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 مقدمة ال
أصحاب  يلعب . ةالمعني األطراف لجميعاأخالقًي االتزامً ومطلبًاقانونيًاإن تحقيق معايير السالمة في مكان العمل يعد 

 . فيتحقيقهذاالهدففعالً الصحةوالسالمةوأطباءالشركات،إلخدوًرا وممثلوعمالوالعملال

مع السالمة،تحقيق معايير عن مسئولين للهذاالسياقاإلطارالتنظيمي في خالل  80/ 81حدد المرسوم التشريعي رقم  و

ن  إ. مايترتبعلىذلكمنعقوباتلكلشخصيةوإسنادالمسؤولياتوالواجبات 

  -  يمكنأنيقومبهشخصواحدالثقافةالسالمةفيمكانالعملوالوقايةمنالحوادث تأسيس

 . الخاصة مشاركتهبحيث يكون لكل منهم يشملجميعأصحابالمصلحةكبربليتطلببدلًمنذلكمشاركةفريقأ

بهدف  مخاطرتقييملل،يجبعلىصاحبالعمإلجراءوبشكل خاص

 . فيظروفآمنةالمهمات الهتماموأولوياتالتدخللضمانتنفيذمجالت تسليطالضوءعلى 

إضافةً إلى ذلك  ومستفيدونمنهذاالتشريعولكن متلقون العمالمهًماليسفقطألنهميعتبر دور

 ،والذيقديكونممثاًلللشركة( RLS)  نشطينمنخاللقدرتهمعلىانتخابممثلسالمةالعمالمساهمين فهم

 (.النقاباتالعماليةيتم تعيينه من )  أوممثإلقليمي( بشكل منفرديتمانتخابهمباشرةمنقبلعماللشركة)

 

-FLAI)  والنقاباتالعمالية(  CIAو Confagricolturaو Coldiretti)  العملأصحاب قام، 2013  أبريل 30  بموجب اتفاق

CGILوFAI-CISL وUILA-UIL ) إنشاءبE.B.A.T. - FAVLA Cuneo ،EnteBilateraleAgricoloTerritoriale  

.  2013 يونيو 27 ،والتيتمعقدهافيCuneoالتابعةلمقاطعةكونيو( الوكالةالزراعيةالثنائية)

:  لعالقاتالنقابيةفيزراعةبيدمونتفي اخطوةمهمةإلىاألمامإنجازهدفإلى وت 

تلبية لمالءمةالهيئةالثنائيةأداةأكثرعتبر،ت FAVLAأنشطةمعاستمرارف

 . من المساعدة Cuneoاحتياجاتأصحابالعملوالعماللزراعيينفيمقاطعةكونيو

 

  EnteBilateraleالهيئة الثنائية استوعبت،و بشكل خاص

 ComitatoPariteticoTerritoriale per la Sicurezza inاعةأيضااللجنةاإلقليميةالمشتركةالمعنيةبالسالمةفيالزر

agricolturaلتزويدالمزارعبدعممنالممثالإلقليميلسالمةالعمال 2004 ،وهيهيئةأنشئتفيعامRLST . 

 

.  E.B.A.T.-F.A.V.L.A Cuneoتمإنتاجهذاالكتيببواسطة

 ،كماهومطلوبفيالمادتينأثناء العمل السالمةالخاصةب لتزويدالشركاتاألعضاءبدعممفيدلضمانحصوللعمالعلىالتدريبوالمعلومات 

 . 08/ 81  منالمرسومالتشريعي 37 و  36

 

  13 الفقرةو  ،3  لمادةتحقيقًال. E.B.A.T.- F.A.V.L.A Cuneoتدريبمعتمدةمنقبلوسيلةيعتبر بشكل خاصهذا الكتيب و

  بشأنموضوع 2013  مارس 27 بتاريخمنالمرسومالوزاريالمشترك 3 والمادة 08/ 81 التشريعيمنالمرسوم

 تبسيطالمعلوماتوالتدريبوالمراقبةالصحيةللعماللموسميينفيالقطاعالزراعي"

  50 كأداةللتدريبوالمعلوماتللعماللزراعيينالموسميينالذينيقومونبعددمناأليامفينفسالمزرعةليتجاوز "

أصحاب  ) " موسميينتصرعلىالعماللعاموالبسيطالذياليتطلبمتطلباتمهنيةمحددةوكذلكالعماللزراعييناليوًمافيالسنة،يق

 . 2003/ 276 المرسومالتشريعي. 276/2003 منالمرسومالتشريعي 70  طبقًاللمادة"(  العروض

:  هذاالدليلباللغاتالتاليةت طباعةتمولضمانحصوللعمالألجانبعلىالتدريبالمناسب،

 . ليزيةواأللبانيةوالرومانيةوالصينيةوالبولنديةوالمقدونيةوالعربيةواإلنجاإليطاليةوالفرنسية 
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 قائمة المراجع
 إلعداد هذا الكتيب، تمت االستعانة بالمصادر التالية عبر اإلنترنت: 

 Quaderni dellaRegione(( 2010نوفمبر )عشر )السلسلة الزراعية لمنطقة بيدمونت، العام الرابع  •

Piemonte collana Agricoltura anno XIV (novembre 2010 ) 

 Regione(".التدريبعلىالصحةوالسالمةفيالعملوعلىمنتجاتحمايةالمحاصيلفيالمعاهدالزراعية: "منطقةفينيتو) •

Veneto: “La formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e sui prodotti fitosanitari 

negli istitutiagrari .” 

:  يالزراعةمخاطرالحماللزائدللميكانيكاالحيويةف: " 20 وحدةالصحةالمحليةفيفيرونا) •

 Azienda USSL 20 Verona: “Il rischio da"(منتقييمالمخاطرإلىتدابيرالوقايةوالممارساتالمريحةالجيدة 

sovraccarico biomeccanico in agricoltura: dalla valutazione del rischio alle misure di 

prevenzione e buone prassi ergonomiche ” 

 ,Regione Sicilia"(. الختياروالستخدامالصحيحللساللمالمحمولةفيالزراعة: "يةإدارةالصحةاإلقليميةفيصقل) •

Assessorato regionale alla Salute: “La scelta e l’usocorretto delle scale portatili in 

agricoltura .” 

 :Provincia di Milano: “Il lavoro in agricoltura".(الوقايةوالسالمة : العملفيالزراعة: "مقاطعةميالنو) •

prevenzione e sicurezza .” 

:  فيالمجموعة   15 من  5  ملفرقم: منشورفينيتوللزراعة ) •

"  موادتعليميةلالستخداممنقباللمعلمينالمشاركينفيالدوراتالتدريبيةللحصولعلى"

 Pubblicazione di Veneto" .(فيمنطقةفينيتو"  شهادةتأهيللشراءواستخدامعواملحمايةالمحاصيل

Agricoltura: File n.5 di 15 della raccolta:“Materiale didattico aduso dei docenti 

impegnati nei corsi di formazione per l'acquisizione del «Certificato di abilitazione 

all'acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari» in Regione del Veneto .” 

 INAIL: Pubblicazioni Speciale varie.(إصداراتمتخصصةمختلفة: ينالتقاعدوكالةتأم) •

(:  الولياتالمتحدةاألمريكية - CDC) مراكزالسيطرةعلىاألمراضوالوقايةمنها) •

 ,Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie(إرشاداتحولمخاطرالبرقوالعواصفالرعدية

(CDC – Usa): line guida in material pericolo fulmini e temporali 

.  كماتمالتقاطبعضالصورالموجودةفيهذاالكتيبمنالمصادرالمذكورةأعاله

و  وحيدلسبب وباإلضافةإلىذلك،تمالتقاطبعضصورالمعدات،التيأدرجت 

 . هو واجب في تلك األحوال كما تمحجباألسماءالتجاريةو قد  .هوتيسيرالفهم،منالمواقعالشبكيةالرسميةلمختلفالجهاتالمصنعة
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 تمهيد 

 الهدف من الكتيب 
استكماله بمعلومات خاصة بالشركة، لشرح ما يلي إلى   ويمكن، ذا طابع عامومبسطااتم تصميم هذا الكتيب ليكون دليالا عملياا 

 العمال: 

 ما هي السالمة أثناء العمل  ▪

 في مكان العمل  والسالمةكيف يتم تنظيم الصحة  ▪

 القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها ▪

 المخاطر الرئيسية في القطاع الزراعي ▪

 في مجال العمل واألمراضاتباعها لمنع الحوادث  تي يجبالقواعد األساسية ال ▪

 القياسية   والمراجعاللغة المستخدمة 
 كتابة هذا الكتيب بطريقة مبسطة لضمان فهمه بسهولة. تمت 

 وضعت مربعات صغيرة بجانب النص تشير إلى اسم التشريع المتعلق بكل موضوع. 

 

 تسليط الضوء 
من   المائل طبالخ. بينما تمت الكتابة لتسليط الضوء عليهاوذلكفوق خطالكلمات أو العبارات بخط سميك أو  بعض تمت كتابة

 أمثلة.  وجودأو   لها أجل توضيح وجود المزيد من التفسيرات
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 القواعدوالتنظيم: السالمةفيالعمل
  . T.U.S.Lالمعروفأيًضاباسم ،81/2008.  المرسومالتشريعيولكنأهمهاهوالعمل،هناكالعديدمناللوائحالمتعلقةبالسالمةفي 

 (. التشريعالموحدبشأنسالمةمكانالعمل )

 .بمسمى القانونأوالتشريعلكنالجوهريبقىكماهو. T.U.S.L( التشريعالموحدبشأنسالمةمكانالعمل)قدنشيرفيهذاالكتيبإلى

  علىمرالسنينوالتيأثبتتأنهليسمنالضروريأنتكونتجاوزهالعديدمنالقوانينالتيتماتج عنان . T.U.S.Lالتشريع يعتبر 

يكفي أن   الحماية،ولكنلحصول على مدفوعاألجرمنأجال«موظفًا»

 . أداءنشاطعملنيابةعنشخصآخر،بغضالنظرعماإذاكنتتتقاضىأجًرامقابلذلكب تقوم

تابعة  وعلىأيمخاطر« أنشطةالعمل» علىجميعليسفقطعلىالشركات،ولكن ينطبقهذاالقانونوقواعده

 .لها

 

 اإلصاباتواألمراضالمهنية : حوادثالعمل
 . من أجل المحافظة على سالمة العمال ببساطة،يتطلبهذاالقانوناتخاذجميعالحتياطات 

 . دعونانحاوألننفهمكيفيمكنأنيحدثهذاوكيفيتمتحديدهذهالحتمالت المؤسفة 

 

 حادث
مما ،بالعامل والذي يؤدي إلى إلحاق األذى،بسببالعديدمناألسبابالمحتملة، شيءيحدثأنه ،أيحدثمباشروفورييعتبر

 . منمختلفاألنواع( جروحوكسور،إلخ) يسببإصابات

.  إلىسببماترجعمنالواضحأنالحوادث 

 . األخطاءالبشرية،وفشاللمعدات،والسلوكغيرالمنتظم،وانتهاكقواعدالوقاية،وماإلىذلكاشملهذي و

يستمر تصنيف الحدث على أنه  ،لتوجدإصاباتولكن بمحض الصدفةفيبعضاألحيان،

 . وإصابةشخصمامنع حدوثها مرة أخرى لمحاولةالتحقيقفيهذهاألحداثيجبأيًضا. « خطأقريب»،وبشكألكثرتحديًداعلىأنهحادث

 . حتىيمكناتخاذاحتياطاتأخرىمنخاللمحاولةفهماألسبابوتحديًدايجبعلىالعاملتحذيرصاحبالعملعندحدوثمثلهذهاألشياء،

 المرضالمهني 
مما  . فوريًا يحدث  نشاطالعمل،ولكنعلىعكسالحادث،لحدث أيًضابسبب ،والذيي حدوث ضرر في صحة العاملالمرضهو

 . أوسنوات /يعنيأنالضرريحدثببطء،علىمدىشهورو

يمكنأنيكون السبب هو  علىسبياللمثال،

 . التعرضللعواماللكيميائيةالخطرة،والقيامبحركاتغيرصحيحةلفترةطويلة،والتعرضلظروفعملقاسية،دوناحتياطاتلفترةطويلة،إلخ

.  ل أو( هاموماإلىذلكفيجداولخاصةمعقوائمباألعراضوالمإدراجهاأي )  بشكلجيداألمراضالمهنيةتوثيقيمكن

يكمنالختالفاألساسيفيحقيقةأناألمراضالموثقةمدعومةبثروةمنالدراساتالطبيةالتيتتيحتتبعاإلصابةإلىأنشطةعملمعينة،ممايسهل 

 على العامل إثباتها

INAIL (وكالةتأمينالمعاشاتالتقاعدية )والتأمينضدالحوادثواألمراض 
مع  عندتوظيفعامل،يتعينعلىصاحبالعمألنيؤمنلهالرعايةالطبيةو

 .أنيحصلعلىتعويضعنأيأمراضأوإصاباتفيمكانالعملإمكانية
  1124مرسوم رئاسي رقم  

 1965/ 6/  30من 

المرسوم التشريعي  

 . 2، المادة 81/2008
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 المهاموالمسؤولياتوالجزاءات 
 . توظيفبعضالشخصياتالمكلفةبتحسينمستوىالسالمة،وبالتاليتجنباإلصاباتواألمراضالمهنيةب الشركات طالب ي . T.U.S.Lتشريع 

 الجزاءات
 (. أوالغرامة/القبضو ) كثيرمنهاذوطبيعةجنائيةالتي مختلفة،والعقوبات قواعد اليعاقبالقانونأولئكالذيناليلتزمونب 

  « الجزاءاتالداخلية» وقديخضعالعماأليضاًلهذهالعقوباتالجنائية،رغمأنصاحبالعملنفسههوالذييستخدمعادة

 .لقانونتدُخالللتعاملمعسوءالسلوكدون ( تلكالمنصوصعليهافياتفاقاتالعماللجماعية)

  خطورة أقلهاو. حسبالوضعوذلك وك معسوءالسلبطرق متنوعة للتعامل صاحبالعملستعين قدي 

 : هي ترتبعليهاعواقبخاصةي التيالو

 ( لفظيبسيطإنذار) تحذيرشفهي •

 (. إنذار كتابي) رسالةتحذير  •

 

 السالمةوأدوارهم تحقيق معايير  األشخاصالمشاركونفي
( أو من  T.U.S.L)  السالمةوالصحةفيالشركةبموجبالقانونتحقيق يمكنتحديداألدوارالتييؤديهااألشخاصالذينتتمثلمهمتهمفيضمان

 . خالل تعيين صاحب العمل لها 

 . موكلة لهاوماهيالمهامالدوارهذهاألعلى  نتعرفدعونا

 األدوار األساسية 

 

 

 

 المراقب 

 صاحب العمل 

 الشركة طبيب 

موظف مكافحة الحرائق و  

 اإلسعافات األولية 

مثاللعمال المنتخب  م

 ( RLS) للسالمة

 الرئيس 

أفراد أسرة 

 المساهمين 

 العمال

موظف الصحة و  

 السالمة

المرسوم التشريعي  

المادتين   81/2008

 . 34و 33و  32

 ل  7- مادة

 قانون300/1970 

 «العمال»

والتفاقالجماعيالوطني 

  (CCNL)للعمل
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 صاحبالعمل 

 . صاحبالعملهوصاحبعالقةالعمل،أوعلىأيحاللشخصالمسؤولعنالشركة 

 

 
 

معليهم ولهذافه؛ النفقاتتكبدواتخاذالقراراتمادياًسلطةونيملكن الذيين الطبيعي ألشخاصاموه

 . مسؤولةفيالمقاماألولعنإدارةسالمةوصحةالعاملينفيالشركة

 : وببساطة،فإنصاحبالعملهوالذييتعينعليهتنظيمالعملبأكثرالطرقأمانًا،علىسبياللمثاليتعينعليه

 تقييمالمخاطروإيجادأفضلطريقةللقضاءعليهاأوالحدمنها •

 للعمال؛بإجراءفحوصطبيةإلزام طبيب الشركة •

 مخاطر؛ في حال وجودوإبالغالعمال •

 بأمان؛ وتدريبالعمالوتوجيههمللعمل •

 السالمة؛ ووضععالمات  •

 (؛مكافحةالحرائقواإلسعافاتاألولية )  وتعيينعمالللتعاملمعحالتالطوارئ •

 يحتاجونها؛ تزويدالعمالبمعداتالحمايةالشخصيةالتي  •

 بشكل آمنالحفاظعلىاآللتومعداتالعملتعمل •

 ... أشياءأخرىكثيرة...  •

 . إلكمالهذهالمهام،يمكنلصاحبالعماللحصولعلىمساعدةمنمجموعةمتنوعةمناألشخاص 

 . فيالصفحاتالتاليةتم إدراجها وشرحهاأدوارإتماميقومبعضهؤلءاألشخاصب 

 

 موظفالصحةوالسالمة
 .صاحبالعملعلىتنظيمالعملبأمانقدراإلمكان«مساعدة» الصحةوالسالمةهوالشخصذوالمعرفةوالخبرةالذييتمثلدورهفيوظفم

 صاحبالعمل 

 العمال 
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(  المتعلقةبالعمألوباآللتوالمعداتالمستخدمة) فيتحديدالمخاطرميساعدون خاصةً وه

 .أوالحدمنهاى هذه المخاطروإسداءالمشورةإلىصاحبالعملبشأنكيفيةالقضاءعل

 . ،يكونصاحبالعملنفسههوالذييؤديهذاالدوربينمايكونفيأوقاتأخرىشخًصامنخارجالشركةحوالفيبعضاأل

 

  وفيالمؤسساتالزراعيةوالحيوانيةالتيتضممايصإللىثالثينوحدةعملسنوية

لصاحبالعمألنيضطلعمباشرةبمهامدائرةالوقايةمنالمخاطروال ،يجوز(تحاداألوروبيموظفونمتفرغونعلىالنحوالمحددفيلوائحال)

.  دوراتتدريبيةمحددة،شريطةأنيكونقدحضر حمايةمنها

فيالمؤسساتالزراعيةأووحداتاإلنتاجالتيتضممايصإللىخمسةعمال،يجوزلصاحبالعمل،بعدحضورالدوراتالمحددة،أنيؤديمباشرةم 

من داخل  هاماإلسعافاتاألوليةوكذلكالوقايةمنالحرائقواإلخالء،حتىعندمايعهدونبمهمةرئيسدائرةالوقايةوالحمايةإلىأشخاص

 (. موظفصحةوسالمةالعمال) عتقديممعلوماتمسبقةإلىممثليالعمال،ممن خارج الشركةالخدمات إلى مقدمي  ،أو الشركة

 

 

 مشرفال
 المشرفعلىالسالمةهوالشخصالذييكونرئيًسامباشًرا

 . ،وهوالمسؤولعنإنفاذأحكامصاحبالعماللمتعلقةبسالمةالعمال(مثلرئيسالعمال)

 

 

 

 

 صاحب العمل 
 موظف الصحة و السالمة 

 موظفالصحةوالسالمة 
المرسوم التشريعي  

81/2008 

 31المادة 
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  1  الفقرة 2 المادة

(  hحرف

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 . مساعدوناللزراعة، غالبًا ما يقوم بهذا الدور ا يف

 

 

 

 .نيابةعنصاحبالعمليقومون باإلشراف والفحص والمراقبة

وجيه التحذيرات  وهممطالبونبت 

 . العماللذيناليمتثلونلقواعدالسالمة،وإذااستمروافيعدمالمتثال،فعليهمإخطارصاحبالعمل،الذيسيتخذالتدابيرالالزمةإلى 

 . وبالتالي،يجبعلىالعامالتباعتعليماتالمشرف 

 .يتولىالمشرفأيًضامهمةإيقافالعمإلذاأدركأنهناكخطًراعلىسالمةالعاماللذييؤديالمهمة

 طبيبالشركة 
 أضرار صحية. طبيبالشركةمسؤولعنمراقبةصحةالعمالوالتأكدمنأناألنشطةالتييقومونبهالتؤديإلىأي 

المرسوم التشريعي  

81/2008 

النقطة   1. الفقرة 2المادة 

 )هـ( 
صاحب العمل 

 
 

 المراقب 

 العمال 
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 :الطبيبمسؤولعنيعتبر 

أن   أي )فحوصالمالءمةالوظيفية  •

وقتالتعيين،أوعندفحص ويجرىهذاال(؛التأكدمنتوافقالحالةالصحيةللعاملمعنوعالمخاطرالموجودةفيأنشطتهالعمليةعليهم

 (؛علىسبياللمثال،فيحالةالتفاقعلىتغييرالوظيفة )  ماتعطىللعاملمهامغيرالمهاماألولية

.  ندالقتضاء إجراءتقييماتلعدماللياقةالجزئيةالمؤقتةأوالدائمة،ع •

.  هذايعنيأنالعامليمكنهالعملولكناليمكنهفعلكلمايستطيعالعمالآلخرونالقيامبه

 .صاحبالعملغعندمايعطيالطبيبعدملياقةجزئية،يجبعليهمإبال

 للعامل؛ وإجراءفحوصدورية،عادةمرةفيالسنة،للتحققمنالحالةالصحية •

 .يوماأليسببكان 60 بعدالغيابعنالعملألكثرمنإجراء الفحوص  •

 .فينهايةالعمل،عندمايقتضيالقانونذلكالفحوص  إجراء •

 . الظروفالصحية تهيئة والقيامبزياراتإلىمكانالعمللضمان •

 : علىالشركاتالزراعيةتعيينطبيبمختصعندوجودالمخاطرالتالية تعين وي 

o  المناولةاليدويةلألحمال 

o  المخاطرالبيولوجية 

o المخاطرالكيميائية 

o  مخاطرالضوضاء 

o  المعداتالميكانيكية عملون في قيادةاختبارالمخدراتوالكحولللعماللذيني 

 

 :مالحظة
،يلزمإجراءالفحصالطبيللعماللموسميينوالعاملينبعقودمحددةالمدةعلىأسالعماللمنتظموالبسيطوفيالقطاعالزراعي،وفيحالة

.  إلىمزارعأخرى«نقله»ويمكنسنوياس

 .وهذايعنيأنالعماللذينيغيرونالمزارعللقيامبعملمماثلاليحتاجونإلىتكرارامتحاناتهمالسنوية

 

 

 

تم تحويل القانون من  

المرسوم التشريعي  

  18/2020رقم  

أبريل   24)القانون 

 ( 27، رقم 2020

صاحب العمل 

 
 

 طبيب الشركة 

 العمال
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  المرسومالتشريعي

81/2008 

 ؛  47:48 المواد

 (RLST) للسالمةاإلقليميةمندوبالعمال  –( RLS) لعمال المنتخب للسالمةمثالم
المكونة الهيئات ) ،أويتمتعيينهمنالهيئاتالمشتركة(RLS) ،يتمانتخابهمنبينعماللشركةيعد مسؤول السالمة عامل

يكون  ،(مثاللزراعة)  يمثلعماللشركةأوالقطاعو هو(  F.A.V.L.A) [RLST]والعمال،مثلأصحاب العملالعديدمنرابطات من 

 .مةالمهنيةلديهإمكانيةالوصوإللىوثائقالسال

 

 

 

 

 

 

 . حجمالشركةتعيين أو انتخاب ممثل السالمة له طرق مختلفة حسب 

 : و عليه أن يقوم بالمهام التالية 

 تحذيرمديرالشركةمنالمخاطرالمحددة في سياق أنشطته؛ •

 تشجيعوضعوتحديدوتنفيذتدابيرالوقاية المناسبةلحمايةصحةوسالمةالعمال البدنية؛ •

 إبداء الرأيأثناءالزياراتوعملياتالتفتيشالتيتقومبهاالسلطاتالمعنية؛ •

  المرسومالتشريعي. 2008/ 81  منالمرسومالتشريعي 35 المشاركةفيالجتماعالدوريالمشارإليهفيالمادة •

81/2008 . 

كانيعتقد  الوصوإللىجميعمجالتالعمل،وإذامن أجل القيام بمهام عمله، يمكنه

 . السلطاتالمختصة فيمكنهالتصالب المتخذةلحمايةالعمالغيركافية،حتياطات أنال

 : كمايتعينعليهمإبداءرأيهمبشأنمايلي

o تقييمالمخاطر؛ 

o  وقايةوالحماية؛ موظفيالتعيين 

o  املين في مجال الوقاية من الحرائق و اإلسعافات األولية و إجالء العمالالعتعيينوتدريب . 

o  

 طبيب الشركة 

 مثاللعمال المنتخب للسالمةم

(RLS) 

 المراقب 

 التشريعيالمرسوم 

  2المادة  81/2008

  20حرفأمادة  1فقرة

 

 صاحب العمل 
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  1 الفقرة . 2 المادة

(  h) حرف 

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 . للغايةفيالشركةحيويةشخصلديهمهاميعتبرلهذهاألسباب،فإنممثلسالمةالعمال

 /RLS اإلقليميةمندوب العمالللسالمة )يجبعلىف،لقيام بمهمتهمنأجالو 
RLSTخاصة و مواكبة آخر مستجداتها بحضور دورات تدريبية منتظمةحضوردورةتدريبية(ممثاللعماللمنتخبللسالمة . 

 

 ( و اإلسعافات األولية موظفو مكافحة الحرائقموظفو الطوارئ )
 ( اإلطفاءواإلسعافاتاألولية)  عماللطوارئ

 . إصابةلعامل حدوث المسؤولينعنالتدخلفيحالةنشوبحريقأوو همالعمال،الذينيختارهمصاحبالعمل،هؤلء 

 

 

 

 

 

 

  

ومنأجاللقيامبمهمتهم،فإنهميحضروندوراتخاصةللوقايةمنالحرائقواإلسعافاتاألوليةمعضرورةمواكبةآخرالتطوراتوفقًالمايقتضيا 

 .لقانون

 . تبعًالحجمالشركةأوالمهامالتييجبالقيامبها،يمكنلصاحبالعملتعيينالمزيدمنعماللطوارئ

 . وكماذكرناسابقًا،فيبعضالمزارع،قديشغلصاحبالعملنفسهأيًضامنصبمديرالطوارئ

.  منالمهمأنيعرفجميعالعمالمنهممسؤولوالطوارئ 

 .لهذاالسبب،يتمكتابةأسمائهمدائًمافيإشعاراتخاصةمعروضةفيأماكنمختلفةمنالشركةويتمإبالغهامنقبلصاحبالعمل

 

 العمال
 . العامل هو أي شخص يؤدي عمل ينظمه شخص ما 

موظف مكافحة الحرائق 

 و اإلسعافات األولية  

صاحب العمل 
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 . كمايعتبرالطالبالمتدربونوالمتدربونعمالً . ليهمماإذاكانوايتقاضونرواتبهمأويعملونمجانًالتعلمالتجارة

.  بالذاتيجبعليهمأيًضاالمتثاللقواعدمعينةالغرضلهذاوحمايةصحةوسالمةالعمال، من أجل المحافظة على  جميعاللوائحتم وضع

 : لعمالمايلييجب لوعلىوجهالخصوص،

 

 الشركة طبيب 

 

 

 

 مكانالعمل؛ محيط بسالمتهموصحتهموبسالمةوصحةأيشخصآخرموجودفي يتم العتناءيجبأن  •

 العمل،وكذلكعنطريقالمشرفينعليها؛ صاحب لألحكاموالتعليماتالصادرةعن المتثالأن عليهم ويجب  •

عليهم القيام بشكل صحيح باستخدام  يجب  •

 اآللتوالمعداتواألدواتوالموادوالمركباتالخطرةووسائاللنقلومعداتالعمالألخرىوأجهزةالسالمة 

 معداتواقية،عندالقتضاء؛ بارتداء بشكلصحيحعليهم القياميجب  •

 . فيآلة،وإبالغممثلسالمةالعمالعطلبأيخطر،أوأي علمواالعمل،أوالشخصالمسؤوإلذاصاحب إخطارعليهم يجب  •

 . ألجهزةالسالمةأواإلشاراتأوالتحكمي أوتعدعليهم عدم إزالةيجب  •

 . يجبأليفعلواأشياءلتدخلفينطاقاختصاصهم،أوقدتقللمنسالمتهمأوسالمةالعمالآلخرين •

 .الطبيبالمهنييتم فحصهم عن طريقيجبأن  •

في   القوانينلضمانالسالمةتطلبهاصاحبالعملوالمديرينوالمشرفينعلىالقيامبكالألشياءالتي يقوموا بمساعدةيجبأن  •

 . الشركات 

 . اللتزاماتالمذكورةأعاله،ولكنعادةمايتدخلصاحبالعمألولًبإنذاراتتأديبية في حالةانتهاكتوقيفيخضعالعماللغرامةأو

 )الشرطة العمالية( الجهات الرقابية: 
؛ و من بين اإلشرافأوإجراءالفحوصاتالوقائيةأوالتدخلفيحالةوقوعحوادثمهمتهاهناكهيئاتمعينةلضمان احترام القوانين، 

 الهيئات األكثر مشاركة: 

 طبيب الشركة 

 أفراد العائلة المساهمة 
موظف مكافحة الحرائق و  

 اإلسعافات األولية 

 مثاللعمال المنتخب للسالمةم

(RLS) 
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 ( 2022  المرسومالمالي) هذههيالهيئةالحكوميةالمسؤولةعنالسالمةفيالعمل -  هيئةالتفتيشالوطنيةلليدالعاملة •

• S.Pre.S.A.L .-  

 . هذههيخدمةالوقايةفيمنطقةبيدمونت،والتيلهانفسمهامهيئةالتفتيشالوطنيةلليدالعاملةولكنهامسؤوليةكلمنطقةعلىحدة 

 . علىمهامالوقايةمنالحرائقعملها قتصروي عبوضعالشرطةالقضائيةتتمت  -  اإلطفاءفرقة •

  وتؤديهذهالهيئاتالمعينةدور

 .؛يمكنهمإجراءعملياتتفتيشللتحققمنالمتثاللمنتظمويمكنهممعاقبةأولئكالذيناليمتثلون«شرطةالعمل»
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 تدابيرالحماية: كيفيةإدارةالسالمة
 .ينصعلىأنهمنأجلضمانالصحةوالسالمةفيمكانالعمل،يجبالقيامببعضاألشياءالمهمةجًدا. T.U.S.Lإن تشريع 

 ويشارإليهاباسم

.  وهيمسؤوليةربالعمل،ولكنيجوزلصاحبالعملفيبعضالحالتتفويضهاإلىأشخاصآخرين«تدابيرالحماية»

 : ليالرئيسيةماي تدابير الحمايةوتشمل

 

 وثيقةتقييمالمخاطر 
 يجبأنيكتمل. آلخر العملوليمكنتفويضهلصاحب يعدإعدادتقييمالمخاطرأحداللتزاماتالرئيسية

 . بالشتراكمعمسؤوللصحةوالسالمةوممثلسالمةالعمالوطبيبالشركة إعدادها

 
 

 

وثيقة تقييم المخاطر هي وثيقة كتابية تبدأ بكتابة المخاطر في كل نشاط أو مهمة خاصة بالعمل، مع إجراء تقييم لدرجة  

 الخطورة و تقدم معلومات من أجل تقليل هذه المخاطر أو القضاء عليها. 

 الوثيقة على إرشادات حول: تحتوي هذه 

 كيفية العمل بطريقة أكثر أمانًا. •

 ( PPEما هي معدات الحماية الشخصية التي يجب ارتداؤها ) •

 تعتبر التعليمات التي يجب إعطاؤها للعمال نوع من أنواع "الترجمة" العملية لهذه التقييمات

 

 و التدريب العملي التدريب األوليالمعلومات و 
 :للعملبأمان،منالمهمجًداأنيكونالعمال

 . علىعلمبالمخاطرالموجودةفيمكانالعمل •

 . تجنب المخاطر علىمعرفةكيفيةين مدرب  •

 . علىاستخدامالمعداتالتيقدتكونخطيرةين مدرب  •

 

  المرسومالتشريعي

81/2008 

:  28؛  17.  مادة

29 

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 15.  مادة

المرسومالتشريع

 81/2008  ي
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وزاري  مرسوم

  مشتركبتاريخ

27/03 /2013 

 معلومات 

 .منالمهمأنيتمتزويدالعمالبمعلوماتحوإلجراءاتوطرقونظمالعملبأمان

 (. أصواتخاصة ) يمكناستخدامالعالماتواأللوانوإشاراتالضوءواإلشاراتالصوتية 

 :يشترطالقانونعلىالعامألنيفهم

 . مخاطرالصحةوالسالمةالمرتبطةبأنشطةالشركة  •

 .المخاطرالمحددةالتييتعرضونلها •

 (. الموادالكيميائية)  المخاطرالمرتبطةباستخدامالموادوالمركباتالخطرة •

 . إجراءاتاإلسعافاتاألوليةومكافحةالحرائقواإلجالء •

 . «يعرفالعامل: »يمكنناتلخيصالمعلوماتبهذهالعبارة

 

 التدريباألولي 

حتىيتمكنالعمالمنأداءمهامهمبطريقةآمنة،ويكونواقادرينعلىالتعرفعلىالمخاطمعلومات هوعمليةنقاللالتدريباألولي

 .روتحديدهاومعرفةمايجبالقيامبهلتجنبها

 
 

 

 . دوراتخاصةلفتراتمتفاوتةحسبنوعومستوىالمخاطرالموجودةخالل محاضرات نظريةفي في التدريباألوليغالبًامايتم

  ساعةعلىاألقل،بمايتوافقمعمستوىالخطر  12  فيالقطاعالزراعي،يجبأنتستمردوراتالتدريبعلىالصحةوالسالمةللعاملينلمدة

 ". المتوسط "

 ". العامليعرفماذايفعل : " يمكنناتلخيصالمعلوماتبهذهالعبارة

 . يجبتحديثتدريبصحةالعمالوسالمتهمبشكلدوري،علىاألقلكلخمسسنوات

 

 :مالحظة

 . تبسيطفيمايتعلقبالمعلوماتوالتدريبعملياتتم إدخالبالنسبةللعماللزراعيينالموسميين،

 : معلوماتعن إلىالعاملتتضمنو نشرات  مستنداتمن خالل تقديم وفيهذهالحالة،تعتبراللتزاماتقدتمالوفاءبها

 وإدارتها؛و تقليلهاتحديدالمخاطر -

 واإلجراءاتالمفيدةلألداءاآلمنللمهامفيالشركة؛المعلومات  -

 .تهاواإلجراءاتالمفيدةفيتحديدالمخاطرفيمكانالعملوالقضاءعليهاوالحدمنهاوإدارالمعلومات  -

 األمان

المرسومالتشريع

 81/2008  ي
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  المرسومالتشريعي

81/2008 

 73 المادة

 

(  EBAT FAVLAمثل) أومنقباللهيئاتالثنائية ASLمجلسالصحةالمحليمصدقةمنقبليجبأنتكونهذهالوثائق

 . ومنقباللهيئاتالمشتركةللقطاعالزراعيوالتعاونعلىالمستوىالوطنيأواإلقليمي

 . المستخدمةفيوثائقالمعلوماتوالتدريبقادرينأيًضاعلىفهماللغةيجبأنيكونالعمالمنالبلداناألخرىإضافة إلى ذلك؛ 

 

 التدريب العملي 

الوقايةالشخصيةبشكلص،يحتاجالعماإللىفهمكيفيةالستخدامالفعليللمعداتأوكيفيةارتداءمعدات التدريباألوليبعدالنتهاءمن

 .حيح

لى العامإليرشدولذلكفإنالتدريبالعملي 

 .كيفيةالستخدامالصحيحللمعداتواآللتوالنظمومعداتالحمايةالشخصيةوكيفيةالتعاملمعالموادوالمركباتالكيميائية

 

 

 

يكون التدريب كافي و  يجبأن . توفيرالتدريبالعمليمباشرةفيمكانالعملومنقبلشخصذيخبرةأن يتم يجب

 .استخدامالمعداتبشكلمستقلب عاملالسماح لليؤديذلكإلى 

 . اتسجياللتدريبالمقدملكلعاملفيسجلخاصومنالضروريأيضً 

 . « يعرفالعاملماذايفعلوأيًضاكيفيةالقيامبذلكأن : »يمكنناتلخيصالمعلوماتبهذهالعبارة

 

 ( « الترخيص)»  موادمعينة/مؤهالتاستخدامأدوات

 الستخدام المعدات ترخيص

باستخدام بعض اآللت و  وينصالتشريععلىأنهاليُسمح

الجراراتالمتعقبةأوذاتالعجالت،أوحاصداتالفاكهة،أوشاحناترفعالشوك،مثلهاإلللعماللذينتلقواتدريبامناسباعلىاستخدامملحقاتها

 .،وماإلىذلكة،أومصاعدالشوكةالتلسكوبية

 . «ترخيص» هذهإلىإصداروتؤديدوراتالتأهيل

 . المذكورةاستخداماآللة( الترخيص ) ليجوزأليشخصليسلديهالمؤهاللمطلوب 

 . بينالدولةوالمناطق  2012/ 02/ 22 تردقائمةالمعداتالتيتتطلبمؤهالتخاصةفيالئحةتسمىاتفاق

 . سنوات،ثميجبإعادةالتدريب 5 المؤهالتصالحةلمدة 

 ترخيص مبيدات المحاصيل

المرسومالتشريع

 81/2008  ي
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 . ترخيصمبيداتاآلفات: أيًضامنأجاللتمكنمنإجراءالمعالجاتبالمنتجاتالكيميائيةللنباتات،يلزمالحصولعلىمؤهلخاص

 .يجبعلىأولئكالذينليسلديهمهذاالترخيصعدماستخدامالموادالكيميائيةللصحةالنباتية

 . سنواتبعددورةتنشيطية 5  أيًضافيهذهالحالة،منالضروريالتجديدكل
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يجب معرفتها معلوماتمهمة

 الشخصية الحمايةعنالعالماتوالملصقاتومعدات
 : مايلينعرفقباللحديثعنالمخاطرالرئيسيةالموجودةفيالزراعةوطرقمنعهاأوإزالتهاأوالحدمنها،يجبعليناأولًأن 

o العالمات،التيتشيرإلىوجودمخاطر،أوالتيتعطينامعلوماتمهمة. 

o الملصقاتالتيتشيرإلىوجودأخطارفيالمنتجاتالكيميائية. 

o PPE  (معداتالحمايةالشخصية)عنالمخاطرالناتج،التيتحمينا،أوتحدمنالضرر . 

 لمحةعامةعناإلشارات
 . اإلشارات الضوئيةصواتأواأللوانأواأليماءاتأواإل اإلشاراتب تزويديمكن 

 . هذهاإلشاراتمهمةألنهاتنبهالعماإللىوجودمخاطرمحتملة 

 : وأهمها،علىسبياللمثال،مايلي

 . ابق بعيًدا: إلىاآللتالمتحركة للتنبيه اإلشارات الصوتية •

 . ابتعد: للتحذيرمنتحريكاآللتاإلشارات الضوئية •

 باستخدام اإليماءاتاإلشارات 

 المفتاحهوالتفاقمسبقًاعلىالمعنىألنه. بعضهامنصوصعليهفيالقانون،ولكنيمكنأيًضااستخدامالبعضاآلخر

 بعضهماالبعضجيًدا صاحب اإلشارةو متلقي اإلشارةمنالمهمأنيفهم

 

 

 

 اإلشارات العامة

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 الذراعانمفتوحتانأفقيًاوراحتااليدتتجهانإلىاألمام 

 البدء 

 تسجيل مالحظة 

 تولي مسؤولية 

 

 عدمالقيامبأيتحركاتإلبتوجيهمناإلشارات العاملمنهذهاللحظةفصاعًدا،يجبعلى 

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 المرفق 

 الثانيوالثالثون

 81/08 المرسومالتشريعي
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الصدراعلى على الذراعان مربوطان   

 النهاية 

 نهاية العمليات 

 

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 يتمشدالذراعاليمنىألعلى،وتتجهراحةاليدلألمام

 توقف 

 نهايةالمناورة 

 

 . هذهاإلشارةلتشيرإلىحالةخطيرة،بلتشيرفقطإلىتوقفالعملية 

 

 

 

 

 الحركات الرأسية

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 يتمشدالذراعاليمنىألعلى،وراحةاليدتواجهالجسممعالسبابةألعلىتتبعدائرة

 أعلى 
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 تشير إلى رفع الحمل 

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 تمددالذراعاليمنىألسفل،ويواجهراحةاليدالجسمبإصبعالسبابةألسفلمتتبعًادائرة

 أسفل 

 

 تشير إلى خفض الحمل

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 األيديتظهرالمسافة 

 مسافةرأسية

 

 شيرإلىالفراغالموجودبالفعلبينالحملوالنقطةالتيسيتمإيداعهفيهاعموديًات 

 (. علىسبياللمثالمناألرضأومنالحماللذييحتاجإلىالجلوسعليه)

 الحركات األفقية

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

كلتاالذراعينمطويتين،راحتااليدتتجهانإلىاألماممعالساعدينممايؤديإلىتحركاتبطيئةنحوالج 

 سم

التحر 

ك  

 لألمام 
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 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

كلتاذراعيهمطويتان،وراحتااليدمتجهتانألسفلمعالساعدينممايؤديإلىتحركاتبطيئةبعيًداعنال 

 جسم 

الرجو 

ع  

 للخلف 

 

 .لالعامتشيركلتااإلشارتينإلىموقعاإلشارة،الذييقعفيوضعآمنيواجه

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

الذراعاليمنىفيوضعأفقيمعراحةاليدتشيرإلىأسفل،ممايشيرإلىالتجاهعنطريقالقيامبحركات

 صغيرة
في  

اتجاه  

اليمين  

بالنسب 

ة  

لمكان  

اإلشار 

 ة 

 

 

 

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

الذراعاليسرىفيوضعأفقيمعراحةاليدتشيرإلىاألسفل،ممايشيرإلىالتجاهعنطريقالقيامبحرك 

 اتصغيرة

فياتجا 

ه  

اليسار  

بالنسب 

ة  

لمكان  

اإلشار 

 ة 
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 مالحظة لألمان

 ،يجببدلًمنذلكفهمهاعلىأنها( حيثيتمعكسهمافيمايتعلقبموضعاإلشارة)  نظًراألنهمنغيرالمنطقياإلشارةإلىاليمينواليسار

 ". علىالجانبالمشارإليهبواسطةموضعاليد"

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 اليدان يوضحان المسافة 

 المسافة األفقية 

 

 يشيرإلىالمساحةالموجودةفعليًابينالحمولةوالنقطةالتيسيتمإيداعهافيها،أفقيًا

 (. علىسبياللمثال،بواسطةجدارأوبواسطةحمولةأخرى)

 

 

 

 

 

 الخطر

 المعنى  الوصف  رمز اإلشارة 

 

 يتمشدكالالذراعينألعلىوتواجهالراحتانلألمام

 خطر

 أو توقف اضطراري   –توقف 
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 العالمات
 . العالماتالتيتزودنابمعلوماتمهمةباسمعالماتالسالمةيتم تعريف

 . رؤيتهبسهولةلها شكألولونمعينيمكنيتم تحديد،تقدمها لنا العالماتاعلىنوعالمعلوماتالتي بناءً 

 : يجبأنتكونعالماتالسالمةذاتخصائصمهمةمعينة

 كونمناسباللحالة؛ت يجبأن  •

 ؛( عالماتمتضاربةتتعاملمعليمكنأن ) ويجبأنتكونمتسقة •

 . مناسبةغيرذي اعندماتكونهناكتغييراتتجعلهاأوتحديثهاالحالةالفعلية،وبالتالييتمإزالته تبين ،وأن مرئيةومقروءةكون ت ويجبأن  •

 . التييمكنرؤيتهامنهايتمحساباألبعادوفقًاللمسافة

 

 يبينالجدوألدناهمعانياألشكالواأللوان

 

 العالمة الخصائص  المعنى

 الشكاللدائري  عالماتالحظر

 الحدودالحمراء

 خلفيةبيضاء 

 تظهرالحظر( الشكل) صورةتوضيحية

 المستعرضالمائالألحمر الخط

 

مكافحةالحرائقعالمات  شكلمربع  

 اللوناألحمر

( الشكل) صورةبيضاء
 تظهرمعداتمكافحةالحرائق

 

 الشكاللمثلثمعالقمةفياألعلى عالمات التحذير

 الحدودالسوداء

 خلفيةصفراء

 تظهرالخطر( الشكل) صورةسوداء

 

 عالمات المتطلبات 
 

 الشكاللدائري 

 الخلفيةالزرقاءوالحدود 

توضحالمتطلبات ( الشكل) صورةتوضيحية  
 

 شكلمربعبلونأخضر عالمات اإلنقاذ 

( الشكل) صورةبيضاء
 توضحالمسارأومخرجالطوارئ

 

 

 

 العنوانالخامس 

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 ومابعدها 161 المادة
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 عالمات الحظر

 بعض األمثلة 

 

 

 

 عالمات المتطلبات 

 : بعضاألمثلة

     

حمايةالعيونبالنظ 
 اراتالواقية 

ارتداء خوذة  
 واقية

جهازالتنف ارتداء ارتداء قفازات 
 سالصناعي 

 حماية األذنين 

     

ارتداء حذاء  
 واقي

مالبس  ارتداء 
ذات ألوان  

 واضحة 

ارتديأحزمةاألما
 ن

ارتداء مالبس  
 حماية

جهازتحذيرصوت 
 ي

 

 

 

 

     

ليمكنإزالةواقياتاآل ممنوع التدخين 
 لة

ممنوع التدخين أو  
 اشعال النار 

إصالحوتزي ممنوع
يتاألجزاءالمتحرك
 ة

ليمكنالوصولمنقب 
لألشخاصغيرالم 

 صرحلهم



30 
 

 عالمات التحذير )عندما يكون هناك خطر(

 بعض األمثلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 عالمات الحريق

 بعض األمثلة: 

 

 

 

 

  

 

 

جرس إنذار  
 الحريق 

جهاز إطفاء  
 الحريق 

اتجاه مكافحة  صنبور بكرة الخرطوم
 الحريق 

 

 عالمات اإلنقاذ 

 بعض األمثلة: 

 

 

 

 

 

  

     

خطر من تهشم  
 اليدين 

خطورة سقوط  
 مواد

خطورة نقل  
 أجزاء 

تحذير من   مواد قابلة لالشتعال
 الضوضاء 

    

خطر من تطاير  
 الشظايا 

خطرمن تعليق  
 األحمال

خطر متعلق بمناولة الشاحنات ذات  
 الشوكة 

وجود   -خطر
 ثيران 

 

     

مخرج طوارئ  
 على اليمين 

صندوق إسعافات  نقطة تجمع  مخرج
 أولية 

 مفتاح طوارئ 



31 
 

 ملصقاتالتحذيرعلىاآلالتالزراعية 
 . علىالجراراتأواآللتالزراعيةاألخرى،يتملصقبعضالملصقاتالالصقةالتيتحذرالعاملمنبعضالمخاطرالموجودة

 سنقوم باستعراض بعضاألمثلةعلىهذهالتسمياتومعانيها فيما يلي.

 

  

  

خطر،لتقفبيناآللةوالج 
 رار

خطر،لتجلسعلىال 
 جناح 

خطرالنقالب،رفعاإلطار
 الواقي 

خطرالصطدام،حافظعلىمساف
 ةآمنة 

    

    

خطرمالمسةاألسطحال 
 ساخنة 

  - تهشمخطرال 
خاليةابقيديك  

  -  خطراللتفاف
خاليةابقاليدين  

يجبتشغيالآللةبواسطةشخصو 
 احدفقط 

 

 مذكرة السالمة 

:  انتبهدائًماإلىالتحذيراتالموجودةعلىهذهالملصقات

 !اآللة،ولكنفيبعضاألحيانحتىعندماتكونثابتةفقطعندماتتحركمنالخطراللمسأوالقترابليس
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 العنوانالخامس 

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 ومابعدها 161 المادة

 ملصقاتعلىالمنتجاتالكيميائية 
 . التيتحتويعليها يتمتوصياللملصقاتبالحاوياتللتحذيرمنالمخاطرالموجودةعندمالمسةالعواماللكيميائية

 

 

 "الرسم التخطيطي" هو التصميم الذي يرمز إلى نوع الخطر

( والحتياطاتالشرح) المعنى  مثال 

 رسمتخطيطيللتحذير 

(

لئحةالمفوضيةاألور
 وبية
1272/2008 ) 

  الموادأوالمركباتالتيقدتنفجرمنشرارةأو: التصنيف
 . شديدةالحساسيةللصدماتأوالحتكاكالمواد

 .تجنبالصدماتأوالحتكاكأواللهبأومصادرالحرارة:  الحتياطات

ثالثيكلوريدالنيتروجي 
 ن

 نيتروجلسرين 

 

 

 مادةمتفجرة 

 :الموادأوالمركبات: التصنيف

o  التييمكنأنترتفعدرجةحرارتهاثمتشتعلبعدذلكعندمالمستهاللهواءعندد
 رجةحرارةعاديةدوناستخدامالطاقة

o  التييمكنأنتشتعلبسهولةشديدة،بسببشرارةبسيطةحتىمنمسافةمازالتتحت
 رق

o درجةمئوية 55 و 21 سوائلذاتنقطةوميضبين. 

o  الغازاتالتيتتسببعندمالمستهاللماءأوالهواءالرطبفيإنتاجغازاتشديدةال
 .شتعالوبكمياتخطيرة

 ( مثاللهواءوالماء) تجنبمالمسةموادالشتعال:  الحتياطات

 البنزين

 اإليثانول

 األسيتون 

 زيتالتربنتين 

 الورنيش

 زيوتمعدنية 

 غازالبتروللمسال

 

 

 

 

 قابللالشتعال 

 

 

 :الموادأوالمركبات: التصنيف

 .درجةمئوية 21  السوائاللتيتقلدرجةاحتراقهاعن

o  التييمكنأنترتفعدرجةحرارتهاثمتشتعلبعدذلكعندمالمستهاللهواءعندد
 .رجةحرارةعاديةدوناستخدامالطاقة

o  التييمكنأنتشتعلبسهولةشديدة،بسببشرارةبسيطةحتىمنمسافةبعيدة،وت
 .ستمرفيالشتعال

o الغازاتالتييمكنأنترتفعدرجةحرارتهاعندمالمستهاللماءأوالهواءالرط
 .ب،مماينتجعنهغازاتشديدةالشتعالبكمياتخطيرة

 مثاللهواءوالماء( ) تجنبمالمسةموادالشتعال:  الحتياطات

 بنزين 

 البارافين 

 البيوتان

 الميثان

 األسيتيلين

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-explos.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
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( والحتياطاتالشرح) المعنى  مثال 

 رسمتخطيطيللتحذير 

(

لئحةالمفوضيةاألور
 وبية
1272/2008 ) 

:  التصنيف
الموادالتيتتصرفكمؤكسداتبالنسبةلمعظمالمواداألخرىأوالتيتطلقبسهولةاألكسجي

 . نالذريأوالجزيئي،وبالتاليتسهالشتعاللموادالقابلةلالحتراق

 تجنبمالمسةالموادالقابلةلالحتراق :  الحتياطات

 األكسجين 

 نتراتالبوتاسيوم 

بيروكسيدالهيدروجي 
  ن

 مادة قابلة لالحتراق 

:  التصنيف
السطواناتأوغيرهامنحاوياتالغازاتالمضغوطةوالمضغوطةوالمسيلةوالمبردة

 . والمذابة

 .النقلوالتعاملوالستخدامبعناية: الحتياطات

 األكسجين 

 األسيتيلين

 
 غازمضغوط 

 . أوالموادالحية /  هذهالموادالكيميائيةتدمراألنسجةالحيةو: التصنيف

 . وتجنبمالمسةالجلدوالعينينوالمالبسقوم باستنشاقهالت:  الحتياطات

: احمنفسكمنخالل
 الكاملة العملبدلةارتداءمعداتالوقايةالشخصيةمثاللقفازاتوالنظاراتالواقيةو

حامضالهيدروكلوري 
 ك

  حمضالهيدروفلوريك
 متآكل

:  التصنيف
الموادأوالمركباتالتيقدتنطوي،عنطريقالستنشاقأوالبتالعأوالختراقفيالجلد،ع 

 . لىمخاطرجسيمةأوحادةأومزمنة،وحتىالموت

 .يجبتجنبمالمسةالجسم:  الحتياطات

 ارتداءمعداتالوقايةالشخصيةمثلتصفيةأقنعةالوجه : احمنفسكمنخالل

 كلوريدالباريوم

 أوألكسيدالكربون 

 الميثانول 

 ثالثيفلوريدالبورون

 

 سام 

 

 

الموادأوالمركباتالتيإذاتالمس : التصنيف
معهاالجلدأوابتلعهاأوامتصها،تؤديإلىمخاطرشديدةأومزمنةشديدةالخطورة،وتؤ 

 .ديبسهولةإلىالوفاة

:  الحتياطات
يجبتجنبمالمسةالجسموالستنشاقوالبتالع،وكذلكالتعرضالمستمرأوالمتكررح 

 . تىلتركيزاتمنخفضةمنالمادةأوالمستحضر

ارتداءمعداتالحمايةالشخصيةمثألقنعةالترشيحوالقفازاتواألز:احِمنفسكمنخالل
 رار 

 السيانيد

 النيكوتين

 حمضالهيدروفلوريك

 

 مادة سامة على

 المدى البعيد 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-rondflam.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg


34 
 

( والحتياطاتالشرح) المعنى  مثال 

 رسمتخطيطيللتحذير 

(

لئحةالمفوضيةاألور
 وبية
1272/2008 ) 

:  التصنيف
موادأومركباتغيرقابلةللتآكلقدتسببتهيًجاعندالتالمسالفوريأوالمطوألوالمتكررم 

 . عالجلدأواألغشيةالمخاطية

 .يجبعدماستنشاقاألبخرةوتجنبمالمستهاللجلد:  الحتياطات

 ارتداءمعداتالوقايةالشخصيةمثلتصفيةأقنعةالوجهوالقفازات: احمنفسكمنخالل

 كلوريدالكالسيوم

 كربوناتالصوديوم
 

 مادة مهيجة

:  التصنيف
الموادأوالمركباتالتي،إذااستنشقتأوابتلعتأوامتصتعنطريقالجلد،يمكنأنتسببآثارا 
لتهددالحياة؛أوالموادالتيقدتسبب،فيحالةاستنشاقها،تفاعالتتحسسيةأوربوية؛أو

 . سمية للتكاثرأوسببة للطفراتمواديشتبهفيأنهامسرطنةأوم

 . يجبعدماستنشاقاألبخرة،ويجبتجنبمالمسةالجلد:  الحتياطات
 

 لودانوم

 ثنائيكلوروميثان 

 سيستين 

 
 ضار 

 
منتجات ضارة على  

 المدى البعيد 

:  التصنيف
قديتسببالتالمسالبيئيمعهذهالموادأوالمركباتفيضررقصيرأوطويالألجلللنظاما

 . إليكولوجي

 يجبعدمإطالقالموادفيالبيئة.:  الحتياطات

 الفوسفور

 سيانيدالبوتاسيوم 

  النيكوتين
 علىالبيئة مواد خطرة 

 

 

 مذكرة األمان 

 : للعمل ( إذاكانتمصرحباستخدامها لك) عندماتضطرإلىاستخدامالموادالكيميائية

o اقرأالملصقاتبعناية؛ 

o  ؛( إذالميكنمبين،فاسألصاحبالعمل) حاوألنتفهمالمخاطرالموجودة 

o  ارتداءمعداتالحمايةالشخصيةالمقدمة؛ 

 تذكر؟

  تصريحخاصيعرفباسم أولئكالذينلديهمبعضالمنتجاتالكيميائية،مثلتلكالخاصةبحمايةالمحاصيل،ليمكناستخدامهاإلمنقبل

 . «الترخيص»

http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
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 ( PPE) الشخصية الحماية معدات
PPEهواسمالمالبسالمصممةللحمايةمنالمخاطرالموجودةفيمكانالعمل. 

 .اليدين،والقدمين،والعينين،والرأس،والجهازالتنفسي،وماإلىذلك: الغرضمنهاهوحمايةأجزاءمعينةمنالجسم،علىسبياللمثال

 (. المطابقةاألوروبية) CEتمتمييزهاجميعًابرمز

 . فئات،حسبمستوىالحمايةالتييقدمونها  3  وهيمقسمةإلى

 ". مذكرةمعلومات" يأتونمعورقةتعليماتتسمى

 :للغاية،ألنهاتشرحمايليبجميعاللغاتمهمةمذكرة المعلومات 

 مايحميمنه

 كيفيجباستخدامه •

 ( تاريخانتهاءالصالحية) متىيجباستبداله •

 كيفيجبتنظيفها  •

 .كيفيجبتخزينها •

 .يوجدأيًضارمزيذكرنابنوعالخطرالذييحميناالجهازمنه( مثاللقفازاتوالسترات) فيبعضالمقالت

عداتالحمايةالشخصية،فعادةماتوجدلفتةبالقربمنه،أوفيالماكينةأوالمصنع،تذعندمايتعينعلىالعامالرتداءإحدىهذهاألدواتالخاصةبم

 .كرناباللتزام

 . فيمايليبعضاألمثلةعلىالعالماتالتيتذكرنابواجبارتداءمعداتالوقايةالشخصية

  
 

 EN 812 قبعة ذات بروز خوذة أمان  EN 397 عالمة متطلبات 

 

   

 رمز الحماية الميكانيكية  قفازاتالحمايةالميكانيكية عالمة متطلبات 
 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik8qPjwe7XAhWBlBQKHRuiDE0QjRwIBw&url=http://www.seton.it/kit-pittogrammi-adesivi-iso-7010-casco-protezione-obbligatorio-m014.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFnonpw-7XAhUEXBQKHTxQAaEQjRwIBw&url=https://www.bricoman.it/n/cappellino-antiurto-kapriol-visiera/10040006/&psig=AOvVaw3rEBHdT3yXdfOB2aUUOWfy&ust=1512414087799180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIodvdw-7XAhWLvxQKHe02CKIQjRwIBw&url=http://www.seton.it/berretto-protettivo-jsp-hardcap-a1.html&psig=AOvVaw3rEBHdT3yXdfOB2aUUOWfy&ust=1512414087799180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxJaGwe7XAhWJ6xQKHTKBALQQjRwIBw&url=http://www.seton.it/cartelli-autoadesivi-uni-iso-7010-obbligo-indossare-guanti-protettivi.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKr8Drwu7XAhUEShQKHaXdDhYQjRwIBw&url=http://www.airoldi-belgeri.it/category/62-guanti-di-protezione.aspx&psig=AOvVaw0ogDBq2svvC1ul9daaqR7Q&ust=1512413857671564
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyvemRwu7XAhUGPhQKHdJ-CB0QjRwIBw&url=http://isalucca.it/it/prodotti/prodotti-per-la-sicurezza-personale/protezione-delle-mani/guanti-contro-i-rischi-meccanici.html&psig=AOvVaw0621bq-NNjbbUzEMgSSZP4&ust=1512413647255471
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxJaGwe7XAhWJ6xQKHTKBALQQjRwIBw&url=http://www.seton.it/cartelli-autoadesivi-uni-iso-7010-obbligo-indossare-guanti-protettivi.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4LPIwu7XAhXGVBQKHWyMAvkQjRwIBw&url=http://www.directindustry.it/prod/ansell-occupational-healthcare/product-37233-518236.html&psig=AOvVaw0dL3dY_eadF98cfjJjxTkB&ust=1512413776161046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBs8qcwu7XAhVEuRQKHS1SDwoQjRwIBw&url=https://www.masterfer.it/cat0_13792_4133/antinfortunistica/guanti/p164855-guanti-mac-tuk-sonora-353049.php&psig=AOvVaw0621bq-NNjbbUzEMgSSZP4&ust=1512413647255471
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 77 المادة

  المرسومالتشريعي

81/2008 

 

 

الكيميائية قفازاتالحماية عالمةمتطلبات  ة الكيميائيرمزالحماية   
 

 
 

 

ناعللوجهبدونصمام ق FFP عالمةمتطلبات   FFP  قناعللوجهبصمام 

 

 

 

 سماعاتالرأس،والملحقات،والسدادات،والملحقاتالمخصصة  عالمةمتطلبات 

 

 PPEالفئة الثالثة من معدات الوقاية 

 . ،يجبتدريبالعاملعلىاستخدامها3  وبالنسبةإلىمعداتالوقايةالشخصيةالمصنفةفيالفئة

 . فيالواقع،يمكنلبعضها،إذالميكنمعروفًاأويساءاستخدامه،أنيخلقمخاطرمختلفة 

  4 لديهاأيًضارقممكونمنCEألنهاخلفعالمة 3 يمكنالتعرفعلىمعداتالوقايةالشخصيةمنالفئة

 .أرقام،والذييمثلهيئةالتصديقالتيتدخلتفيعمليةاإلنتاجإلجراءفحوصاتعلىالمتثاللمعاييرالتصنيع

 

 لى معدات الوقاية الشخصيةع CEمثال على عالمة 

 

 

 

 تذكر أن

،عندماللتزامباستخدامهوليقتصراألمرعلى.يعداستخداممعداتالوقايةالشخصيةالموصوفةأمًرامهًماللغايةللحدمنمخاطرالعمل

 . ،فسيحلمحلهصاحبالعملإذاتضرر! ليفعلونذلكيرتكبونجريمة ايتمتوفيره،بإلنالذين

1  -  

يشيرإلىأنالقفازيتوافقمعمتطلباتمعداتالوقايةالش 

 خصية 

 ينتميالمنتجإلىفئة -  2

وقدتمفحصتجانسجودتهمنق«التصميمالكامل»

 0493 باللمختبرالمعتمدالذيحددهالرمز

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdvI3Vwe7XAhWK7RQKHRDgDPwQjRwIBw&url=http://www.seton.it/kit-pittogrammi-adesivi-iso-7010-maschera-obbligatoria-m016.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSo6KPw-7XAhVKPBQKHX7RAlIQjRwIBw&url=https://www.propac.it/abbigliamento-da-lavoro-e-sicurezza/dispositivi-protezione-individuale/facciale-filtrante-con-carboni-attivi-3m-CODG_9926.html&psig=AOvVaw1ABxmFaI9ZP9yeDyE2USsJ&ust=1512413933737646
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8ZS-xu7XAhVI0RQKHUMBCSkQjRwIBw&url=http://www.audiomedicalsoluzioniudito.it/info/otoprotettori-per-ogni-occasione/&psig=AOvVaw3QfTYKJFmzqjIxxbwGVHGJ&ust=1512414839990648
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 القواعدالعامةللعملبأمان 
لكلقطاعزراعيمخاطرهالخاصة،والتينحتاجإلىأننكونعلىدرايةبها،ولكنبشكلعامهناكبعضالمخاطرالتييمكننابطريقةمااعتبارهامشت

 .ركةبينالجميع

 .توضحالصفحاتالتاليةبعضالمخاطرالشائعةجًدا،وماسببهاوماهيالحتياطاتالتييجباتخاذها

 تحذير

 . ،ألنهانتيجةتقييممحددللمخاطرالموجودة احترامهاإذاكانلدىشركتكقواعدمختلفة،فيجب

 مالبس ال
 . يمكنأنتحتويمالبسناأيًضاعلىمخاطر

 . نظًراألنكعلىاتصالمنتظمباآللتوالمعداتذاتاألجزاءالمتحركة،فأنتبحاجةإلىارتداءالمالبسبطريقةلتعلقفيالمعدات

 : التاليةالخصائصب وينبغيأنتكون .  يجبأنتكونالمالبسمريحة،لكنهاليستفضفاضة 

 (. فيلكروأوأزرارشريط  مع) يجبأنيكونلديهمأكمامبأصفادقريبة •

 . زمة أحذات  مآزر تكون المالبس بها ل •

 . ترفرف التي  جزاء للمالبس ذاتاألل •

 . أوشحة أوتستخدمطرح ل •

 . حلقات تستخدمل •

 .قالئدستخدملت  •

 . ساورتستعمل األل •

   

التقاط المالبس في: 
بكرتان تدوران في  
 اتجاهين متعاكسين 

تشابك المالبس: مع  
 جزء بارز متحرك 

إمساك المالبس: المالبس 
التي تلتقطها التروس أو 
 األسطوانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عالمةخطرللت 

حذيرمنالقبض 

علىاليدينأواأل 

 صفاد 
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 . ضعشعًراطوياًلفيشبكةشعرأولفهفيكعكة •

 

 

 

 

 

 

 

لحاجة إلى استخدام ا
 شبكة شعر 

 أو وضع الشعر في كعكة شبكة الشعر 

 والنظافةالشخصية النقاء النظامو 

 النظام والنظافة 

 .الحفاظعلىمكانالعملواألدواتنظيفةومرتبةأمرمهمللغاية

 .أنهيمكننادائًماالعثورعلىاألداةاألنسبالتيتقللمنخطرإيذائناألنفسنايجب أن نضمن 

 . عندتنظيفاألدوات،ندركأيعيوبأوكسور

 . هذاينطبقأيًضاعلىاآللتالمستخدمة

 .إذاكانتهناكأجزاءخطيرة،مثلشفراتالمنجل،إلخأدوات الحمايةإعادةاألدواتإلىمكانهاوعدمتركهادونرقابة؛عندنقلها،ضع

  

الوضع الخطير: هناك  

 الكثيرمن المخاطر. 

 رتيب قم بالت

 المخاطر تنشأ من الفوضى 

 

 خطر
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 حسًنا: 

كل شيء في  

 مكانهالصحيح 

 كل شيء مرتب 

 

 النظافة الشخصية 
 

الناتجة عن   الكائناتالحيةالدقيقة)تالمسفيالعماللزراعيمعالعواماللبيولوجية،ألنكغالبًامات النقاءمنالمهمالهتمامبالنظافةالشخصيةو

 (. والجراثيموالبكتيرياوماإلىذلكالبراز

 . األيديالنظيفةمهمةبشكلخاصألنناغالبًامانلمسأعينناوفمنا،وهيمساراتطبيعيةلدخولمسبباتاألمراض

 

 :نعم

خزانةمقفلةمعالتحذ 

 :يراتالمناسبة

 زيادةالسالمة

 هلكنتتعلم؟ 

 قمبإزالتهابشكلدوري  .خيوطالعنكبوتشديدةاالشتعالويمكنأنتنقاللناربينالموادالقابلةلالحتراق

 النظافةالشخصية 

 ترتيبوتخزينالحاوياتالكيميائية 

 .يجبالتحققمنأنالحاوياتالكيميائيةمغلقةبإحكامأيًضاوأنهالتوجدتسريبات .تخزينالموادالكيميائيةيجبأنيكونبعيًداعنمتناولألطفالوالعمالغيرالمصرحلهم 

 .تحققمنالملصقاتقبلتخزينهذهالمنتجاتللتأكدمنعدمتجميعهامعالمنتجاتاألخرىالتييجبأنتظلمنفصلةعنها

 .غرفةأوخزانةخاصةمغلقةوليمكنالوصوإلليهاإلللموظفينالمدربينوالمرخصلهمفييجبالحتفاظبمبيداتاآلفات

 



40 
 

 الحملواألمهاتالعامالت
 . وقتحساسبالنسبةللعاملةتعتبرفترةاألمومة

 . منأجلضمانالصحةوالسالمةفيالعمل،يتطلبالقانونمناالنتباهإلىالظروفالخاصةللعامالتالحوامل 

 . أثناءالحمل،بلقدتصلفيبعضالحالتإلىالشهرالسابعللطفل قدلتكونكذلكوالواقعأنظروفالعماللتيتعتبرمقبولةفيالحالتالعادية

كمايقوللقانون،تحديدماإذاكانتهناكأيمهاممحفوفةبالمخاطر لذلكيجبعلىصاحبالعمأليًضامراعاةهذاالشرطفيوثيقةتقييمالمخاطرو،

ليمكنالقيامبهاأثناءفترةالحمألوالرضاعةالطبيعية،ومنثمتحديداإلجراءاتالتييمكنهماتخاذهالضمانسالمةالعاملوالطفاللذيلميولدبع

 . د،والستفادةمندعمطبيبالشركةلتحديداألنشطةالمحظورة 

 فيالعملبأمانةحملها،حتىيتمكنمنالتحققمنشروطاستمرارالعاملاحبالعمل عن  صالعاملة تخبربعدقوليهذا،منالمهمجًداأن 

 

 

وإذاكانتاألنشطةمتوافقة،يمكنللعاملةالحامألنتواصلعملها؛ومعذلك،إذااكتشفتمخاطربالنسبةلألمأوللطفل،فسيقومصاحبالعملبتقييم 

 :ماإذاكانمنالممكن

 أوساعاتالعمل؛/تغييرظروفالعملو •

 . علىمخاطرتحتوي فيوظيفةأخرىالةلعاملنقال •

 . وإذالمتكنهذهالترتيباتممكنة،فمنالمتوخىوقفالعملفيوقتمبكر

 

عمالخط العاملةؤدي ت المبكرةإماللحماللمعّرضللخطر،أوللعماللمحفوفبالمخاطر،أوعندماالولدةولذلكيجبأنيكونواضحاأنهيمكنمنح

 . بصحةالموظفأوالجنينيراأوشاقاأوغيرصحي،أوعندماتكونظروفالعمألوالبيئةأثناءالحملضارة

 

 

 

 المرسوم التشريعي 
151/ 2001 
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 األطفال 
 .غالبامايكونهناكأطفالفيالمزارع؛قديكونونأبناءأوأحفادالمزارعأوأفرادأسرهمأوالعماللذينيقيمونفيالمزرعة

 

 

 . األخطار،وفيحياتهماليومية،يعتادونعلىرؤيةمعداتوآلتالعمل،لكنهماليعتبرونهاخطيرةيدركون األطفالال

 . عندمايكونالعملقيدالتنفيذ،خاصةًعندمايتضمنأدواتأوآلياتخطيرةبعيًدادائًمايجب أن يكونوا

  

موقف خطير: يمكن  

أن يسقط الطفل  

على  

الشوكةويتأذى.أبعده  

 .عن هنا

 

 ماكينةطفل بجوار 

 اآلالتوالمناطقالخطرة
 : يمكنأنتكونالمخاطربسبب . رةحولهاحيثيمكنأنيتأذىالناسوخطمساحة تتعرضللكآللةبها

o تحريكاألذرع 

o شظاياأومواديتمالتخلصمنها 

o  ضوضاء 

 . منالضروريالحفاظعلىمسافةآمنة 

 تحذير

 . وانتظرحتىيتوقفعنالعمل (  العاماللذييقودالجهازويناوره)  للعاملبوضوحقباللقتراب،يجبأنتجعلنفسكمرئيًا

 . قمبإيقافتشغيلهوإزالةالمفاتيح: معتشغياللجهاز منأينوعلتنفذأبًداعمليات

 خطر
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موقف خطير: يمكن  
أن يصطدم الناس  

أو   قذفهابمواد يتم 
 من السيارة نفسها 

 قم بتحريكهم بعيًدا 

  صطدام الناس في منطقة الخطر لتعرضهم لال
  بالمواد

 . تذكرأيًضاالنتباهإلىملصقاتالتحذيرعلىاألجهزة

 

 دانالكروعمودتعشيقة النقل: األجزاءالخطرة 

(، عبر عمود نقل يسمى  PTOلجرار )غالبًا ما تسمى تعشيقة النقلليتم تشغيل العديد من اآللت الزراعية من خالل 

 ردان«. الك»عمود 

 ردان واألجزاء المتحركة من اآللت المقترنة بالجرار. الكمن الخطير للغاية القتراب من عمود 

 هناك مخاطر من: 

 إصابات في األطراف  •

 فقدان األطراف  •

 الجروح  •

 أبًدا.  أجزاء الحمايةيجب حماية كل هذه األجزاء، ويجب عدم إزالة 

ابقًا في القسم المتعلق بـ »ملصقات التحذير لآللت  يجب أيًضا عرض ملصقات التحذير )مثل تلك التي رأيناها س

 الزراعية«( إلبالغنا بالمخاطر. 

في بعض األحيان، حتى عندما تتوقف اآللة للتو، هناك خطر من الحتراق في بعض األماكن، بسبب األجزاء المتحركة  

 والحتكاك الناتج عن األجزاء المتحركة. 

 خطر
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 73 المادة

  المرسومالتشريعي

81/2008 

  اتفاقإقليميبينالدولة

22/02 /2012 

 

  

موقف خطير: يمكن  
أنتكون محاصًرا  

بسهولة وهناك خطر  
 الموت! 

ال يمكنك العمل إذا  
لم تكن قد قمت  

أجزاء الحماية  بتركيب 
 و الوقاية 

 عمود كردان غير محمي 

 

 
 

جيد! عمود  
 الكردانمحمي 

 عمود كردان محمي 

 حصدالفاكهة آالت 
 . هذهآلتذاتمنصةرفعلتمكينالعمالمنقطفالفاكهةمناألشجار

  هذهاآللةمشابهةلمنصةالعماللمرتفعة،أيواحدةمنتلكاآللتالتيتتطلببموجبالتشريعاإليطاليمؤهالتخاصة،

 (. «الترخيص» مايسمى)

 

 

 

 

 

 

حصادالفاكهةبدونبكرةآلة  بكرةباستخدامآلةحصادالفاكهة    

 خطر
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قدتتطلببعضالحالتاستخدامال

 . حزاموالنظاراتالواقية 

 

 

 

 . هذهاآللةيجبأنيكونقدحضردورةتدريبيةخاصةويجبأنيكونمرخًصاباستخدام ( أو يناور ) منيقود

 . ليجبأنيكونالطاقممرخًصا،لكنعليهمالقيامببعضالتدريب،ألنهيتعينعليهمتعلمالعملبطريقةمنسقةواتباعالتعليماتالتييقدمهاالسائق

 مخاطرحصاداتالفاكهة

 : أكبرالمخاطرعنداستخدامهذهاآللتالزراعيةهي

 فقدانالستقرارمعخطرالنقالب  •

 الفشاللهيكلي •

 منالرتفاع السقوط •

 النزلقاتوالصدماتوالسقوطعندالتسلقداخلوخارجمنصاتالعمل  •
 األطرافأوفقدانهابسبباألجزاءالمتحركة تحطيم •

 .إصاباتناجمةعنأغصانفيالوجهأوالعينين •

 الحتياطاتعندالعملعلىحصادالفاكهة

 . ،إذاتمتوفيرهاالوظيفةالتيحددتهاالشركةالمصنعةيجبأنيعماللعمالمن

 لمشارإليهميجبعدمتجاوزالعدداألقصىلألشخاصا •

 يجبعدمتجاوزالحداألقصىللوزنالمسموحبه  •

  ؛«أناأخفض» ؛«أناأرفع» علىسبياللمثال. منالواجبالستماعإلىتعليماتالسائقالذيسيحذرمسبقًامنالمناوراتالجارية •

 .،إلخ،حتىيتمكنالطاقممنالتمسكبالدرابزين( األرضية)  «أناأغلق» أو«أناأفتح»

 لتميلللخارج •

 لوحالقدمينأوالدرابزينمنأجاللرتفاعتتسلقل •

 . استخدمسلمالوصوللمخصصللصعودوالخروجمنالسيارة

من الضروري استخدام  متًرا(، قد يكون  2)عندما يزيد ارتفاعه عن اعتماًداعلىنوعالعماللذييتمالقيامبهوالرتفاعالذييصإلليه

 ا. للحماية من السقوط، وعادة ما يكون حزامً  PPEمعدات الوقاية الشخصية

 يتطلب استخدام هذه األجهزة التدريب والتعليم.

 .اعتماًداعلىالوضع،قديكونمنالضروريارتداءحمايةالعين
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 المناشير 
.  هذهقطعةمنالمعداتتتطلبتدريبًامحدًدا،علىالرغممنأنالدورةالتدريبيةلتؤديإلىالتأهيل

 . وترتبطالمخاطرالرئيسيةبنقصالمعلوماتوالتدريب

 

 

 

 

 منشار يستخدم للتقليم  منشار يستخدم للقطع 

 

 رعنداستخدامالمنشاراطخالم

 :وتتمثاللمخاطرالرئيسيةفيمايلي

 بالسلسلةالمتحركة لمس •

 كسرالسلسلة  •

 الرتدادبسببالحتكاكالمفرط،أومنعماللقطعغيرالالئق •

 الرتدادالناجمعنالقطعبطرفالقضيب  •

 ثناءالقطع العامألالموادعلى اندفاع •

 منارتفاعفيحالةالقطعالعلويعلىسلةأوحبل سقوط العامل •

 مطباتبسببالصطدامبالمصنعوجود  •

 حروقمناألجزاءالساخنةأوالحيةمنالمنشار •

 حريقأوانفجاراألداة  •

 ضوضاءأواهتزازمفرط  •

 مالمسةأواستنشاقالسوائألوالغازاتأوالغبارأواألبخرة  •

 أوضاععملمحرجةبسببمواقفالقطعالصعبة  •

 عدمسماعتحذيراتالزمالء  •

 الحتياطاتعنداستخدامالمنشار

 :لذلكيجبعليكالتحققمن. منالمهمجًداالتحقققباللستخداممنعدموجودمشاكل

 أنالسلسلةحادة  •

 مشدودة بشكل صحيح أن السلسلة  •

 أن هناك مواد تشحيم وأن نظام تشحيم السلسلة يعمل  •

 أن فرامل السلسلة تعمل  •

الخاصة بالمنشار )سترة وسراويل وقفازات(، والتي تم تمييزها PPEيجب أن ترتدي معدات الوقاية الشخصية  •

 سلسلة( برمز المنشار وهي من الدرجة الصحيحة )وفقًا لسرعة ال

 استخدم خوذة مع قناع أمان وغطاء أذن لتقليل الضوضاء  •

 إذا كنت تستخدم المنشار على منصة مرتفعة، فيجب عليك ارتداء معدات الوقاية من الخريف  •

 عند النقل استخدم غطاء الشفرة وأمسك الشفرة للخلف  •

 . قبلكلشيء،تحتاجإلىتدريبعلىتقنياتالقطع،وكيفيةالتعاملمعالمنشار،وكيفيةالتزودبالوقود،وكيفيةاكتشاففقدانحدةالسلسلة،إلخ
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:  وضعخطير

أو  يمكنجرحالعامل،
سقوطه،  

.  ويتعرضللضوضاء

:  خطرجسيم

. غيرآمنللعمل  

 استخدام غير صحيح مع عدم استخدام معدات وقاية 

شخصية    PPE 

 

 

وضع خطير: يمكن جرح  

العامل، ويتعرض للضوضاء.  

خطر جسيم:غير آمن  

 للعمل. 

وقاية  استخدام غير صحيح مع عدم استخدام معدات

 PPEشخصية 

   

 
 

جيد: يتم ارتداء 

معداتالوقايةالشخصية  

PPE  وتقنية القطع

 .صحيحة

 

 PPEارتداءمعدات الوقاية الشخصية 

 

 

 

 

 

 خطر

 خطر
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 قطاعة عشب 
 علىغرارالمنشارالجنزيري،هذهقطعةمنالمعداتتتطلبتدريبًامحدًدا،علىالرغممنأنالدورةالتدريبيةلتؤديإلىمؤهل

 (. لتحتاجإلىترخيص،إلإذاكنتمسجالً )

 

 

 

 

 

آلة قص أعشاب محمولة على   آلة قص أعشاب يدوية 
 الظهر 

 

 قص األعشاباألخطارعنداستخدامآلة

 ضوضاء ال •

 الهتزازات  •

 الضرببالحجارة  •

 غازاتالعادم  •

 تواصلمعاألداة  •

 خطرالرشوة  •

 الحروق  •

 لعشب ا قصاحتياطاتعنداستخدامآلة

 . تحققمنأنهيعملبشكلصحيحقبالستخدامه •

 . متًراوفقًاإلرشاداتمنطقةبيدمونت 15  تطويقمنطقةالعمل،تكونمنطقةالخطر •

 . PPEاستخدم دائًما معدات الوقاية الشخصية الموصوفة لك •

 . قبلكلشيء،منالضروريأنتكونمدربًاعلىتقنياتالقطع،والختالفاتبيناستخدامالنصلواألسالك 

 
 

وضع خطير:  
خطرالتعرض للضرب  
بالحجارة في الوجه  

 والعينين 

ال يمكنك العمل  
معدات الوقاية  بدون 

 الشخصية 

 PPE ارتداء بدونالعمل 

 خطر
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الزي  جيد.. تم ارتداء
و يتم   PPEالواقي 

 القطع بشكل صحيح 

 

 PPEعمل مع ارتداء ال

 

 

 المخاطر الكهربائية 
 

 تشمل المخاطر الكهربائية المخاطر المتعلقة باستخدام أدوات الطاقة وخطر الصعق بالكهرباء. 

 

 استخدام المعدات واألدوات الكهربائية: الحتياطات 

 استخدم فقط المعدات المرخصة.  ▪

 تحقق من حالة الكابالت الكهربائية. ▪

استخدامها في األماكن التي يمكن أن تتحطم عن طريق نقل  حماية أسالك التمديد باستخدام حلقات الكابالت عند   ▪
 المعدات. 

 ل تستخدم المضاعفات.  ▪

 فصل الطاقة عن األداة المستخدمة بعد النتهاء من العمل.  ▪

 

 الصعق بالكهرباء بسبب خطوط علوية غير معزولة 

بحاجة   لست  أنت  الواقع  للصعق  في  لتتعرض  العالي  الجهد  لمس كابالت  إلى  يكون وجودك على    -بالكهرباء  لست  فقد 
 مسافة أقل من المسافة اآلمنة كافيًا لذلك. 

 غالبًا ما تحتوي المجالت الكهربائية على خطوط طاقة عالية الجهد تمر فوقها، لذا من المهم الحفاظ على مسافة آمنة. 
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المخاطر شيوًعا هي   أكثر  والسالل في  إن  الفاكهة  المنصات/المركبات ذات  استخدام عربات جمع  أو  الحراجة،  أنشطة 
المنصة والسلة والذراع وما إلى ذلك. إذا كان    خفض . عند المرور تحت الكابالت، تأكد من  األسلحة المرتفعة بشكل عام 

 هناك أي شك حول المسافة من الكابالت، فإنه يُفضل أن يُطالب العمال بالنزول من المعدات كإجراء احترازي. 

وتجنب أي   التفريغعند استخدام مقطورات التخلص من القمامة، يُفضل أن يتم التحقق مسبقاا من المكان الذي سيتم فيه 

 مناطق على مرأى من الكابالت.

يوضح الجدول أدناه مسافات األمان التي يجب اتباعها وفقاا للجهد. إذا لم يكن الجهد معروفاا، فيجب الحفاظ على المسافة  

 .القصوى 

 

 

 

 الجهد )كيلو واط(  المسافة )المتر( 

3 ≤ 1 

3.5 >1 ≤ 30 

5 >30 ≤ 132 

7 > 132 

 
 

 كابالت كهربائية غير معزولة
 

 

 

 

 مناولة وتحريك األحمال
 

إن الطريقة الخاطئة لرفع األحمال أو دفعها أو سحبها أو دعمها، أو حتى الطريقة الخاطئة الستخدام األدوات، يمكن أن 

 تسبب إصابات أو حتى أمراض. 

الضرر بشكل أساسي في األوتار والمفاصل والعضالت. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة  يحدث 

 ومعيقة في األطراف السفلية وإصابات انتكاسية في العظام. 

 

 للحد من المخاطر: 
 مهام بديلة، لتجنب البقاء لفترة طويلة في نفس الموضع.  ▪
 تجنب المواقف الثابتة لفترات طويلة. ▪
 الحركات المفاجئة. تجنب  ▪
 حيثما أمكن، استعين بالدعم أو المساعدة التي تقلل من الحاجة إلى البقاء في أوضاع غير طبيعية. ▪

 
 رفع األحمال وتحريكها بشكل صحيح

 حالة خطيرة: 
بدون مسافة آمنة، هناك خطر  

 حدوث
 وميض قوي 

 

 خطر

https://www.reverso.net/text-translation#sl=eng&tl=ara&text=When%20using%20tipping%20trailers%20it%20is%20advisable%20to%20check%20in%20advance%20where%20the%20unloading%20will%20take%20place%20and%20avoid%20areas%20within%20sight%20of%20cables.
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ا في ظروف مماثلة هو  ا؛ وينخفض  25وينص التشريع على أن الحد األقصى للوزن الذي يمكن للعامل نقله يدويا كيلوجراما

ا في حالة العامالت و 20الحد إلى هذا  ا إذا كن دون سن  15كيلوجراما ا.  18كيلوجراما  عاما
 كيلوجرام مساعدة أشخاص آخرين أو استخدام معدات خاصة.  25يتطلب نقل ورفع وتخزين األوزان التي تزيد عن 

 

 عطاء تعليمات وأوامر دقيقة. قبل البدء، يجب إعداد منطقة التخزين وتنسيق التحركات بشكل جيد. يجب على شخص واحد إ
 

 

 الرفع بالطريقة الصحيحة بين شخصين

 

 . إذا كان توازنك جيداً يجب رفع األشياء فقط  

بالقرب من    الحمل، وإقامة منطقة الصدر، وأن يكون الجسم في وضع القرفصاء، ويجب إبقاء  يجب إبقاء الظهر مستقيًما
 قدر اإلمكان. الجسم 

تتشوه األقراص الغضروفية بين الفقرات وتضغط عند الحافة عند رفع حمولة وكان الظهر منحني، يمكن أن يؤدي ذلك  
 ثر سلبًا على وظيفة الظهر. إلى اضطرابات في األقراص الغضروفية ل رجعة فيها، مما يؤ

 قد يكون رفع األوزان الخفيفة أمًرا خطيًرا أيًضا إذا تم رفعها أثناء النحناء لألمام وإبعاد الحمل عن جسمك. 

 غالبًا ما يكون هذا النوع من الرفع والحمل ضروريًا عندما تكون حرارة الحمل مرتفعة أو عندما يكون بشكل خاص ملوثاً. 

 

 

 

 

استقامة   على  حافظ  الظهر.  إصابات  لتجنب  الصحيحة  الطريقة  استخدام  دائًما  يجب  الثقيلة ووضعها،  األحمال  رفع  عند 
الحفاظ   المحافظة على وضع قدم  حقيبتك مع  الجسم، مع  قريبًا من  الوزن  على ظهرك في وضع مستقيم. يجب أن يظل 

 مفتوح وثابت، وإمساك الحمل بأمان والتحرك بلطف دون ارتعاش. 

الساق   تدعم عضالت  أن  يجب  متيبستين.  الذراعين  تكون  وأن  مستقيًما  الظهر  يكون  أن  يجب  يدويًا،  األحمال  رفع  عند 
 أساسي. الجهد بشكل 

 خطر

واجد حمل غير حالة خطيرة: ت

 متوازن  

بالقرب من جسده؛ من الممكن  

 أن يحدث  

إصابة في الظهر. يجب أن يقترب 

 العامل  

 .من الحمل المراد رفعه

 

 

 :جيد

أحد المنسقين:  

»دعونا نرفع عند  

واحد،  العد لثالثة: 

 « !اثنان، ثالثة 
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 نعم       ل                                                 

 

 

 ل                                  نعم  

 

عند النقل باليد، يجب التعامل مع الحمل بأمان من خالل استخدام أسهل نقاط اإلمساك، وإذا لزم األمر، يجب وضعه على  
 الذراعين.الجسم، مع توزيع الوزن على 

 

 

 نعم    ل                                               

 

 إذا كان يجب وضع الحمل على طاولة أو رف، فيجب وضعه على الحافة ودفعه لألمام بالذراعين والجسم. 

 ل ينبغي نقل األحمال بأيدي دهنية. 

 كجم.  250أبًدا، ويجب أل يتجاوز الوزن األقصى للحمل ، وعدم سحبها يجب دفع عربات اليد )تلك ذات األربع عجالت(

 كجم.  600، ولكن إذا كانت تعمل يدويًا، فيجب أل تتجاوز حمولتها شاحنات المنصةسحب    عادةمن ناحية أخرى، يجب 
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 يجب دفع العربة ذات األربع عجالت               يجب دفع شاحنات المنصة 

 

 المرتفعات: السقوط من المرتفعات خطر العمل على  
إن خطر السقوط عند استخدام السلم مرتفع للغاية وهناك عدد كبير من األنشطة الزراعية التي تتطلب استخدامها. وتشمل  

 وأنشطة  عندما يتعذر استخدام آلت مخصصة، ألنشطة الحراجة،  مزارع الفاكهة األشجار في  تقليم وحصادهذه األنشطة  

 وأنشطة محددة فيمزارع الماشية.   نع النبيذالقبو في مصا

 

 اختيار السلم الصحيح وكيفية وضعه 

استخدامها.   تتطلب  التي  الزراعية  األنشطة  من  كبير  عدد  وهناك  للغاية  مرتفع  السلم  استخدام  عند  السقوط  خطر  إن 
الفاكهة   أشجار  تقليم  األنشطة  هذه  الحراجة،  وتشمل  ألنشطة  مخصصة،  آلت  استخدام  يتعذر  عندما  وحصادها 

 وأنشطةالقبو فيمصانع النبيذ، وأنشطة محددة في مزارع الماشية. 

نقلها  أنتكون خفيفة ويمكن  المهمة. يجب  الالزمين لهذه  النوع والرتفاع  المحمولة على أساس  الساللم  اختيار  وينبغي 
 فات ثابتة وخطوات أو درجات غير قابلة لالنزلق. بسهولة، مع أقدام قابلة للفصل، وخطا

 عادة ما تكون الساللم األكثر مالءمة لالعتماد على األشجار وخزانات النبيذ هي الساللم البسيطة. 

مالءمة   أكثر  يجعلها  مما  مثلثًا  سطًحا  تشكل  قاعدتها  ألن  عام  بشكل  األنسب  هي  الدعم  وجود  مع  المخروطية  الساللم 
 الغير المستوية. لألرض 

 

 الساللم المخروطية 

 

 جيد

يحتوي السلم  

المخروطي على قاعدة  

مثلثة مما يجعله األكثر  

استقراًرا للعمل في  

 المجاالت الكهربائية. 

 UNI مواصفة 

EN 131 أجزاء 

1a 2 وa 
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 مواصفات السلم 

 

 سلم مع قفص واقي 

 

 

 كيفية استخدام الساللم 

ومن   متضرر.  غير  وأنه  معيبة  أجزاء  وجود  عدم  من  التحقق  أولً  العامل  على  يجب  بأمان،  السلم  استخدام  أجل  من 
 الضروري إذن القيام بما يلي: 

 تحقق من ثبات السلم.  ▪
 أن الخطوات ليست مبللة بالزيت أو السوائل األخرى. تحقق من  ▪

 للوصول إلى »المناطق البعيدة«.  تجنب النحناء على الجانب  ▪

ممكنًا،   ▪ ذلك  كان  فقطإذا  العمل  لمنطقة  المواجه  السلم  الوضع  ضع  في  السلم  وجود  مع  أبًدا  تصعد/تهبط  : ل 
 الجانبي ألن خطر النقالب أعلى. 

 على السلم من خالل التناوب مع فترات الراحة. تجنب الوقوف لفترات طويلة  ▪

 خالف ذلك، قم بتأمين السلم بخطافات أو تقييد السلم.  تجنب الصعود إلى أعلى ثالث درجات؛ ▪

الصانع، ▪ لتعليمات  وفقا  الدورية  بالصيانة  القابلة    القيام  غير  القواعد  أن  لضمان  خاص  اهتمام  إيالء  مع 
 لى ذلك، سليمة دائما. لالنزلق، والقوائم، والدرجات، وما إ

التي   ▪ األنشطة  ارتفاعها عن  خالل  القبو، وصوامع    متر  2يزيد  في  النبيذ  خزانات  والعمل على  التقليم،  )مثل 
 العلف وما إلى ذلك(، من الضروري أيًضا استخدام حزام للحفاظ على األمان والثبات. 

 استخدامها إلزامياً.وتصنف هذه المعدات ضمن الفئة الثالثة ويُعد التدريب على  ▪

 

 جيد

يحتوي السلم  

على قاعدة دعم  

وعناصر تثبيت  

ومقابض للقدم  

ودواسات 

 غيرانزالقية 

 جيد

استخدام  يجب 

سلم بهقفص  

واقي لالرتفاعات  

  2.5التي تزيد عن 

 متر



54 
 

 

 سلم مخروطي في الموضع الصحيح 
 

 

 حزام سلم ثابت وزي مع  

 

 

 المخاطر الكيميائية: المنتجات الخطرة 
 كما هو موضح في الصفحات السابقة، يحتاج وكالء حماية المحاصيل إلى »ترخيص« خاص لستخدامها. 

 يركز هذا القسم على المنتجات التي يمكن للعمال استخدامها. 

 الصفحات السابقة(. من المهم تذكر معنى الملصقات التي تظهر نوع الخطر )كما هو مبين في 

 

 كيف يحدث التلوث 

 هناك ثالث طرق لدخول المواد الكيميائية إلى الجسم: 

 

يحدث هذا عندما تلمس المادة الكيميائية بشرتك. إن المناطق األكثر خطورة هي تلك التي يوجد بها المزيد من الشعيرات  
 الدموية أو حيث يكون الجلد أرق. 

 والمناطق الحميمة( األغشية المخاطية )الشفاه   ▪

 العيون ▪

 األذنين )خاصة مركز األذن، حيث تضع سدادات األذن(.  ▪

 . أيدي غير محمية تدخل معظم عوامل حماية المحاصيل الجسم بهذه الطريقة، خاصة عن طريق 

 جيد

تقدم  لألمام في  

عملك من خالل  

استخدام سلم  

مناسب وال تذهب  

أعلى   أعلى من ثالث 

 .خطوة

 جيد

يتم دعم السلم  

وتأمينه جيًدا،  

ويرتدي العامل  

معدات الوقاية  

الشخصية للحماية  

 .من السقوط
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ملصق لتوضيح   ملصقات ذات صلة  امتصاص الجلد 

 المتطلبات 
معدات الوقاية الشخصية التي  

استخدامهايمكن   

 

 

 

 

 الستنشاق )تنفسها( 

 . يتم رشها وتفتيتها هذه المنتجات ويتم استنشاق األبخرة، أو عندما  تتبخر يحدث هذا عندما 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملصق لتوضيح   ملصقات ذات صلة  االستنشاق 

 المتطلبات 
معدات الوقاية الشخصية التي  

 يمكن استخدامها

 

 

 أكلها( البتالع )شربها أو 

ملوثةأو   بأيدي  أفواهنا  نلمس  عندما  قصد  غير  تناولها عن  يمكن  كما  جدا؛  قليلة  بكميات  لو  حتى  خطيرة  العوامل  وهذه 
 إذالمست أي طعام أو مشروب يتم إحضاره إلى مكان العمل. 

 

 
 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-skull.svg
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxJaGwe7XAhWJ6xQKHTKBALQQjRwIBw&url=http://www.seton.it/cartelli-autoadesivi-uni-iso-7010-obbligo-indossare-guanti-protettivi.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS4LPIwu7XAhXGVBQKHWyMAvkQjRwIBw&url=http://www.directindustry.it/prod/ansell-occupational-healthcare/product-37233-518236.html&psig=AOvVaw0dL3dY_eadF98cfjJjxTkB&ust=1512413776161046
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBs8qcwu7XAhVEuRQKHS1SDwoQjRwIBw&url=https://www.masterfer.it/cat0_13792_4133/antinfortunistica/guanti/p164855-guanti-mac-tuk-sonora-353049.php&psig=AOvVaw0621bq-NNjbbUzEMgSSZP4&ust=1512413647255471
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdvI3Vwe7XAhWK7RQKHRDgDPwQjRwIBw&url=http://www.seton.it/kit-pittogrammi-adesivi-iso-7010-maschera-obbligatoria-m016.html&psig=AOvVaw01nMHNVrEiKM_tFsSnCxAp&ust=1512412913178695
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSo6KPw-7XAhVKPBQKHX7RAlIQjRwIBw&url=https://www.propac.it/abbigliamento-da-lavoro-e-sicurezza/dispositivi-protezione-individuale/facciale-filtrante-con-carboni-attivi-3m-CODG_9926.html&psig=AOvVaw1ABxmFaI9ZP9yeDyE2USsJ&ust=1512413933737646
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ملصق يوضح حظر   ملصقات ذات صلة  االبتالع 

 األكل والشرب 
 

 

 

 الحتياطات عند استخدام المنتجات الكيميائية 

 وينبغي دائما اتباع الحتياطات التالية: 

 استخدم فقط ما هو ضروري للغاية.  ▪

 التقيد بالملصقات وارتداء معدات الوقاية الشخصية المطلوبة.  ▪

 (. ل تخلط منتجات مختلفة )يمكن أن ينتج عنها عوامل أكثر خطورة، مثل اختالط الكلور واألمونيا ▪

 ل تستخدم حاويات الطعام لنقل كميات صغيرة من المنتج.  ▪

 ل تضع المواد الكيميائية في زجاجات المياه، ألنها تختلط ويمكن أن تكون في حالة سكر عن غير قصد.  ▪

 في حالة استخدام حاويات غير أصلية، تأكد من تصنيفها بوضوح.  ▪

 النوع المناسب. )لم تنته صالحيته( وأنها من  تحقق من أن الفالتر ل تزال فعّالة عند استخدام قناع مع فلتر،  ▪

بناًء على خصائص المنتجات المستخدمة في  ملونة    الزراعة، بأشرطة عادة ما يتم وضع عالمات على الفالتر المناسبة، 
 وحروف األبجدية: 

 " Aبني يبدأ بالحرف "

 ”P“أبيض يبدأ بالحرف 

ويجب سؤال صاحب العمل في حلكانهناك ولكن يجب أن تتحقق دائماً من المؤشرات الموجودة على ورقة بيانات السالمة، 
 . شك

 أغسل القفازات واليدين بعد الستخدام.  ▪

 

 الحيوية مخاطر ال
 : ويشيرذلكإلىخطراإلصابةباألمراضالتيتنتقلعنطريقالعواماللبيولوجية،مثل

 . الفيروسات  •

 . البكتيريا •

 .الجراثيم •

 . الكائناتالحيةالدقيقة •

 مزارعالماشية 

 

عالمة تدل على  

وجود مخاطر  

 حيوية 
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  جميعاألنشطةالمتعلقةبالحيواناتهذاالخطرموجودفي

 (. البراز) ،بسببالكائناتالدقيقةالموجودة،وخاصةفيفضالتها(الخنازيروالماشيةوتربيةالدواجن )

 . « األمراضالحيوانيةالمنشأ» الكائناتالدقيقةالمنقولةأحيانًاأمراًضاتسمى يمكنأنتسبب

  عندالعملمعالحيوانات،باإلضافةإلىارتداءمعداتالوقايةالشخصية 

 . النظافةالشخصية،يجبأنتكونحذًرابشكلخاصبشأن(وخاصةالقفازات)

 

 التيتانوسوالقراد:  حرجيةاألنشطةال

 . التيتانوس مرضخطيربشكلخاصيتماإلصابةبهعندمايكونالجرحملوثًابجراثيمتوجدغالبًافياألراضيالزراعية

 .لذلكيجبالوقايةمنهذاالخطربالتطعيمضدالتيتانوس

 . يمكنأنتحدثأمراضأخرىبسببلدغاتالقراد

 . القراد،المنصة،يشقطريقهإلىالجلدويتغلغلتدريجياًبشكألعمق«فم» عندمايعضالقراد،فإنهيحقنمخدًرايعنيأنكالتالحظاللدغة؛جزء 

.  يمتصالقرادالدمويمكنأنيطلقالبكتيرياالمسببةلألمراض؛واحدةمنأكثرهاشيوًعاهيداءليمالبوري

 . األعراضاألولىهيدائرةحمراءحولمنطقةاللدغة 

.  حمام،منالمهمجًداالتحققتحتشعركللتأكدمنعدموجودقرادمتصلبكفيالمساء،عندالست 

 . قدتوصفلكأيًضامضاداتحيويةللوقايةمنالمرض. إذاوجدتواحدة،فاطلبالمساعدةالطبيةإلزالتها

 

 

 

في الجلد القراد مغروس  األعراض النموذجية لمرض اليم   
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المرسومالتشريع

 81/2008  ي

 البابالثامن 

  ؛ 187 المادة

189  

 والموادالالحقة 

 

:  الضوضاءواالهتزازات 

 خطرانغالبًامايتمالتقليلمنشأنهما 
 . «المخاطرالمادية » تنتميالضوضاءوالهتزازاتإلىمجموعةمنالمخاطرتسمى 

غالبًامايتمالتقليلمنشأنها،ألنالضررليسفوريًا،ولكنهيتجلىبمرورالوقت،بسببتعرضالعامللمستوياتمنالضوضاءأوالهتزازالتييمكنأن

 . تؤديإلىالمرض،أوفقدانالسمعالتدريجي

فيالشركة،يجبتقييممخاطرالتعرضللضوضاءوالهتزازومنخاللهذاالتقييميمكنفهممستوىالمخاطرونوعمعداتالوقايةالشخصيةالتيي 

 . جبتوفيرهاللعمال

 الضوضاء 
 : يمكنأنتكونالضوضاءضارةبطريقتين 

 (. مثاللنفجار) عنطريقالتعرضلضوضاءعاليةالذروة •

 .شهرعنطريقالتعرضلفتراتطويلةلمستوياتضارةعلىمدىأياموأ •

 . عندمايكونهناكخطرضوضاءكبير،توجدعالماتعلىالجدرانأوملصقاتعلىاآللت

 . وفيهذهالحالت،يُطلبمنالعمالرتداءمعداتالوقايةالشخصيةالتيقدمهاربالعمل

 (. dBل )الوحدةالمستخدمةلقياسهذهالمستوياتهيضغطالصوت،معبرعنهبالديسيب 

 العالماتوالملصقات 

 . باإلضافةإلىالالفتاتالموضوعةبالقربمنالمخاطر،يتمعرضملصقاتالمعلوماتعلىالمعدات

(.  يسمىقيمةالعماللمنخفضة) يحتاجالعامإللىمعرفةأنهاليوجدخطرأقلمنمستوىمعين

 . ومعذلك،عندمايتمتجاوزهذاالمستوى،يزدادالخطر 

 . ويبينالجدوألدناهمستوياتالعاملومايقابلهامنالتزاماتعندبلوغها

تصنيف  
 المخاطر 

  dBمستوىالتعرضفيديسيبل 

(A ) 

أعلى  

 dBضغط

(C) 

 المتطلبات 

 ل شئ  135 > 80 = > منخفض

85إلى  80من  متوسط  إلى   135من  
137 

.  يجبأنتكونمعداتالوقايةالشخصيةمتاحة

 .يمكنللعامالختيارارتدائه 

85أعلى من  مرتفع   .اشتراطارتداءمعداتالوقايةالشخصيةالمتوفرة  137< 
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 عالمةاالشتراطالمقابلة  ملصق المعدات  عالمة خطر

   

 

 

 

 

 

 اهتزازات

:  يمكنأنيؤثرعلىجزأينمنالجسماعتماًداعلىمكانمالمسته. الهتزازهوتذبذبثالثيالمحاوريتمإدراكهمنخاللمالمسةجسماإلنسان

 . اليدينوالذراعينعنداستخدامأدواتالهتزاز،أوالعمودالفقريعندالجلوسعلىمقاعدالسيارة

 .إذاتجاوزالتعرضلالهتزازاتمستوياتمعينة،فقديتسببذلكفيضرردائم

 . كماهوالحالمعالضوضاء،تحدداللوائحأيًضاسقفًالالهتزازات،يجباتخاذالحتياطاتفوقها

 . تتعلقالحتياطاتالتييجبمراعاتهابشكألساسيبتنظيمالعمل،والذييجبأنيتناوببينالعمالعنداستخدامالمعداتذاتمستوياتالمخاطرالكبيرة

 . ةبشكلعاممنالمخاطرتزيدالمناخاتالباردةوالرطب . يمكنأنتكونالظروفالمناخيةمهمةأيًضا 
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 بيئاتعملمحددة 
 . هناكبعضبيئاتالعماللتيلهامخاطرخاصة 

 : وهذهالبيئاتالتيتستحقاهتماماخاصاهي

 . المساحاتالمحصورة •

 . الحظائر •

 . مراعيجبالأللب •

 : ومعذلك،يجبأيضااعتبارأنطبيعةاألماكنالتييجريفيهاالعماللزراعيتنطويعلىبعضالمخاطرالخاصةجدا،مثل 

 خطرالصعقبالكهرباء •

 ( عواصف)  خطروقوعأحداثجويةمفاجئة •

 

 خطرالتخفيفوالعواصفالمطيرة: العواصف
ةلعاصفةرعدية الرعد. ،ولكنحتىفيالسهولالينبغيالستهانةبه(مراعيجبالأللب) خطرالصواعقأكبرفيالجبال   . والبرقهيالسماتالنموذجي

 

 

 

 

 

ويمكنأنتصبحالعواصفالرعديةأكثرخطورةمنخالإلضافةالعواصفالمطيرة،التيتحدثعندماتفترضكميةاألمطارفيفترةزمنيةمعينةم

 . ستوياتكبيرةومزعجةللغايةتسببالفيضاناتوهبوطاألراضيوالنهياراتاألرضية

.  رض تحدثالعواصفالمطيرةعندمايمنعتيارتصاعديقويللهواءالدافئقطراتالمطرالمكثفةمنالسقوطعلىاأل

هذاهوالسببفيأنهذهالظاهرةأكثرتواتًرافيالجبالوالتالل،حيثتسهلمنحدراتالتضاريسالحركةالتصاعديةللتياراتالهوائيةالدافئةنحوالغ 

 . لفالجوي

 . ومعذلك،يمكنللعواصفالمطيرةأنتضربأيمنطقة،وغالبًامانسمععنهابسببشدتهاوآثارهاالمدمرةفيأوروباوإيطاليا

 . ترافيالصيفوخاللساعاتمابعدالظهرأوالمساءعادةماتكونهذهالظواهرأكثرتوا

.  يمكنالتنبؤبنهجالعاصفةالرعديةمنخاللمراقبةالظروفالجويةفيذلكالوقت 

علىسبياللمثال،الرياحالمتزايدة،والسماءالمظلمة،التيتهددبوضوحالسحبالركامية،والغطاءالسحابيعلىالجباللتييمكنأنتعطيمؤشرات 

ًرالعدمانتظامالغطاءالسحابي،ليسمنالممكندائًماتقييمالمكانالذيستتطورفيهالعاصفةبال علىالتجاهالذيستتخذهالعاصفة؛ومعذلك،نظ

 . ضبط

أوالعواصفالمطيرة،منالمهملصاحبالعملمراقبةالتحذيراتوالتنبيهاتالمتعلقةبالطقسالتيستوفرهاالبلدياتوسل/لتجنبالعواصفالرعديةو

 . ضعهذهالمخاطرالمحتملةفيالعتبار،وتعليقالعمإلذالزماألمرطاتالحمايةالمدنيةفيالمناطقالتييحتمألنتتضرر،وتنظيمالعملمعو
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فيالزراعة،منالممارساتالشائعةجًداأنهفيحالةسوءاألحواللجوية،ليتمتنفيذأيعملفيالحقوللمفتوحةوتغييرالتركيزعلىاألنشطةالتييم

 . كنإكمالهافيالداخل

 

 :يمكنتوقعاقترابالعاصفةبالطرقالتالية 

 . رائحةاألوزون •

 . إحساسدغدغةعلىالجلدالمكشوف •

 . دةالشحناتالكهروستاتيكيةفيالهواءوخزفيفروةالرأس،حيثيقفالشعرفينهايتهبسببزيا •

 . أزيزوأصواتمعدنيةطفيفة  •

 (. مثاللقضبانوالصلبانالعلوية)  بالقربمناألجسامالمعدنيةالمكشوفةللغاية ( حرائقسانتإلمو)  ومضاتزرقاء  •

 ماذاتفعلعندمايكونهناكبرق 

  30  انتظر. ،فمنالجيدأنتبحثعنملجأ 30 إذاوصاللرعدقبل . 30 بعدرؤيةالبرق،ابدأبالعدحتى. 30  -  30 اتبعالقاعدة ▪

 . دقيقةبعدنهايةالعاصفةالرعديةقباللخروج

.  إذاكانهناكهوائيالسلكي،فقمبخفضهأيًضا. استخدمالمبانيوالسياراتلإليواء،معإبقاءالنوافذواألبوابمغلقة  ▪

 .يمكنللكهوفوالمبانيالمؤقتةأيًضاتوفيرالمأوىولكنالبتعادعنالفتحات

 ماذاتفعإلذاكنتبالخارجوليوجدمأوى 

(  مثاللقمم)  البتعادعنالمنحدراتأوالقممأواألماكنالمرتفعةأوالمكشوفةأوذاتاألشكاللحادةعليك  ▪

 (. متًراعلىاألقل 15)  والحتفاظبمسافةجيدةمنها

 (. مثالألشجارالمعزولة،وأعمدةاإلنارة،وماإلىذلك) ةذاتالسماتالرأسيةالبارزةالبتعادعنالحقوللواسععليك  ▪

 .ابتعدعناألشجارالمعزولةأوأعمدةاإلنارةأواألبراجأواألجسامالطويلةاألخرىوتأكدمنعدملمسها ▪

/   إذاكنتفيمجموعة ▪

يغمنالنتشارعنطريقافريق،منتشرينبعيًداعنبعضكماالبعضوإذاكنتتعملمعالحيواناتافعاللشيءنفسهمعهم،فهذايمنعالتفر

 . لتوصيل

اجلسأوانحنىمعوضعرأسكبالقربمنركبتيكمعوضعقدميكمعًا،بحيثيتمتقليلنقطةالتالمسمعاألرض،إذاكانلديكأيأشياءغيرم ▪

 .ضعهاأسفلكلعزلنفسكأكثرعنالرض(  مثلحقيبةالظهر ) عدنية

/    عنمعداتليس فقط البتعاد ▪

درابزينأوالحباألوالساللم،ليسألنالبرقينجذبإلىالمعادنولكنألنالمعا آلتاألشغاللمعدنية،ولكنأيًضاعناألسوارأوالشباكأوال

 .دنموصالتجيدةللكهرباء

 .إذاكانتهناكمجاري،وبحيراتري،وماإلىذلك،فابتعدألنالماءموصلجيدجًداللكهرباء ▪

 : إذاكنتبالخارج 

ابتعدعناألبوابوالنوافذوالمدافئواألرضياتوالجدرانالخرسانية،حيثيمكنأنينتقاللبرقعبراألسالكالمعدنيةأوالقضبانفيالجد •

 . رانأواألرضياتالخرسانية

 . تجنباستخدامالماءألنالبرقيمكنأنينتقلعبرالسباكة •

(  منةالهواتفالمحمولةوالهواتفالالسلكيةآ) تجنباستخداماألجهزةالكهربائيةوافصلهاإنأمكن •

 .تجنباستخدامالساللمالمعدنية

 

 ماذاتفعلفيحالةحدوثعاصفةممطرة
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المرسوم الرئاسي  

177/2011i 
 

إذاوجدتنفسكفجأةعالقًافيعاصفةممطرة،فمنالمهمأنتختبئفيمنطقةمغلقةوعلىأعلىارتفاع يمكنك الوصول  

تجنبالوقوفتحتالشرفات،  . إليه،اعتماًداعلىشدةالحدثومداهوالموقع

 . وبالقربمنالنوافذواألبواب،واتبعأيًضاالحتياطاتالمشارإليهالضرباتالبرق

إذالمتكنهناكمنازلقريبة،فحاوللوصوإللىأعلىمنطقةمحيطة،معتوخيالحذرالشديدفيمكانالمشي،حيثقدتكونهناكمجاريوحفروفتحاتمف 

 توحة 

،والطرقذاتالالسدود إذاكنتفيسيارةأومركبةزراعية،فتجنبالممراتالسفليةأوالطرقالتيغمرتهاالمياهبالفعل،وتمتدبالقربمنالجسورو

.  المنخفضة عن مستواك عالمناطقمنحدراتالشديدة،وبشكلعامجمي 

 . ألحوالإذاتمتقلياللرؤية،فمنالمهمجًداالعثورعلىمنطقةمناسبةإليقافالسيارةوانتظارتحسنا

 

 األماكنالضيقة 
 .المساحاتالمحصورةهيالمناطقالتييكونمنالضروريالدخوإلليهاأحيانًا،ولكنهالميتمبناؤهالستيعابالعمال

 :عادةماتكونلهاإحدىالخصائصالتالية

o ةأوالمسحور ليمكندخولهمإلمنخالللمرورعبرالمنازألواألبواب و مكانيةالوصوللكافية،تلدى العماإلليس  

 . الرأسيةأواألفقية «المنازل»

o الهواءوتحريكفتحاتللتهويةليسلديهم. 

o العماألوحتىتنفجرتسممتسبب التييمكنأن فيكثيرمناألحيانقدتكونهناكمخلفاتمنالعواماللكيميائيةالخطرةفيالداخل . 

 :فيمايليبعضاألمثلةعلىالمساحاتالمحصورةحيثيجبتنظيمالعملبطريقةمعينة

 .عندتنظيفالبراميلالسراديب في  •

 . والتجاويفغرف التفتيش فيمصانعالغازالحيويعندتنظيف •

 .الطينفيتربيةالماشيةعندتنظيفخزانات  •

 .فيمزارعالحبوبعندتنظيفالصوامع •

.  داخالألماكنالمحصورة توفيرتدريبمحددلجميعالعاملين ويلزم

 . متطلباتمحددةعلىالنحوالمنصوصعليهفيالقانون ،يجبأنيكونلدىالشركةمتعاقدينإذاكانوا

 أمثلة على األماكن الضيقة 
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خطرالختناقبسببنق 

 صاألكسجين 

 

 خطر االنفجار 

 

 خطر بيولوجي 

 

   

الغرف المبردة التي يتم التحكم  
 فيها في المناخ 

حاويات   -صوامع  الطينية  الخزانات   

 

 

 الضيقة المخاطرفياألماكن

 :ةوأهمهاالضيقهناكالعديدمنالمخاطرفياألماكن 

 . التسممبسببوجودغازاتأوأبخرةخطيرة •

 . أونقصاألكسجينفيالهواءقلةالختناقبسبب  •

 . انفجاربسببوجودغازاتقابلةلالشتعال •

 .التسممالناجمعنإنتاجالغازاتواألبخرةالناتجةعننوعالعماللمنجز •
 . صعوبةفياستعادةالعماللمصابينبالداخل  •

 .الغرقإذاكانهناكماء •

 ( الطينيةخزانات العلىسبياللمثالفي ) الخطرالبيولوجيبسببوجودالكائناتالحيةالدقيقة  •

 ضيقة الماكن األالحتياطاتعندالعملفي

 .لتدخلبمفردكوبدونإذن

 :عندماتحتاجإلىالدخول،منالمهمإعدادكلشيءمسبقًالتجنبالخطرولضمانوصوللمساعدةعلىالفورإذالزماألمر،علىسبياللمثال

 . قمبتحلياللهواءقباللدخول •

 . قم بتهوية المكانجيًدا •

 تأكد من وجود شخص يقف بالخارج لتقديم المساعدة في جميع األوقات.  •

 (. PPEارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة )يجب على من يدخلون  •

 .إذالزماألمر«سحبهم»يجبأنيرتديمن يدخلون عادةًارتداء حزاًماحتىيمكن •
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 : أمثلةعلىالحتياطاتالتي يجب إتباعها

 تحذير: 

 . ماسبقهومجردأمثلةعلىالحتياطات 

  واعتماداعلىنوعالحيزالضيقونوعالعماللذييتعينالقيامبه،سيتمكنمسؤوللصحةوالسالمةفيالشركةمنإعطاءالعماألدواتالتحكم

 . وتعليماتمحددة،ينبغيأنتشماللتدريبالكافيللعاملينالمشاركينفياألنشطة(  مثألجهزةالكشفعناألكسجين)

 

 

 

 

 

موقف خطير: قد  
يكون هناك غاز سام  
بالداخل، يمكن أن  

تموت، وال أحد  
 يستطيع مساعدتك 

 ال يمكنك العمل! 

  PPEالدخول بدون أدوات حماية شخصية  

 و بدون مساعدة 
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يحظرالتدخينواست 

خداماللهبالمكشو

 ف 

 

 

 

 جيد 

يرتدي العمال معدات  

الوقاية الشخصية، وهناك  

مساعدة في الخارج  

 .واألعمال منظمة جيًدا

 عمل منظم في مكان ضيق 

 

 الحظائر 
 :المخاطرالمرتبطةبهذهالبيئاتهيفياألساسنوعان. الحظائرهياألماكنالتيتكمنفيهامخاطرمعينة،تتعلقبشكألساسيبتكديسالتبن

 . مخاطرالحريق  •

 .خطرسقوطالبالتالمكدسةبشكلغيرصحيح •

 

 األسبابوالحتياطات: مخاطرالحريقفيالحظائر

تنجممخاطرالحريقعنحقيقةأنالتبن،وكذلكالقش،أوالحبوب،يمكنأنيتخمر،وفيعمليةالتخميرهذه،هناكزيادةفيدرجةالحرارةيمكنأنتص

 .لغالبًاإلىدرجةحرارةاشتعاللتبن

 . بعدالتكديس 120 يكونالخطراألكبربيناليومالرابعواليوم

 . فيالواقع،الرطوبةهيبالتحديدسببهذهالظاهرة.  يحدثالتخمربسهولةأكبرإذالميتمتجفيفالعشبجيًدا 

 :لذلكيجباتخاذاحتياطاتمعينةمثل

 . قبلتشكيلبالتدائريةأوبالتقش يجفجيًداتركالعشب -

 . للسماحللهواءالمنتشربتشتيتالحرارةتهويةطبيعيةيجبأنيتمالتكديسبطريقةتخلقممرات -

 . كمدخنةللمساعدةفيتشتتالحرارة سمعلىاألقلفيوسطالمدخنةلتعمل 50  يجبوضعماسورةبقطر -

 . تضغطالبالتكثيًرال -

  50  إذابدأتفيالتحومحول: بشكلدوريقمبقياسدرجةالحرارة -

 . درجةمئوية،يصبحالخطرمتوسًطا 60  درجةمئوية،فهناكخطرمعتدل،عندماتصلدرجةالحرارةإلى

 .يحظرالتدخينأواألنشطةالتيتنتجشرًرامثلسنّالشفراتفيالحظائر
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ممنوع الوصول  

 الغير مصرح به 

 تحذير

 : مؤشراتالتخميرمعارتفاعدرجةالحرارةهي 

 . رائحةنفاذةورخاوةالكومة

 مخاطرالسقوط

 : القواعدالتييجبمراعاتهاللحدمنهذاالخطرهي . يعودسببسقوطالبالتالمستديرةأساًساإلىسوءالتكديس

 . رصالبالتالمستديرةبعناية -

 . ليتم تجاوزالمستوىالرابع في الرص  -

ذاأمكن،قم إ -

بسحبالكابالتالفولذيةبشكلعرضيبينأعمدةالحظيرةعندالرتفاعبينالرزمةالثالثةوالرابعةللحدمنالتأثيرالسلبيلألكوامعلىال 

 . ثباتالساكن

 .لتسمحللناسبالسيربالقربمنالبالت -

 . بالةواحدةفيكلمرة يتم تحريك دائًما -

 

 
 

الوضع الخطير: 
الحمل غير متوازن،  

 وهو ينخفض. 

  مستويات  4ال تتجاوز 
وتأكد من تكديس  

الحمل بشكل  
 صحيح. 

 

 .البالت عالية جًدا، ول يتم وضعها في مكانها

 

 
 

 جيد: 

الباالت ليست عالية  
جًدا وتم تنظيمها 

 بشكل جيًدا 

 

 

 

 خطر
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 مراعيجباالأللبوالمواقعالمعزولة 
 .يكمنالخطرهنافيأنالعامليكوندائًمابمفردهتقريبًا،وإذاتعرضلحادثأوأصيببالمرض،فمنالصعبإنقاذهم

 . فيتقييمالمخاطريجبالتعاملمعهذاالموقععلىوجهالتحديدألنهيجبتنظيمالعملوإعطاءالتعليمات،معمراعاةخصوصياتكلموقع

 تدابيرالوقاية 

 : وفيمايليأشيعتدابيرالوقايةوأكثرهاجدوى

 . إرساللعمالفقطإلىالمراعيالجبليةبعدموافقةطبيبالشركة  •

 . فقطإرسالعمالمدربينعلىدرايةبالمخاطر •

 . ملجأضمانمالءمةال •

 . توفيرجميعمعداتالوقايةالشخصيةالتيقدتكونمطلوبة •

 . التأكدمنوجودتغطيةللهاتفالمحمول  •

 . توفيرالهاتفالمحموألوالهاتفعبراألقمارالصناعية •

 (. بناًءعلىمشورةطبيبالشركة )  تزويدمجموعةاإلسعافاتاألوليةبجميعالعناصرالالزمة •

  يبذلكمعالعمالفياألراضيالمجاورة،منأجلخلق يمكنحتىترت. قمبإعدادنظاملالتصاللمنتظمعدةمراتفياليوم •

 . « إشرافمشترك»

 . قدمتعليماتمحددةحولمايجبفعلهوكيفيةالتواصل  •

 مالحظة

 . والتدابيرالمشارإليهاليستسوىأمثلةولكنيجبتقييمهاعلىأساسكلحالةعلىحدةوعلىأساسكلموقععلىحدة 

 . فيمجموعةاإلسعافاتاألولية(  محظورةعادةً )  فيبعضالحالت،قديأذنالطبيبأيًضابالحتفاظبأدويةمعينة

 

 التعرضللشمس  -:  العملفيالهواءالطلق
 . قديكونالتعرضالمطولللشمسخطيًراأيًضا

 . علىالمدىالقصير،يمكنكاإلصابةبحروقالشمسأوضربةالشمس،بينماستصابعلىالمدىالطويلبالتجاعيدوتخاطربسرطانالجلد

 التدابيرالحترازية 

 : الحتياطاتاألكثرشيوًعاوعمليةهي

 . استخدمواقيالشمس -

 . ارتديمالبسفاتحةاللونوخفيفةومسامية  -

 . ارتديقبعةأوغطاءرأس  -

 . لتعمألبًدابمساندة -

 . لتزالألشعةفوقالبنفسجيةتمر : مالغائمةوالرياحاحذرمناأليا -

 .اشربالماءبانتظام -

 . تناولألطعمةالخفيفة  -

 . أنعشوجهكورأسكبالماء -

 . مساًء،عندماتكونأشعةالشمسأكثرحدة  4 ظهًراو   12  إذاأمكن،تجنبضوءالشمسالمباشربينالساعة -

 . احمنفسكخاللفصاللشتاءوليسفقطخاللفصاللصيف  -
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 نصائحاإلسعافاتاألولية 
  فيالعمل،قدتجدنفسكفيموقفتحتاجفيهإلىتقديماإلسعافاتاألوليةللعمالآلخرينأوالتصرفلمنعالضرربعدوقوعحادث

 (. علىسبياللمثالحريق)

 . إذاحدثهذا،فمنالمهمأنتعرفأنهإذاكنتبحاجةإلىمساعدة،فيجبعليكالتصالبرقمالطوارئ

 

 112: رقمالطوارئ 

 . وفيحالةالطوارئ،منالمهمتوفيراتصالتدقيقةوفيالوقتالمناسب

 .منالمهمأيًضاإبالغعماللطوارئوصاحبالعملعلىالفور

 

 ماذاتفعلفيحالةوقوعحادث 
 : التحققمنحالةوعيالشخصالمصاب؛إذاكانالشخصفاقًداللوعي،فتحققمن •

 واضحة؛ ( األنفوالفم ) المسالكالهوائيةما إذا كانت  •

 ؛يتنفسإذا كان المصاب  •

 ؛من نبضات القلب •

 . شاركهذهالمعلوماتمعمشغاللطوارئواتبعأيتعليماتأخرىيتمإعطاؤها •

فيكلمزرعة،وكذلكفيكلموقعإنتاج،يجبأنتكونمجموعةاإلسعافاتاألوليةالتيتحتويعلىالحداألدنىمنالعناصراألساسيةمتاحةف  •

 . يمكانمرئيويسهاللوصوإلليه 

 . فيمايليبعضالحوادثالشائعةالتيقدتحدث •

 تسممحاد

 : يكونالشخصالمصاب بالتسممغير فاقد للوعيومتعاونا( أ)

 التماسالمساعدة؛ ▪

 تحديدالمنتجالمسؤولومصدرالتلوث؛  ▪

 إزالةأيمالبسوأحذيةملوثة؛  ▪

 إبقاءالشخصالمصاب بالتسممثابتا؛  ▪

 طلبمعلوماتمنطبيبالشركة؛ ▪

 . إلىغرفةالطوارئأومركزمكافحةالسمومإذالزماألمر ( تظهرالملصقأوورقةبياناتالسالمة) أخذعينةمنالمنتج ▪
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 :الشخصالمصاب بالتسممفاقدللوعي( ب )

 استلقاء الفرد على ظهوره ورأسه إلى الخلف ؛  ▪

 إزالة المالبس الملوثة مع تجنب تلوثها ؛ ▪

 ضمان وظيفة تنفس القلب )عند الضرورة، بدء اإلنعاش القلبي الرئوي و/أو التدليك القلبي( ؛  ▪

 (. بياناتالسالمة، مع إحضار عينة من المنتج )تظهر الملصق أو ورقةA&Eأخذه على الفور إلى  ▪

 

 فيالعملةخطيرحادثة

  عدمتركالشخصالمصاب أثناءانتظارالمساعدة،منالمهم

 ( ولتحاولجعلهيستعيدوعيهعنطريقرشالماءالباردأورشوجهه لتحاولتحريكشخصفاقدللوعي،)

 تشجيعالتنفسبفكالمالبسحوللرقبة؛  ▪

 . تغطيةالشخصبالبطانياتوالمالبسللحفاظعلىدرجةحرارةالجسم  ▪

 حروقحراريةأوكيميائية 

 الغسيلبالكثيرمنالماء؛  ▪

 لتلمسالمنطقةالمحترقة؛  ▪

 .لتطبقالمراهمأوالمراهمبدونوصفةطبيةمنالطبيب ▪

 الصعقبالكهرباء 

 إيقافتشغياللتيارعندقاطعالدائرة؛ ▪

 إلبعادهاعنالتيار؛ ( الخشبوالمطاط ) لتلمسالضحيةمباشرة،بلتستخدمأشياءغيرموصلة  ▪

 ؛( أوالتدليكالقلبي/عندالضرورة،بدءاإلنعاشالقلبيالرئويو) ضمانوظيفةتنفسالقلب  ▪

 إذاكانتهناكحروقشديدة،قمبتغطيتهابشاشمعقم؛ ▪

 A&Eإلى يتم نقلهم إذا لزم األمر،  ▪

 ضربةالشمسأوإجهاد حراري

 أنيستلقيالشخصالمصابفيمكانباردوأرجلهمرتفعةقليالً؛ ▪

 ؛ هتخفيفمالبسيتم  ▪

 . المبللقماشمنال مبللةبقطعة نجعل جبهته ▪

 جروحطفيفة 

 تنظيفالجرحعلىالفور،وإزالةأيترابأوصدأ؛ ▪

 تلبيسالجرحباستخدامالشاشالمطهروالمعقم؛  ▪

 . فحصحالةالتطعيمواستشارةالطبيب ▪
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 جرحعميق

 دالمنطقةبشاشمعقم؛ ي ضمقم بت  ▪

 . A & Eانتقل على الفور إلى  ▪

 كسور 

 لتحركالشخصأوالطرفالمصاب؛  ▪

 حركةالجزءالمصابمنالجسم؛ تثبيت  ▪

 لمسالجرحإلبشاشمعقملتجنبخطراإلصابة؛تقم ب ر،لوكسمالتم فتح الجزءإذا ▪

 . A & Eنقل الشخص المصاب إلى  ▪

 

 إصاباتالعين 

 في جميع التجاهات ؛دقائقعلىاألقل،معتفريقالجفونوتحريكالعينين   5 اغتسلجيدابالماءالجاريلمدة ▪

 ل تفرك المنطقة المصابة ؛  ▪

 . A & Eاذهب إلى  ▪

 

 ( الدبابيروالزنابيروماإلىذلك) لدغاتالحشرات

 ؛ ( إذاكانموجوًدا) استخدمالمالقطإلزالةاللسع ▪

 تطهيرالمنطقةالمتضررة؛  ▪

 إذا شعرت بعدم الراحة أو لديك رد فعل تحسسي.  A&Eاذهب إلى  ▪

 

 لدغاتالقراد

 A & Eاذهب إلى  -ل تحاول إزالة الطفيلي   ▪
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E.B.A.T. - FAVLA 

E.B.A.T( .Ente Bilaterale Agricolo Territoriale  )-  تأسستFAVLA Cuneo  2013يونيو  27في  

. و التي حددت األهداف  FLAI-CGIL( والنقابة )CIAو  Confagricolturaو  Coldirettiمن قبل صاحب العمل )

 التالية

ستكمال  استكمال العالج اإللزامي للرعاية الجتماعية في حالة المرض أو الحادث، وبصفة عامة، ا .1

 المساعدة العامة لجميع العاملين في القطاع الزراعي وقطاع زراعة األزهار في مقاطعة كونيو ؛

إدراك أنه، رهناً بتوافر الموارد المالية، بالمزيد من العالجات والفوائد للعاملين في الزراعة وزراعة   .2

 األزهار في مقاطعة كونيو ؛

ل الزراعي والزراعي في مقاطعة كونيو، بهدف تعزيز  رصد ومراقبة ديناميكية واتجاهات سوق العم .3

 اللقاء بين عرض اليد العاملة والطلب عليها، مع اإلشارة أيضاً إلى تكافؤ الفرص ؛ 

 تشجيع ودعم تطوير تدريب عمال الزراعة وزراعة األزهار في مقاطعة كونيو ؛ .4

ي مقاطعة كونيو، وكذلك من خالل  تعزيز وتشجيع التدابير الرامية إلى تحسين السالمة في مكان العمل ف .5

 تنظيم دائرة ممثل سالمة العمال في اإلقليم

 الضطالع بأنشطة الدراسات والبحوث والتدريب والنشر المتصلة بالمهام المؤسسية ؛  .6

جمع المساهمة في المساعدة التعاقدية المتوخاة في عقد العمل اإلقليمي نيابة عن رابطات أرباب العمل   .7

 لية والنقابات العما

 تشجيع وتنفيذ أنشطة مفيدة إلدماج وإدماج العمال، بمن فيهم المهاجرون، في المجتمع اإليطالي ؛ .8

 تشجيع تطوير العالقات النقابية وتطبيق المفاوضة الجماعية ؛  .9

 جمع أي مساهمات تقدمها المساهمات الزراعية اإلقليمية للمساعدة التعاقدية نيابة عن المنظمات المشجعة ؛  .10

 م أخرى تراها األطراف المكونة مناسبة لتحسين عالقات العمل ؛أداء مها .11
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 . ولالطالععلىأيمعلومات،يرجىالتصالبأمانةمكتبخدماتالرقابةالداخليةالكائنةفيالموقع

Cuneo, C.so C. Brunet   ،5 -  + .0171.692477. 39هاتف 

 

 . E.B.A.T.-F.A.V.L.Aلالتصال بممثلي سالمة العمال، يرجى الرجوع إلى أمانة 

 

 المنظماتالنقابيةاإلقليمية 
 

 

 .E.B.A.T.-F.A.V.L.Aالمنظماتالنقابيةاإلقليميةالتيتنضمإلى

Cuneoوتوفرالمعلوماتواإلرشاداتهي : 

FLAI CGIL Via Rossini ،5-12051 Alba Tel. 0173 283628 

FAI CISL Via Paruzza, 7-12051 Alba Tel 0173 362596 . 

UILA UIL Via Santa Barbara, 5 - 12051 Alba Tel. 0173 33050 

U.P.A. Via Bruno Caccia،4/6/8 - 12100 Cuneo Tel. 0171 692143 

COLDIRETTI Piazza Foro Boario،18-12100 Cuneo Tel 0171 447211. 

C.I.A. Piazza Galimberti،1/c - 12100 Cuneo Tel. 0171 67978 
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