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  المنشآت الصناعیةفي السالمة 
  

 اإلنسانعات أفرز الكثیر من األخطار التي ینبغي على تطور الصنا صاحبه من التطور التكنولوجي الذي یشهده العالم الیوم وما
                                                                                                      ّ            معرفتها وأخذ الحذر والحیطة من الوقوع في مسبباتها. ولیس هناك من یتمنى أن یصاب بحادث یفقده التمتع بما من  اهللا به علیه 

فیه لجعله یتألم لفترات ولو للحظات قلیلة وهي كا اإلهمالمن صحة وعافیة وسالمة أعضاء، فقد یصاب بسبب قلة االهتمام أو 
من حیث درجات الحرارة  طبیعیةماكن العمل من ورش ومصانع ومختبرات تعتبر بیئات غیر وأالسنوات.  إلىطویلة قد تصل 

ذلك. وهي كذلك مجمع للغازات والسوائل  إلىالحساسة والتفاعالت السریعة، والمواد السامة وما  واألجهزةالعالیة واآلالت الدواره، 
  صلبة.د الوالموا

واآلالت واألدوات والمواد وطرق التشغیل  كاألشخاصوالسالمة مسؤولیة كل فرد في موقع عمله ومرتبطة بعالقته مع من حوله 
صابات العمل، وهي التقل عن أهمیة  إلىالهادفة  اإلجراءاتفالسالمة مجموعة من  وغیرها. وجودته  اإلنتاج                  ٕ                                منع وقوع الحوادث وا 

صابات. فقد أصبحت السالمة أنظمة وقوانین یجب  نإذ ه.والتكالیف المتعلقة ب                                         ٕ                                           فالهدف من السالمة هو إنتاج من دون حوادث وا 
شراف  كما ،تطبیقها وعدم السماح للعاملین بتجاوزها  اإلدارةعلى العاملین معرفتها كما یجب على                          ٕ      یجب أن یكون هناك تدریب وا 

 في بیئات العمل المختلفة، والوفیات التي تحدث للعمال اإلصاباتید من حتى یمكن تالفي العد األنظمةصحیح للعاملین على هذه 
 احتیاطات السالمة الواجب إتباعها واألسس العلمیة والمخاطر التي قد یتعرض لها العاملون بعض  لك عزیزي المتصفحونقدم 

وجز لمخاطر بیئة العمل وطرق وسوف نقوم بعرض م  لضمان سالمة وصحة العاملین في كافة المجاالت،التي یجب مراعاتها 
  الوقایة منها.

  
  الفیزیائیة   ً           أوال  : المخاطر

  
هي تلك المخاطر التي یتعرض لها العاملون نتیجة التعرض لمؤثرات غیر مالئمة مثل الحرارة الزائدة أو الرطوبة أو البرودة الزائدة 

ضغط الجوى والتي تؤدى إلى حدوث أضرار صحیة أو اإلضاءة غیر المناسبة أو الضوضاء أو التعرض لزیادة أو نقص في ال
  ٠مختلفة للعمال 

  الحرارة -١
ویقصد بها االرتفاع في درجة الحرارة المحیطة باإلنسان عن الحد الذي ال یحتمله مما یعرضه لمخاطر عدیدة قد تكون الوفاة 

الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كیلو جرام من مرحلتها األخیرة ، وتقاس كمیة الحرارة بوحدة تسمى الكالورى أو السعر وهى كمیة 
  ٠المادة درجة مئویة واحدة 

  -األعمال التي یتعرض فیها العمال للتأثیرات الضارة للحرارة هي :
  ٠العمل في العراء تحت تأثیر حرارة الشمس  -
  ٠العمل تحت سطح األرض بالمناجم واألنفاق  -
ة الحدید والصلب والمسابك في صهر المعادن وفى عملیات تقطیر البترول وفى صناعة العمل بجوار األفران والمواقد مثل صناع -

  ٠األسمدة 
  ٠العمل بجوار الغالیات وأمام األفران والمخابز  -

  األضرار التي یتعرض لها العمال عند تعرضهم لدرجات الحرارة العالیة:
یادة األخطاء في العمل وزیادة احتماالت حدوث اإلصابة نفسیة وعصبیة وشعـور بالضیق ویظهر ذلك في صورة ز  تاضطرا با -



 ٣

  ٠ونقص القدرة على التركیز في العمل 
  ٠الشعور بالتعب واإلرهاق  -
  ٠تقلصات في العضالت اإلرادیة في الساقین وجدار البطن  -
قلب ، الدوخة ، الصداع ، القيء ثم اإلجهاد الحراري وسبب تمدد األوعیة الدمویة بالجلد واندفاع الدم ألیها وزیادة عدد ضربات ال -

  ٠اإلغماء 
ضربة الشمس وتنشأ من التعرض لدرجات عالیة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما یعطل الجسم عن التخلص من حرارته ویشعر  -

ذا لم یسعف                                                                                                           ٕ المصاب بالصداع الشدید والزغللة ثم تبدأ درجة حرارة الجسم في االرتفاع ویلي ذلك التشنجات العصبیة وفقد الوعي وا  
  ٠المصاب بالعالج تحدث الوفاة 

  ٠التهابات الجلد والعیون ویحدث ذلك نتیجة التعرض المزمن للحرارة العالیة  -
  طرق الوقایة :

  ٠حمایة العاملین من التعرض لدرجات الحرارة العالیة  -
  ٠بها درجة الحرارة  أبعاد العاملین المصابین بأمراض القلب والكلى عن العمل في األماكن التي ترتفـع -
ً                                             عمل نظام لتبادل العاملین الذین یتعرضون للحرارة في أماكن عملهم فمثال  تعمل مجموعة أمام األفران ثم تنقل للعمل داخل  -                                                                  

  ٠الورش وتعمل مجموعة الورش أمام األفران وبذلك نقلل معدل التعرض للحرارة 
  ٠الحرارة العالیة استخدام مهمات الوقایة الشخصیة للعمال للوقایة من  -
تقدیم كمیات كبیرة من السوائل واألقراص التي تحتوى على أمالح معدنیة لتعویض ما یفقده الجسم من سوائل وأمالح نتیجة  -

  ٠التعرض للحرارة 
  ٠عمل كشف طبي ابتدائي ودوري على العاملین المعرضین للحرارة العالیة  -
  ٠األولیة له في حالة ضربة الشمس  نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات -
  البرودة -٢

ویقصد بها االنخفاض في درجة الحرارة إلى الحد الذي یؤثر على اإلنسان الموجود في بیئة العمل ویعرضه لعدم القیام بوظائفه 
  ٠الحیویة بالشكل المطلوب ویتعرض لمخاطر قد تكون نهایتها الوفاة 

  -ثیرات الضارة للبرودة هي :األعمال التي یتعرض فیها العمال للتأ
  العمل داخل الثالجات ومصانع الثلج واألیس كریم وغیرها من األماكن الباردة -
  ٠األماكن الباردة مثل القطب الشمالي  -

  األعراض التي یتعرض لها العمال عند تعرضهم لدرجات من البرودة العالیة :
  ٠شحوب اللون وتأثیرات ضارة على األصابع واالطراف -
  ٠اضطراب في الدورة الدمویة وهبوط حاد في القلب  -

  طرق الوقایة :
  أبعاد العمال المرضى المصابین بأمراض القلب عن العمل في األماكن الباردة -
  ٠إعطاء العمال لسوائل دافئة لرفع درجة حرارة الجسم  -
  ٠ارتداء المالبس الواقیة من البرودة  -
  ٠اإلسعافات األولیة له افئ وعمل نقل المصاب إلى مكان د -
  اإلضاءة -٣

  ٠ویقصد بها الزیادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن الحد المطلوب بما یؤثر على سالمة العین 



 ٤

  األعمال التي یتعرض فیها العمال لضعف اإلضاءة :
  ٠عمال المناجم واألنفاق والعمل تحت سطح األرض  -
  ٠هاعمال التحمیض في معامل التصویر واألشعة وغیر  -

  األعمال التي یتعرض فیها العمال لشدة اإلضاءة :
  ٠التعرض للوهج أثناء عملیات القطع واللحام  -
  ٠التعرض لإلضاءة المبهرة كما یحدث للعاملین في قاعات السینما والتلفزیون بسبب شدة إضاءة كامیرات التصویر  -

  سبةاألضرار التي یتعرض لها العمال عند تعرضهم لإلضاءة الغیر منا
  ٠ضعف شدة اإلبصار  -
  ٠عتامة عدسة العین ( الكاتراكتا ) -

  طرق الوقایة : 
توفیر اإلضاءة المناسبة لنوع العمل الذي تجرى مزاولته سواء كانت إضاءة طبیعیة أو صناعیة ویراعى فى ذلك أن یكون توزیع  -

      ً       ً                                   ً     متجانسا  منتظما  على أماكن العمل ویكون زجاجها نظیفا  من                                                                ً  المنافذ والمناور وفتحات اإلضاءة الطبیعیة تسمح بتوزیع الضوء توزیعا  
ال یكون محجوبا  بأي عائق    ٠                           ٕ             ً           الداخل والخارج بصفة دائمة وا 

مراعاة أن تضمن مصـادر الضوء الطبیعیة أو الصناعیة إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المنتشر  -
  ٠والضوء المنعكس 

  وقایة الشخصیة مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام والقطع.ات العدارتداء م -
   ٠استخدام ألوان الدهانات المناسبة التي توفر اإلضاءة المناسبة  -
  الضوضاء -٤

یقصد بها الخلیط المتنافر من األصوات والذي ینتشر في جو العمل أو في الشارع العام حیث یؤثر عل نشاط العمال فتنقص من 
عما تحدثه لهم عل المدى الطویل من ضعف تدریجي فى قوة السمع ربما انتهى إلى الصمم الكامل الذي ال عود             ً إنتاجهم فضال  

  ٠فیه 
  أنواع الضوضاء :

  ضوضاء مستمرة ( آالت الغزل والنسیج ) -
  االنفجارات) ضوضاء متقطعة ( أصوات المطارق و -
  )االرتطامات المتتالیة  الضوضاء الطرقیة ( االصدامات و -
  الضوضاء البیضاء ( انطالق البخار من الغالیات ) -

  األعمال التي یتعرض فیها العمال للتأثیرات الضارة للضوضاء
  ٠صناعة الغزل والنسیج وعملیات الحدادة والسمكرة  -
  ٠عملیات الطحن والغربلة لتنقیة المعادن واالحجار -
  ٠العمل بالمطارات عند أماكن هبوط وصعود الطائرات -
  ٠ختبارات اآلالت المحركة في صناعة السیارات والدیزلا -
  

  األضرار التي یتعرض لها العمال نتیجة التعرض للضوضاء 
  ٠تأثیرات غیر سمعیة صعوبة التخاطب والشعور بالضیق والعصبیة ونقص القدرة على التركیز -
  ن:تأثیرات سمعیة وهى تصیب الجهاز السمعي وتؤدى إلى الصمم وتنقسم إلى نوعی -



 ٥

  : وهى تؤثر على قوة السمع ولكنها تزول بمجرد انتهاء التعرض .تأثیرات سمعیة مؤقتة
  ٠: وهى تحـدث نتیجة لتحلل الخالیا الحسیة ویصاب اإلنسان بالصمم المهني  تأثیرات سمعیة مستدیمة

  طرق الوقایة : 
  ٠منع الضوضاء من مصدرها عن طریق تحسین تصمیم الماكینات واألجهزة  -
تبدال بعض العملیات التي یصدر عنها ضوضاء بأخرى غیر محدثة للضوضاء مثل اللحام بالقوس الكهربائي أو بلهب اس -

  ٠محل عملیات اللحام بالطرق ( البرشام )  اإلستیلین األكسجین و
  ٠عزل العملیات التي یصدر عنها الضوضاء بواسطة الحوائط العازلة  -
  ٠تقلیل مدة تعرض العمال للضوضاء  -
  ٠تقلیل الذبذبات بتركیب الماكینات على قواعد ماصة أو عازلة للصوت  -
  ٠استخدام المواد الماصة للصوت في األسقف والجدران لإلقالل من الضوضاء غیر المباشرة أو الضوضاء المنعكسة  -
  ٠زیادة المسافة بین العامل ومصدر الضوضاء  -
املین المعرضین للضوضاء لتحدید مستوى السمع لدیهم عند بدء العمل واستبعاد عمل الكشف الطبي االبتدائي والدوري على الع -

  ٠من لدیهم عیوب سمعیة من العمل في األماكن المعرضة للضوضاء 
  ٠التي تغضي الرأس واألذنین )الخوذات  -سماعات األذن  -استخدام مهمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل ( سدادات األذن  -
  الضغط الجوي -٥
قصد به التغیر في الضغط الواقع على جسم اإلنسان نتیجة التواجد في أجواء معینة أو نتیجة القیام بأعمال معینة مثل العمل ی

  ٠داخل األنفاق أو أعمال الغطس أو الطیران
  األعمال التي یتعرض فیها العمال الختالفات في الضغط

  ٠عند االرتفاع إلى طبقات الجو العلیا داخل الطائرات  -
  ٠عند القیام بأعمال حفر الخنادق واألنفاق إلى أعماق كبیرة -
  ٠عند القیام بأعمال الغطس إلى أعماق كبیرة  -

  طرق الوقایة :
                                                                                                            ً  تقلیل تأثیر الضغط عن طریق الصعود التدریجي للعامل من الخنادق واألنفاق إلى غرف مكیفة الضغط ویبقى العامل بها مددا   -

  ٠ل إلى الضغط الجوى العادي تى یصتطول كلما قل الضغط ح
  الرطوبة -٦

قد تكون الرطوبة عامل أساسي في بعض الصناعات مثل الغزل والنسیج وقد تنتج من بعض العملیات الصناعیة مثل الصباغة 
ة رطوبة                            ً                        ً                       وتحدث الرطوبة الزائدة أمراضا  تنفسیة وروماتزمیة وآالما  عصبیة وذلك نتیجة زیاد ٠والدباغة وغیرها حیث تكثر السوائل

  ٠الجو أو من بلل الجسم أو المالبس 
  طرق الوقایة :

  ٠الجو ال تتعدى الحدود التي تستلزمها الصناعـة  فيبالنسبة لرطوبة الجو یتم التأكد أن نسبتها  -
لعمال بالنسبة للرطوبة الناشئة عن البلل یتم التخلص منها عن طریق التخلص من السوائل وكذلك یمكن تقلیل ضررها بتزوید ا -

  بالمالبس غیر النفاذة للسوائل كالقفازات والمالبس وكذلك األحذیة المصنوعة من المطاط 
  یجب توفیر التهویة المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبیعیة أو صناعیة  -
  التهویة -٧
  مل سواء كانت طبیعیة أو صناعیة .یجب توفیر التهویة المناسبة داخل أماكن الع -



 ٦

  اعاتاإلشع -٨
  ٠هي نوع من أنواع الطاقة ( حراریة أو ضوئیة أو كهربیة أو ذریة ) 

: التي تصدر عن الشمس والنار والمعادن المنصهرة وتسبب أذئ للعین وتسبب تلف في بلورتها فتعتم  اإلشعاعات الحراریة -
  ٠وتحجب األبصار 

تي تنتج عن الشمس وبعض المصابیح الكهربیة وهذه لها : والتي تعرف باألشعة فوق البنفسجیة وال اإلشعاعات فوق الضوئیة -
  ٠تأثیر مطهر كما تستخدم في الصناعة لتعقیم المیاه أو المواد الغذائیة المحفوظة 

: وهى ثالثة أنواع تتفاوت في قوة نفاذها واختراقها لجسم اإلنسان وتسبب التهابات جسیمة بالیدین واألصابع  اإلشعاعات الذریة -
فر والعظام والمفاصل كما تؤدى إلى قلة كرات الدم الحمراء والبیضاء وقد تؤدى إلى نشاط نخاع العظام في إنتاج وتآكل األظا

                                         ً       الكرت البیضاء إلى الحد الذي یعتبر سرطانا  بالدم
  طرق الوقایة :

  الفحص الطبي الدوري الشهري للعمال المعرضین لهذه اإلشعاعات. -
  ٠د المشعة في إطار قواعد خاصة للسالمة التخزین والنقل والتشغیل للموا -
  ٠توعیة العاملین بمخاطر األشعة وكیفیة الوقایة منها وارتداء أجهزة الوقایة الشخصیة -

  )طبیعیة( التوافرها لوقایة العاملین من أضرار المخاطر الفیزیائیة االشتراطات الواجب
ل بما یكفـل وقایة العاملین من المخاطر الطبیعیة وهى كل ما یؤثر یجب توفیر وسائل السالمة والصحة المهنیة في أماكن العم - ١

ضاءة وضوضاء                                                                                       ٕ             على سالمة العامـل وصحته نتیجة تعرضه لعوامل خطر أو ضرر طبیعي من حرارة أو رطوبة وتهویة وا 
شعاعات وتغیرات الضغط الجوى وجعلها ضمن الحدود المسموح ب   ٠ها والموضحة بالجداول المرفقة            ٕ                                                       واهتزازات وا 

جراء القیاسات الدوریة الالزمة  - ٢                                                                 ً                       ٕ                              یجب توفیر أجهزة قیاس المخاطر الطبیعیة الموجودة فى بیئة العمل تبعا  لنوع النشاط المزاول وا 
  ٠أنها في الحدود المسموح بها  وتسجیلها ومقارنتها بصفة دوریة للتأكد من

للمخاطر الطبیعیة الكتشاف أي حالة مرضیة ظاهرة  یجب أجراء الفحص الطبي االبتدائي على كل عامل یلتحق بعمل یعرضه - ٣
نتائج الفحوص أو كامنة تؤثر على العامـل بشدة عند تعرضه لنوع المؤثر ویحتفظ بنتیجة الكشف الطبي بملف العامل لمقارنتها ب

  ٠الطبیة التالیة 
                ً               أي مرض مهني مبكرا  نتیجة التعرض یجب إجراء الفص الطبي الدوري على العاملین المعرضین للمخاطر الطبیعیة الكتشاف  - ٤

  ٠مرار لیاقة لعمال الطبیة للعمل لها وللتأكد من است
یجب توفیر مهمات الوقایة الشخصیة للعمال المعرضین للمخاطـر الطبیعیة والتي تتناسب مع طبیعة العمل الذي یقومون به  - ٥

  ٠تكون مطابقة للمواصفات  وان
  ٠بیئة العمل وكیفیة الوقایة منهاوجودة في یجب توعیة العاملین بالمخاطر الم - ٦
تجنب درجات الحرارة المرتفعة داخل أماكن العمل وان تتناسب درجة الحرارة مع طبیعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أدائه  - ٧
  ٠قاسه بالترمومتر المبلل األسود م
  ٠ ٨٠بیة داخل أماكن العمل على % یجب أن ال تزید درجة الرطوبة النس - ٨
یجب عند تعرض العاملین النخفاض في درجات الحرارة مثل العمل في الثالجات أو في العراء في المناطق الباردة أن یتم  - ٩

  ٠استخدام مهمات الوقایة الشخصیة بحیث یغطى كافة أجزاء الجسم وكذلك توفیر أماكن مزودة بالتدفئة المناسبة 
افیة ومناسبة سواء كانت طبیعیة أو صناعیة ویجب اتخاذ االحتیاطات الكفیلة یجب أن تكون التهویة داخل أماكن العمل ك -١٠

  ٠لزیادة أو نقص فى الضغط الجوى  لوقایة العاملین التي تستدعى طبیعة عملهم التعـرض
أمونة میجب توفیر اإلضاءة المناسبة لطبیعة العمل المزاول سواء كانت طبیعیة أو صناعیة ویسترشد بمستویات اإلضاءة ال -١١

  ٠الموضحة بالجدول المرفق 



 ٧

یجب توفیر االحتیاطات الكفیلة بمنع أو تقلیل الضوضاء واالهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملین بحیث ال تزید شدة  -١٢
  ٠بالجدول المرفق الضوضاء ومدة التعـرض لها عن المستویات الموضحة 

من مخاطر المواد المشعة واإلشعاعات المؤینة وتوفیر وسائل قیاس یجب توفیر االحتیاطات الكفیلة بحمایة العاملین  -١٣
  ٠اإلشعاعات المؤینة كالفالم الحساسة ویسترشد بالحدود المأمونة الموضحة بالجدول المرفق 

  

  الهندسیة     ً           ثانیا  : المخاطر
  
  مخاطر الكهرباء -١

أوجه الحیاة ولكن على الرغم من الفوائد الكثیرة للكهرباء  تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة والقوى المحركة وتستخدم في معظم
إال إنها لها بعض المخاطر على اإلنسان والمواد إذا لم یتم استخدامها حسب األصول الفنیة السلیمة وحسب تعلیمات السالمة 

حوادث جسیمة لألفراد  إلى الخاصة بها ، حیث أن أي تهاون في اتخاذ احتیاطات اآلمان والسالمة الخاصة بالكهرباء قد یؤدى
  - وقبل أن نشیر إلى المخاطر الكهربائیة یجب أن نعلم أن هناك نوعان من الكهرباء هما :وللمنشآت .

  الكهرباء التیاریة ( الدینامیكیة ) -١
أو تیار مستمر ، وهي التي تنتج عن المولدات الكهربائیة والبطاریات بأنواعها المختلفة في صورة تیار كهربائي متغیر ( متردد ) 

  ویسري التیار الكهربائي في مسالك محددة كاألسالك والكابالت .
   الكهرباء االستاتیكیة -٢

وهي التي تنشأ عن احتكاك جسمین غیر موصلین للكهرباء أو جسم موصل ،آخر غیر موصل ، وتتولد على شكل شحنات مختلفة 
هیزات التي تتولد فیها هذا النوع من الكهرباء هي السیور الناقلة للحركة تتجمع على أسطح هذه األجسام ومن أمثلة المعدات والتج

والسیور المتحركة والخالطات الكهربائیة في مجاالت صناعة البویات وأحبار الطباعة وحركة بعض السوائل داخل المواسیر وأثناء 
  لخیوط الصناعیة بجسم اإلنسان .الشحن والتفریغ للمواد البترولیة واحتكاك بعض أنواع المالبس المصنوعة من ا

  : تنقسم المخاطر الكهربائیة حسب تأثیرها إلى قسمین أساسین
  مخاطر تؤثر على اإلنسان : -١

نتیجة مالمسته ألجزاء حاملة للتیار الكهربائي أثناء وقوفه فوق األرض أو مالمسته لبعض أجزاء من مبنى وحینئذ یكمل الدائرة 
  : وینتج عن ذلك ما یلير الكهربائي الكهربائیة ویسرى فیه التیا

  قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدمة التي یتعرض لها اإلنسان علي عدة عوامل منها: : صدمات كهربائیة - أ
                                                         ً                      شدة ونوع التیار المار بالجسم (فالتیار المستمر أقل تأثیرا  من التیار المتغیر).  -
  سریان التیار في الجسم زاد تأثیره الضار . مدة سریان التیار في الجسم ، فكلما زادت مـدة -
   ٠           ً            األعضاء تأثرا  بالكهرباء  أكثرالعضو الذي یسرى فیه التیار فالجهاز العصبي والقلب  -
  فالجلد الجاف أكثر مقاومة لإلصابة بالكهرباء من الجلد الرطب.  - حالة الجلد  -
  مدى مقاومة الشخص لتأثیر الكهرباء . -
تها من حروق بسیطة تنشأ عن تیارات ضعیفة إلى حروق شدیدة تنشأ عن تیارات ذات ضغط عالي : تختلف شد حروق -ب

  والتي تؤدي إلى تدمیر لمعظم طبقات الجلد .
وینتج عن  –: ینتج عن الصدمة الكهربائیة فتحدث عتامة في العدسة كنتیجة لدخول أو سریان التیار المباشر  انبهار العین - ج

  لكهربائي التهابات كما یحدث لعامل اللحام بالكهرباء .تعرض العین للومیض ا



 ٨

  مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد : -٢
وفي هذه الحالة قد تحدث انفجارات وحرائق أو تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام الكهرباء ولقد دلت اإلحصائیات على أن أسباب 

  الحوادث الناجمة عن استعمال الكهرباء تنحصر فیما یلي 
  ٠التحمیل الزائد ، قصور الدائرة  -
  ٠استعمال معدات أو مهمات كهربائیة تالفة  -
  ٠سوء االستعمال للمعدات والمهمات الكهربائیة  -
  ٠لمس أجزاء مكهربة  -
  ٠عدم توصیل األجهزة والمعدات باألرضي  -

  الكهربائیة طرق الوقایة من المخاطر
اإلنارة أن تكون في مواسیر معزولة من الداخـــل وال یجوز تركها مكشوفة حتى  یجب عند تركیب األسالك الكهربائیة ألغراض - ١

  ٠الحرارة وتؤدى إلى قصر كهربائي ال تتسرب إلیها الرطوبة أو تؤثر فیها 
یقطع السلك حسب المقاس یجب أال یعقد السلك المدلى لتقصیره أو یدق علیه مسامیر لتقریبه من الحوائط وألغراض التقصیر  - ٢
  ٠مطلوب ال
یجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في التوصیالت الكهربائیة مناسبة للتیار المار بها وتوصیل الهیاكل المعدنیة  - ٣

  لألجهزة الكهربائیة باألرض .
الغ یجب عدم تحمیل أي مقبس كهربائي زیادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في المفاتیح أو التوصیالت الكهربائیة إب - ٤

رفة المختصین في مجال الكهربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدم القیام بأي أعمال توصیالت كهربائیة أو إصالحات إال بمع
  الكهرباء .

  سب لتفریغ آي شحنات فور تولدها .توصیل األجهزة والمعدات بمجمع ارضي استاتیكى منا - ٥
نیة وصیالت الكهربائیة مناسبة للتیار المار بها وتوصیل الهیاكل المعدیجب أن تكون األسالك والكابالت المستخدمة في الت - ٦

  لألجهزة الكهربائیة باألرض .
یجب عدم تحمیل أي مقبس كهربائي زیادة عن حده وعند مالحظة أي سخونة في المفاتیح أو التوصیالت الكهربائیة إبالغ  - ٧

رفة المختصین في مجال ل توصیالت كهربائیة أو إصالحات إال بمعالكهربائي المختص لعمل الالزم ویجب عدم القیام بأي أعما
  الكهرباء .

عند تركیب أي أجهزة كهربائیة كالمحوالت أو الموتورات أو المفاتیح الكهربائیة أو التابلوهات الكهربائیة في أي مكان یجب أن  - ٨
  هذه األجهزة في حالة آمنة كذلك .تكون 

  ٠اجئ للموصالت الحاملة للتیار مفیجب منع أي احتمال للمس ال - ٩
ذا وضعت في العراء فیجب تسویرها  -١٠                                                                    ٕ                                یجب وضع األجهزة الكهربائیة في أقل مساحة ممكنة أو في حجرة خاصة بها، وا 

  لمنع االقتراب منها. بالحواجز الواقیة 
دار الفولت المار بهذه األجهزة یجب وضع تعلیمات تحذیریة بجانب األجهزة والموصالت الحاملة للتیار الكهربائي تبین مق -١١

  اضحة بحیث یسهل قراءتها بسهولة ویجب أن تكون هذه التعلیمات و  ٠خاصة في األجهزة التي تحمل تیار ذي ضـغط عالي 
ً                                             یجب أن یكون القائمین على أعمال الصیانة لألجهزة الكهربائیة عماال  فنیین ویجب أن ال تجرى أیة إصالحات أو تركیبات  -١٢                                                             

همات الوقایة ویجب استخدام م ٠هزة الكهربائیة أال بعد التأكد من عدم مرور التیار الكهربائي فیها وتوصیلها باألرض في األج
  ٠الشخصیة المناسبة 

زالة أسباب یجب أجراء صیانة دوریة لألجهزة الكهربائیة وعند اكتشاف أي عطب أو آیة مخاطر یجرى إصالح العط -١٤    ٕ            ب وا 
   ٠           ً  المخاطر فورا  



 ٩

لمطاط إذا تعرض یجب عدم تعریض األسالك الكهربائیة المغطاة بالمطاط أو البالستیك للشمس أو الحرارة حتى ال یتلف ا -١٥
  ٠لها لمدة طویلة 

                                                                                        ً            یجب عدم لصق األوراق الملونة أو األشرطة على األسالك في االحتفاالت أو بغرض الزینة حتى ال تكون سببا  فى التقاط  -١٦
  ٠أو نتیجة مالمستها لمصباح ساخن  النار من آي شرر یحدث

یجب أن یراعى فى وضع صنادیق األكباس ( المصهرات ) ولوحات التوزیع المفاتیح الكهربائیة أن تكون خارج الغرف التي  -١٧
  ٠مواد أو غازات قابلة لالشتعال  تحتوى على أبخرة أو أتربة أو

توصیالت وسكین لقطع التیار في الحاالت االضطراریة یجب تخصیص صندوق أكباس ( مصهرات ) لكل مجموعة من ال -١٨
  هربائي .( سركت بریكر ) وذلك لفصل الكهرباء في حالة حدوث تماس ك ياألوتوماتیكویجب استخدام الفاصل الكهربائي 

ذا الغرض لممیت للشرر المخصص لهیجب أن تكون المفاتیح المستخدمة داخل مخازن المواد الكیمیائیة من النوع المعزول ا -١٩
٠  

یجب قطع التیار الكهربائي عن جمیع المنشآت في حالة إخالئها كالورش والمخازن بعد انتهاء الدوام وعند مغادرة المنزل لمدة  -٢٠
ً       طویلة كالسفر مثال  یجب ف   صل التیار الكهربائي عن المنزل .               

في الحوائط واألسقف أو أي مادة موصلة للتیار مباشرة الن         ً     ً                                                   یمنع منعا  باتا  ربط أو تثبیت ( الدوایات ) أو المفاتیح الكهربائیة  -٢١
                    ً                                                                                             هناك احتمال قوى دائما  أن تكون األسالك الموجودة خلف هذه الدوایات أو المفایتح غیر معزولة جید فتتعرض للرطـــوبة وینجم 

  ٠وبالتالي یتسبب في حدوث حریق  عنها ماس كهربائي
  المخاطر المیكانیكیة  -٢

ر المیكانیكیة كل ما یتعرض له العنصر البشرى في مكان العمل من االصطدام أو االتصال بین جسمه وبین یعتبر من المخاط
فالعامل الذي یسقط على األرض یكون في حركة بینما األرض ثابتة ، كذلك الرایش ٠جسم صلب ویكون ذلك أثناء حركة أحدهما 

أصابه العامل ویمكن أن یكون اتصال جزء من جسم العامل بجزء متحرك                                          ً          المتناثر من المخرطة أو المثقاب والذي كثیرا  ما یسبب 
   ً       ً                                                                                                  سببا  مباشرا  لإلصابة كإدخال األصابع بین التروس أو اتصال مالبس العامل بجزء دائر في اآلالت كأعمدة المحاور والحدافات 

  ٠فینجذب العامل إلى اآللة وتحدث اإلصابة 
   شكال هي :ویمكن حصر الحركات المیكانیكیة في ثالث أ

  الحركة الدائریة . - ١
  الحركة االنزالقیة أو الترددیة. - ٢
  نقط تداخل الحركة . - ٣

  طرق الوقایة من المخاطر المیكانیكیة 
یجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقایة المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو متحركة حسب طبیعة اآللة ویجب أن 

   الشروط التالیةبهذه الحواجز تتوفر 
  أن توفر الوقایة الكاملة من الخطر المخصصة لتالفیه . -
  ٠أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمه إلى منطقة الخطر  -
  ٠             ً                  أن ال تكون سببا  في تعطیل اإلنتاج  -
  ٠أن ال تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدیة عمله  -
  ٠یطة أن تقاوم الصدأ والحریق وأن تكون صیانتها بس -
  ٠أال یتسبب عنها حوادث أثناء العمل  -

  -لتجنب وقوع الحوادث واإلصابات من اآلالت والعدد الیدویة یجب أتباع ما یلي :
  ٠توفیر العدد الضروریة للعمل واستخدام كل أداة في العملیة المخصصة لها  -



 ١٠

  ا قبل االستخدام .التفتیش على العدد واآلالت الیدویة قبل استخدامها والتأكد من صالحیته -
  ٠تدریب العمال على الطرق الصحیحة والمأمونة في استخدام العدد واآلالت الیدویة  -
  ٠إعداد دوالیب وارفف ولوحات مناسبة لحفظ أو تعلیق العدد واآلالت  -
   ٠توفیر مهمات الوقایة الشخصیة المناسبة لكل عملیة وكل آداه  -

  میكانیكیةواألمان بالورش ال اشتراطات السالمة
    ً                     أوال  : عند تصمیم الورشة 

   ٠یجب أن تكون كافة عناصر إنشاء الورشة من مواد غیر قابلة لألشتعال -
  ٠یجب أن تصب األرضیة بالخرسانة لمنع تشربها بالمواد البترولیة والزیوت -
  یجب أن تكون كافة التوصیالت الكهربائیة مـأمونة . -
  ٠یار الكهربائي بعـد انتهاء العمل الیومي أو عند الطوارئتزود الورشة بقاطع تیار لفصل الت -
  تزود الورشة بـمورد مائي وحوض غسیل ونظام مناسب للصـرف . -

      ً                       ثانیا : أثناء العمل بالورشة 
  ٠ت كهربائیة إضافیة أال بمعرفة الفني الـمختص مهما كانت االسبابیحظر عمل أي توصیال -
  ٠یخصص مكان مناسب بكل ورشة یجهز بدوالیب معدنـیة لحفظ مالبس العاملین -
  ٠یخصص مكان مناسب لحفظ العدد الیدویة مع االلتزام بالنظـام في حفظها وأعادتها بعد االستخدام -
  ٠ات الجاري إصالحها أو صیانتها ال تقل عن متر من كل جانبیجب توفیر مساحات خالیة حول المعد -
  ٠یحظر حفظ مواد بترولیة داخل الورشة -
  ٠الخ في غسل االیدى ٠٠٠یحظر استخدام المواد البترولیة أو الكیروسین أوالتنر -
   ٠یزود العمال بمهمات الوقایة المناسبة لكل عمل داخل الورشة -
  ٠م بالورشة بصفة دوریة منتظمة بمعرفة مسئولین مختصینتختبر آالت الرفع آلتي تستخد -
  ٠تزود اآلالت بالتجهیزات الوقائیة المناسبة لكل منها لمنع األخطار الناجمة عن استخدامها -
  ٠یحظر التدخین داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -
  ٠ة على االرض                               ً                                     یعنى بنظافة األرضیات وخلوها تماما  من المخلفات والعوائق وعدم ترك األسطب -
  ٠یتم توفیر أجهزة اإلطفاء بالسعات واألنواع واألعداد المناسبة لحجم كل ورشة -

  اشتراطات السالمة واألمان بورش الطالء والدوكو (صباغة السیارات)
    ً                     أوال  : عند تصمیم الورشة 

  ٠تنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لألشتعال - ١
  ٠لسیارات ألكبر سـیارة نقل علـــى أن یكون حولها فراغ ال یقل عن متر من كل جانب یجب أن تتسع ورشة دهان ا - ٢
  ٠تزود الورشة بمراوح شافطة لسحب الغـازات ویفضل استخدام التهویة الـموضعیة بالقرب من مصادر رش الدوكو - ٣
  ٠احة الورشةیـجب توافر فتحات اإلضاءة الطبیعــیة للورشة على أال تقل مساحتها عن (سدس) مس - ٤
   ٠یـجب توافر مورد مائي وصرف صحي بالورشة لصرف المواد المتخلفة - ٥
   ٠یـجب توافر أماكن النظافة الشخصیة للعاملین بالورشة - ٦
   ٠مطابقة كافة التوصیالت والتركیبات الكهربائیة لألصول الفنیة المأمونة - ٧
   ٠نتهاء العمل الیومي أو عند الطوارئتذود الورشة بقاطع تیار لفصل التیار الكهربائي بعد ا - ٨

      ً                        ثانیا  : أثناء العمل بالورشة 



 ١١

   ٠یزود العمال بالكمامات المناسبة لوقایة الجهاز التنفسي من األبخرة والغازات - ١
  مرایل) . -جوانتیات -تدریب العمال على استخدام مهمات الوقـایة الشخصیة وحفظها بطریقة سلیمة ( كمامات - ٢
   ٠اء الفص الطبي االبتدائي والدوري واستبعاد المصابین بأمراض حساسیة بالجلد والصدرضرورة إجر  - ٣
   ٠حظر تــخزین كمیات من صفائح الزیوت أو الدهـانات أو التنر بالورشة تزید عن حاجة العمل الیومى - ٤
  ٠حظر إلقاء األسطبة الـملوثة بزیوت الدهانات بالورشة - ٥
   ٠ت والتركیبات الكهربائیة فى حالة سلیمة ومأمونةالحفاظ على كافة التوصیال - ٦
  ٠توعیة العاملین بـمخاطر العمل وتبصیرهم بطرق الوقـایة منها  - ٧
   ٠تـختبر آالت الرفع المستخدمة بالورشة بصفة دوریة منتظمة بواسطة مسئولین مـختصین - ٨
  ٠ین على استخدامهاتوفیر وسائل المكافحة األولیة للحریق ( المطفأت ) وتدریب العامل - ٩

   ٠توفیر وسائل اإلسعافات األولیة وتدریب أحد العاملـین على القیام باإلسعاف األولى للمصابین -١٠
   ٠یحظر التدخین داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك -١١
األسطبة على األرض                                                               ً                            یـجب االهتمام بنظافـة األرضیات بصفة مستمرة والتأكد من خلوها تماما  من جمیع المخلفات وعدم ترك  -١٢

  سواء كانت نظیفة أو ملوثـة
  البطاریات اشتراطات السالمة واآلمان بورش شحن

    ً                   أوال : عند تصمیم الورشة
  ٠یجب أن تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لالشتعال -
  ٠الورشة على أال تقـل مساحتها عن ( سدس) مساحة٠یراعى توافر فتحات التهــویة الطبیعیة الكافیة  -
  ٠جب توافر فتحات اإلضاءة الطبیعیة المناسبة -
  ٠التركیبات الكهربائیة لألصول الفنیة المأمونة مطابقة كافة التوصیالت و -
  ٠ینشأ مدرج من مواد غیر قابلة لالحتراق لوضع البطاریات -
   ٠الطوارئ تزود الورشة بقاطع للتیار الكهربي لفصل التیار بعد انتهاء العمل الیومي أو عند -

      ً                       ثانیا  : أثناء العمل بالورشة
  ٠               ً                مكان مناسب بعیدا  عن حركة العمال فيیثبت جهاز الشحن  -
   ٠حالة سلیمة ومأمونة فيالتركیبات الكهربائیة  الحفاظ على كافة التوصیالت و -
  یجب عدم تخزین أحماض داخل الورشة تزید عن حاجة العمل الیومي. -
   ٠جاجي ( جمدانة) توضع بدورها داخل حوض من البناء یفرش قاعه بالرمل الناعمیحفظ الحامض داخل وعاء ز  -
  ٠توفیر مهمات الوقایة الشخصیة للعمال مثل الجوانتیات ضد األحماض وغیرها -
   ٠الكربون  دیأكستزوید الورشة بأجهزة اإلطفاء من نوع ثاني  -
  توفیر وسائل اإلسعافات األولیة . -

  مان بورش الدیزلواآل اشتراطات السالمة
    ً              أوال : عند التصمیم

  ٠تنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة للشتعال -
  ٠تنشأ األرضیة من بالطة خرسانیة  -
   ٠لزم االمــر إذایجب أن ال تقل مساحات فتحات التهویة الطبیعیة عن (سدس) مساحة الورشة، وتوفیر التهویة الصناعیة  -
  ٠ي وحوض غسیل ووسائل صرفتزود الورشة بمورد مائ -



 ١٢

   ٠یراعى مطابقة كافة التركیبات والتوصیالت الكهربائیة لألصول الفنیة السلیمة والمأمون -
أو صیانتها  إصالحهایتم  التيیراعى ترك فراغ ال یقل عن متر من كل جانب بالنسبة للسیارات أو الجرارت أو المعدات  -

   ٠بالورشة
  ٠أو عند الطوارئ الیوميبعد انتهاء العمل  يائالكهربلفصل التیار  لكهربائياتزود الورشة بقاطع للتیار  -

      ً                      ثانیا : أثناء العمل بالورشة
  ٠                                                                                                      ً القیام بأعمال النظافة الوقائیة وعدم ترك اسطبات ملوثة باألرضیة وحفظها داخل برامیل ویتم التخلص منها یومیا   -
  ٠مواد بترولیة بالورشة يیحظر تخزین ا -
  ٠غسیل األیدي بل تستعمل المواد المنظفة الصحیة المأمونة فيدام المواد البترولیة كالبنزین أو الكیروسین یحظر استخ -
  حالة سلیمة ومأمونة . فيیراعى الحفاظ على كافة التركیبات والتوصیالت الكهربائیة  -

  واآلمان بورش لحام الكاوتشوك احتیاطات السالمة
    ً                   أوال : عند تصمیم الورشة

   ٠تكون كافة عناصر الورشة من مواد غیر قابلة لالشتعال أنیجب  - ١
تخصیص غرفة مستقلة من مواد غیر قابلة لالشتعال لضواغط الهواء بحیث تتفق واالشتراطات الهندسیة المقررة وأهمها  - ٢

  ٠حالة حدوث انفجار فيمكان خال ومأمون  إلىالسماح بتنفیس الموجة االنفجاریة 
  ٠یة الطبیعیة بالورشة بحیث ال تقل مساحتها عن (سدس) مساحة الورشةتوفیر فتحات التهو  - ٣
  ٠التركیبات الكهربائیة لألصول الفنیةالمأمونة مطابقة كافة التوصیالت و - ٤
  أو عند الطوارئ .  الیوميلفصل التیار بعد انتهاء العمل  الكهربائيتزود الورشة بقاطع للتیار  - ٥

      ً                      ثانیا : أثناء العمل بالورشة
  ٠والمبینات الخاصة بضواغط الهواء تالعدادا ب التأكد بصفة مستمرة من صالحیة صمامات األمان ویج
  المدنیة أعمال الهدم والحفر والبناء واإلنشاءات الهندسیة المخاطر الناتجة عن-٣
  ٠یقصد بأعمال الحفر : جمیع األعمال التي یتم فیها حفر األساس والخنادق واألنفاق وغیرها  -
  ٠ال الهدم : هي جمیع أعمال إزالة األبنیة واإلنشاءات المدنیة بمختلف أنواعها أعم -
  ٠أعمال البناء : تعنى عملیات إنشاء البنایات أو ترمیمها أو صیانتها أو الطـالء وتجدید الزخرفة والتنظیف الخارجي  -
لحدیدیة أو الخرسانیة المسلحة وتشمل أعمال الطرق أعمال اإلنشاءات الهندسیة المدنیة : تعنى جمیع أعمال إقامة اإلنشاءات ا -
  لطائرات والمواني وأحواض السفن .مدارج ا و

  إحیتاطات السالمة لوقایة العاملین من أخطار أعمال الهدم والحفر والبناء
م جوانب الحفر وان تكون الجدران بمیل مناسب وتدعی أسفلعند حفـر خندق أو حفرة یجب أن تبدأ عملیة الحفر من أعلى إلى  - ١

بعوارض خشبیة لمنع انهیارها على عمال الحفر وان تجهز ممرات آمنة لعمال رفع األتربة كما یحب وضع إشارات تحذیر على 
  حفرة للوقایة من خطر السقوط فیهاحواف ال

ة من المباني التي یخشى ز یجب البدء في عملیات الهدم من األدوار العلیا مع اتخاذ الالزم نحو صلب الجـدران واألجزاء البار  - ٢
  ٠سقوطها 

یجب عدم إلقاء أنقاض المباني من أعلى والعمل على إزالتها بواسطة آالت رافعة أو مجارى مائلة محاطة بأسوار كما یجب  - ٣
   ٠باألسوار لمنع اقتراب المارة  أحاطه مكان األنقاض

كما یجب إحاطة  ٠علیها بأمان دون التعرض للسقوط  المشایات بعرض كاف یسمح بمرور العمال یجب أن تكون السقاالت و - ٤
أمتار من مستوى سطــح األرض ، كما یجب تزوید  )٨هذه السقاالت أو المشایات بحواجز جانبیة إذا كان ارتفاعها یزید على (



 ١٣

  ٠العمال بأحزمة اآلمان لوقایتهم من حوادث السقوط 
لها من خطر فاع مناسب تعمل على حمایة العاملین أو المارین أسفیجب عمل مظالت واقیة متینة بعرض كاف وحواجز بارت - ٥

  ٠سقوط األشیاء علیهم 
یجب توفیر مهمات الوقایة الشخصیة المناسبة لوقایة العاملین من مخــاطر السقوط أو االنزالق أو سقوط األجسام الصلبة  - ٦

   ٠علیهم 
  

  الكیمیائیة ثالثا : المخاطر
  

  ً      ً                                                                                     ورا  كبیرا  في حیاة األفراد والشعوب حتى أصبحت رفاهیة وتقدم الشعوب تقاس بما توصلت إلیه من اكتشاف تلعب المواد الكیمیائیة د
أحسن استخدامه كانت تعبر  فإذاالمواد الكیمیائیة واستخدامها في شتى مجاالت الحیاة ، واستخدام المواد الكیمیائیة سالح ذو حدین 

ذا أسئ استخدام هذه المواد فأنها تفصح عن الوجه القبیح الذي یسبب دمار البشریة أما إ ٠٠عن الوجه المضيء والمفید للبشریة
  -إحدى الصور التالیة : فيویهدر حیاة األفراد وتوجد المادة الكیمیائیة في بیئة العمل 

  ٠الغازات واألبخرة  -
  ٠غیر عضویة )-األتربة ( عضویة  -
  ٠المذیبات) -القلویات  - السوائل( األحماض  -
  - لك تعتبر المواد الكیمیائیة من أشد وأخطر ما یواجه اإلنسان ألسباب كثیرة نذكر منها ما یلي :لذ
  ٠صلبة )  -غازیة  -أن المواد الكیمیائیة تأخذ أكثر من شكل فهى تتواجد على صورة ( سائلة  -
  ٠مسة الجلد ) أن قدرة نفاذها إلى جسد اإلنسان سریعة وعن طــریق ( الجهاز التنفسي والهضمي ومال -
                                                                                        ً                            أن تأثیرها على أعضاء الجسد یتم بتفاعلها مع بعض أعضاء الجسم وبالتالي فأنها تؤثر فیه تأثیرا  سیئا مثل تلیف الرئة وتسمم  -

  ٠الدم 
  ٠أن درجة التأثیر الحاد الذي ینتج عن هذه المادة بالجسد قد یحدث فور دخولها للجسد أو یحدث بعد فترة زمنیة  -
  ٠ه المـواد لیس لها طعم وال لون وال رائحة وبالتالي یصعب على اإلنسان اإلحساس بها أو سرعة اكتشافها أن بعض هذ -
  ٠أن سرعة انتشار هذه المواد من أماكـن تواجدها یوسع قاعدة تأثیرها وما تحدثه من أضرار  -
  ٠اء الجسم أن وجود هذه المواد بالجسم یؤدى إلى عدم االتزان وتؤثر على كفاءة بعض أعضـ -
  ٠تآكل واالنفجار والحریق الذاتي              ً                                           قد تحدث تأثیرا  في بعض أجهزة ومعدات العمل مثل الصدأ أو ال -

  توافرها لوقایة العاملین من مخاطر المواد الكیمیائیة بالمهنیة الواجاشتراطات السالمة والصحة 
رض للمواد الكیمیائیة المستخدمة سواء أكانت هذه المادة یجب توفیر االحتیاطات الكفیلة بحمایة العمال المعرضین لخطر التع - ١

  ٠ح بها والموضحة بالجدول المرفق في الحالة الغازیة أو السائلة أو الصلبة وجعلها ضمن الحدود المسمو 
ضیة یجب أجراء الفحص الطبي االبتدائي على العمال عند التحاقهم بعمل یعرضهم للمخاطر الكیمیائیة الكتشاف أي حالة مر  - ٢

قارنتها بنتائج ظاهرة أو كامنة تؤثر على العمال بشدة عند تعرضهم للملوث الكیمیائي ویحتفظ بنتیجة الكشف الطبي بملف العامل لم
  ٠الفحوص التالیة 

                                                                                          ً               یجب أجراء الفص الطبي الدوري على العمال المعرضین للمخاطر الكیمیائیة الكتشاف أي مرض مهني مبكرا  نتیجة التعرض  - ٣
  ٠قة العمال الطبیة لطبیعة العمل لتأكد من استمرار لیالها وا

  یجب توفیر الوسائل الفنیة الفعالة للوقایة من المواد الكیمیائیة الضارة مثل:  - ٤
                                            ً                                        ً   استبدال العملیات الصناعیة التي تستخدم موادا  ضارة بالصحة بأخـرى غیر ضارة أو أقل ضررا  . -
أماكن خاصة بها لتقلیل عدد العمال المعرضین مع تدبیر وسائل الوقایة لهذا العدد  فية عزل العملیات الصناعیة الضارة بالصح -



 ١٤

  ٠القلیل من العمال 
                              ً                                                                                    استخدام الماكینات المقفلة تماما  والتي ال ینتج عن استعمالها أي شوائب وال تحتاج لمالمسة العاملین لمكان الضرر كلما أمكن  -

  ٠ذلك 
    ً                                                                                 نیكیا  وال تحتاج لألشراف المباشر من العمال على إدارتها بحیث یمكن تشغیلها مع بقاء العامل اختیار اآلالت التي تدار میكا -

  ٠على بعد مأمون حتى ال یتعرض الستنشاق الغازات أو األبخرة أو األتربة الضارة أو طرطشة السوائل المتصاعدة من الماكینات
  ٠األدخنة الضارةاستخدام طرق الترسیب أو الترطیب للتخلص من األتربة أو  -
استخدام التهویة سواء كانت تهویة عـامة أو تهویة موضعیة بجوار مكان تصاعد الغازات واألبخرة أو األدخنة أو األتربة الضارة  -

  ٠لتجمیعها والتخلص منها قبل أن تصل إلى محیط تنفس العمال 
ن أماكن ترسبها حتى ال تتصاعد إلى الهواء مرة أخرى استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطیب إلزالة األتربة أو الشوائب م -

  ٠ویستنشقها العمال إذا استخدمت طریق الكنس العادیة 
              ً                                              بیئة العمل تبعا  لنوع النشاط المزاول وتسجیلها ومقارنتها بصفة  فيیجب إجراء القیاسات الدوریة الالزمة للمخاطر الكیمیائیة  - ٥

  ٠موح بها ن أنها ضمن الحدود المسدوریة للتأكد م
مطابقة للمواصفات  یجب توفیر مهمات الوقایة الشخصیة للعاملین والتي تتناسب مع طبیعة العمل الذي یقوموا به وان تكون - ٦

  ٠الفنیة لذلك 
سم یجب توفیر المیاه الكافیة لالغتسال أو االستحمام للعمال بعد انتهاء الدوام وقبل مغادرتهم مكان العمل إلزالة ما یعلق بالج - ٧

 من ملوثات كیمیائیة ضارة مع توفیر معدات النظافة مثل ( الصابون والمناشف وغیرها ) ویجب تأمین أد شاش للطوارئ في أماكن
  ٠العمل بحیث یسهل الوصول إلیها 

األماكن یجب توفیر مكان خاص الستبدال مالبس العمال بمالبس العمل أو العكس حسب طبیعة العمل على أن تكون هذه  - ٨
  ٠یدة عن أماكن التعرض بع
ب أو التدخین داخل                                          ً                                                      یجب توفیر أماكن لتناول العمال للطعام بعیدا  عن أماكن العمل ( التعرض) ویمنع تناول الطعام أو الشرا - ٩

  ٠أماكن العمل 
تزام بالتنبیهات واالل ٠یجب توعیة العاملین بمخاطر المواد الكیمیائیة الموجودة في بیئة العمل وكیفیة حمایة أنفسهم منها  -١٠

  ٠كات المنتجة للمواد الكیمیائیة والتحذیرات التي تصدر عن الشر 
توفیر التهویة المالئمة داخل المخازن أتمر یضمن سالمة المواد المخزونة مع الوضع في االعتبار مراجعة وسائلها الصناعیة  -١١

  ٠شغیلها في إطار قواعدها الفنیة تباعا وت
جسمك فمن الواجب علیك استخدام تیار من الماء على موضع  أجزاءملتهبة على مالبسك أو اى من  عند انسكاب أیة مواد -١٢

ضاعف اإلصابة والحد من مع سرعة التخلص من المالبس الملوثة وعدم االقتراب من أماكن اللهب المكشوف وذلك لمنع ت اإلصابة
  ٠خطورتها 

ر مواد الكیمیائیة السائلة ذات الصفات الخاصة لذا یجب وضعها فى االعتباأحماض الهیدروكلوریك والنتریك والكبریتك من ال -١٣
  ٠عند تخزینها أو التعامل معها 

الحرائق  عند تخفیف األحماض المشار إلیها یراعى إضافتها للماء ولیس العكس منعا لحوادث االنفجارات ودرء أحد مسببات -١٤
  ٠بالمختبرات الكیمیائیة

  ٠أیة مواد أخرى قویة التأكسد  أوهیدروكلوریك بجوار حامض النیتریك یحظر تخزین حامض ال -١٥
یحظر تخزین حامض الكبریتیك مع حامض النیتریك أو مع أیة مواد كیمیائیة سائلة لها صفة التبخر أو تشتمل على عناصر  -١٦

  سید ومشتقاته .مؤكسدة مثل البیروك
  ٠ب الوسائل من وجهة نظر السالمة كبة على األرض من انساستخدام الرمال والتراب المتصاص األحماض المنس -١٧



 ١٥

معالجة األحماض المسكوبة على األرض بكمیات وفیرة بالجیر المشبع بالماء او مادة قلویة من الوسائل المناسبة واجبة  -١٨
  ٠ األتباع

یات من األحماض ظیف األرضمن انسب الوسائل لتن ٠/٠ ٢٠ إلى ١٠استعمال محلول كربونات الصودا المركز بنسبة من  -١٩
  ٠المسكوبة علیها 

  ٠ن تخزینها آمر في غایة األهمیة منع دخول غیر المختصین إلى داخل مخزن المواد الكیماویة وفرض الرقابة على أماك -٢٠
  ر في غایة األهمیة د والضیاع أمتعلیمات استالم وتسلم المواد الكیمیائیة بإثباتها في السجالت المعدة لذلك لمكافحة الفق إتباع -٢١
  ٠ األتباعب على كیفیة استعمالها من احتیاطات السالمة الواجبة یتوفیر وسائل المكافحة األولیة للحریق والتدر  -٢٢
  ٠یتفادى سقوط العبوات الزجاجیة  -٢٣
  ٠وق في التعرف المواد الكیماویة الشم أو التذ أویجب عدم استخدام حواس اللمس  -٢٤
  ٠كهربائیة او الشرارات الحراریة لمواد القابلة لالشتعال في أماكن باردة بعیدة عن مصادر التجهیزات التحفظ ا أنیجب  -٢٥
یجب معرفة الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد المستخدمة فى التجارب بالمختبرات وكذلك معرفة خواص المواد الناتجة من  -٢٦

  ٠صیة من نظارات وكمامات وقفازات قایة الشخالتفاعالت وعلى ضوئها یتم اختیار مهمات الو 
یجب ارتداء المعطف الخاص بالمختبرات الكیمیائیة أثناء إجراء التجارب وحظر ارتداء المالبس الفضفاضة أمر هام لمنع  -٢٧

  ختبرات .حوادث داخل الم أوحدوث إصابات 
اغ المخصص لكل فرد في وذلك بوضع الفر  تكون أعداد الطالب داخل المختبر تتناسب مع مساحة المختبر أنیجب  -٢٨

  ٠االعتبار 
  ٠ك بالنسب لخطوات إجراء التجارب یجب على الطلبة االلتزام بتعلیمات المعلم وذل -٢٩
  ٠بالمختبر والتأكید على تنفیذها تواجدهم  أثناء إتباعهایحب على الطلبة  التيیجب على المعلم كتابة تعلیمات السالمة  -٣٠
بحیث ال یوجد أمامه عوائق تمنع  ألیهعلم معرفة مكان مفتاح التحكم في الغاز وان یكون سهل الوصول یجب على الم -٣١

  ٠ع تدفق الغاز في حاالت الطوارئ الوصول إلیه بسرعة وذلك لمن
  ٠تشتعل بمجرد تعرضها للهواء  أنهایجب حفظ الفسفور األبیض واألصفر تحت سطح الماء لمنع اشتعالها تلقائیا حیث  -٣٢
  ٠یة أو المواد القابلة لالشتعال                    ً                  مكان جاف مستقل بعیدا  عن المواد العضو  فيیجب تخزین النترات  -٣٣
 ألنها          ً  داخلها نظرا   إلىمحكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء  أوعیةداخل  األلمنیومیجب حفظ البوتاسیوم والصودیوم ومسحوق  -٣٤

  ٠تصدر غازات قابلة لالشتعال  أورارة درجة الح فيتتفاعل مع الماء ویصحب ذلك ارتفاع 
إشعال النار أو التدخین درجة مئویة ویحذر  ٢٤درجة حرارة ال تزید عن  فيیجب حفظ األكسید فوق العضویة بمكان مظلم  -٣٥

  ٠بالمكان
ویجب  ٠ة)درجة مئوی١٥حدود  فيمكان جاف وعند درجة الحرارة العادیة ( فيعند تخزین كلوریت الصودیوم یجب تخزینها  -٣٦

     ً       ت نظرا  ألنها مواد قابلة لالشتعال مثل األخشاب ، القش، المنسوجات، المواد الدهنیة، الزیو  أوأن ال تالمس المادة اى أحماض 
  ٠مادة مؤكسدة قویة

  ٠وات القریبة من العبوة المشتعلةال تطفأ بالماء ویمكن استخدام الماء فقط لتبرید العبوة من الخارج والعب -٣٧
تعرضت المادة لحامض قوى ینطلق غاز ثاني أكسید الكلور وهو غاز سام جدا ویسبب تآكل المواد المعدنیة وقد یؤدى  إذا -٣٨
  ن بعیدا عن األحماضالجو ولهذا تخز  فيزاد تركیزه  إذاانفجارات نظرا لقابلیته لالشتعال  إلى
طبیب إلجراء اإلسعافات بالماء وتعرض الحالة على ال                                              ً جزء من أجزاء الجسم للمواد الكیماویة یغسل جیدا   أيحالة تعرض  في -٣٩

  ٠السریعة 
  ٠د للماء مع التقلیب ولیس العكس عند تحضیر محلول بیروكسید الصودیوم یضاف البیروكسی -٤٠
اعاة ویجب مر  ٠المواد القابلة لالشتعال أواألحماض المعدنیة  أویتم تخزین بیرسلفات االمونیوم بعیدا عن المواد المختزلة  -٤١



 ١٦

محالیلها للجلد او العین  أوالخ ویجب عدم مالمسة المادة ٠٠عدم تعریضها لمواد منشطة للتحلل مثل الحدید والنحاس والرصاص
ذا تعرض الجسم  - الجوانتى  -تسبب حروق كیماویة وحراریة شدیدة ویراعى لبس مهمات الوقایة مثل النظارات  أنهاحیث   أو ٕ               وا 
  ٠ء الوفیر س لها تغسل جیدا بالماالمالب
دم تعریضها یجب تخزین نیتریت الصودیوم بعیدا عن المواد األخرى القابلة لالشتعال او المختزلة او أمالح األمونیوم وع -٤٢

  ٠لدرجات حرارة مرتفعة
بلة مواد مختزلة او مواد قا أوالنقل آلي أحماض معدنیة  أواالستخدام  أویجب عدم تعریض كلورات الصودا أثناء التداول  -٤٣

  ٠یاه ساخنة حتى ال تحدث انفجاراتلالشتعال ، وعند تحضیر محالیل كلورات یراعى استخدام ماء بارد وال تستخدم م
المواد القابلة لالشتعال ، ونظرا لخواصه الحامضیة  أوالمختزلة  أویجب تخزین حامض الكرومیك بعیدا عن المواد القلویة  -٤٤

 أوالجهاز التنفسي  إلىمادة سامة وآكلة للجلد ویؤدى وصولها  أنهالشخصیة فضال عن والمؤكسدة تراعى احتیاطات الوقایة ا
  ٠التهابات جسیمة  إلىالهضمي 

  الحــروق الكیماویـــة 
تصیب المواد الكیماویة جسم اإلنسان بحروق نتیجة تأثیرها المباشر ولیس نتیجة للحرارة وهذه المواد قد تكــون فى أحدى الصور 

  التالیة :
  ٠الخ  ٠٠٠٠حمض الخلیك الثلجى  -حمض النتریك  -حمض الكلوریك  -: حمض الكبریتك  األحماض) ١
  ٠محلول البوتاسیوم ، األمونیا ، والكلس ، والنشادر  - ) القلویات : الصودا الكاویة ٢
  ٠السلینیوم  - البروماید  - األنتیمون  -الفسفور  -: أمالح بعض العناصر مثل الزئبق  األمالح) ٣
  ٠غاز النشادر  -) الغازات : غاز الكلور ٤
  ٠والمطهرات  األلوان) مساحیق إزالة ٥

   ً  ضررا   إلىمصلحة المصاب ألن ذلك یؤدى  فيوذلك الن مرور الوقت لیس  الفوري اإلسعافوتتطلب الحروق بالمـــواد الكیمیائیة 
یسكب على الجزء المصاب بكمیات كبیرة  أنالكیمیائیة بشرط  ، ویعتبر المـــــاء من أفضل الوسائل لمعالجــة الحـروق لإلنسانأكبر 

  ٠وبأسرع وقت ممكن 
التجارب أو  إلجراءعملیات التداول و التخزین أو التحضیر  فيومن خالل تعاملنا مع المواد الكیماویة بالمختبرات المدرســـیة سواء 

السالمة والصحة المهنیة مما  إجراءاتفرد نتیجة عدم أتباع  أيب أجراء الطلبة للتجارب المقررة بالمناهـج الدراسیة فقد یصا أثناء
  :یلينوضحها فیما  والتيللعین  إصاباتینتج عنه حروق للجلد أو 

    ً                        أوال  : حروق الجلد الكیماویة
  أهمهامن  والتيأو التعرض للمواد الكیماویة سالفة الذكر  اإلنساننتیجة تالمس مباشر لجسم  اإلصابةوتحدث 

  ٠القلویات والغازاتو  األحماض
  : األحماض) ١

  نوعین هما : إلى اإلنسانونقسم حسب تأثیرها على جسم 
ظهور فقاعات  إلى باإلضافةللجـزء المصاب  فيالمصاب حــروق مباشر  لإلنسانتسبب  والتيذات التأثیر السریع  األحماض - أ

  ..٠نفس الجزء  فيأو نقط 
نما یشعرال ت والتيذات التأثیر البطئ  األحماض -ب                                                   ٕ         سبب لإلنسان المصاب الم بعد التعرض مباشرة للحامض وا 

  ٠مساحة عمیقة إلىتكون كافیة الختراق الحامض الجلد  والتيساعة) ٢/١-٤/١به بعد فترة تترواح بین ( 
  ) القلویات٢

لك ألنها لها قدرة أسرع على وذ األحماضتسببه  التيأكبر من  اإلنسانالحروق الناتجة عن التعــرض للقلــویات لها تأثیر ر علـى 



 ١٧

یبقى لمدة أطول حتى بعد غسلها بالماء أو  األنسجةالداخلیة وخــالیا الجلد ، كما أن تأثـــیرها السیئ على  األنسجة إلىالنفاذ 
  داخل إلى القلويمعادلتها بالمواد المضادة ، وفى هذه الحــالة وبعد نفاذ المحلول 

  دها یحدث التئام سطحي لتقرح عمیقوكأنه مشبع بالماء بع                                ً أنسجة الجلد ، فالجلد یبدو شاحبا  
  إلسعافات األولیة لإلصابة بالحروق الكیمیائیةا
                  ً                                                                   المسبب للحرق فورا  وذلك بغسل الجزء المصاب بماء جـــار بأســـرع ما یمكن ویجب أ، تستمر إزالةیجب  - ١

  ٠الماء مدة ال تقل عن عشر دقائق عملیة غسل الجزء المصاب ب
  ٠لمصاب ولكن یجب سكب الماء بهدوءمیاه تحت ضغط حتى ال تضر جلد ا استعمالیجب تجنب  - ٢
  فیجب سكب كمیة من  وأالأمكن ذلك  إذاحالة تعرضها للمواد الكیماویة  فيیجب خلع مالبس المصاب  - ٣

  ٠للمادة الكیمیائیة على المالبس الماء أو المضاد
  : یليكما من تأثیر ها على الجزء المصاب  یجب معادلة المادة الكیمیائیة للتخفیف - ٤

  * الحروق الناتجة عن التعرض لألحماض تعادل بوضع قلویات ضعیفة مثل بیكربونات الصـــودا على الجزء
  ٠المصاب 

  ضعیفة مثل الخل الخفیف أو حامض اللیمون أحماض* الحروق الناتجة عن التعرض للقلویات تعادل بوضع 
  محلول یسمى  أیضاالعین تعادل ) ویستخـدم  فيالعین فال یستعمل  إصابةـدا أو عصیر اللیمون ( ما عـ
  ٠رة في تعادل األحماض والقلویات له قد الذيمحلول الفوسفیت المتعادل 

  وینشف  أخرىبعد االنتهاء من معادلة المادة الكیمیائیة المسببة للحرق یتم غسل الجزء المصاب بالماء مرة  - ٥
  مساحة الجزء المعـــرض معقم مع مراعاة عدم فتح الفقاقیع الجلدیة حتى تقلل من شاش باستعمالویربط 

  ٠للمیكـــروبات 
  ٠الصدمة العصبیة  أو األلممثل  أخرىتعرضه لمضاعفات  حال فيالمصاب  إسعافیجب  - ٦
  ٠المصاب لمعالجة  األمرلزم  إذاالمستشفى  إلى األولیة اإلسعافاتعملیات  إجراءیجب نقل المصاب بعد  - ٧

  العین بالمواد الكیمیائیة إصابات
مهم  أمربشكل صحیح وبسرعة  اإلسعافبها، لذلك فأن عملیة  اإلصابةحالة  فيتسبب المواد الكیمیائیة تأثیر كبیر على العین 

نقاذها  ً                   جدا  للحفاظ على العین  العین  أنسجةاختراق                      ً              بالمواد القلــویة نظرا  لقدرتها على  اإلصابة حال فيمن تلف محقق وخاصــة   ٕ       وا 
حداث    ٠الحروق العمیقة والضرر الشدید بها   ٕ     وا 

  بالمواد الكیمیائیة اإلصابةحالة  فياإلسعافات األولیة للعین 
  وذلك بوضع رأس المصاب تحت صنبور الماء مباشــــرة أو غمر رأس النقيیجب غسل العین المصابة بالماء  - ١

  ٠المصاب بالمـــاء 
  على المسعف فیجباب بفتح وغلق عینه داخل الماء بقــوة وقد ال یستطیع نتیجة األلم یقوم المص أنیجب  - ٢

  ٠عملیة الغسیل  إلجراءالقیام بفتحها 
  مواد كیمیائیة للمعادلة داخل العین إال محلـــــول الفوسفیت المتعادل ( إن وجد )  أيیجب عدم استعمال  - ٣

  اهم ولكن یتم وضــع غیار معقم على عین المصاب ونقله نوع من القطران أو المر  أيكما ال یجوز وضع 
  ٠إلى المستشفى للعالج 

  مدیر الجودة والسالمة المهنیة اعداد وتقدیم /
  المهندس سمیر خالد

  



 ١٨

  
 


