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األمن والسالمة
المباني والمنشآت الحكومیة

حكومة رأس الخیمة–دائرة المالیة 

سالمتك تھمنا
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دائرتنان السالمة و الصحة المھنیة في ا

، ودر

العملي المنطلق نسعى إلى تطبیقھ على الواقع

-:من خالل

یر معدات السالمة و الوقایة الصحیة للعاملین .فتو-1
توفیر الجو الصحي للعاملین من خالل اآلتي :-2
A. إجراء الفحوصات الدوریة لمواقع العمل .
Bفي مجال اإلسعافات األولیة للتوعیة إسعافھ. إقامة دورات
المھنیة ھي مسئولیة الجمیع .السالمة والصحة -3
االلتزام بقواعد و -4

األمنیة .
5-

خالل بیعھا و االستفادة منھا . مخلفات الشوائب من 
6-

عمل .
7-

co,2البودرة +
 (
8-

یفة .لإلصابات الخف
9-

الحاالت الطارئة .
10-

الموظفین .
11-

اإلبداعیة التي تساعد في التقلیل من اإلصابات ومخاطر العمل .
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:مفھوم الصحة و السالمة المھنیة
حة على سالمة وص

و الحفاظ على الممتلكات من خطر التلف و الضیاع .

-تحقیقھا:

1-

المھنیة .
2-

البشري و المادي .

-ولكي تتحقق األھداف السابق ذكرھا ال بد من توافر المقومات التالیة:
في المنشآت .التخطیط الفني السلیم و الھادف ألسس الوقایة -1
التشریع النابع من الحاجة إلى تنفیذ ھذا التخطیط الفني .-2
التنفیذ المبني على األسس العلمیة السل-3

المتخصصة لضمان استمرار تنفیذ خدمات السالمة و الصحة المھنیة. 

طریقة اإلسعافات األولیة في الحاالت التالیة :
اإلسعافات في حالة الحروق من الدرجة األولى :

دقیقة .20تبرید الحرق بالماء لمدو -
طع الثلج كي ال یزداد تلف األنسجة.ال ینصح بوضع ق-
تجنب نزع المالبس الملتصقة بالحروق بالقوة .-
-

المصاب .
أقرب مركز طبي .إلىنقل المصاب -

-اإلسعافات في حالة الجروح:
-

النزیف .
أقرب مركز صحي .إلىإسعافھنقل المصاب بعد -
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-:ةالكھربائی
-

.
-

.القلب
یغطى جسم المصاب بغطاء للتدفئة .-
المستشفى .إلىینقل المصاب -

اإلسعافات في حالة الكسور .
-

العالقات الخاصة بھ .
عدم تحریك الطرف المصاب .-
عدم ا-

سحبة .
ع جبیرة مؤقتة في حالة توافرھا .تثبیت الطرف المصاب بوض-
اقرب مستشفى أو مركز صحي .إلىنقل المصاب -

اإلسعافات في حالة النزیف :
-

نظیف .
-

كسر .
یربط الضماد جیداً بینما یظل العضو مرفوعاً .-
قد یصبح الغیار مشبع-

تنزعھ .
-

ویربط بضغط.
مراقبة المصاب من حدوث الصدمة .-
اقرب مركز طبي .إلىینقل المصاب -
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-عملیة اإلخالء في حاالت الطوارئ:

.الطوارئتوضح فیھا مخارج للمنشاةارسم خارطة -1
.المنشأةج حدد مكاناً للتجمع خار-2
3-

للخروج .
تأكد من خلو الممرات المؤدیة إلى المخرج من العوائق .-4
5-

إعالمكم بانتھاء الخطر .
a.Ctrl Key and

Press)الدور السادس )، الدور الخامس

-واجبات فریق األمن و السالمة :
ونقاط التجمع .الطوارئمخارج طریق مسالك الھروب وإلىإرشاد الموظفین -1
ذات القیمة .األشیاءنقل الوثائق و -2
تقدیم اإلسعافات األولیة ورفع الروح المعنویة للموظفین .-3
.اإلنقاذمكافحة الحرائق ومساعدة فریق اإلطفاء و -4
التأكد من إغالق األبواب و النوافذ فیما عدا المخارج المخصصة لعملیات اإلخالء .-5
ل التیار الكھربائي .التأكد من فص-6
على عملیات اإلخالء .اإلشراف-7
وزارة الصحة ) –التأكد من عملیة االتصال بالجھات المختصة ( الدفاع المدني -8
التأكد من وصول الفرق المتخصصة إلدارة الدفاع المدني و الحریق .-9

-الوقایة من حوادث األجھزة الكھربائیة :

الكھرباءالرغم من الفوائد الكثیرة 
تشكل خطورة على سالمة األر

أو وفاه الكثیر من ااالنفجاراتوقوع الحرائق و 

التوصیالت الكھربائیة أو عند االستخدام .
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وللوقایة من مخاطر الكھرباء .
إن-

روفي مثل ھذه الحاالت ینبغي أن یكون 
بقاطع أرضي تلقائي .

كھرباأجھزةال تلمس أي مفاتیح كھربائیة أو -
بالغة علیك.ذلك یشكل خطورة 

-

مھ.جھاز كھربائي قبل استخدا

أجھزة أو-

أو 
الكھرباء.

-
المستعملة.

-

استعمالھا .
یجب إجراء صیانة دوریة ألجھزة الكھربائیة وعند اكتشاف أي -

و المفاتیح الكھربائیة المكسورة فوراً.
-

انتھاء الدوام .
تذكر دائماً أن استعمال محوالت التو-

وأنھا تستخدم بصفة مؤقتة ولیست دائمة.

-نصیحة ھامة :
حإذا ال

تنفیذ إجراءات أنالقارئسارع باتخاذ الالزم على الفور باستدعاء الفني المختص واعلم عزیزي 
حوادث الكھرباء:السالمة ال تكلفك الكثیر إذا ما قورنت بالتكلفة التي قد تخلفھا 

انبعاث رائحة احتراق أو أیة روائح أخرى من األجھزة أو األسالك الكھربائیة .-
سماع أصوات الطنین أو األزیز غیر العادیة الصادرة من شبكة الكھرباء .-
أي شيء یعمل بالكھرباء .الشعور بوخز خفیف عند لمس-

الوقایة من حوادث مروحة شفط الھواء .
نشوب حرائق :



22/01/2014Page7االصدار الثاني سالمتك تھمنا

التأكد من إغالق-1
طویلة.

یجب تنظیف المروحة بإزا-2
التیار الكھربائي عنھا قبل القیام بذلك.

اختیار أنواع ذات كفاءة عالیة تجنبك المخاطر.-3

الوقایة من حوادث السقوط و التعثر واالنزالق .
نھا إحدى أھم الحوادث المؤدیة للوفاة بعد حوادث الطرق .حیث كو

ویمكن أن تقع حوادث السقوط في أي وقت وفي أي مكان.
وبالتالي فینبغي إتباع تدابیر الوقایة التالیة:

1.1
المؤدیة إلى الشرفات 

وضع حواجز وموانع مناسبة ت.2
و الشرفات .

یراعى عدم وضع األثاث ذي األطراف الحادة في الممرات ..3
4.

وقوع حوادث االنزالق.
5.

ومن ثم السقوط.

الوقایة من حوادث الحمامات .

-شدیدة لذلك علیك :
1-

البالستیك الخشن .
2-

خاصة یستعین بھا الشخص أثناء النھوض أو التحرك .

دلیل السالمة ألعمال المكتبیة :

الجلوس على العمل بل 

تكمن الخطورة
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مستوى اللیاقة البدنیة و النفسیة لدیھ.انخفضتأنھ كلما زادت رفاھیة حیاة اإلنسان كما 

مجھود بدني بسیط. فترى الواحد منھم أنفاسھ تتقطع من مجرد صعود الدرج. ویتصبب ع
مجرد الجرد لعشرات

كاألزماتبأمراض جدیدة 

بأمراض العمود الفقري, ویجب علینا أن اإلصابةالمستمر باإلرھاق و الشعورو الشرایین 
حقیقة ھامة ھو أنھ كلما قضیت من یومك وقت أو

ءأكثر استرخایمكن. وأصبح جسمك یؤدي وظائفھ الحیویة بطریقة 
20انتفاخاً یحدث ف

احة التامة و اإلنتاجیة العالمیةتنعم فیھ بالصحة و السالمة و الربمكتبك عملك بمكتبك في مناخ 

-فیما یلي:
ینبغي التأكد من توافر اإلضاءة -1

مع طبیعة عملك طبقاً لجداول حدود األمان المعمول بھا في 
ھذا المجال والتي حددتھا تشریعات السالمة.

2-

ال یؤدي حتى فوقھتكون الكتب أو أدوات الكتابة موضوعة 
ویستحسن أن یوضع ھذا الوھج الناتج من انعكاس الضوء على ھذا السطح إلى تعویق الرؤیة 

المصباح خلفك .

3-
أن یومراعاةعینیك على شيء آخر غیر الشاشة من وقت آلخر للحد من إجھاد العینین. 

على سالمة الذراع و الكتف .

4-
استقامةالفقري في وضع 

وضع الجلوس وأن تكون للكرسي الكرسي قابالً للتعدیل في
قاعدة توفر أقصى درجات الثبات .
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5-

لعضالت الجسم .

6-

ر بمكان عملك.وقت آلخ

7-

.ئاألولیة. وال تنسى أن تكون مدرباً وملماً بطریقة استخدام تلك الوسائل في حاالت الطوار

8-
ألن ذلك یعرضك لمخاطر الحریق .

وأخیراً 
ال تشعر بنتائجھا السیئة إال بعد أن تتعدى منص

السالمة للحفاظ على ما تبقى لنا من صحة أنعم هللا بھا علینا .

المتك تھمنا،،،س


