أوأو لجدران  أرضيةمس اليال تسمح للطعام  )5
 .اغير جاهز منعزًال عن الطعام الجاهزحافظ على الطعام  )6
درجات  4إلى  1تبقى درجة حرارتها منالبرادات يجب أن . درجة مئوية 0أقل من  تهادرجة حرارتبقى يجب أن  الثالجة )7

ار المعد للتقديم يبقى بدرجة حرارة أعلى من و الطعام الح, درجة مئوية 21ة يجب ان تبقى تحت المخازن الجاف ,مئوية
 .درجة مئوية 63
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 الحاويات  -10-1-5

وإذا آان ال بد من إستخدام  .فقط حاويات الزجاج أو البالستك مع الجوانب واألغطية من الرقائق المعدنية أو البالستكاستخدم 
وتأآد من أنها مغطات بالرقائق المعدنية أو . ساعات 4أو  3الحاويات المعدنية فينبغي أن ال توضع فيها األطعمة أآثر من 

 .البالستك

 الخزن الصحيح  -10-1-6

الطعام  .لتقديمهاحتى يتم تحظيرها  دةيجب أن تبقى هذه األطعمة مجمَّ .مئوية 0درجة حرارة ء يجب أن يبقى في آل الغذاء النيِّ )1
 .يشكل خطرًا شديدًا على الصحة خالمذاب جزئيًا وغير مطبو

بل ضعها في  .د بقايا الطعاموال تجمِّ ,لوقت أطول من يوميندرجات  3-0ال ينبغي تخزين اللحم المطبوخ بدرجة حرارة من  )2
يتم تأشير الحاويات من خالل آتابة التاريخ والوقت وإستهالك  .زجاجية أو بالستيكية ثم تغطى بغطاء بالستيكي ثم تلف حاويات

 .فإنه يتم التخلص منهاساعة 24هذه البقايا خالل  تستهلكإذا لم  .ساعة 24المحتويات خالل 
لحارة نة ضمن المناطق اتلك السلع المخزَّ نستدوم أآثر م .ن بارد وجاف في الظلابمكن خزَّيجب أن ُت الغير مفتوحةالسلع المعلبة  )3

ال تستعمل المعلبات التي  .المطعونة أو الصدئةالتستعمل العلب المنتفخة أو العلب  .الشمس أشعة تحت المدافئأو  بجانب األفران
زجاجية أو بالستيكية في حال  حاوياتفي ال يخزن الطعام في العلب المفتوحة بل يجب وضع المحتويات . تنفخ الهواء عند فتحها

 .لم تستعمل فورًا
هذه  .اريف أو أباريق مفتوحةغالتستعمل غاليات مفتوحة مع م .والماء ,الشايو ,للعصير ,أوعية منفصلة حافظة للبرودةستخدم ا )4

 .يدويالتصال إلالتي تنتشر با الجراثيم والفيروسات والبكترياب الحاضنات تسمح  للحشرات واألوساخ بتلويث السوائل
 .وضعه فيالبراد يفضل ,لدرجة حرارة الغرفة ألآثر من ساعة معرضالغذاء المعرض للتلف يجب أن يبقى مغطى وغير  )5
التضع الثمار والخضار على .تخزن الفواآه والخضار في المناطق المهوية جيدا أو المحمية من الحشرات والقوارض والحيوانات  )6

 .ياتاألرض
 .إذا آانت هناك بقعة تالفة فعليك إزالتها واستخدام الباقي. ت التي بدأت بالتلففورًا تخلَّص من الفواآه والخضروا 7( 

 ).الخ....المبيدات الحشرية,المنظفات مثل (ال ينبغي تخزين الطعام في نفس المكان مع غيره من المواد  )8
 .المخزونة لكي التتجاوز تاريخ األنتهاء  الغذائيةيجب أخذ الحذر بإدارة المواد  )9

 ناصر المطبخع -10-1-7

الموظفون المستخدمون في عمليات إعداد الطعام والطبخ وتقديم الطعام أو األشربة أو التعامل مع أدوات األآل والشرب  )1
هم . والمتابعة على الفحوصات الدورية. ينبغي أن يمتلكوا شهادة صحية مستمرة ومحققين لمتطلبات الصحة الضرورية

 .المعدية والجروح والتقرحات الجلدية والبرد عند مناولة أو إعداد الطعامخاليين من األمراض يكونوا يجب أن 
أيديهم بالماء  نظفواروا آيف ييجب أن ُي .افحص موظفي المطبخ دائما للتأآد من أنهم يحافظون على النظافة الشخصية الجيدة )2

 ).يبقوا على أظافرهم وشعرهم قصير( بشكل صحيح والصابون
 .وبعد مناولة الطعام الغير مطبوخ أو عند الخروج من الحمام, يغسلوا أيديهم قبل مناولة الطعامعناصر المطبخ ينبغي أن  )3
دهم بالطقم الرسمي وقبعات الطبخ يزويتم ت, إذا آان ذلك ممكناو. عناصر المطبخ ينبغي أن يتم تبليغهم بالعمل بمالبس نظيفة )4

 .ومشابك شعر
 غسيل الصحون -10-1-8

جيدة لنقل األنفلونزا   هي طرق ملوثة الالتستعمل يديك ألن بقايا الطعام  .أخرى لجمع الطعام من الصحونداة أاستخدم ملعقة أو  )1
 .فيروس البردالمعدية أو 

 .تنظيف أولي للصحون قبل وضعها بالغسالة )2
 .واألخرى للتطهيروجود مغسلتين أحدهما للغسيل ينبغي  .الماء والصابونبمحلول من اغسل الصحن ف ,الةإذا لم توجد غسَّ )3
 .جالونات من الماء الحار المستخدم للتطهير 5مل من سائل التنظيف إلى 100لتعقيم الصحون أضف  )4
 .تعقيمهاعد غسلها وأإذا آانت غير نظيفة  .عند تجفيفها وقبل خزنها نهائيا تأآد من نظافتها .جفف األدوات بالهواء من القطرات )5
 .بة طعامبعد آل وج هذهالتعقيم  عمليةاستعمل  )6
 .ة أو مكسورةمتضررأداة أو  آأسأو ألقي آل صحن  )7
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 أدوات المطبخ -10-1-9

 ,السواطيرو ,م الموظفين آيفية تنظيف السكاآينعلِّ .الصابونودافئ الماء من ال طاولة التقطيع بمحلولف بعدآل وجبة طعام نظِّ )1
 .الخ....أخبرهم بأن البكتريا يمكن أن تنمو في المقابض و ,مفاتيح العلبو

مكان القطع من قطعة اللحم تكون على الطاولة واليد والجسد , ثابتة طاولة الفرميجب أن تكون . ًامرآز ًانتباهإفرم اللحم يتطلب  )2
. ضربة القطعينبغي أن يكون هناك مجال آاٍف للحرآة وليس هناك عوائق في مسار . ينبغي أن تكون بعيدة عن مكان الضربة

 يوصى باستخدام. أو في أمواج عالية أن يتخذ عندما تكون السفينة في حالة اإلبحار حذر خاص ينبغي , وفي العمليات البحرية
 .القفازات المعدنية عند تقطيع اللحم

الطعام الغير مطبوخ أو السطوح التي تستخدم إلعداد الطعام الغير مع  لتالمسلتفادي انتشار التلوث التسمح للغذاء المطبوخ با )3
ء ينبغي توفير لوح القطع المنفصل للطعام النيِّ. تسمح بمالمسة الطيور الداجنة الغير مطبوخة بمالمسة بقية الطعامال  .مطبوخ

  .والطعام المطبوخ واللحوم والخضروات
ف نظ. النفايات والحطام قد تتراآم في جرارات األدوات, خالل اإلستخدام المتكرر. تتم بشكل متكررالمطبخ عملية التفتيش على  )4

 .المخازن على األقل أسبوعيًا
 .مغلقة بأحكام حاوياتًفي  ,الوجبات والمواد الغذائية المعرضة للتلف المستخدمة آثيراو ,السكرو ,الطحين ظاحف )5
التي هي خطر قد يسبب (وخاصة تنظيف المنطقة خلف الطباخ حيث يتجمع الدهون . تنظيف وتعقيم المطبخ في آل اسبوعحملة  )6

 )ضرر صحيالحريق وقد يسبب 
 .أصابعهم يجب أن اليعملوا في المطبخ فييديهم أو أ فيموظفين المصابين بقرحة جلدية ال )7
ون غسل للعيمحطة ر وضمادات ومعالج الحروق والصابون المطهِّتحتوي على ولية أ اتسعافإعدة على يجب أن يحتوي المطبخ  )8

 .ينبغي أن توجد في آل مطبخ
في .ليه ضمن المطبخ إيجب أن تتواجد مطفأة حريق ذات حجم ونوع مالئم وبطانية ضد النار في المكان المالئم وسهل الوصول  )9

 .التستخدم الماء المندلعة بالدهونحالة النار 
حريق بأسرع سد مصدر ال .استخدم مطفأة الحريق ,إذا لم تتواجد بطانية .أفضل ألطفاء نار الشحوم أو الزيوتبطانية الحريق  )10

 مئويةدرجةْ  35 والتحاول إزالة المصدر حتى يتم تبريده إلى  .مايمكن
 الطبخ  -10-1-10

 .إعداد وتحضير الطعامالطعام يجب أن تتم مراقبتها عند  مناولةجراءات إالنظافة الجيدة و ممارسات
 .وليس في درجة حرارة الغرفة ذاب في درجة البرادالطعام يجب أن ُي )1
 .طبخ آليًاوالدواجن والسمك يجب أن ُت لحم الخنزير )2
 .مياه الشرب نفس معاييرلمطابق الماء المستخدم للطبخ يجب أن يكون  )3

 التخلص من الفضالت  10-1-11
قم بذلك .تأآد من وجود غطاء مناسب عليها .قبل إرجاعها إلى المطبخ اشطفهاأفرغ حاوية القمامة بعد آل وجبة طعام و  )1

 .اسبوعيًا أثناء التنظيف
 .عند التخلص الغير صحيح من القمامة فإن ذلك سيجلب الذباب واآلفات والقوارض )2
 )2x2x2(متر عن المعسكر وبأبعاد  60ينبغي حفر حفرة على بعد على األقل , في حالة النفايات البيولوجية القابلة للتفسخ )3

الريح السائد في المعسكر وبعيدًا عن آبار المعسكر وعكس إتجاه من موقع من موقعها أخفض  يكون الحفرة ينبغي أن .متر
 .الماء ومصادر ماء المعسكر

 .الزبونطلبات متالقوانين المحلية أو  وفقيتم التخلص من النفاية الحيوية الصلبة  )4
ستخدم اإذا آان ممكنًا عليك بل  .النار شعالالتستعمل الغازولين إل .سنتيمتر 5أو تتم تغطيتها بطبقة  إما أن يتم حرق النفايات )5

 . الكلس السريع لتعجيل التفسخ
 .لمتطلبات البيئية المحليةمع االتخلص من النفايات  تتوافق عمليةيجب أن  )6

 التخلص من المياه المستخدمة -10-1-12

ماء المراحيض ينبغي أن يمر بخزانات قبل أن يتدفق إلى  .الماء المستخدم ينبغي أن يخضع لعملية الفصل عن المواد الصلبة )1
 .حفرة التجميع

السائد في تجاه الريح عكس اومن األفضل تكون ب .المعسكر عنمتر 100 يجب أن تبعد على األقل  المستخدمحفر المياه  )2
 ).رشاحة ,روائح:مثل(لعامة ل ذلك مصدر ازعاج بالنسبة ليجب أن اليشكِّ .المعسكر

 .عشوائياللتفادي الدخول  يتم تعليمهاج وسيَّالقذرة يجب أن ُت اءآل حفر الم )3
لتحديد الخطر والسيطرة  .للخطر المحتمل آالغرق أو الدخول الغير مصرح تقييمقبل حفر أي حفرة يجب أن يكون هناك   ) أ

 .عليه
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األطواق أو السالسل أو وصناديق (ز القفل وجها, األقفال ينبغي أن تتوفر عند جميع العمال الذين يتضمنهم العمل )6
وأي جهاز قفل ينبغي أن ال . أو لمنع المعدة من التشغيل الغير مقصود, تستخدم لعزل مصادر الطاقة يجب أن) األقفال

 .تتم إزالته إال بواسطة الفرد الذي وضعه
توضع وتزال فقط من  .وال ينبغي تشغيلها خارج الخدمةاآللة أو الجهاز أو الدارة  ة التعليم ينبغي أن تشير إلى أنبطاق )7

 .قبل الشخص المسؤوول
 .ثانية ضمن الخدمة أو الدارة أو اآللة المسؤول هو وحده من يضع الجهاز )8

 
 العمل من على إرتفاع  -10-2-2

 منتجيوذلك حسب جمعية OGP).(( لعندما يكون هناك إحتمال حدوث إصابة جديةمترأو بارتفاع أقل  2 دداإلرتفاع يح
 ) .النفط والغاز

 على الحوافحماية اليمكن أن يتضمن  .األماآن المرتفعة عند العمل في السقوطم لمنع مِّنظام ُص:الحماية من السقوط 
 ).لجام السالمة(تقييد أو أجهزة ال )حواجزو ,طرابزين(

وربما  للجسم أو لجام للبدن حزامو ,وصالتو ,نقطة تثبيت .قد تم سقوطه شخص ماوتأمين  لوقفم مِّنظام ُص :السقوط منع
آامل النظام يجب أن  .من آل ذلكمناسبة  مجموعةأو  ,حبل نجاةو ,بطاءإ وجهاز ,يحتوي على حبل قصير لحرية الحرآة

 .عاقة السقوطإيقاف أو إعلى مقاومة التأثيرات الكبيرة للقوى الناتجة عن  يكون قادرًا

تصريح زمة من السقوط أو أدوات منع السقوط وقد يتطلب ذلك الية الأو أآثر يتطلب الحما )قدم6( م2 أي عمل بأرتفاع )1
 .عمل

, البث ات هوائياتريبناء وتسلق سا ):على سبيل الذآر وليس الحصر(قد تتضمن أيضا  األعمال في األماآن المرتفعة )2
خزانات الوقود ضع وو, صيانة المكيفات من خالل التسلق على التريالتو .قمة الناقالت والمقطورات علىالعمل و

في آل الحاالت عملية تقييم المخاطر ينبغي أن . وغيرها, ازاتالعمل فوق الحفارات والهزَّ, وخزانات المياه في المعسكر
مثل , ةيئُتجاه الضرووف السوإنتباه خاص ينبغي أن ُيتخذ . مثل الحماية من السقوط, اهووسائل التحكم يتم تطبيق, ُتجرى

 .وضعف الرؤية, والجليد, السطوح الزلقة
 .الذي سيطبق عليه الوزنمن أن السلم مصمم من أجل  تأآد .أي وسيلة معتمدةاستخدم السلم أو التسلق إذاتوجب عليك  )3

 .واجه السلم عند الصعود
قد يعيق عملية التسلق أو أي شيء يمكن أن يضرب نتبه ألي عائق إ .قبل وضع السلم والتسلق عليه أنظرلألعلى دائمًا )4

 .برأسك
لساللم المصنوعة من المواد الغير ناقلة للتيار الكهربائي موصى بها عند إستخدانم السلم لألعمال التي تتضمن األجهزة ا )5

آل الساللم ينبغي أن تكون  .حافظ على الدرجات نظيفة من الزيت أو الشحوم أو أي مادة زلقة. أو االسالك الكهربائية
إذا آنت . ال تقف على الدرجة األخيرة العلوية من أي سلم. مزودة بقضبان تقفيل وينبغي أن تكون مقفلة قبل اإلستخدام

أمِّن السلم بإحكام . أمتار عليك ربطه من االعلى لمنع السقوط إلى الوراء أو الجوانب 3تستخدم سلم مستقيم أطول من 
وعليك التخلص من أي سلم . وإذا آان السطح ناعمًا فعليك إستخدام مادة مانعة لإلنزالق أسفل السلم. وعلى سطح مستوي
 .مشقوق أو منحني

 .بأرجل سالمة ونهايات مطاطية تمنعها من اإلنزالق يجب أن تجهز وصَّلةالساللم المستقيمة والم )6
وإذا آان . ثبت السلم بإحكام قبل التسلق .ربع طول السلم السلم ينبغي أن يبتعد عن الجدار الذي يستند عليه بمسافة تساوي )7

 .ثبت األرجل من األسفل واربط الطرف العلوي من السلم, ضروريًا
استعمل سماآة معينة من الطالء بشكل خفيف أواستعمل خليط زيت .يؤدي إلى إخفاء الشقوق  التدهن السلم آون ذلك قد )8

 .الخشب لحماية زيت التربنتينالكتان مع 
 .آساللم مستقيمة ذات الدرجات واألربع أرجلتستخدم الساللم ال )9

 .توازنك أو تفقدالسلم يمكن أن ينزلق  ,تحاول أن تصل أآثر من المكان الذي تصله بشكل آمن عندما تكون على السلم ال )10
 .نزل من السلم وحرآه إلى الموقع الصحيحإ
ينبغي أن تكون مزودة بقضيب أو سلسلة لربط الطرفين من والساللم ذات األربع قواعد  .ستعمالبل اإلقافحص السلم  )11

 .السلم لمنع اإلنفراج
 .أحزمة لوضع األدوات واألجسام الصغيرة فيه استعمل أآياس أو .آلتا اليديناستخدم  النزول من السلم عند الصعود أو )12

دما تكون اليدين مبللتين أو خذ حذر زائد عند إرتداء القفازات أو عن. ذات مقاس يناسب يديكيجب أن تلبس قفازات 
 .عليهما بعض الدهون
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 متر2 أآثر من ارتفاعالعمل على  عند, إذا آان ضروريًا .إذاآان هناك خطر الميالن أو السقوطتجنب العمل على الساللم  )13
 .النجاة مع حبل لجام األمانرتداء إيجب 

 .من العقد والتشققات  عند استخدام السقاالت عليك التأآد من خلو األلواح الخشبية  )14
 .المخطط ألن يوضع عليهالتحمل الحمل  ةمصمم السقالةتأآد من أن  )15
 .قوية ومستويةبناء السقالة عليها يجب أن تكون األرضية أو القاعدة التي يتم  )16
 .مؤهلشخص سقالة من التعلم آيفية نصب  )17
 .بث الالسلكيةينبغي الحذر عند رفع السلم من خطوط الكهرباء العالية وخطوط أجهزة ال )18
ال ينبغي وضع األلواح الخشبية على الساللم المحمولة إلستخدامها آجزء من السقالة وال ينبغي وضع الساللم بشكل أفقي   )19

 .لنفس الغرض
 .هوائيات أجهزة البث الالسلكيةنصب سواري  -10-2-2-1

 :االخطار المترافقة مع نصب السواري هي

 .لتواءباإل ةنهيار الساريإ •
 .أثناء العمل على إرتفاع عاليسقوط األشخاص  •
 .األشياء الساقطة من األعلى •
 .ياليدو بالحملصابات المتعلقة اإل •
 .أعمال الشد بالكابالت المجزئة •
 .التعثرات والسقوط على الكابالت واألوتاد •
 .الصواعق الرعدية •
 .على اإلرتفاعات المنخفضةالطيران  العوائق المنخفضة أثناء •
الصانع ويجب أن يتم التفتيش عليها أسبوعيًا للتأآد من شد الحبال التي تثبت عمود  تعليماتدة بينبغي أن تكون مزوَّ واريآل الس
كابالت التآآل في وال ,)الحماية من العواصف الرعدية( التأريضو ,)إبزيمات الشدمسامير تثبيت الحبال والكابالت و(و, السارية

ُتعلَّم حتى تتم رؤيتها بسهولة وفي بعض الحاالت ينبغي أن توضع أنوار الكابالت يجب أن آل  .واألوتاد المنصوبة في األرض
 .من أجل رؤية األجزاء المرتفعة إذا تطلب األمر ذلك من أجل الطائرات

 .)حتى ال تصطدم بها الطائرات( بحماية ضوئيةمتر ينبغي أن ُتزوِّد  20السواري التي يزيد إرتفاعها عن 

وبعيدًا عن , تبتعد عن خطوط الكهرباء المكشوفة على األقل بمسافة مرة ونصف من إرتفاع الساريةالسواري يجب أن 
 .درجات 10التوزيعات في تضاريس ال تكون مائلة اآثر من 

تفاع عالي مع استخدام عمود لتجنب األشخاص الصعود والعمل من على إر نصبها  فضلألمن ا, أو األبراجالتلسكوبية السواري 
 .نصبهاخالل عملية 

متر  9إلى  6وبحبال إضافية بمسافة من , بثالثة إلى أربع حبال لتثبيت البرجيجب أن تربط  متر 6على من األعادةاألبراج 
. عن السطح الذي تستند إليه قاعدة البرجدرجة   60و  45ة حبال الربط ينبغي أن تكون بين  درجة زاوي. لألبراج األآثر إرتفاعًا

وإبزيمات الربط يمكن وضعها لشد الحبال عند 
 .إرتخائها

الطرق الصحيحة إلستخدام ربَّطات الكبل وواقيات 
طة ينبغي أن يوضع على الجزء بَّاسرج الر. دائرة الكبل

الحي من الكبل بينما الجزء النضوي فيوضع على 
إن استخدام . من الكبل" الميِّت"الجزء القصير 

الوصلة ويجعلها غير ء ُيضعف طات بشكل خاطياالربِّ
 .آمنة

قوة الرياح (رفع األبراج وتنزيلها متعلَّق بحالة الجو 
حدد ارتفاع وانخفاض األبراج ُي ).والعواصف الكهربائية
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منها التي يوجد في مقدمتها جزء آالبرقي لزيادة : هناك أنواع قليلة مختلفة من المراسي المستخدمة في عمليات تثبيت األبراج
). التي تستخدم في الطبقات الصخرية(خرسانية ومزاليج التمدد لوالمراسي ا, "منقار البطة" يسامرو ,تماسكها في األرض

. ربما تستخدم لألبراج األصغر) متر 1مدفونة على األقل (متر أو الكتل الخرسانية الداعمة  1إلى  0.5بطول من  وتاداأل
 . ولألبراج األطول ينبغي استخدام مراسي أآثر أمنًا

 

 

 :شاهد األقتراحات التالية.المرساة المستعملة تعتمد على نوع التربة التي ستوضع فيها

االموصى به المرساة بديل نوع التربة
 رمل خرسانة مدفونة \
 حصى خرسانة مدفونة \

المرساة ذات الرأس المزود  مرساة منقار البطة
 بجزء مانع لإلنسحاب

المخصبةتربة   

 غضار مرساة منقار البطة خرسانة
 تربة صخرية مرساة منقار البطة خرسانة مدفونة
المرساة ذات , مرساة منقار البطة خرسانة مدفونة

الرأس المزود بجزء مانع 
 لإلنسحاب

 تربة غضارية

طويل التوسع,حزام آبير خرسانة مدفونة )ناعم(صخر صلب   
ر  )قاسي(صخر صلب  حزام صغير ا حزام ذو ذراع آبي 

اسمنت+  
لتوسع
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 العمل الساخن -10-2-3

 .د حرارة أو شرارةالتي تولِّ ىاللحام والقطع والجلخ والنقر الحار واألعمال األخريتضمن العمل الساخن عمليات 

عمال اللحام .األقسام التالية تناقش ممارسات العمل الحار. لينالغير مخوَّاألشخاص ي من قبل ممنوع بشكل آلِّالعمل الساخن 
 .ينبغي أن يتلقوا التدريب الكافي ومؤهلين دائمًا

 آمنة عامةممارسات  -10-2-4

المنطقة ينبغي . حيث يمكن إجراء العمل بها بدون مراقب حريق أو تصريح عمل, ينبغي تخصيص منطقة خاصة بالعمل الحار
عمليات اللحام والقطع التي تتم خارج .محاطة بحواجزية وومهوَّ, أن تكون خالية من المواد القابلة لإلحتراق والمواد الملتهبة

أو أنبوب , أو مضخة, عند القيام بعملية اللحام أو القطع في خزان. الحار ينبغي أن تبقى أقل ما يمكنالمنطقة المخصصة للعمل 
قبل بدء عملية . . خذ لضمان بأنها آمنة قبل القيام بالعمل الحارتحذيرات إضافية ينبغي أن تتَّ, يحتوي على مواد قابلة لإلشتعال

 : حصها من أجل التاليفإن المعدة ينبغي أن يتم ف, اللحام أو الحرق

 .آابالت معدة اللحام ينبغي أن تكون معزولة وبحالة جيدة )1
زة ومجهَّ ينبغي أن تكون خالية من التسربات ة) القطع الحراري بواسطة األآسيجن واإلستيلين (خراطيم أدوات القطع  )2

 .رجوع الشرارةبالوصالت الصحيحة والعدادات ومنظمات اإلنفالت وأجهزة عدم 
أو  شتعالعن الحرارة والمواد األخرى القابلة لإل اسطوانات األوآسجين واألستيلين يجب أن توضع في مكان آمن بعيدًا )3

 . متر 6.1قدم على األقل أي بمسافة  20الوقود بما في ذلك إسطوانات األستلين بمسافة 
 :حام والقص اللِّلعمليات جراءات آإ يتم تطبيقهاأمان عامة  ممارساتهناك ,ضافة لذلك باإل

فإنه يتطلب تصريح عمل حار وشخص , عندما يكون العمل الحار ضروريًا خارج المنطقة المخصصة للعمل الحار )1
 .وينبغي تحويل عمليات اللحام والقطع إلى المكان األآثر أمانا. آمراقب حريق ومعه طفاية الحريق المناسبةيقف 

 .أجل الجو القابل لإلحتراقمناطق العمل الحار ينبغي أن تخضع للفحص من  )2
, اعتمادًا على طبيعة العمل والقرب من اللِّحامين اآلخرين. آل الموظفين ينبغي أن يرتدوا واقيات العين والوجه )3

 .وواقية أذن وواقية تنفس, وقبعة صلبة, لباس ضد الحريق: والموظفين ربما يحتاجون المعدات المناسبة التالية
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 .ع اندالع الحريق عن طريق الشرارةخذ لمنالحذر ينبغي أن يتَّ )4
 .الغاز الغير مستعملة ينبغي ترحيلها عن منطقة اللحام والقطع واسطوانات. المعالجة بحذرتتطلب اسطوانات الغاز  )5
تلك  بصيانةلين فقط الموظفين في المصنع مخوَّ  ,الشرارة رجوعمانع إنفالت األستلين بيجب أن تجهز منظمات  )6

 .المنظمات
 .عند تضرر الخرطوم ربما ترجع الشرارة للوراء. ينبغي أن تبقى بعيدًا عن المداخل والعمال اآلخرينالخراطيم  )7
 .يجب أن تتوقفتم إآتشاف الغاز القابل لإلشتعال في المنطقة فعمليات اللحام والقطع في حال  )8
 .آل عمليات اللحام يجب أن تخضع لإلجراءات المعتبرة )9

 .بإشارة أو تحذير آخر عند اتمام عملية اللحام هممعدن الساخن يجب أن يتم تعليال )10
 أدوات القطع واللحام بغاز األستيلين -10-2-5

 :أن تتخذ في حال استخدام معدات القطع واللحام بغاز االستيليناإلجراءات الوقائية التالية يجب 

 .والمؤهلين هم من يستخدم أجهزة اللحام دّربينفقط الموظفين الم )1

 .وعند تحريك اإلسطوانة وعندما تفرغ ,األسطوانات عند االنتهاء من العملغلق صمامات ا )2

 .صلح أو تعبث باإلسطوانات أو الصمامات أو المنظماتال ُت. ينبغي إصالح وتبديل وتنظيف الخراطيم المعيوبة والوسخة )3

 .ال تبادل المنظمات أو عدادات الضغط مع ٍاسطوانات الغازات األخرى )4

 .سطوانات شاقولية عند االستخدامحافظ على اإل )5

 .االستيلين من اسطوانة آلخرى  تنقلال )6

 .آمداحل أو مساندالتستخدم االسطوانات  )7

 .المشعل المعتمداستخدم  ,التستخدم أعواد الثقاب إلشعال لهب اللحام )8
 .التسخن االسطوانة لرفع الضغط ابدًا )9

 .الغاز مغلق وغطاء الحماية مربوطوصمام إطالق , وضع شاقوليتخزن أسطوانات االستيلين في  )10

 :رالسيطرة على الحرارة والشر:10-2-6

 :والشرر والجزيئات المتناثرة عند إجراء عملية اللحام التحكم بالحرارة

خذ التحذيرات المناسبة لحماية األشخاص والمعدات التي تقع تحت مكان . معيقة للحريقينبغي تغطية الشقوق والحفر بمواد  )1

 .العمل

 .ي مادة قابلة لالشتعالعليك بإزالة أو ,قبل لحمه من الجسم الذي يراد القيام بعملية اللحام عليهآال الجانبين فحص إ )2

 .ضع آل االسطوانات وآالت اللحام خارجًا ,مكانات مغلقةعند العمل في  )3

 .مجاورة لمنطقة اللحاموالتي تحتوي على مواد قابلة لإلشتعال والتي هي  ,حاوياتالأو  ,األنابيبأو ,المعدات التفتح  )4

 .تجاه الريح الذي قد يحمل إطالقات بخاريةإعليك بإجراء عمليات اللحام بعكس  )5

 أدوات اللحام والقطع الكهربائي  -10-2-7

 :م والقطع الكهربائيامعدات اللحمع خذ اإلجراءات الوقائية التالية تيجب أن ت

 .بخرة القابلة لالحتراقفي مناطق خالية من اال الكهربائين أدوات اللحام خزِّ )1

 .للوجه أو قلنسوة مقوَّس قناع )2
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 .العين واقيةرتد إ )3

 .أرِّض الغطاء أو اإلطار المعدني لمعدات اللحام الكهربائي )4

 .احفظ آابالت اللحام بعيدة عن الممرات لمنع التعثر والسقوط )5

 .الكهربائيةينبغي استبدال أي آبل قد تم تضرر العزل فيه ومعرَّض للتالمس مع الموصالت  )6

 .عند تغيير قضبان اللحام عليك تجنب القاطعات المؤرضة )7

 التصاريح واإلشراف -10-2-8

 .ينبغي إستصدار تصريح عمل لكل األعمال الحارة التي تتم خارج المنطقة المخصصة للعمل الحار

 .إجراءات العمل الحارعمل آمن من أجل  تصريحفقط المشرفين هم المؤهلين لتوقيع 

عيِّن لكل عملية قطع أو لحام تتم ُييجب أن ) الشخصية وطفاية حريق مناسبةشخص مجهز بمعدات الحماية ( الحريقمراقب 

 .خارج المنطقة المخصصة للعمل الحار
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 -11 الطائرات

 -1-11 عمليات المروحية

, فقط في النهارعمليات المروحية تؤخذ على أساس أنها تتم 
والعوامل المعتمدة في المنطقة وعدد ونوع , وحسب حالة الطقس
 .المروحيات المتوفرة

بوقت , المروحيات ينبغي أن تعود إلى المعسكر قبل غياب الشمس
من نصف ساعة إلى ساعة وذلك حسب المسافة بين (آافي 

وذلك لتنسيق عمليات البحث إذا آان هناك ) المعسكر ومكان العمل
  .حادثي أ

وذلك . آل األشخاص ينبغي أن يتلقوا التدريب في ما يخص القواعد األساسية التي تخص السالمة أثناء عمليات المروحيات
 .ينبغي أن يتضمن موقع معدات النجاة وشرح على جهاز البث لتحديد الموقع في حالة الطواريء

وبما أن السالمة تعتمد على التواصل . لنا بالعمل في المناطق التي ليس عليها مداخل في الحالة العادية تسمحالمروحيات 
أي عضو جديد في الفرقة أو زائر ينبغي أن . فإن إجتماعات السالمة ينبغي أن ُتعقد بشكل متكرر مع أعضاء الفرقة, والتعليم

ألمر أساسي أن تفهم بشكل جيد األخطار المحتملة إنه . مع أو حول المروحية يتلقَّى التدريب الكامل قبل البدء بأي نشاط عملي
 .ستعمال المروحيةإواتباع إجراءات السالمة والممارسات المتسقة عند 

 .المروحة األساسية والمروحة الذيلية: رة في المروحيةاهناك إثنان من الترآيبات الدوَّ

ر عند اإلقالع اي ُتحدث تناثر دوَّهف, ولذلك , فهي تقدم قوة الرفع المطلوبة للطيران. المروحة األساسية تدور بشكل أفقٍي تقريبًا
 إن شفرات المروحة األساسية يمكن أيضًا أن تتدلَّى بشكل خطر قريبة من األرض أثناء الهبوط, في األرض المنبسطة. والهبوط

جو الكثير من األشياء مثل الخشب أو الصفائح المعدنية هذه النفخة الهوائية يمكن أن تثير في ال. وعندما تتوقف المحرآات
في . الخفيفة أو أي شيء خفيف الوزن حول منطقة الهبوط والتي قد تسبب اإلصابات لألشخاص أو الضرر للمروحية

من إن المروحة األساسية يمكن أن تكون قريبة جدًا من سطح األرض من جانب المروحية المقابل للسفح األعلى , المنحدرات
 .إن القيام بالرحالت إلى مناطق التالل شديد الخطورة, المنحدر

 أبدًاوال تقترب من الخلف . إبقى في إتجاه نظر الطّيار في آل األوقات واقترب من المروحية حسب توجيهات الطّيار

 -2-11 صيانة المروحية

لية التي تغطي عمليات صيانة مالك ومشغِّل المروحية يمتثل لجميع أنظمة الشرآة المصنعة والسلطات المح -1
 .المروحية

 .ل الصيانة ينبغي أن يكون متوفر من أجل الفحص قبل تشغيل جميع عمليات المروحيةِجِس 2- 

 -3-11 عمليات الوقود للطائرات

 .م ضد الحريق دائمًا ينبغي أن يرتديه الشخص المكرَّس للعمل على تزويد المروحيات بالوقوداللباس المصمَّ

خات ينبغي أن تكون من النوع المصنوع ضوالمحرآات ومصافي الم. والفوهات, والخراطيم, الوقودمظخات  -1
 .ينبغي إصالحه بالمواد المصنوعة لذلك الغرض, وفي حالة التسريب من الخراطيم. لعمليات الوقود

 .األنظمة الكهربائية يجب تأريضها دائمًا -2
 .ت المحددة في األنظمة المطلوب اإلمتثال لهاالخراطيم والفوهات ينبغي أن تكون حسب المواصفا -3
 .الفوهات والوصالت ينبغي أن تكون من المواد التي ال تحدث شرارة -4
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مثل مولدات الطاقة ولوحات (متر عن أي مصدر طاقة  15خزانات الوقود ينبغي أن تكون بعيدة على األقل  -5
 ).المفاتيح الكهربائية والمحوالت الكهربائية

 .أمتار 8من العشب اليابس واألعشاب بمسافة على األقل  ات الوقود ينبغي أن تكون خاليةالمنطقة حول خزان -6
, خزانات الوقود ينبغي أن ُتحاط بحاويات ثانوية أو حواجز مستمرة يتم تشكيلها من مواد غير نفوذة للسوائل -7

من % 50إلى % 10ويكون آاٍف لكي يستوعب محتويات الخزان وزيادة على األقل بارتفاع جوانبه من 
 15وعالمات ممنوع التدخين من على مسافة على األقل . اإلرتفاع الحقيقي أو حسب متطلبات األنظمة المحلية

 .متر عن خزان الوقود وعند إجراء عمليات التزود بالوقود
بخزان مع عملية فصل الماء والملوثات من الوقود ينبغي أن تكون مرتبطة  الوقود الموافق عليهنظام تصفية  -8

 .ووسائل تعبئة الوقود الوقود
 .متر على األقل من أي مظخة وقود أو أي وعاء وقود 25طفايات الحريق ينبغي أن تكون على مسافة  -9

 .ينبغي التخلص من أوعية عينات الوقود وفق اإلجراءات المالئمة للبيئة -10
ار معدات الحماية الشخصية عتبينبغي األخذ بعين اإل, من خالل عملية تقييم المخاطر الخاصة بالطيران -11

وتتضمن األلبسة التي هي ضد اللهب وواقيات السمع وواقيات العيون والقفازات المقاومة للمواد , الخاصة
 .الكيماوية للتعامل مع الوقود

 -11-4 حقيبة العدة

تلك . إطفاء الحريقباإلضافة لمعدات , أن تتوفر في المعسكر األساسي أو في المناطق المهمة األخرىالعدة يجب حقيبة 
مناسب لتناولها بشكل سريع في المناطق القريبة من المعسكر أو المناطق المهمة , المعدات ينبغي أن ُتحفظ في صندوق

من أجل , في حالة أن هناك أآثر من مروحية تعمل فإن نفس المعدات ينبغي أن تتوفر من أجل وضعها في المروحية. األخرى
 :حقيبة يمكن أن تتضمنوال. نقلها إلى مكان بعيد

 .فأس من تلك التي سيتخدمها رجال اإلطفاء -1
 .فأس آبيرة -2
 .منشار ذو قدرة عالية على التحمل مع أربع شفرات -3
 .مليمتر ولكن ليس من البالستيك 10متر بمقاس  30اف مع يدة طويلة أو حبل بطول خطَّ -4
 .متر 1من معدن قوي بطول  قالعة مسامير -5
 .انش 24قاطعة براقي مقاس  -6
 .زوجين من القفازات المقاومة للحريق -7
 .مصباحين مع بطاريات إحتياطية -8
 .إنش 10مفتاح رنش أو شق مقاس  -9

 .بطانيتي حريق -10
 .قطاعة أسالك -11
 .مجموعة مفكات براغي متنوعة -12
 .اقدام 8سلم معدني على االقل بطول  -13
 .سكين مع لجام حمل وغمد -14

 :تكون مطلوبة حسب التضاريس والمداخل مثلوينبغي أن يؤخذ بالحسبان معدات السالمة التي يمكن أن 

 .ساحب يدوي -1
 .منشار آلي -2
  .حقيبة إسعاف أولي -3
 .نقالة على شكل سلة -4
 .بطانية فضاء -5
 .مرآة عاآسة تعطي اإلشارة -6

Page 144 of 184 



 .)مع أوتلفون يعمل عن طريق األقمار الصناعية(راديو يبث حسب تردد الفرقة  -7

 .المروحيات –القطاع األرضي   -5-11

 .باإلضافة للسماح بكفاءة العمليات والسالمة ,من أجل الهبوط والعمالء والطيارون ينبغي أن يحددوا البارامتراتالمقاولون 

 .حكم الطيَّار بأن الطيران مناسب هو نهائي )1
 .منطقة الهبوط ينبغي أن تكون نظيفة وخالية من العوائق للسماح للمروحية بالمناورة )2
ينبغي تعليمها وال ينبغي وضعها بالقرب من منطقة الهبوط أو بالقرب , إلخ....آل الكابالت والحبال والهوائيات  )3

 .منها
أو إحتمال , هواء المثار بسبب المروحيةلعلى مسافة آافية من منطقة الهبوط بسبب ا ُتنشأآل المعسكرات ينبغي أن  )4

 .تتأثر بالهواء المثار بسبب المروحيةاألشياء الغير ثابتة مثل الخيم والحقائب ينبغي تأمينها حتى ال . صعوبة الهبوط
واسمح بالتغيير المحتمل منطقة الهبوط خالية من األشخاص والمرآبات  على مسارات اإلقتراب والرحيل من ابِق )5

 .مؤشرات إتجاه الرياح ينبغي نصبها في آل مناطق الهبوط المتكرر. بالمسار حسب تغير اتجاه الرياح
أو بواسطة , يمكنك المساعدة بربط جورب الريح. جاه وسرعة الريح قبل اإلقالعإنه من المهم أن يعرف الطيار إت )6

 .منطقة الهبوط على حافةالتأشير أو وضع العلم في مكان واضح 
الطيار ينبغي أن يكون قادر على الطيران بوجود حمولة معلقة بدون الطيران فوق األشخاص أو المعدات أو  )7

 .السيارت أو الحيوانات
ال تختار منطقة . كون مفتوحة من عدة إتجاهاتتالمنطقة األآثر إنبساطًا وعليك إختيار , عند إختيار مناطق الهبوط )8

عند إستدعاء مروحية إلى مهبط مرتجل فعليك إعطاء وصف مفصَّل للطيار عن المهبط . الهبوط في قاع أو منخفض
 .واألخطار المحيطة به وإتجاه الريح أيضًا

 والفرقة األرضية نروالطيا -11-6

 .رخصة طيران حالية وشهادة صحية حالية كونوا حاملينيارون ينبغي أن آل الطيَّ )1
ومدرَّبين ومخصَّصين  ,أعضاء الفرقة األرضية ينبغي أن يكونوا الئقين صحيًا لكي يقوموا بواجباتهم المطلوبة منهم )2

 .بشكل خاص آأعضاء في الفرقة األرضية
ا لم يكونوا مرتاحين األرضية ينبغي عليهم مراقبة قواعد الراحة وال يتم تشغيل الطائرة م ارون وأعضاء الفرقةالطيَّ )3

 .بشكل جيد ليبقوا حذرين عند أداء واجبهم
 –أو بعد أخذ أي دواء , ال ينبغي أن يبّلغ بواجب أي واحد من الطيارين أو العمال األرضيين تحت تأثير الكحول )4

 .ضعف قدرتهم على المحاآمة والتنسيقيمكن أن ي -قانوني أو غير قانوني

 المسافرون -11-7

نقل المسافرين يمكن أن يكون الجزء األآثر خطورة في مثل هذه العمليات إذا آان أعضاء الفرقة ليسوا على معرفة تامة 
 .هلوال واحد ينبغي أن يرآب الطائرة بدون تلقي التوصيات الضرورية من قبل شخٍص مؤ. بإجراءات الصعود والنزول
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 تعليمات وتوجيهات المسافرين -11-8

 :عليك باإلجراءات التالية, عند اإلقتراب والصعود إلى المروحية

 .وليس أبدًا من الخلف, إقترب من الطائرة من الجهة األمامية. عليك البقاء مع المجموعة, أثناء هبوط الطائرة )1
وال تحمل . للخوذة وعليك المسك بقوة على األشياء المحلولةلديك حزام الذقن الرابط يكن مالم , إحمل الخوذة بيدك )2

 .فوق مستوى آتفك أشياًء
عليك السير تحت . مروحيةال تسير باتجاه المرتفع عند مغادرة المروحية وال باتجاه المنخفض عند اإلقتراب من ال )3

متر من  1.5رض بمسافة الشفرات يمكن أن تميل وتتدلَّى وتقترب من األ. بشكل منحني الظهرشفرات المروحية 
 .سطح األرض

 .ينبغي أن تتوقف المروحة تمامًا ,إذا آان فقط من جهة المرتفع تستطيع الصعود إلى المروحية )4
 .ينبغي دائمًا مسكه باليد أثناء فتحه. وال تترك الباب يتأرجح بحرية. إفتح باب المروحية بهدوء )5
ار بأن قم بإعطاء إشارة الجاهزية للطيَّ, واب مغلقة تمامًاعندما يجلس المسافرون ويربطون األحزمة وتكون األب )6

 .الجميع قد تم تأمينهم
ينبغي أن يتأآدوا , وليس من الذين يصعدون إلى المروحية, أي  من أعضاء الفرقة في األرض وبالقرب من المهبط )7

 .من أن آل األبواب واللوحات قد تم ربطها وال يوجد أشياء محلولة معلقة بالمروحية
 .ال ينبغي ربط أي حبال بالمروحية في حال أنها تحمل أشخاص مسافرين )8
 .التدخين ممنوع )9

 .أثناء الرحلة حزام األمان يبقى مربوط دائمًا وال يجوز للمسافرين تغيير مقاعدهم )10
أو األشياء العالقة في , مثل الطائرات األخرى, أعضاء الفرقة ينبغي أن ُيعلموا الطيار بأي أخطار في الرحلة )11

 .وغيرها المزاليج
 .واقيات السمع موصى بها لكل المسافرين )12
عند اإلقتراب من األرض أو الهبوط ينبغي أن يبقى المسافرون في مقاعدهم وال يحلُّوا أحزمة األمان حتى يتم  )13

 .إبالغهم بذلك من قبل الطيار
وعليك النزول وفق . يحالق األبواب بشكل صحغعليك بإعادة ربط الحزام خلفك وإ, عند الخروج من المروحية )14

 .إشارات الطيار
وفي التضاريس الغير منبسطة عليكم الخروج باتجاه المنخفض أو آما . عليكم البقاء معًا والرحيل حسب رؤية الطيار )15

 .يأمرآم الطيار
أخر فرد من الفرقة يغادر الطائرة ينبغي أن يتأآد من غلق األبواب بشكل صحيح وأنه ال يوجد أشياء محلولة  )16

 .إعط الطيار إشارة بأن جميع العاملين قد تم إخالئهم. بوطة بالطائرة أو معدات معلقة بالمروجيةومر
صدريات النجات الغير قابلة لإلنتفاخ . آل مسافر ينبغي أن يكون لديه جهاز العوم الشخصي عند الطيران فوق الماء )17

 .أو القابلة لإلنتفاخ ينبغي أن ال ُترتدى داخل الطيارة
 .ينبغي إعالمهم بمكان عدة اإلسعاف األولية و مطافيء الحريق في الطيارة المسافرون )18
االت المعلقة بالحبال أو السالل مهما آان السبب ما عدا حاالت اإلنقاذ في االت أو النقَّوال شخص يرآب على الحمَّ )19

 .الطواريء
وآل حبال التحكم ينبغي . الطيران دع الخطاف يلمس األرض للتخلص من الكهرباء الساآنة التي نشأت أثناء: تحذير )20

 .أن تكون قصيرة بحيث ال يتم لفها بواسطة شفرات المروحة

 -9-11 دليل توجيهات الطيار

 .ار للعمال الذين أتوا ألول مرة أو الغير خبراءإستخدم المواضيع التالية آعناوين مفيدة لتوجيه توصيات الطيَّ

 .السالمة بشكل عام في المروحية  )1
 .واألخطارالمروحية  )2
 .التضاريس وعمليات الهبوط )3
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 .تحميل المعدات واألشخاص )4
 .القواعد واألنظمة خالل الرحلة )5
 .إفراغ الحمولة )6
 .العمليات الخارجية )7
 .المواد الخطرة )8
 .عمليات الطواريء واإلنقاذ )9

 .موقع عدة اإلسعاف األولية وطفايات الحريق وعدة النجاة )10

  -10-11 تحميل المعدات

 .ينبغي أن تكون التعليمات موجهة من الطيار حسب القواعد التالية. وتحذيرات تخص تحميل المعداتهناك تخطيط 

 .إذا آانت صغيرة بشكل آاًف ينبغي تأمينها من قبل أحد الرآابو ,أي معدة داخل المروحية ينبغي ربطها في األسفل )1
 .األرض القضبان واألشياء الطويلة ينبغي حملها بشكل أفقي ومنخفض قريبًا من )2
عند العمل حول . (ينبغي تأمينها حتى ال تتحرك أثناء الطيران, إذا آانت المعدات قد تم وضعها في مقصورة البضائع )3

  .)مقصورة البضائع عليك الحذر من عادم المحرك ومن المروحة الخلفية
 .م وإذن الطياربدون عل) عوامل التآآل, السموم, متفجرات, قابلة لإلشتعال(حمِّل أي مواد خطرة ال ُت )4
 .مربوطة في األسفل وقد تم تأمينها جميعهاآد بأن أعليك الت, بعد تحميل المعدات )5

 التاعمليات حبال التعليق الطويلة والحمَّ  -11-11

حبال التعليق بالطائرات تحتاج أشخاص مؤهلين يعرفون بشكل 
 .آامل المعدات المستخدمة ولديهم فهم آافي لإلجراءات

المروحية وتنطفيء محرآاتها ينبغي آل مرة تهبط  )1
 .فصل حبل التعليق

آثر من الحد األدنى المطلق من األشخاص أال تستخدم  )2
وآل . الذين يعلِّقون الحبل واألحمال بالطائرة

األشخاص الباقيين ينبغي أن يبقوا بعيدين عن 
المروحية وينبغي ترك مجال آافي ألن تهبط مروحية 

 .في حالة الطواريء
في آل موقع ينبغي تعيينه آمؤشر شخص واحد  )3

ار وينبغي على دراية تامة بإشارات ص للطيَّمخصَّ
  .المروحية العالمية مع استخدام الراديو

ارات الواقية نظوالخوذة مع شريط الذقن وال, األشخاص الذين يعملون تحت المروحية ينبغي أن يرتدوا القفازات )4
اف عليه أن يبلغ الطيار بنوع الحمولة وأي الشخص الذي يحمل الخطَّ. والصخور وغيرها, للعين من الرمال المثارة

 .حاالت خاصة
وعندما يتم حمل الثقل . ال تحاول اإللتفاف إلى الوراء أو صرف النظر عن الحمولة, بعد تعليق الحمولة بحبل التعليق )5

 .ولة بفرع ما أو إنحالل الحمولةمثل إمساك الحم, د من إبالغ الطيار بأي صعوبات ربما تراهاتأآَّ. فال تسير تحته
 .وراقب خطواتك

ال تقترب من الحمولة عندما . دائمًا أترك الحمولة تالمس األرض أوًال, لفك الحمولة إذا آان هناك حاجة لمساعٍد )6
وتجنب أن تصبح محصورًا بين الحمولة المتأرجحة واألشياء الثابتة على . تكون تتأرجح بشدة وال تصبح تحتها أبدًا

 .رضاأل
مثل الثلج (الكهرباء الساآنة دائمًا موجودة في المروحية وآمية الشحنة المحمولة تتعلق بحجم المروحية وحالة الجو  )7

فدائما دع الخطاف أو الحمولة أو حبل التحكم يالمس االرض أوًال لتفريغ الشحنة ). والعواصف الرملية وغيرها 
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 .الحمولة بواسطة الحماالت أو حبال التعليق نقلخالل عمليات  المسافرون ال ينبغي حمل المسافرين )8

  -12-11 .ئق ومعدات إطفاء الحريقمنع الحرا

يكون فيه مجموعة من طفايات الرغوة والبودرة أو غاز ثاني اآسيد الكربون وبسعة آل مهبط مروحيات ينبغي أن  )1
 .آيلوغرام 45مجموعها 

 .أعضاء الفرقة ينبغي أن يتلقوا التدريب على استخدام طفايات الحريق )2
وينبغي . يجب تنظيف بقع التسرب من الوقود فورًا. رمهبط المروحيات ينبغي أن يكون خاٍل من جميع األخطا )3

حيث يمكن وينبغي لصق عالمات ممنوع التدخين باللغة المناسبة . إصالح أو إستبدال الخراطيم التي تسرب الوقود
 .رؤيتها عند اإلقتراب من المهبط

ينبغي أن يكون داخل المروحية وال راآب . الوقود الحار ينبغي أن ال يتم حمله إال من قبل الطيار أو الميكانيكي )4
 .وطفايات الحريق تكون جاهزة لإلستعمال من قبل األشخاص المؤهلين

 .نقل المتفجرات بواسطة المروحية  -11-13

 .المتفجرات والصواعق ينبغي أن ال يتم حملها معًا

على أن ُتحمل بصندوق من نوع يمكن حملها داخل المروحية ) 100أقل من (الكميات الصغيرة من الصواعق فإن , مهما يكن
  .يمكن حملها في مثل هذه الضروف فإن األحمال الخارجية الحرة من المتفجرات. فارادي الموافق المعتمد

الكميات الصغيرة من الصواعق والمتفجرات العالية القدرة يمكن حملها معًا آحمولة خارجية بشرط أن تكون معبئة بحاويات 
 )محكموالمتفجرات بصندوق , ق في صناديق من نوع فارادي المعتمدةحيث تكون الصواع( معتمدة 

ويعتبر من األسلم أن , بشرط أن الصواعق تكون محمولة بصناديقها األصلية وداخل حاويات تضمن حماية صناديق فارادي
 .تستمر اإلتصاالت الالسلكية والرحلة من أن تفرض صمت إشارات الراديو

عندما تكون الرحلة تحمل متفجرات عالية اإلنفجار آحمولة . آتل المتفجرات العالية اإلنفجار ينبغي حملها آحمولة خارجية
من الموصى به بشكل قوي أن ُتستخدم المنتجات الغير قابلة للعوم وذلك ليتم تدميرها ذاتيًا , تحتاج ألن تكون فوق الماءخارجية 

 )سنة واحدة 1(الماء خالل وقت معقول عندما تالمس 

الطيار هو . ل الطائرة من خالل إجتماع قبل التخطيطاألنظمة الحكومية ومتطلبات الشرآة ينبغي أن تتم مراجعتها مع مشغِّ
إنه من المهم جدًا إبالغ . الشخص المسؤول في الطائرة وينبغي أن تؤخذ موافقته في ما يخص نقل المتفجرات والمواد المتفجرة

. آل األعضاء من الفرقة ينبغي أن يتلقوا التوصيات ويتم توثيقها. متفجرات أو صواعق قد تم وضعها في المروحيةالطيار بأن 
 .وال ينبغي أن يكون هناك انحراف عن اإلجراءات المتفق عليها

 نقل المواد الخطرة األخرى  -11-14

ال تسمح بمالمسة أطرافها جسم الطائرة أو  لكي أو يتم حمايتها البطاريات ومصادر الطاقة ينبغي حملها في حاويات )1
 .البطاريات ينبغي أن تربط بشكل محكم لتفادي تسرب األسيد منها .أي شيء يمكن أن يسبب شرارة

ينبغي أن ال تحمل بشكل قد تؤذي النقاط الحادة بعضًا من أعضاء , مثل تحميل األعمدة, أي شيء فيه نقاط حادة )2
 .ضرر للطائرةالفرقة أو المسافرين أو تسبب ال

آل الحاويات ينبغي أن تتم الموافقة عليها من أجل نوع الوقود . الوقود بكل أشكاله ال يتم حمله بحاوية تسرب الوقود )3
 .دة باألغطية المناسبةومزوَّ

, المتفجرات, المواد القابلة لإلشتعال, مثل(, ينبغي أنت يتم تحديدها باإلسم والخطر يتم تحديدهآل المواد الخطرة  )4
 )السموم وغيرها, مسببات التآآل
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الطيار هو . األنظمة الحكومية ومتطلبات الشرآة ينبغي أن تتم مراجعتها مع مشغل الطائرة في إجتماع قبل الرحلة )5
ومن المهم جدًا بأن الطيار يتم تبليغه قبل . الشخص المسؤول وينبغي أن يعطي الموافقة على نقل المواد الخطرة

 .الطائرةوضع المواد الخطرة في 
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 السفر جوًا 11-15

جهاز إلكتروني السلكي يبث إحداثيات الموقع أو . الغير مسكونة المناطقعلى األقل حقيبة نجاة تكون في آل طائرة تحلق فوق 
 .ما يقابله ينبغي أن يكون متوفر على الطائرة

 :ينبغي أن تضم العناصر التالية حقيبة العدةآحد أدنى فإن 

 .مدة أطولطعام آافي للعيش  -1
 .فأس -2
 .ترس صيد  -3
 .سكين -4
 .صندوقين من الكبريت المقاوم للماء -5
 .شبكة ناموسية لكل شخص -6
 .)ةمرآ(جهاز للتأشير  -7
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البلدوزرات ومعدات تمهيد 
 الخط األخرى
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 البلدوزرات ومعدات تمهيد الخط األخرى ‐12

 توجيهات عامة  -12-1

 :تحذير

 وضمان نةالمخزَّ الطاقة من الموظفين وحماية القفل والتعليم عمليات تطبيق ينبغي صيانة عمليات أو تصليحات أي بداية قبل
 .مقصود غير بشكل المعدات تحرك عدم

- 
- 
-

 .عندما تكون ليست تحت سيطرة المشغِّل ترآها حال في مقصودة الغير الحرآة لتفادي تقفل أن يجب األجهزة آّل
 .بالوقود دالتزوُّ إعادة حال في أطفُت أن ينبغي العربة وأجزاء المعدات  

-
 .مسبقًا مهَّدم مكان في المعدات إيقاف ينبغي بالعمل، البداية قبل صيانة إجراءات أثناء  على ليس لالمشغِّ يكون عندما الهيدوليكية الرافعات تقفل التي الثانوية السالمة ميزة تثبيت اإلعتبار بعين األخذ ينبغي 
 .التوقف طريقة على إضافية سيطرة توفر هذه السالمة ميزة. مقعده

 :التالية لسالمةا بمعدات مجهَّزة كونت أن يجب النوع هذا من مكنة آّل

1- 
2-

 .الصانع إستشارة بدون مثقوبة أو ملحومة أو معدلة تكون ال أن ينبغي المعدة إنقالب حالة في الواقية   حول موقع أي في المحرك ضجيج من أعلىويكون   مسموع متقّطع بنغم تيصوِّ آلي وجود زمور لرجوع للخلف 
 .المعدة

3- 
4-

 .الخلفي أو الكميرات التي تظهر النقاط العمياء ُتظهر الجانبالمرايا التي   مفتاح وضع يفضل. ألجهزةا من مقصودة غير حرآة/  العرضية الحرآة لمنع القفل وترس فعَّالة إيقاف آابحات  
 .يغادر أو لالمشغِّ يترجل عندما الحرآة من الوحدة لمنع هندسي بشكل

5- 
6-

 ).أي( ديسيبل 85 من أعظم المسموع الضوضاء مستوى يكون عندما المعدة   ائقلس سمعية حماية 
7-

  
8-

 .حزام األمان
 .وجود علبة اإلسعافات األولية  وطفاية الحريق  

9-
 .لالمشغِّ حمايةمن أجل  مغلقة لحجرة حاجة هناك, أخرى حشرات أخطار أو النحل  فيها يوجد التي المناطق في   نجاة فتحة بوجود يوصى فإنه للغرق حتمالإ هناك يكون أن يمكن التي الحاالت أو المستنقعات في العمل حال في  

 .السقف في
 .الفرقة بترددات الراديوتوفُّر اإلتصال الفوري عن طريق   -10

 :التالية السالمة إجراءات يتَّبعوا أن يجب الثقيلة األجهزة من النوع هذا مشغلوا

آل السائقين ينبغي أن يكونوا مؤهلين بشكل جيد وخاضعين للفحص من قبل مشرف مؤهل قبل تشغيل المعدات  )1
 .الثقيلة

 .واألسوار الحواجز من جيدة مسافة على التنظيف إلبقاع)  مثال الشفرة( المعدة ملحقات عرض إعرف )2
 .أحد اعضائك بأي جزيء في المعدة ال تلبس األلبسة الفضفاضة أو المجوهرات التي يمكن أن تمسك )3
 .ينبغي إرتداء القبعة الصلبة من قبل المشغِّل والمساعد في حال وجود األخطار من أعلى الرأس )4
 .حزام األمان يجب أن يرتدى دائمًا )5
 .آمن على المعدة  الحماية واألغطية ينبغي أن تثبت بشكلآل واقيات  )6
خالية من المواد الغريبة مثل األجزاء الصغيرة والزيوت واألدوات إبِق على منصة المعدة والمسارت والدرجات  )7

 .والعناصر األخرى التي هي ليست جزًا من المعدة
 .أمِّن العناصر المحلولة مثل صناديق الطعام واألدوات التي هي ليست جزًأ من المعدة )8
. ارات من شخص واحد فقطواقبل اإلش. إعرف إشارات اليد المناسبة لموقع العمل ومن يعطي هذه اإلشارات )9

 ).المخطط المرجعي(والشخص ينبغي أن يكون على معرفة تامة مع إشارات اليد العالمية 
 . تدع األشخاص الغير مرخص لهم باإلقتراب من المعدة ال )10
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 .الصعود والنزول من المعدة من على الدرجات أو باستخدام اليدات المثبتة وباستخدام ثالث نقاط ارتكاز )11
 .المعدة ممنوع منعا باتاالنوم تحت  )12
 .ًائمطف المحرك أو مربوطة المعدة فرامل تكن لم ما التنظيف مسار على شخص أي يقف ال )13
 .الرافعة حبل حالة يفحص أن لالمشغِّ على )14
 تكون عندما( اإلطارت ظغط يفحص وأن وبطارية وماء زيت من السوائل مستويات يفحص أن لالمشغِّ على )15

 ).إطارات على تسير المعدة
 .والزيوت للسوائل تسريبات أي هناك آان إذا فيما لفحص مجدول بشكل فترة إلى فترة من المعدة حول الدوران )16

 .مباشرة نقائص أي عن المشرف غيبلِّ أن المشغل  على )17
 بعيدة أنها لضمان التنظيف مسار حول واضحة رؤية لديه يكون أن المشغل على ينبغي المعدة على العمل عند )18

 .السقوط تسبب قد التي العوائق عن
 وصول منطقة خارج خاص بشكل و المعدة من آمنة مسافة على الموظفين آل بأن ضمان المشغل على )19

 .المتساقطة األشجار
 ووضع المكابح وتطبيق األرض على الملحقات وآل الشفرة تنزيل لالمشغِّ على ينبغي المعدة مغادرة عند )20

 .للمعدة عرضية حرآة أي لمنع الرفع تروس وقفل الحيادي الترس
  .الرئيسي الكهرباء مفتاح و المحرك وإطفاء مستوية أرض على المعدة إيقاف )21
 .نظيفة تبقى وأن الدوري الصيانة لجدول طبقا تصان أن ينبغي المكائن )22
 بدون المجدولة العمل خطة عن ينحرف ال أن لالمشغِّ على وينبغي الخطة حسب الخط تنظيف إجراء ينبغي )23

 .مسبق إذن
 تسبب أن يمكن التي فرالُح مثل المحتملة األخطار على للتعرف الخط بتنظيف البدء قبل األخطار خارطة وضع )24

 .الصناعية واألبنية األثرية المواقع أو الطاقة خطوط أو السقوط تسبب أن ممكن التي األجراف أو الغرق
 المعدة وواقيات الحرائق إخماد مثل المتعلقة السالمة مواضيع آل عن المعرفة يملكوا أن لونالمشغِّ على )25

 .الخطر عند المعدة وإطفاء التعثر تسبب التي ءواألشيا
 الرؤية يملك ال غلالمّش يكون عندما والعوائق المخاطر على والتدقيق للخلف الرجوع عند مثاليًا مراقبًا استخدام )26

 ).والمرافق النفط خطوط أخطار(  ضحلة أعماق على مدفونة أخطار هناك آان أو الكافية
 عليها المتعارف األمان مسافة واتباع الخشب نشارتو البلدوزرات د العمل بالقرب منعن الشديدة الحيطة أخذ )27

 .المستخدمة المعدة وعفي ما يتعلق بن لعملا لمخاطر الفرقة تقييم حسب
. الرؤية تعترض أن يمكن التي األخرى الثقيلة والعربات البولدوزرات وراء مباشرة العربات قافيإ من الحذر )28

 .الثقيلة المعدات خلف تتوقف ال أن ينبغي فالعربات
 غلالمشِّ من الموافقة إشعار ستقبالإ وبعد .لللمشغِّ نيته غيبلِّ أن المقترب الشخص على ,المعدة من اإلقتراب قبل )29

 .غلالمشِّ توجيهات حسب يقترب وأن دائمًا غلالمشِّ نظر مدى ضمن يبقى أن عليه

  -2-12 عمليات نّشارات األشجار

   المشغلين من ِقَبِل بعتَُّت أن ينبغي التي النّشارات عمليات صتلخِّ سوف التالية اإلجراءات

 المشغلين -12-2-1

 بتشغيل لهم سمحُي أن ينبغي العمل رّب من التدريب تلقوا والذين العمل رّب قبل من مخّولون هم الذين المشغلون فقط -1
 .النّشارات

2- 
3-

 .المعدة إلى التسلق قبل والثلج والوحل الشحوم من نظيفة تكون أن ينبغي المشغلون يلبسها التي األحذية  
4-

 .غلالمشِّ حجرة خارج يكون عندما والوجه والسمع لعيونمناسبة ل واقيات عنده يكون أن يجب غلالمّش   
 مفتاح وضع يفضل. ألجهزةا من مقصودة غير حرآة/  العرضية الحرآة لمنع القفل وترس شّغالة إيقاف آابحات
 .يغادر أو لالمشغِّ يترجل عندما الحرآة من الوحدة لمنع هندسي بشكل

 من حذرًا يكون أن وينبغي المعدة من خروجه عند ليرتديها مناسبة صلبة قبعة لديه يكون أن ينبغي ارةالنشَّ لمشغِّ -5
 .المتطايرة األجزاء بواسطة تحدث قد التي العلوية األخطار
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6- 
7-

لمشغِّ على  
8-

 .العمل يوم خالل المعدة حول الدوران خالل من دورية تفتيشات يجري أن لا
 .دومًا نظيفة تكون وأن الشقوق وجود عدم من للتأآد دوري بشكل النوافذ  وضع في تكون التي النّشارة من بالقرب هم الذين اآلخرين والناس العمال آل من حذرًا يكون أن لالمشغِّ على ينبغي  فحص ينبغي

 .التشغيل لمشغِّ على ينبغي  9-
10- 
 عند -11

 .النّشارة تشغيل حالة في يكون  عندما األمان حزام ربط لا
 .العامة الطرق تعبر عندما قُتراَف أن ينبغي النّشارة

 آل في منبهات هناك يكون أن وينبغي. ممكنًا آان إن بالتأشير يقوم شخص هناك يكون نأ ينبغي للخلف الرجوع
 .مشوشة الخلفية الرؤية تكون عندما معدة

 .التوقف عند وأخرى معدة آل بين أمتار 3 هناك يكون أن -12  ينبغي
13- 
 .ابللرآَّ بمقاعد جهزها قد الصانع يكن لم ما رةاالنشَّ على الرآوب لهم مسموح ليس ابالرآَّ -14

 إحتمال هناك حيث المحرك مقصورة بتنظيف خاص واهتمام والحطام الغبار إلزالة بالهواء نفخُت أن ينبغي النشَّارة
 .حريق لوجود

 األشجار إن ,المثال سبيل على( النشَّارة تنتجها التي أو يقابلها التي األخطار ويؤشر يدرك أن لالمشغِّ على ينبغي -15
 . )الخطر على سيطرة إجراءات تتطلب المقطوعة

 أساس على ُتعلَّم أو النشَّارة بواسطة ُتسقط أن ينبغي ,أذًى أي تسبب أن مكني شجرة أي بأن يضمن أن لالمشغِّ على -16
 .خطر أنها

17- 
 .الخطر إلزالة تصحيحية جراءاتإب يقومون الذين األشخاص لجميع غُتبلَّ أن ينبغي عليها نتعرف التي األخطار آل -18

 .يمكن ما بأسرع ها المشرَفعن يبلَّغ أن يجب األخطار آّل

 النشَّارات -12-2-2

 مسافةأو  متر100 بعد عن شخص أي بوجود يسمح ال فإنه) بالتسارع تبدأ األسطوانة( بالقطع النشَّارة تبدأ عندما -1
 .من آل اإلتجاهات المعدةحول  شجرتين طول

 أثناء المعدة عن متر 100 األقل على بعيدين األشخاص آليكون  أنة تطلب مرئي إشارات تظهر أن ينبغي النشَّارات -2
 .العمل

3- 
 .إحتياطية إنذار أجهزة و يجابيةالمحرك اإل إطفاء بأجهزة مزودة تكون أن ينبغي راتاالنشَّ -4

 ال قد ثانوية هروب فتحة بدون النشَّارات). هروب فتحة مثًال( ثانوي هروب بنظام مزودة تكون أن ينبغي النشَّارة
 .الرطبة التضاريس مثل المناطق بعض في بالعمل لها مسموح يكون

 الماء وسطل المجرفة مثل( الحرائق قمع تطبيقات متطلبات حسب الحريق إطفاء بمعدات دتزوَّ أن ينبغي النشَّارات -5
 .)األولية اإلسعافات وعلبة الحريق ومطافيء

6- 
7-

 .الفرقة تستخدمه الذي التردد نفس لها قنوات على براديو مزودة تكون أن ينبغي النشَّارات  
8-

 .يعمل النظام آان إذا فقط لُتشغَّ أن يمكن المصنع من المثبت الحريق إخماد بنظام مزودة تكون التي النشَّارات  .دائمًا وظيفتها تؤدي أن ينبغي الطواريء حالة في التوقف أنظمة 

 -3-2-12 العمليات

خطة عمل آفريق ينبغي أن ُتطوَّر لكل مشروع لكي يحافظ مشغلوا النشَّارات على التواصل مع اعضاء الفريق  -1
 . ين ومؤشريناآلخرين من مساعدين ومساح

حيث أن النشَّارة تحتوي على اسطوانة تدور . تغلق لمنع األشياء المتطايرة من اإلصطدام بالمشغِّلاألبواب ينبغي أن  -2
 .الحطام المتطاير يمكن أن يكون آالشظايا أو آتل الحطب الكبيرة. بسرعة آبيرة في المقدمة

3- 
4-

 .ينبغي أن تكون النشِّارة ُمرافقة مع قاطعي األشجار دائما وذلك  حسب المواصفات الموضوعة من قبل الصانع للنشارة التي , المشغَّل ينبغي أن ال يقطع األشجار الكبيرة جدًا 
 . يعمل عليها

فإن طريقة سقوط األشجار ينبغي أن تكون حسب المعايير , في حال أن االشجار ُتقطع بواسطة عامل القطع -5
 . والتشريعات المطبقة في منطقة العمل
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متر لتوفير  100مل عبر الطرقات فإنه ينبغي أن يتم القطع عن طريق قاطعي األشجار يدويًا بمسافة في حال الع -6
 .رؤية مناسبة وبعدها تبدأ النشَّارة بالقطع

قاطعي األشجار والمشغلين ينبغي أن يتَّبعوا اإلرشادات الموفَّرة من قبل المصنع باإلضافة للتوجيهات المتَّبعة من قبل  -7
 .جل السيطرة على األشجار الخطرةشرآاتهم من أ

عند إقتراب أي شخص من النشَّارة ينبغي إعالم المشغِّل عن طريق الراديو وعليه يمكن أن تؤخذ موافقة المشغِّل  -8
 .وال إستثناءات في هذا األمر نهائياوإيقاف النشارة تمامًا 

9- 
10-

 .ن يتم على فترات معينة مسبقًافحص الراديو واإلتصال بين المشغِّل والقاطعين ومساعد الطبيب ينبغي أ اإلتصاالت بين المشغِّل والقاطعين ينبغي أن يتم فحصها قبل البدء بالعمل ويتم التوقف عن العمل حتى تعود  
 .االتصاالت آما ينبغي

11- 
 فإنه ين -12

 . إتفاقيات اإلتصال ينبغي أن تكون مناسبة إلجراءات عمل النشِّارات
بغي إخراج مفتاح التشغيل لمنع أي إحتمال لدوران اإلسطوانة أثناء عند القيام بأعمال اإلصالح والصيانة

 .أعمال الصيانة
 .جميع المفاتيح ينبغي أن تعرَّف وتعلَّم بشكل جيد وحسب وظائفها -13

 توزع المسؤوليات الرئيسية 12-2-4

 : الموظفين 12-2-4-1

- 
-

 .مثل تدريبات اإلسعافات األولية ضمان أن مشغلي النشارات مؤهلين والتحقق من إمتالآهم للخبرات الضرورية  
-

 .معرفة وفهم األنظمة المطبقة بصناعة المسح اإلهتزازي وإجراءات العمل اآلمن للنشِّارات ضمان أن وحدات النشر وفق المعايير أو تتعداها من ناحية األمان والتزود بمعدات اإلسعافات األولية والتنبيه  
 .والتوقف بحالة الطواريء وواقيات المعدات

 .آلية منتظمة إلجراء الرقابة على المعدات -

 ل النشارةمشغِّ 12-2-4-2

 مشغِّل النشارة مسؤول عن

- 
-

 .العمل بشكل آمن على النشَّارة  
-

 .معرفة وفهم األنظمة المطبقة بصناعة المسح اإلهتزازي وإجراءات العمل األمن للنشارات مان والتزود بمعدات اإلسعافات األولية والتنبيه ضمان أن وحدات النشر وفق المعايير أو تتعداها من ناحية األ 
 .والتوقف بحالة الطواريء وواقيات المعدات

- 
-

 .ضمان أن النشارة بحالة ويمكن العمل عليها بأمان  
-

 .ضمان أنه بحالة صحية تجعله قادرًا على إجراء العمل  
-

 ).والمخدرات واألدوية الغير موصوفةعدم تناول الكحول (تشغيل النشَّارة بدون تعريض نفسه واألخرين للمخاطرة   
-

 .ضمان عدم وجود أخطار تهدده أو تهدد العاملين معه أو األشخاص اآلخرين  .بالعاملين واآلالت األخرىالمحافظة على المسافات اآلمنة فيما يتعلق  

 سقطي األشجارقاطعي األشجار وُم   -12-2-4-3

 :للنّشارة مسؤولون عنقاطعي ومسقطي األشجار الذين يعملون آفرقة دعم 
- 
-

 ).المناشير(العمل اآلمن لجميع معداتهم   
-

 .معرفة وفهم األنظمة المطبقة بصناعة المسح اإلهتزازي وإجراءات العمل األمن للنشارات ضمان أن وحدات النشر وفق المعايير أو تتعداها من ناحية األمان والتزود بمعدات اإلسعافات األولية والتنبيه  
 .الطواريء وواقيات المعداتوالتوقف بحالة 

 .ضمان حالة المناشير بأن يمكن تشغيلها بطريقة آمنة -
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- 
-

 .اإلمتثال لسياسة معدات الحماية الشخصية واألنظمة السائدة عدم تناول (ضمان أن حالتهم الصحية جيدة حيث أنهم يستطيعون العمل بدون تعريض أنفسهم واألخرين للمخاطرة  
 ).لغير موصوفةالكحول والمخدرات واألدوية ا

 .يتعلق بالعاملين واآلالت األخرىالمحافظة على المسافات اآلمنة فيما  -

 اخطار عمليات النشر    -12-2-5

  1-5-2-12 إحتمالية الحريق في الضروف الجافة

 .األخطار المحددة التالية ُعرفت من خالل حوادث فعلية حدثت في عمليات المسح اإلهتزازي

إسطوانة النشَّارة أو الشفرات قد ترتطم بالصخور وتسبب شرارة قد تسبب حريق في األعشاب أو  إن, في الحاالت الجافة
 .الشجيرات

 :التحذيرات ينبغي أن ُتطبَّق عند العمل ببيئة جافة وينبغي تطوير خطة طواريء تتضمن التالي

إلطفاء األخرى للتعامل الفوري مع النشارات ينبغي أن ُتزوَّد برفوش وحاويات ماء وطفايات حريق وفؤوس ومعدات ا -1
 .الحريق

 .معدات اإلطفاء ينبغي أن تخضع للفحص والمشغِّلون ينبغي أن يكونوا مدرَّبين على استخدامها -2

 -3 .تزويد المشغِّلين بالطرق المؤدية إلى أماآن وجود التزود بالماء

تجابة لحالة الطواريء ينبغي أن ُتعلَّق في أرقام اإلتصال واألشخاص المعنيين في حاالت الطواريء وخطة اإلس -4
مثل رقم هاتف فوج اإلطفاء والشرطة واإلسعاف وممثل الزبون ومدير الفرقة ومالك األرض واألشخاص الذين (النشارة 

 ).لهم عالقة 

 .في حالة الحريق فإنه ينبغي مراقبة المكان بعد اإلطفاء لتجنب إندالع الحريق مرة أخرى -5

 :مل في المناطق الرخوةالع  12-2-5-2

عند العمل في التضاريس الرخوة مثل العمل في الشتاء البارد أو في مناطق يمكن أن تْعلق فيها النشارة في الثلج أو 
سدود القندس المخفية وصعب تحديدها بسبب تراآم الثلج أو بسبب الغمامة المشكلة من تناثر الثلج (المستنقعات المخفية 

 .أن تؤخذ بالحسبان التوجيهات التالية ينبغي, )اإلسطوانةبسبب دوران 

 .المشغِّلين ينبغي أن يتلقوا التدريب على العمل في المناطق الرطبة -1

 -2 .المشغِّلون ينبغي أن تكون لديهم معرفة آبيرة وتدريب حول مواصفات ووزن النشارة وطبقة الجليد

من والتعامل مع حاالت القطع والنشر في المستنقعات المخفية تحت إطالق حملة توعية لتطوير إجراءات العمل اآل -3
 .تدريب المشغِّلين على تطبيق اإلجراءات, ومن مسؤولية أرباب العمل. األعشاب وسدود القندس وغيرها من التضاريس 

ق النشارة وتحجيم عند عبور المناطق الرطبة دائما ينبغي ضمان أن المشغِّلين لديهم الطرق الصحيحة للهرب قبل غر -4
 . األبواب بحيث ال يمكن فتحها

 -5 .النشارة التي ال تحتوي على نظام هروب آمن ينبغي أن ال تعمل في المناطق الرخوة أو الثلجية

 .اإلسطوانة ينبغي أن ال تعمل أثناء فتح األبواب: مالحظة
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 خطار المعداتأ -12-2-6

   1-6-2-12 فتحات الهروب

هذا النظام ربما أيضًا يحدد . من المعدات المتنقلة ذات الباب الواحد وجود طريقة هروب بديلةبعض العمليات تتطلب 
 .موقع وحجم هذا النظام

النشَّارات المزوَّدة بمدخل واحد إلى الحجرة وليست مزودة بفتحة هروب أو نظام هروب بديل ينبغي أن ال تعمل في 
مثل سدود القندس التي من ( ن يمكن فيه الهبوط في المستنقعات المخفية المناطق الرخوة أو المناطق الباردة أو أي مكا

 ). الصعب آشفها تحت الثلوج المتراآمة أو بسبب الغمامة المتشكلة من تناثر الثلج بسبب دوران اإلسطوانة

 نوافذ اللكسان المضادة للصدمات  -12-2-6

في بعض األحيان تستخدم هذه النوافذ آبديل عن ) ت الثقيلةصفيحة متعددة الكربونات تستخدم في المعدا(نوافذ اللكسان 
 .وفي هذه الحالة فإنه ينبغي تطبيق المعايير المستخدمة للنوافذ الواقية. الحرس الشخصي

وبما ان اآلليات المستخدمة تتطلب الكبينة المحكمة , إن استخدام نوافذ اللكسان واسع اإلنتشار, في عمليات الجيوفيزياء 
تجاهات فان هذه الترتيبات سوف تعطي مزيدا من اآلمان من خالل الرؤية الواسعة وزيادة راحة المشغِّل من من آل اإل

 ).الحماية من الغبار والتدفئة والتكييف(خالل 

 .التوصيات التالية تتعلق باإلستجابة إلى سلسلة من الحوادث المتضمنة نوافذ اللكسان

 .:ها في الحاالت التاليةنوافذ اللكسان ينبغي أن يتم تبديل -1

- 
-

 ).وذلك حسب ما تبدو عليه حالة الزجاج(اإلستخدام من ثالث الى أربعة سنوات   
-

 .عندما يصبح أصفرا أو مشوشا  
-

 .وجود خدوش على الجوانب والتي يمكن أن يشعر بها بواسطة اإلظفر  
-

 .وجود بعض التشققات على شكل حفر أو على السطح   .ئل والتي تشكل ظالل آالغمامةوجود بعض البقع بسبب بعض السوا 

ليس آافيا أن يمنع األشجار ذات الحجم الكبير من تحطيم النافذة  إختراق الرصاص فان ذلكعند وجود سماآة تمنع  -2
 .فإنه ينبغي وجود وقاية معدنية متصلة بنافذة اللكسان, والدخول الى الحجرة وفي مثل هذه الحالة

درجة مئوية قد تنقص من مقاومة  20يدرآوا بأن درجات حرارة الجو المنخفضة أقل من  المشغِّلون والموظفون ينبغي أن -3
 .اللكسان وقد تجعله هشا نسبيا

وآل . ينبغي تنبيه المشغلون على مثل تلك التوصيات من خالل اإلجتماعات من فترة إلى فترة ومن خالل التفتيشات الدورية -4
 .الواقية ينبغي أن تخضع للتفتيش الدوري من خالل المعايير المذآورةالمعدات المزودة بنوافذ اللكسان 

 السرعة الكبيرة لدوران اإلسطوانة  12-2-6-3

 .اإلسطوانة وأسنان الطحن ينبغي أن تخضع للتفتيش للتأآد بانها بحالة جيدة للعمل -1

 .أي ضرر أو تكسير ينبغي إصالحه فورًا -2

إذا لم تكن النشَّارة مزوَّدة بمعدات قادرة على مقاومة الصخور التي قد تصدمها فإن المناطق التي تحتوي على بعض  -3
 . الصخور والتي قد تسبب أضرارًا لإلسطوانة وأسنان الطحن ينبغي أن ال تستخدم
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ماعات ومن خالل التفتيشات المسبقة قبل بدء المشغِّلون ينبغي أن يحذِّروا من مخاطر السرعة الهائلة لإلسطوانة في اإلجت -4
 .وآل المعدات ينبغي أن تخضع للتفتيش وفق المعايير التي ذآرناها. التفتيش
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 الروافع وأجهزة الرفع -13

معظم فرق التنقيب في عملياتها هذه األيام تستخدم أنواعا 
معدات الرفع الميكانيكية المتوفرة للمساعدة  في مختلفة من 

وهذه األجهزة مقدمة لتسريع . المناولة والخدمة اآللية
 سالمةة دلَّأل وفق مناولة األحمال الثقيلة وينبغي أن تشغَّ

  :معينة

بون والمؤهلون ينبغي أن يشغَّلوا فقط األشخاص المدرَّ -1
ن يعملون األشخاص المساعدون واألشخاص الذي, الروافع

وعلى معرفة بوا درَّفي منطقة الرفع والشحن ينبغي أن ُي
وإجراءات التشغيل , معدات الحماية الشخصيةتامة ب

 . واألمان لتلك المعدات

على المشِّغل أن يتفحص أساسيات الرافعة والكابالت   -2
وإسطوانة الرفع والفرامل وساق الرفع وواقيات المعدة 

اف الحمل والكبل وخطَّ ومسامير المفاصل والبكرات
وأي عيب يجب . المعدني  للتأآد من خلوها من العيوب
اف الذي فيه عيب إصالحه قبل إستخدام الرافعة والخطَّ

. وال ينبغي محاولة لحامه أو إصالحه. ستبدلينبغي أن ُي
 مجهَّزةوذلك يتم بطريقة أسهل عن طريق وجود قائمة 

 .مسبقًا

ة الرفع األخرى ينبغي أن آل الروافع واألوناش وأجهز -3
وإشارات . تخضع للفحص الدوري على فترات من الزمن

 . عمل األحمال اآلمنة

توضع على  ينبغي أن )حدود الرفع اآلمن()SWL(لوحة 
 .مة على آل أجهزة الرفعالرافعة وظاهرة ومعلَّذراع 

ت الدائما ينبغي التأآد من حبال الرفع والخطافات وآاب -4
وحبال التوجيه بأن تكون مؤمنة وبحالة جيدة  الرافعة
حفظ سجل عمليات الرفع وآل الفحوصات وينبغي . للعمل

االت حمَّ. حيث يتم حفظ الوثائق آمرجع. التي أجريت
والربطات ينبغي أن تخضع للتفتي  ووصالت الرفع

. ينبغي نبذ المعدات المعيوبة. وخالل العمل اليومي
م بحلقات توضع بالخدمة ينبغي ان تعلَّ االت التيالحمَّ

  .معدنية

الرفع 
ش قبل 

هذه المعلومات ينبغي أن تكون في مخطط . ن ال يتم تجاوزهاأالقدرة القصوى وزاوية ذراع الرافعة ينبغي أن تعلم بوضوح و -5
 .ضافة لقطر التشغيلن يكون متصل بالذراع  باإلأومؤشر زاوية الذراع ينبغي . الرفع وتحت نظر المشغل

ذرع الرافعة لمنع تجاوز الرفع أف الرفع ينبغي أن يكون متوفر في آل ن يكون لها مغالق آمان وموِقأافات الرافعة ينبغي طَّخ -6
 .على الذراعأفوق الممكن في 
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خاصة زوا التفكير فيما يتعلق باألشياء العالية التي قد يالمسها الذراع ول الرافعة واألشخاص المساعدون ينبغي أن يرآِّمشغِّ -7
 .خطوط نقل الطاقة التي تعتبر خطرًا مميتا ينبغي تجنبه

 .أو مكان قريب ومرئي من قبل المشِّغل الرافعة هيكلعلى ق مخطط إشارات اليد ينبغي أن يعلَّ -8

. مواإلشارات المتعارف عليها وفق المعايير ينبغي أن تستخد. ل الرافعةل ليعمل مع مشغِّينبغي أن يكون هناك شخص مؤهَّ -9
وإذا لم يتم إستخدام اإلشارات . ل الرافعة أن يستجيب ألي إشارة تدل على أمر طارىء ومن أي شخصولكن ينبغي على مشغِّ

ل الرافعة والمساعد قبل البدء بتشغيل وفق المعايير األساسية فينبغي أن تكون هناك طريقة تأشير متفق عليها من قبل مشغِّ
 .الرافعة

وينبغي إبالغ الميكانيكي بأي عيب في . ن ذراع الرافعة قبل إنتهاء العمل أو عند توقف العملياتيؤمِّالمشِّغل ينبغي أن  -10
 .الرافعة

 .آل األشخاص الذين يعملون مع الرافعة ينبغي أن يتلقوا التعليمات قبل البدء بتحميل الشحنات -11

. الذين يناولون الشحنات والذين يعملون حول الرافعةرتدى من قبل جميع األشخاص معدات الحماية الشخصية ينبغي أن ُت -12
وتلك المعدات ينبغي أن تتضمن القبعة الصلبة وأحذية األمان ذات النعل الغير قابل لإلنزالق والقفازات الجلدية وأي معدات 

 .حماية ذات الصلة بالشحنة

 -13 .يحصان بشكل صحأدوات مناولة الشحنة ينبغي أن تستخدم وتخضع للتفتيش وُت

 .الشحنات التي تتضمن أعمال الرفع ينبغي أن تعتبر أعمال خطيرة وال ينبغي محاولة أدائها بواسطة شخص واحد -14

 -15 .ينبغي مراقبة الحمل المرفوع وتبقى عينك على الشحنة حتى يتم فصلها عن الرافعة ووضعها على مكان استقرارها

وإن مكيفات الهواء وحرآة السيارات . أي جزء من جسدك بين األشياء المتحرآةقة وال تبقي حمال المعلَّال تكون تحت األ -16
 .ممكن أن تجعل األحمال تتأرجح

 .حبال توجيه وتثبيت آافية ينبغي أن تتوفر حسب الوزن والحجم وحالة الجو  -17

ف الحبل باتجاه الشد في حال عندما يكون الحبل أو السلك مشدودًا فال تقف باتجاه الشد ألنه سوف ينتقل الحمل أو طر -18
 .اإلنقطاع

 -19 .خاتم مرتديًاالمالبس الفضفاضة عندما تتعامل مع المكائن الدوارة وال تتعامل مع الحبال والكابالت عندما تكون  ال ترتدي

 -20 .ال ترآب على حمل مرفوع

 .أو المواد التي تعتبر مواد خطرة خذ حذرًا إضافيا عندما تحمل غاز األوآسجين أو األستلين أو الغازات األخرى -21

 .و حواجزأحماية أو طرابزين المساطب أو الفتحات في أرضية منطقة الرفع ينبغي أن يوضع عليها  -22

 .األشخاص ينبغي أن يحذروا عندما يعملوا حول الروافع -23

 التعامل مع الحماالت  -13-1

 -1 .ال تستخدم العقد لتشكيل الحبال

 .الت بطريقة وضع بطانة أو تسطيحهااالزوايا الحادة على الحمَّمنع تأثير  -2
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 -3 .يتم الرفع والتنزيل ببطىء وبدون رجيج

 -4 .وذلك عن طريق قراءة المواصفات. ة والترآيب الكافيرإستخدم الحماالت ذات القد

 .إعرف ما هو الوزن الذي سترفعه -5

 -2-13 التفتيشات المطلوبة

, شهرا 12وذلك ينبغي أن ال يتجاوز فترة . فحص بواسطة شخص مؤهل بشكل منتظمفع ينبغي أن ُتعدد وبكرات الرالآل  -1
 .معتمدًا على آثرة ونوعية اإلستخدام وطبيعة العمل

 .التفتيش البصري مطلوب قبل وبعد اإلستخدام -2

 .وصيات المصنعل طبقا للمعايير المتعلقة أو تذ بواسطة شخص مؤهَّنفَّأي عملية تحميل ينبغي أن ُت -3

 -3-13 عالمات عيوب الحماالت السلكية

 .إنقطاع عشرة أسالك بشكل عشوائي في آبل واحد أو خمسة أسالك في ظفيرة من الكبل -1

 -2 .إهتراء او حك  ثلث قطر الكبل األصلي الخارجي

 .تلوي أو حفر أو تعشيش أو أي ضرر أخر -3

 .وجود دالئل على تآآل أو تأثير حراري  -4

 -5 .نهايات الحبل المتصلة تكون متشققة أو صدئة أو مشوهة

 .وجود وصالت -6

 -4-13 .عالمات عيوب الحماالت النسيجية

هوية الصانع ورقم الكود أو التخزين ومعدل القدرة ونوعية : مطلوب وجود(فقدان أو عدم إمكانية قراءة تعريف الحمالة  -1
 ).النسيج الداخلي والخارجي

 ).رحروق حامضية آاوية أو مناطق هشة أو متصلبة أو تغير في اللون غير مفسَّ( أضرار آيماوية -2

 -3 .تحلل أو تفحم أو لحام أو تبلل خبيث أو دالئل أخرى على وجود تعرض لمصدر حراري

 -4 .حفر أو تمزقات أو قطع أو نتوئات

 .جيفقدان الخياط أو إهتراء يمكن أن يجعل النسيج الداخلي معرض للوسط الخار -5

 .وجود العقد -6

 ).تمددات أو تصدعات أو حفر أو تشوه(أذى على التجهيزات -7

 .الةأي ضرر يمكن أن يقلل من قوة الحمَّ -9
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 عالمات عيوب الحماالت الحبلية-13-6

 %.10قطع أو حفر أو اهتراء يمكن أن يخفض قطر الحبل الفعال  -1

 .وجود ليف ناعم بين الجدائل -2

 .أو مقطعة أو ذائبة أو متفحمةوجود ألياف محطمة  -3

 -4 .ضرر آيماوي أو تعرض لألشعة فوق البنفسجية

 ).الحصى والرمل والدهان(وجود مواد خارجية تتخلل الجديلة مثل  -5

 .الحبَل ترآيِب في تشويه َأو ُعَقد -6

 -7 .األخرى والترآيباِت واألجهزِة الكشتباناِت في إهتراء َأو تشويه أو شقوق أو تآآل

 .فقدان تعريف الحبل وبعض األضرار التي قد تؤثر على قوة الحبل -8

 -6-13 .عالمات عيوب حماالت السالسل المعدنية

 .وصالت السلسلة وربطاتها ال تتمفصل بحرية -1

 -2 .إهتراء شديد في وصالت السلسلة أو شقوق أو التواء

 .عالمات على إستطالة شديدة -3

 .تآآل شديد -4

 .لحام وعالمات التعرض لحرارة شديدة أو إهتراء شديد ورشَّةوجود شقوق و آسور  -5

 -6 .المالحظات السابقة ينبغي أن يتم التفتيش عنها في الترآيبات والرباطات والخطافات
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 اإلسعافات األولية-14
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 اإلسعافات األولية  -1
يع التدريب على رآخر التوصيات من مجلس اإلنعاش البريطاني الذي هو األساس لكثير من مشاتم تغيير النص ليتماشى مع 
 اإلسعافات األولية المتوفرة

http://www.resus.org.uk/ 

اإلسعافات األولية وعي
 :ماهي اإلسعافات األولية

  .اء أي إصابة أو مرض مفاجيءالمقدَّمة لمصاٍب جرَّ أو المعالجة المساعدةهي 
ويمكن أن تتضمن اإلرتجال . الخبير الطبي المؤهلأو  سيارة اإلسعافأن تصل  قبل

 .بواسطة األدوات والمواد المتوفرة في تلك اللحظة
 الغاية من اإلسعافات األولية

 :من أجل لمصابل قدَّمُت األولية اإلسعافات معالجة

 .على الحياةاإلبقاء  •

 .منع الحالة من أن تزداد سوًء •

 .لزيادة  فرصة الشفاء العاجل •

 

 بلِّغ -إفحص  –  حِمإ

 .ينبغي أن تقيِّم الحالة

 

 حِمإ )1

 إفحص )2

 بلِّغ )3

 

FIRST 
AID

 فقط بعد إجراء تلك الثالث خطوات ستقدم للمصاب اإلسعافات األولية
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إفحص  .2.3

C إفحص من أجل التنفس 

أشعر -إستمع  –أنظر 

 

إفحص .2.4

D النبض/إفحص الدورة الدموية 

 مراجعة توصيات حسب اآلن ُترآت القاعدة هذه - القاعدة تعد لم هذه .السباتي لنبضا تفحص أن آانت القاعدة قريبة، فترة حتى
 .الطوارئ حاالت بعض في نبض إيجاد يستطيعوا لم األوليين المسعفين آثيرمن الحقيقة في أنه بسبب الدولية األولية اإلسعافات

 :المسعف يعتبر أن الضحية قد ال يكون لديه نبض إذا

 الوعي و آان فاقد .1

 ال يتنفس و .2

 )السعال أو الجسم حرآات( فعل رّد ديهل ليس .3
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 بلِّغ .4

 :دائما وزوِّد. بسرعة الطارئة الطبية الخدمة يبلِّغ ما شخص دع أو المساعدة أطلب

 .تمامًا الحادثة أو الحادث عنوان أو موقع •

 .بك اإلتصال طريقه عن يمكن الذي الهاتف رقم •

 .)الخ حروق، آسور،( اإلصابات طبيعة •

 . )الخ ال، أم تنفس هناك هل( خطيرة إصابات وجود عالمات •

 .اإلسعافات األولية التي ُقدمت للضحية •  

 ليرسل العنوان ذآر يعيد واجعله المعلومات آل على حصل األخرى الجهة في الشخص بأن متأّآد تكون حتى اإلتصال تعّلق ال
 .المساعدة

الضحّية عالج .5

.الدمسيطر على فقدان  .1

 .مجرى التنفسإفتح  .2

 الضغط الخارجي على الصدرطبق عملية  .3

 التنفس اإلصطناعيطبق عملية  .4
} CPR 

.بوضعية الشفاءضع المريض  .5

 .تحت المراقبةالضحية  إبِق .6
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 الدم السيطرة على فقدان: المعالجة .4.3

C بة إيقاف النزيفاعص 

:بة إيقاف النزيف فقط إذااضع عص

 .ُتنجز أن مستحيل أو مؤثرة غير الضغط ونقطة غزير النزيف •

 الذي بالوقت النزيف نقطة على الضغط عملية تطبيق تستطيع وال لوحدك أنت •
 .الدموية الدورة وتنشيط اإلصطناعي التنفس عملية إلجراء فيه تحتاج

 .مبتور طرف حالة هي آما آخر خيار هناك ليس •

 

 

 .المصاب جبهة على واآتبه بةاالعص به ربطت الذي الوقت ودوِّن استلقاء حالة في المصاب الشخص ضع

ال تنزع العصبة طالما وضعتها

 

a. إنعاش البالغ: تدريب 

 

 السلسلة اإلنعاشية للشخص البالغ
 

 :التاليةن من الخطوات عملية اإلنعاش األساسية تتكوَّ
 
 

 .آمن وضع في وأنت والمتفرجون الضحّية أن من تأّآد .1
 إفحص إستجابة الضحية .2
 .هل أنت بخير: عادًة هزَّ آتفه واسأله بصوت مرتفع •
3A .إذا استجاب المصاب   

 أترك المصاب حيث وجدته وتأآد من أن ال خطر محدق به •
 .تجت المساعدة فاطلبهاححاول أن تعرف ماذا حصل له وإذا ا •
 .أعد تقييم حالته بانتظام •

 
3B .لم يستجيب المصاب إذا 

 .ناد من أجل المساعدة •
 ."إمالة الرأس ورفع الذقن"ضع المصاب مستلقيًا على ظهره وافتح مجرى التنفس مستخدمًا قاعدة  •

o   ضع يدك على جبهته وبلطف إرفع الرأس إلى الوراء. 
o  تفتح مجرى التنفسإرفع الذقن عن طريق وضع أصابعك تحت ذقن الضحية آي.    
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أشعر -إستمع  –أنظر 

 
 .بالنظر واإلستماع واإلستشعار عن تنفس طبيعي, إبقاء مجرى التنفس مفتوح 4   .

 .أنظر حرآة الصدر •
 .إستمع لصوت التنفس من فم المصاب •
  .تحسس الهواء عن طريق خدك •

 على ذلك يؤثر ال أن ينبغيذلك لو نادر بشكل يلهث أو يتنفس، بالكاد الضحّية ,القلبية السكتة بعد األولى القليلة الدقائق في 
 .الطبيعي التنفس عن البحث

وإذا آان لديك شك . أنظر واستمع واستشعر ولكن ليس أآثر من عشر ثواٍن لتقرر فيما إذا آان المصاب يتنفس طبيعيًا 
 .فتصرف على أساس أن التنفس ليس طبيعيًا

 
5A . طبيعيًاإذا آان التنفس 

 .ضع المصاب بوضعية الشفاء •
 الضحّية إترك. المتفرجين أحد إرسل ممكنًا، ليس هذا إذا. الجّوال بالهاتف اإلسعاف سيارة خدمة من المساعدة إستدع •

  .المساعدة على للحصول أخرى طريقة هناك يكن لم إذا فقط
 التنفس فابدأ عملية اإلنعاششك في طبيعية هناك وإذا آان . إستمر في تقييم التنفس طبيعيًا •

5B .إذا آان التنفس غير طبيعيًا 
استخدم , وإذا آنت لوحدك. إذا آان متوفرًا) AED(أطلب من أي سخص أن يتصل باإلسعاف وأن يجلب جهاز  •

 .أترك المصاب فقط عندما ال يكون هناك خيار آخر. هاتفك النقال لتطلب اإلسعاف
 :إبدأ الظغط على الصدر آالتالي •

o الضحية بجانب أجثو  
o القص عظم من المنخفضة المنطقة حيث( الضحّية صدر مرآز على الكف مؤخرة ضع.( 
o ضع مؤخرة اليد الثانية فوق اليد األولى 
o البطن على ضغط أّي تطبَّق ال. الضحّية أضالع على ُيطّبق لم الضغط أّن من وتأآد أيديك أصابع شابك 

 .أو النهاية السفلية لعظم القص العليا
o المكان علىلألسفل   إضغط ثم مستقيم بشكل ذراعيك وضع الضحّية، صدر فوق عمودي بشكل نفسك ضع 

 .سم 6 إلى 5 من المحدد
o القّص وعظم يديك بين اإلتصال فقدان بدون الصدر على الضغط حرر ضغطة، آّل بعد. 
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 بالدقيقة  120_  100آرر بنسبة 

 الضغط ووقت التحرير ينبغي أن يكونان متساويين وقت    ‐
 

 6A. اإلنقاذ وتنفس الصدر على الضغط بين الجمع: 
 .الذقن ورفع الرأس إمالة قاعدة باستعمال ثانية التنفس مجرى تفتح ضغطة 30 بعد •
 .أنفه ًاقمغل المصاب جبين على يدك وضع واإلبهام بالسبابة الضحية أنف إقبس •
 .إسمح لفم المصاب أن يبقى مفتوحًا عن طريق إبقاء الذقن مرفوعًا •
 .خذ شهيقًا عاديًا وضع شفتيك على محيط فم المصاب مع التأآد من أنك أحكمت اإلتصال •
 التنّفس في آما الصدر يرتفع لكي واحدة ثانية تقريبا وخذ  يرتفع آي صدره مراقبا المصاب فّم في بثبات إنفخ •

 .فّعال إنقاذ تنفس هذا الطبيعي؛
 .فم المصاب وراقب صدره آي ينزل والهواء يخرج عنأبعد فمك , على وضع إمالة الرأس ورفع الذقن أبٍق • 

والتنفسين ينبغي أن ال يستغرقان . أخرى لتعطيه تنفسي إنقاذ فعَّالينخذ شهيقًا طبيعيًا آخر وانفخ في فم المصاب مرة  •
ضغطة  30ومن ثم أرجع يديك إلى المكان الصحيح من عظم القص من دون تأخير واضغط . ثواٍن 5أآثر من 

 .أخرى على الصدر
 )30/2(تنفسين 2ضغطة ثم  30إستمر في الضغط وتنفس اإلنقاذ بنسبة  •
 تكلم، أو عيونه، فتح أو السعال، مثل الوعي، إستعادة عالمات بإظهار بدأ إذا فقط الضحّية فحص إعادة أجل من توّقف •

 .اإلنعاش توقف فال ذلك عدا وما طبيعي؛ بشكل التنّفس بدأ و هادف بشكل تحرك و
 :التالي إفعل التالية المحاولة وقبل عندئٍذ الطبيعي التنفس في آما يرتفع الصدر األولي التنفس يجعل لم إذا

 .إفحص فم المريض وابعد أي عائق مرئي •
 . إفحص الرأس بأن يكون مائًال بشكل آافي والذقن مرفوع •

 .مرتين التنفس عملية إجراء قبل الصدر ضغط إلى العودة تحاول  ال •
 

 التبادل يتم أن واضمن. اإلرهاق لتجنب دقيقة 2 إلى 1 من اإلنعاش عملية على يتناوبان أن فيمكن مسعف من أآثر هناك آان إذا
 .الضغط عملية تتوقف وال التأخير من ممكن وقت باقل

6B . فقط-عملية اإلنعاش بالظغط 
 .فقط الضغط عملية إجراء فعليك اإلنقاذ تنفس إلعطاء راغب غير أو مدربًا تكن لم إذا •
 .ضغطة بالدقيقة 120-100إذا آانت عملية اإلنعاش فقط عن طريق الضغط  فمعدل الضغط هو  •
 تكلم، أو عيونه، فتح أو السعال، مثل الوعي، إستعادة عالمات بإظهار بدأ إذا فقط الضحّية فحص إعادة أجل من توّقف •

 عاشاإلن توقف فال ذلك عدا وما طبيعي؛ بشكل التنّفس بدأ و هادف بشكل تحرك و
 :إستمر بعملية اإلنعاش حتى.  7

 .المهمةوصول المساعدة الطبية من الكادر المؤهل واستالم  •
 التنّفس بدأ و هادف بشكل تحرك و تكلم، أو عيونه، فتح أو السعال، مثل الوعي، إستعادة عالمات بإظهار المصاب بدأ •

 :أو طبيعي بشكل
 أنت أصبحت منهكًا •
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 آيف؟: المصاب تحريك .5.7

 :فيه عوائق سطح وهناك لوحدك آنت إذا

 .خصره من المصاب فاسحب 

 

 

 ؟آيف: المصاب تحريك .5.8

.إخراج المصاب من السيارةإذا آنت وحيدًا وتريد 

   
 

المحرك إطفيء . 

اإلصابة شدة إلى إشارة يعطي فذلك السيارة في الضرر إلى أنظر . 
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