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 تنف�ذي ال ملخص ال 1

و�د المنظمات بمعلومات و�رشاد ف ي إطار عتماد اال ك�ف�ة الحصول ع� عن  ات وضعت هذە المبادئ التوجيه�ة ل�ت
امات الاالمتثال �ف ف ل�ت

 لما هو   Respirable Crystalline Silica)(ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �بالسوالمرتبطة الصحة والسالمة معينة متعلقة ب
�
طبقا

ي المبادئ التوجيه�ة. 
 موضح �ف

ي األقسام نصوص عليها لبات الم للحصول ع� االعتماد، �جب أن تمتثل المنظمات للمتط
ي   9-3�ف

وأن تنفذ اإلجراءات الموضحة �ف
 . 10القسم  

كة   كة شهادة اعتماد ( ،Greencapبمجرد تأ��د االعتماد من ِقبل �ش  ). ج ) (المرفق Certificate of Accreditationسُتصدر ال�ش
 كامً� لجميع المت

�
ي مجا�ي الصحة والسالمة للمنظمة. ل�س من المقصود أن تكون هذە المبادئ التوجيه�ة وصفا

�ع�ة �ف طلبات الت�ش
ي مجا�ي الصحة مشورة من جهات متخصصة جميع المنظمات ع� ال يو� �شدة بأن تحصل 

اماتها �ف ف المتعلقة باالمتثال لجميع ال�ت
 والسالمة ل�ل وال�ة أو إقل�م. 

 مقدمة  2

توف�ي إرشادات �شأن ك�ف�ة إدارة  ب )  Health and Hygiene Guidelineيتمثل الغرض من هذە المبادئ التوجيه�ة للصحة والنظافة (
ن  ع ها قطر  �قل – ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق، والغبار الدقيق للغا�ة (النسبة القابلة لالستنشاق � الصح�ة المرتبطة بالسالمخاطر 

)، الذي يتولد نت�جة تصنيع ومعالجة وقطع و�شك�ل و�عادة �شغ�ل المنت 10 ي تحتوي ع� الس م�كرو م�ت ل�كا مثل الحجر  �جات الىت
 .
�
 الُمصّنع هندس�ا

ق   ي األ�سجة مما يؤدي إ� مرض الّسحار أل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق دفاعات الجسم وتدخل  �الستخ�ت
 �ف

�
ف مسببة ندو�ا سفل الرئتني

 . الوفاةالذي �مكن أن �سبب  الس�ل��ي 
راض القلب وأمراض والسل وأم  � حاالت مرض�ة أخرى مثل أمراض ال��قابلة لالستنشاق إل�كا المتبلورة ال� �مكن أن يؤدي التعرض للس

ي قد تتطور حىت �سبب  -المزمن  وي�سداد الرئ اال المناعة الذات�ة وداء   . الوفاة(مثل مرض انتفاخ الرئة) والىت
�عات الصحة والسالمة الخاصة بالوال�ة (أو اإلقل�م). بوج ه عام، �جب أن �ضمن األشخاص الذين ُ�ديرون تخضع جميع المنظمات لت�ش

 أو 
�
، ألق� حٍد ممكن من الناح�ة العمل�ة،  )Persons Conducting a Business or Undertaking (PCBU)( تعهدا� عمً� تجار�ا

ي مكا
ط ل�كا المتبلورة القابلة لال �ف�ما يتعلق ب�دارة المخاطر المرتبطة بالسو ن العمل. صحة وسالمة العّمال �ف �عات  ستنشاق، �ش�ت ��ش

�عات اإلقل�م�ة ( :  )State and Territory Legislationالوال�ة والت�ش  ما ��ي

 أو  . أ 
�
 لعّمالهم؛ بتوف�ي بيئة عمل آمنة   تعهدا� إلزام األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� تجار�ا

 أو  . ب
�
ي تتضمن الس بخفض التعرض للملوثات المحمول  تعهدا� إلزام األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� تجار�ا ي الجو الىت

ل�كا المتبلورة  �ة �ف
ف منخفض إ� أ   مكنم حّد  دىف القابلة لالستنشاق إ� ترك�ي

�
ي التعرض الشخ�ي ل�صبح أقل من المعاي�ي المنشورة   عمل�ا

والتحكم �ف
ي مكان العمل؛ 

 للتعرض �ف

�عات  هذەتحدد .   ج  ي مكان العمل بالنسبة للسالت�ش
  0.1المتبلورة القابلة لالستنشاق ال ي��د عن  كا ل�� مع�ارا� للحد األق� للتعرض �ف

ي المرجح ( م��ــع �ت م/  غمل الحد األق�  ساعات) (أي  8) ع� مدار Time Weighted Average TWA(المتوسط الزمىف
ي المرجح الذي قد يتعرض له العامل ع� مدار يوم عمل مدته ثمان ساعات ع� مدار  أسب�ع عمل يتكون من  للمتوسط الزمىف

 ة أ�ام)؛ خمس

ط .    د  . أ  �عات�ش�ت ي  الت�ش
األسب�ع  بالنسبة للعمال الذين �عملون أ�ام عمٍل ممتدة (ورد�ات مطولة) أو الذين تتفاوت أ�ام عملهم �ف

كة  أن يتّم   لذلك.وضعت �ش
�
كة هذە المبادئ التوجيه�ة، و�ي  Greencapتعد�ل مع�ار التعرض طبقا ي مجال  �ش

اء �ف تضم خ�ب
ي مكا

ة وقابلة للتحقيق تمثل الحد األدىف الواجب إجراؤە من ِقبل ن العمل من أجل توف�ي خطوات عمل�الصحة والسالمة �ف
 أو  

�
ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق  �من أجل خفض الحوادث والمخاطر المرتبطة بالس  تعهدا� األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� تجار�ا

ح  تو  ي   – د�د  تحال المبادئ عمل�ة إدارة مخاطر تتألف من:   هذەق�ت ا من ناح�ة التعرض للس عمل�ة تحد�د األ�شطة الىت ل�كا  � تمثل خطر�
 المتبلورة القابلة لالستنشاق. 

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. � السالمتعلقة ب�شطة األ مدى المخاطر الناتجة عن لعمل�ة تقي�م   –التقدير  . ب

 أو تقل�ل مداها.   لمخاطر من خالل القضاء ع� المخاطر التصدي لعمل�ة  –التحكم  . ت

 عمل�ة التحقق من مدى نجاح تداب�ي التحكم.  –التقي�م  . ث
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ات االحتفاظ بها.   –االحتفاظ بالسجالت  . ج   توف�ي أمثلة للمستندات المتعلقة بالعنا� أ إ� د وف�ت

 الواجبات واألدوار والمسؤول�ات  3

 أو  3.1
�
 واجبات األشخاص الذين �ديرون عمً� تجار�ا

�
 تعهدا

  �جب ع� الشخص الذي
�
ي مكان العمل أو، إذا لم �كن  ا� تعهد أو �دير عمً� تجار�ا

ممكن  ذلك أن �ضمن القضاء ع� جميع المخاطر �ف
، أن �خفض المخاطر إ�  

�
 . ممكنحد أدىف  أق�عمل�ا

 أو 
�
  استشارة العمال ف�ما يتعلق بأمور الصحة والسالمة، وقد �كون من  تعهدا� �جب ع� الشخص الذي ُ�دير عمً� تجار�ا

�
واجبه أ�ضا

ە من متحم�ي المسؤول�ة والتعاون والتنسي  ق معهم. استشارة غ�ي

اطات أ��� تحد�دا� ألصحاب   ف التابعة للوال�ات واألقال�م اش�ت ي مكان العمل/السالمة والصحة المهنيتني
تتضمن لوائح الصحة والسالمة �ف

 أو األع
�
ي الجو (مثل السر المواد ال� إلدارة مخاط تعهدا� مال/األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� تجار�ا

ل�كا  � �م�ائ�ة، والملوثات المحمولة �ف
 المتبلورة القابلة لالستنشاق) والمنشآت، باإلضافة إ� المخاطر األخرى المرتبطة بمكان العمل. 

 واجبات العامل  3.2

  من واجب  العمال أن �حرصوا ع�  
�
شخاص األ ع� صحة وسالمة  تحمل مسؤول�ة صحتهم وسالمتهم، وأال �قوموا بأي �شاط يؤثر سلبا

خ��ن.  �جب ع� العمال االمتثال لجميع التعل�مات المنطق�ة المقدمة لهم، طالما كانوا قادر�ن ع� ذلك بدرجة معقولة، و�جب أن اآل 
موا بجميع الس�اسات أو اإلجراءات المنطق�ة المتعل ف �وا عليها �ل�ت ي أخطروا بها وُدرِّ  قة بالصحة والسالمة الىت

�
 اسبمن تدر�با

�
 . ا

 أو  
�
حما�ة الجهاز التنف�ي أو معدات الوقا�ة  ب  خاصة بتوف�ي معدات   تعهدا� إذا قام صاحب العمل / األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� تجار�ا

 للمعلومات والتعل�مات والتدر�ب المقدم. �جب ع� العامل، قدر استطاعته، أن �ستخدم أو يرتدي هذە ال ،الشخص�ة 
�
 معدات طبقا

 مسؤول�ات األدوار وال 3.3

 تنطبق األدوار والمسؤول�ات التال�ة ع� تنف�ذ هذە المبادئ التوجيه�ة: 

) من أجل تحقيق عنا� هذە  Health and Safety Plan�جب ع� المنظمة وضع خطة للصحة والسالمة ("الخطة") ( . أ 
ي األقسام 

ي القسم  و دخال من تتمكن ل  9إ�   3المبادئ التوجيه�ة المبينة �ف
ف �ف ي عمل�ة االعتماد ع� النحو المبني

 . 10ل �ف

ف �جب أن تحدد المنظمة األشخاص    . ب ف    تنف�ذ وتعهد الخطة �شكل ُمجَمل، باإلضافة إ� األشخاص  عن  داخلها   المسؤولني المسؤولني
نا� المبادئ التوجيه�ة من خالل التشاور قرر المنظمة َمن المسؤول عن تنف�ذ و�دارة ععن مختلف أجزاء الخطة. �جب أن ت

 . ف  مع العمال المناسبني

ف عن تنف�ذ أجزاء من الخطة بتحقيق متطلبات   . ت ف عن ُمجَمل الخطة واألشخاص المسؤولني م األشخاص المسؤولني ف �جب أن �ل�ت
ي األقسام من  الخطة ع�

ف �ف  .9إ�   3النحو المبني

اف ال�فء ع� العمال.  . ث  وتعد المنظمة مسؤولة عن توف�ي اإل�ش

 س�اسة الصحة والسالمة  4

) بالتشاور مع العمال (�مكن االطالع  Health and Safety Policyالصحة والسالمة ( ب خاصة�جب أن تضع المنظمة س�اسة  .أ
ي المرفق ع�ع� مثال 

: )1.1 أ  ذلك �ف  .  يتضمن التشاور الفعال ما ��ي

i.  التحدث �شأن مسائل الصحة والسالمة؛ 

ii.  اإلنصات و�ثارة المخاوف؛ 

iii. هات النظر وتبادلها؛ الس�ي لمعرفة المعلومات ووج 

iv.  .ي االعتبار قبل اتخاذ القرارات
 أخذ ما �قوله العمال �ف
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ي األما�ن ذات الصلة داخل مكان اب
ي لعمل و�جب اإلشارة إ� الصحة والسالمة .     �جب عرض س�اسة الصحة والسالمة �ف             الىت

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. �تضمن اإلقرار بالس ت

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق�التعرف ع� مخاطر الس  5

 بلورة القابلة لالستنشاقل�كا المت �التعرف ع� مخاطر الس  5.1

ي توجد فيها الس�جب أن توضح المنظمة أنها حددت األما�ن واأل� . أ   ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق ضمن عمل�اتها. � شطة الىت

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. �تتطلب الممارسات الُفض� التشاور مع العمال لتحد�د مخاطر الس  . ب

ي سجل المخاطر. ��جب �سج�ل مخاطر الس  . ت
ي تم تحد�دها �ف  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق الىت

ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق بصفة مستمرة و�خاصة عند استحداث   � تحد�د و�سج�ل مخاطر السء عمل�ة �جب إجرا  . ث
 محطات ومعدات جد�دة، أو عند تنف�ذ عمل�ات جد�دة أو إلغاء بعض العمل�ات. 

ي �مك  1.2     المرفق أ   يوفر  ي �مكن أن ت  ن أن �ستخدمها المنظمة لتحد�د معلومات عن ال��ف�ة الىت   نطويالمناطق داخل مكان العمل الىت
ل�كا  �مخاطر السل �تسجلمثاً� ع� سجل المخاطر  1.3 أ  �قّدم المرفق كما   ،لالستنشاقل�كا المتبلورة القابلة � لسا ع� خطر وجود 

 المتبلورة القابلة لالستنشاق المحددة. 

 لورة القابلة لالستنشاق المتبل�كا �تقي�م مخاطر التعرض للس 6

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �تقي�م مخاطر التعرض للس 6.1

ي تنقسم عادًة إ� مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة)  �جب ع� جميع  .أ المنظمات إثبات أنها قامت بتقدير مخاطر التعرض (والىت
ي � للس

ي تّم  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق بالنسبة للعمال الذين �عملون �ف أنها تولد   ع� تحد�د ال جميع المهام واأل�شطة الىت
ي القسم  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق (راجع ا�الس

ي 5.1لمخاطر �ف
 .1.2   المرفق أ  11 ).  ترد األمثلة �ف

ي عمل�ة تقدير مخاطر السشارك األطراف .    �جب أن � ب
رة �ف  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق.  و�جب أن تتشاور  �المت�ف

 المنظمة مع العمال أثناء عمل�ة إدارة المخاطر وأن تثبت حدوث التشاور.          

ي ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشا� مخاطر التعرض للسب الخاصة التقي�مات .    �جب توثيق ت
 للمثال الوارد �ف

�
 (طبقا

�
      ق خط�ا

 ). ي�مالذي �مكن استخدامه لتوثيق نواتج التق 1.2   المرفق أ         

ي مخاطر التعرض للس 7
 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �التحكم �ض

ي مخاطر  7.1
 قل�كا المتبلورة القابلة لالستنشا �لساالتحكم �ض

ل تقي�م   ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق: � بالس  ةالمخاطر المرتبط اتبمجرد أن تحدد المنظمة المخاطر و�سجِّ

 لحد منها. لل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق أو  �ضوابط للقضاء ع� المخاطر الناجمة عن غبار السالالمنظمة  ضع�جب أن ت  .أ

ق المنظمة الضوابط الم ب
ِّ
ي سجل المخاطر     من أو القضاء ع� الخطر الذي تّم  لحد خدمة لست.   �جب أن توث

 تحد�دە وتقديرە �ف

ي  يرد (        
 ). 1.2    المرفق أ  مثال �ف

ي اعتبارها ه�كل الضوابط المكّون من ست خطوات الموضت
 قضاء ع�  أدناە عند ال ح.   �جب أن تثبت المنظمة أنها وضعت �ف

        :  المخاطر أو الحد منها. وتحد�دا�

i.   ي تولد غبار السحيثما أمكن، �جب ع� المنظمة التخ�ي عن العم ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق،  � ل�ات أو المعدات الىت
ي المعاي�ي الق�اس�ة للتعرض للملوثات الم

ف أع� من الحدود المنصوص عليها �ف ك�ي ض العمال له، ب�ت ي  وتعرِّ
ي الجو �ف

حمولة �ف
�عات الوال�ة واإلقل�م ذات الصلة  . مكان العمل و��ش
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ii.  ات مرتفعة من غبار السإذا تعذر التخ�ي عن ف د ترك�ي
�
ي تول ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق، وتعّرض  �العمل�ات أو المعدات الىت

 أو معدات بد�لة. العمال له، �جب ع� المنظمة حيثما أمكن أن �ستبدلها بعمل�ات بد�لة أو محطات 
iii. ي �حتمل أن يوجد فيها غبار الس متبلورة القابلة لالستنشاق عن المناطق النظ�فة  ل�كا ال��جب ع� المنظمة عزل المناطق الىت

 . ي
 المحددة ل�ي تمنع التلوث العر�ف

iv.  7.2انظر القسم   – اتخاذ الضوابط الهندس�ة 
v. 7.3انظر القسم   –  بط اإلدار�ةاتخاذ الضوا 
vi. انظر   -حما�ة الجهاز التنف�ي و معدات الوقا�ة الشخص�ة واستخدامهم لها بفعال�ة ب خاصةبمعدات  عمالضمان تزو�د ال

 .7.3.2والقسم   7.3.1  القسم

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق�الضوابط الهندس�ة للس 7.2
ل�كا المتبلورة القابلة  ��جب أن �ستخدم المنظمة ضوابط هندس�ة باعتبارها الضوابط األساس�ة لخفض التعرض الشخ�ي للس .أ

ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق إ�  �التعرض للس بوسع الضوابط األع� مستوى خفض مخاطر  �كونال  ح�ثلالستنشاق 
اآلمنة. و�نطبق هذا بصفة أساس�ة ع� سب�ل المثال، ع� أنظمة اإلخماد بالم�اە وع� استخدام أنظمة الته��ة   المست��ات

ي يتولد فيها غبار الس نشاق عن مناطق  القابلة لالست  ل�كا المتبلورة �باستخدام العادم المح�ي إلزالة الملوثات، وعزل مناطق العمل الىت
 العمل األخرى. 

i. ،جب فصل ُمعالجات الهواء الخاصة بأجهزة التكي�ف للمناطق النظ�فة عن ُمعالجات المناطق الملوثة.   ع� سب�ل المثال� 

ii.  ي المرفق
ا ع� شبكة  وابط الهندسالخاص بالض   1.5 أ �مكن االطالع ع� أمثلة لإلرشادات �ف

�
�ة. هناك وثائق متاحة مجان

ال�ا  ي أس�ت
�ع�ة ومنها هيئة العمل اآلمن �ف ون�ة الخاصة بالهيئات التنظ�م�ة/الت�ش نت من خالل المواقع اإلل��ت  Safe)اإلن�ت

)Work Australia  ي كل وال�ة و�قل�م  باإلض
 .www.safeworkaustralia.gov.auافة إ� الهيئات �ف

ي سجل المخاطر ُمقابل أ�شطة محددة (راجع المرفقتوثيق ا.  �جب  ب
 مثلة)األ لالطالع ع�      1.2  أ    لضوابط الهندس�ة المستخدمة �ف

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق�الضوابط اإلدار�ة للس 7.3
ل�كا � � مخاطر التعرض للسلعزل أو الضوابط الهندس�ة) غ�ي قادرة ع� الس�طرة عحيثما كانت الضوابط األع� مستوى (مثل اإلزالة أو ا 

ي مخاطر  للالمتبلورة القابلة لالستنشاق بصورة مناسبة 
وصول إ� مست��ات مقبولة، �جب تنف�ذ الضوابط اإلدار�ة ل��ادة التحكم �ف

اف وتصم�م العمل ع� ر�ة اساإلدا ضوابطل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. تتضمن ال�التعرض للس تخدام اإلجراءات والتدر�ب واإل�ش
 : النحو التا�ي 

ي مكان العمل، و�جب أن تتضمن هذە اإلجراءات: إجراءات العمل اآلمن  . أ 
 )Safe Work�جب أن تكون اإلجراءات متاحة �ف

Procedures (SWP)) ) و��ان أسال�ب العمل اآلمنةSafe Work Method Statements (SWMS) ل السالمة  تحل) و�
ي الملحق  يرد ) حسب االقتضاء.  Job Safety Analysis (JSA)الوظ�ف�ة (

 .1.4 أ مثال ع� ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة �ف
 حما�ة الجهاز التنف�ي ومعدات الوقا�ة الشخص�ة، حيثما تطلب األمر ذلك؛ب خاصةاستخدام معدات  . ب
ي مجال التعرف ع� الخطر و�دارة المخاطر المرتبطة  لعا بطب�عةمن تع��ف العمال  التأ�د �جب ع� المنظمات  . ت

مل وتدر�بهم �ف
ي �شمل استخدام معدات � بالس حما�ة الجهاز التنف�ي ومعدات الوقا�ة الشخص�ة  ب خاصةل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق والىت

 وص�انتها وتخ��نها. 
ي مجال الضوابط اإلدار�ة  1.6   أ  المرفق 11�حتوي 

 ع� م��د من األمثلة واإلرشادات �ف

 ) Respiratory Protective Equipment(معدات حما�ة الجهاز التنف�ي  7.3.1
ل�كا المتبلورة القابلة  �بالسحما�ة الجهاز التنف�ي لخفض المخاطر المرتبطة ب خاصةحيثما توجد حاجة ألن يرتدي العمال معدات 

 األمور التال�ة: لالستنشاق، �جب تطبيق 
 �جب إجراء اختبارات مالءمة المقاسات واالحتفاظ بالسجالت.  . أ 

i. ي كل مرة ي
 جهاز تنفس من ن�ع أو طراز جد�د؛  توز�ــــعفيها   تّم �ف

ii.  ي سمات أو خصائص الوجه للشخص الذي يرتدي الجهاز
ع� مدى إحكام االلتصاق  ر  ؤثي�مكن أن  والذيكلما حدث تغي�ي �ف

ة؛ بالوجه، مثل ز�ادة الوزن    أو انخفاضه بدرجة كب�ي
iii.  ل  ي�م بصورة منتظمة عند إجراء تق .

�
ف سن��ا ي إجراؤە مرة أو مرتني

 لمخاطر، ومن المنط�ت
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، فإنّ  . ب
�
 ون    األقنعة تتطلب اختبار مالءمة المقاسات، و�جب أن �ك عندما �كون الضغط السالب (إعادة االستخدام) مطل��ا

ي اللح�ة. 
 العمال حل��ت

   . ت
�
ي صمم فيها غطاء الرأس أو الخوذة بح�ث �كون مغلقا ي تعمل بالطاقة، والىت ال تتطلب أجهزة التنفس الفضفاضة المنق�ة للهواء الىت

 مع وجه 
�
 �شكي من جزئ�ا

�
ة  ل غ�ي محكم حول عنق مرتد�ه أو أ�تافه، اختبار مالءم رتد�ه أو الذي �كون ف�ه غطاء الرأس مغلقا

 المقاس. 
ف للس  ال  . ث ي �ستخدم لمرة واحدة العمال المعرضني  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. �تناسب أجهزة التنفس الىت
ي لهؤالء  . ج  امات تتعلق بارتداء معدات حما�ة الجهاز التنف�ي وهناك تقي�م طىب ف راجع موض�ع المراقبة   ،األفراد مالحظة: هناك ال�ت

ي القسم  
 . 8.2الصح�ة �ف

ي النظام الق�ا�ي 
ف�ي واستخدامها �شأن اخت�ار معدات حما�ة الجهاز التن AS/NZS 1715�مكن االطالع ع� م��د من اإلرشادات �ف

سالمة ): ك�ف�ة إدارة مخاطر الصحة والModel Code of Practiceوص�انتها، أو الرج�ع إ� مدونة قواعد الممارسة النموذج�ة (
 ع� م��د من المعلومات.  المتعلقة بالعمل، لالطالع 

 متطلبات التدر�ب ع� معدات حما�ة الجهاز التنف�ي  7.3.1.1

ط تدر�ب جميع العمال الجدد وجميع العمال بصفة مستمرة.  ينص النظام الق�ا�ي  الخاص بانتقاء معدات   AS/NZS 1715�ش�ت
ة التدر�ب تعتمد ع�  حما�ة الجهاز التنف�ي واستخدامها وص�انتها ع� أنّ  نامج وع� درجة الخطر، ول�نها �جب   درجةوت�ي تعق�د ال�ب

 .  أن تكون سن��ة كحٍد أدىف
 ب أن �غ�ي التدر�ب ع� معدات حما�ة الجهاز التنف�ي الجوانب التال�ة: �ج

؛  . أ  ط استخدام معدات حما�ة الجهاز التنف�ي  لماذا ُ�ش�ت

طمىت � . ب ؛ ارتداء معدات حما�ة الجهاز التن ش�ت  ف�ي

؛  . ت  ك�ف تعمل معدات حما�ة الجهاز التنف�ي

؛  . ث ي معدات حما�ة الجهاز التنف�ي
 أوجه القصور �ف

 ع معدات حما�ة الجهاز التنف�ي بط��قة سل�مة؛ ك�ف�ة ارتداء ون�  . ج 

 ؛ ك�ف�ة إجراء اختبار مالءمة المقاس بالضغط الموجب والسالب . ح 

 ك�ف�ة تنظ�ف معدات حما�ة الجهاز التنف�ي وص�انتها؛  . خ 

 رشحات وك�ف يتم ذلك؛ بدل الممىت �ست . د 

ي حالة عدم االستخدا . ذ 
 م. ك�ف�ة تخ��ن معدات حما�ة الجهاز التنف�ي وأما�ن تخ��نها �ف

 )Personal Protective Equipment( معدات الوقا�ة الشخص�ة 7.3.2
ي مدونة

 لإلرشادات الواردة �ف
�
قواعد الممارسة   �جب تقل�ل أي مخاطر متبق�ة باستخدام معدات الوقا�ة الشخص�ة المناسبة طبقا

ال�ا ( ي أس�ت
): ك�ف�ة إدارة مخاطر الصحة  Safe Work Australia (SWA) Code of Practiceالصادرة عن هيئة العمل اآلمن �ف

  - 2018والسالمة المتعلقة بالعمل، أ�ار/مايو 
-.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_https://www.safeworkaustralia

_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf 
ط أن يرتدي العمال معدات الوقا�ة الشخص�ة وأن  تحد معدات الوقا�ة الشخص�ة من التعرض لآلثار الضارة للخطر ول�ن  ��ش

)، وأقنعة 7.3.1لوقا�ة الشخص�ة واق�ات األذن، وأجهزة التنفس (راجع القسم �ستخدموها بط��قة صح�حة.  تتضمن أمثلة معدات ا
ف الشخص�ة. الوجه والقبعات الصلبة والقفازات والمآزر (المرا�ل) و   معدات وقا�ة العينني

ي مكان العمل، �جب ع� المنظمات: 
 حيثما �جب استخدام معدات الوقا�ة الشخص�ة �ف

ي تقلل   . أ  ي مخاطر  ال  مناخت�ار معدات الوقا�ة الشخص�ة الىت تهدد الصحة والسالمة، و�شمل ذلك ضمان مالءمة المعدات  لطب�عة    الىت
لمطلوب منه استخدامها أو ارتدائها وأن تكون  مقاسات مناسبة وتناسب العامل االعمل وأي مخاطر مرتبطة بالعمل وأن تكون ب

 ، و�شمل ذلك؛ كاٍف قدر  ب م��حة 
i.   ي �ستخدم لمرة واحدة لمنع تزو�د العمال ببعض العنا� مثل األحذ�ة المطاط�ة الط��لة والمال�س و/أو المآزر (المرا�ل) الىت

   ؛تلوث المال�س 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_-_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1901/code_of_practice_-_how_to_manage_work_health_and_safety_risks_1.pdf
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ii.   المنظمة    ق�امالمتبلورة القابلة لالستنشاق قبل ترك مناطق العمل المخصصة و ل�كا  � الملوثة بالسإلزام العمال بتغي�ي المال�س
ل.  ؛ بمعالجة هذە المال�س الملوثة ف  أي عدم اصطحابها للم�ف

ي تقل�ل المخاطر للعمال الذين �ستخدمونها،   التأ�د  . ب
من ص�انة معدات الوقا�ة الشخص�ة و�صالحها واستبدالها حىت �ستمر �ف

ي حالة مناسبة للعمل؛ ذلك كفالة نظافة ا و�شمل
وط الصح�ة، وأن تكون �ف  لمعدات واست�فائها لل�ش

 معدات الوقا�ة الشخص�ة  ل  الصحيحرتداء االالستخدام و اتزو�د العمال بالمعلومات والتدر�ب واإلرشادات �شأن أسلوب  . ت
 تخ��ن وص�انة معدات الوقا�ة الشخص�ة؛   ك�ف�ةو 

 ألي   العمل�ة، �ةالناح من ذلك  أمكن  ما  بقدر   ،ضمان تمكن العمال . ث
�
 من استخدام أو ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة طبقا

 معلومات أو تدر�ب أو إرشادات معقولة وأال يتعمدوا إساءة استخدام المعدات أو إتالفها. 

 التقي�م والتحقق  8

كا المتبلورة القابلة لالستنشاق أحد العنا� �ل��عت�ب الرصد المستمر لألداء وتقي�م نجاح عمل�ة إدارة المخاطر المرتبطة بالس 
ام بهذە المبادئ التوجيه�ة. لاألساس�ة  ف ي المخاطر واالل�ت

ي الواقعلتحكم �ف
، �عت�ب رصد مكان العمل والمراقبة الصح�ة من صور  �ف

. سالرصد و  ف ف التاليني ي القسمني
ف �ف  �جري تناول هذين الموضوعني

ي مكان العمل   8.1
 رصد التعرض الشخ�ي �ض

ال�ا للعام  50القسم  –  7قم الفصل ر يتناول  ي أس�ت
ي مكان العمل الصادرة عن هيئة العمل اآلمن �ف

  2019من لوائح الصحة والسالمة �ف
)Safe Work Australia Model Workplace Health and Safety Regulations 2019 :�موض�ع رصد التعرض، و�نص ع ( 

 ب ع� األشخاص الذين ُ�ديرون عمً� ج� . أ 
�
ف مادة معينة أو خل�ط من  لضمان تنف�ذ عمل�ة رصد  تعهدا� أو  تجار�ا لهواء لتحد�د ترك�ي

ي الجو 
ي المواد المحمولة �ف ي حال:  الىت

 ينطبق عليها أحد النظم الق�اس�ة للتعرض �ف

i.  ي الجو لمادة
ف المحمول �ف ك�ي ي  أو خل�ط من المو  ما عدم ت�قن الشخص ع� أسس منطق�ة من تجاوز أو عدم تجاوز ال�ت

اد �ف
 مل لمع�ار التعرض ذي الصلة؛ أو كان العم

ii.   .لتحد�د ما إذا كان هناك خطر ع� الصحة 
�
 أن �كون الرصد الزما

؛  . ب
�
 إذا كان الرصد الزما

i.  ي  من�جب التصديق ع� برنامج الرصد
 Certified)ة مهن�ة معتمد �صح نظافةقبل شخص مؤهل، مثل أخصاىئ

Occupational Hygienist (COH))  ي
ا�ي  ، أو عضو عامل �ف ي المعهد األس�ت ة المهن�ة  �الصح النظافة ألخصائىي

(Australian Institute of Occupational Hygienists)  أو شخص �عت�ب ذا   شخصأو ، ئ حاصل ع� اعتماد دو�ي مكا�ف
؛ ف ة المناسبني  كفاءة بناًء ع� التدر�ب والخ�ب

ii.  .فء
�
 �جب إجراء جميع أ�شطة الرصد بواسطة شخص ك

،�جب تحل�ل نتائج رص . ت
�
ي مكان العمل الصادرة عن هيئة العمل اآلمن   د التعرض إحصائ�ا

ومقارنة النتائج بأحدث معاي�ي التعرض �ف
ال�ا ( ي أس�ت

ي نظام Safe Work Australia�ف
 hazardous chemical)المواد ال��م�ائ�ة الخطرة ب التع��ف) المنشورة �ف

information system (HCIS))  ي لهيئة خالل الموقع اإلل� المتاح من
وىف  .Safe Work Australia�ت

 للمتطلبات التنظ�م�ة (راجع القسم  . ث
�
 ). 9االحتفاظ �سجالت الرصد طبقا

ي  توج�هد التعرض الخاصة بهم، وعادًة ما يتم ذلك من خالل �جب إطالع العمال ع� أحدث ب�انات رص . ج 
 المرفق أ   خطاب. يرد �ف

 مثال لخطاب شخ�ي �حتوي ع� نتائج الرصد. 1.7 

 المراقبة الصح�ة والتقدير الص�ي  8.2

ي مرحلة مبكرة حىت �
ل المشكالت  تقل�مكن  الم  من  كونتنطوي المراقبة الصح�ة ع� رصد صحة العمال لتحد�د المشكالت الصح�ة �ف

 الصح�ة األخرى أو الوقا�ة منها. 
ي مُ  �جب ف لخطر التعرض للس  اءجر ب� عتمد أن �قوم طب�ب مهىف  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق: �ما ��ي للعمال المعرضني

 لتوظ�ف لموظف جد�د.)ل  سابقمثاً� لطلب تقي�م ص�ي  1.8 أ  لتوظ�ف (�قدم المرفقل  سابقتقي�م ص�ي  . أ 
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 مستمرة؛ ة مراقبة صح� . ب

 تقي�م ما بعد التوظ�ف.  . ت

 �جب أن تضمن المنظمة: 

اف ع�   . أ  ي األمراض المهن�ة / أمراض الجهاز التنف�ي من أجل تحد�د متطلبات المراقبة الصح�ة واإل�ش
مشاركة طب�ب متخصص �ف

 ؛ التقي�مات الصح�ة

 إلمام العمال بالحاجة للمراقبة الصح�ة؛  . ب

 ُتجرى المراقبة الصح�ة عن ط��ق؛ . ت

i.  ُي األمراض المهن�ة / أمراض الجهاز التنف�ي    تمد عطب�ب م
من    عتمدين و�مكن االطالع ع� تفاص�ل األطباء الم  – متخصص �ف

and-occupational-of-faculty-structure/australasian-www.racp.edu.au/about/college-خالل الرابط 
consultant-a-environmentalmedicine/find 

 تغ�ي المنظمة جميع تكال�ف المراقبة الصح�ة؛  . ث

ة   طوالُتحفظ تقار�ر التقي�م الص�ي والمراقبة الصح�ة بصورة ��ة  . ج   ). 9م قس المطل��ة (راجع ال الدن�ا الف�ت

 التحقق من الضوابط  8.3

نامج  ل  ضعها من و   التأ�د المنظمة    ع��جب   . أ  معدات الوقا�ة    ع�ضوابط  ال ة و �كفل التحقق من فعال�ة الضوابط الهندس�ة واإلدار ��ب
ي األقسام من  �الشخص�ة المتعلقة بالس

: 7.3.2إ�    7.2ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق (المحددة �ف  ). تتضمن أمثلة التحقق ما ��ي

i. و ب�ان أسلوب العمل اآلمن أو غ�ي ذلك  أالتفت�ش ع� أما�ن العمل أثناء العمل�ات لضمان اتباع إجراءات العمل اآلمن  أعمال
 . جراءاتمن اإل 

ii. بط بصورة مرض�ة. المعدات والضوافحص الشامل من أجل ضمان عمل التفت�ش الب��ة / جوالت ال عمل�ات 

iii. المستندات والسجالت.  مراجعة 

iv.  .للمطلوب 
�
 إجراء الص�انة الدور�ة للمعدات طبقا

v. ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق المستمرة وضمان عمل الضوابط �شكل فعال. �مناقشة العمال لتحد�د مخاطر الس 

ل�كا المتبلورة القابلة  �لخفض التعرض للس   إجراؤها   قرر توثق الخطط المستقبل�ة الم  ما ة خطة عمل  يو� بأن �كون لدى كل منظم . ب
 لالستنشاق. 

 الحوادث والتحق�قات  8.4

ي تت ي تج��ــها المنظمة إلدارة مخاطر الصحة والسالمة الىت ي التحسينات الىت
ي الحوادث أحد العوامل الرئ�س�ة �ف

ضمن  �عد التحقيق �ف
ي أوشكت أن تقع، قابلة لالستنشاق. ل�كا المتبلورة ال �الس ي وقعت، والىت  ي ف�ما �شجيع العّمال ع� اإلبالغ عن جميع الحوادث الىت

�
ق  تعل

ي   �ي  ، ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق� باحتمال�ة التعرض للس
الوس�لة األساس�ة لضمان تقل�ل النواتج الصح�ة الضارة المحتملة �ف

 . المستقبل

ي الحوادث. وحيثما �المحددة إلدارة    إجراءات  �جب أن �كون لدى المنظمة . أ 
مكن أن يتعرض  الم  من  كونحوادث من أجل التحقيق �ف

مراجعة الضوابط وتحسينها   من المنظمة  تأ�د ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق، �جب أن ت�األفراد لمست��ات مرتفعة من الس
 ث. الحواد هذەلولة دون تكرار بالتشاور مع العمال من أجل الح� 

 ل�كا  �قد �كون أص�ب بمرض نت�جة التعرض للس  ر�ما العامل  أنّ ب) 8.2إذا أوضح التقي�م الص�ي ألحد العمال (راجع القسم   . ب
ي  إجراء استعراض كامل ألنظمة/برنامج إدارة الصحة وال  عندها المتبلورة القابلة لالستنشاق، �جب ع� المنظمة 

 سالمة �ف
 المنظمة. 

خِطَرت بالعامل الذي �ش�ي  ؤ الهيئة المس المنظمة من أنّ  تأ�د �جب أن ت . ت
�
ي واليتها أو إقل�مها قد أ

 ولة عن التنظ�م �ف
ي إ� إصابته بمرض يتعلق بالس  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. � تقي�مه الطىب

http://www.racp.edu.au/about/college-structure/australasian-faculty-of-occupational-and-environmentalmedicine/find-a-consultant
http://www.racp.edu.au/about/college-structure/australasian-faculty-of-occupational-and-environmentalmedicine/find-a-consultant
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 مستقبل� ذلك حدوث  ر تكرا�جب أن تهدف نواتج التحق�قات (أي اإلجراءات) إ� خفض  . ث
�
ي أن يوصل   ا و�جب ع� الطب�ب المهىف

 ي مراقبة صح�ة إ� العامل. نتائج أ

 السجالت  9

ي �حتمل أن يتعرض فيها العمال للس ل�كا المتبلورة � ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق عددا� من الوثائق المرتبطة بالس� ُتنِتج أما�ن العمل الىت
�ــــع. القابلة لالستنشاق و�جب االحتف ات ط��لة بموجب الت�ش  اظ بهذە الوثائق لف�ت

 إلدارة السجالت المتعلقة بالس أنّ بالمنظمة   ثبت�جب أن ت . أ 
�
 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. �لديها نظاما

 : التال�ة �جب االحتفاظ بالسجالت  . ب

i. ط االحتفاظ �سجالت التدر�ب الخاصة بالتعامل مع المو  ات تدر�ب ف (ُ�ش�ت فني ل�كا المتبلورة  � اد الخطرة (أي السالعمال والم�ش
.   2.0 أ  سنوات). �حتوي المرفق 5ة القابلة لالستنشاق) لمد ف  ع� نموذج لسجل تدر�ب الموظفني

ii. ) من يوم إصدار الوث�قة).  30ب�انات رصد التعرض 
�
 عاما

iii.  ) 30سجالت مالءمة المقاس ألجهزة حما�ة الجهاز التنف�ي  .(
�
 عاما

iv.  سنوات)  7مة ( السال ب  المتعلقةجتماعات اال 

v.  سنوات)  5(ر وتقدير المخاطر والتحكم فيها اخطتحد�د األ 

vi. ) من يوم إ 30التقي�مات الصح�ة 
�
 الوث�قة).  صدار عاما

:  . ت ي
 �جب أن يتسم النظام باآلىت

i.  .أن �حقق األمان والخصوص�ة 

ii.  .ضمان ��ة تخ��ن السجالت الصح�ة 

ي الوال�ة أو اتقد�م السجالت للجهة التنظ�  عندها إذا توقفت عمل�ة ما، �جب  . ث
 إلقل�م لحفظها هناك. م�ة المعن�ة �ف

؛  ذاتتتضمن السجالت  . ج  ي �جب االحتفاظ بها ما ��ي  الصلة األخرى الىت

i.  .سجالت ص�انة المعدات 

ii.  .سجالت التفت�ش ع� مكان العمل 

iii. ي الحو  1.9  أ  سجالت الحوادث والتحق�قات متضمنة اإلجراءات المتخذة. (�حتوي المرفق
 ادث.)ع� نموذج التحقيق �ف

:  . ح   �جب أن تزود المنظمة العمال، بناًء ع� طلبهم، بما ��ي

i.  ي مكان العمل)؛  50أي نتائج لرصد الهواء تخصهم (القسم رقم
 من لوائح الصحة والسالمة �ف

ii.  ي مكان العمل)؛  378تقار�ر تقي�ماتهم الصح�ة (القسم رقم
 من لوائح الصحة والسالمة �ف

 

 

 االعتماد  عمل�ة 10

 عمل�ة االعتماد

كة ر عمُتدا . أ  كة  Greencapل�ة االعتماد بواسطة �ش يتكون االعتماد من   المحدودة).  Wesfarmersالمحدودة (التابعة ل�ش
ي الموقع (تطبيق   و�ي عمل�ة التأه�ل األ –جزأين 

) والتدقيق �ف ف نت (استعراض الوثائق والتحقق من التأمني ع�ب شبكة اإلن�ت
 الوثائق). 

عون من أجل . ب    ع�ب رابط الدعوة   Cm3ل الدخول إ� موقع الحصول ع� االعتماد من خالل �سج� �مكن أن ُ�سّجل الُمصنِّ
 .Cm3األوتومات��ي الُمرَسل لهم من 
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ف والتحقق منها  يتطلب التسج�ل ع�ب شبكة ا . ت عني ف ذات الصلة الخاصة بالُمصنِّ نت تحم�ل وثائق التأمني تحّمل المسؤول�ة    -إلن�ت
ار المهن�  ة وتع��ض العّمال. القانون�ة والتع��ض عن األ�ف

نت ع . ث ف اإلجابة ع�ب شبكة اإلن�ت عني ف ع� الُمصنِّ سلسلة من األسئلة وتحم�ل بعض المستندات حسب االقتضاء (�حتوي    �يتعني
ي �جب تحم�لها).  ب  رفقالم �ستغرق العمل�ة أ��� من  أن توقع من غ�ي الم ع� �سخة من األسئلة وتفاص�ل المعلومات الىت

ف إلتم نت. ساعة إ� ساعتني  امها ع� شبكة اإلن�ت

ى) وسيتم   . ج �د    إصدر �لزم دفع رسوم محددة (ُتقبل جميع البطاقات االئتمان�ة ال��ب فاتورة و��صال دفع و�رسالهما إ� عنوان ال�ب
ي المخصص الذي تّم 

وىف نت.  اإلل��ت ي تتم ع� شبكة اإلن�ت  إدخاله كجزء من العمل�ة الىت

م ستندات أخرى مطل��ة بعد اإذا كان هناك توضيح آخر أو معلومات أو م . ح سل التعل�قات  Cm3الستعراض من ِقبل ُمق�ِّ ، س�ت
ي غضون خمسة (

    ) أ�ام عمل. 5�ف

م أنّ  . خ د المق�ِّ ، سيتم اجت�از التقي�م.  بمجرد أن ُ�حدِّ ي بمع�ار الحد األدىف
 األدلة المقدمة ت�ف

 التأمينات. من جميع عند االنتهاء من التقي�م والتحقق   Cm3قبل  من أو�ي  سُتصدر شهادة تأه�ل . د 

كة   . ذ  نت سيتواصل أحد ممث�ي �ش ف المحددين (يتّم   Greencapبمجرد إتمام العمل�ة ع� شبكة اإلن�ت ذلك    مع ُممث�ي الُمصنعني
ي خالل يوَ�ي 

ت�ب عادًة �ف .  عمل�ة عمل) ل�ت ف عني ي مقر الُمصنِّ
 التدقيق داخل الموقع �ف

كة الدفع  يتوجب  . ر  كة  ًء ع� حبتحد�دها بنا  Greencapرسوم (ستقوم �ش ع) قبل أن تقوم �ش جم/مدى تعق�د الُمصنِّ
Greencap  .ي الموقع

 بعمل�ة التدقيق �ف

ي األقسام من سُ�حدد التدقيق ما إذا كان الُمصنّ  . ز 
وحىت   3ع ممتثً� للمعاي�ي الق�اس�ة/المبادئ التوجيه�ة ذات الصلة المبينة �ف

 لوث�قة. من هذە ا 9

كة   . س شهادة اعتماد (توجد    Greencapإذا كانت الُمصّنع ممتثً� للمعاي�ي الق�اس�ة/المبادئ التوجيه�ة ذات الصلة، سُتصدر �ش
ي اال مسودة لشهادة 

 ). المرفق ج عتماد �ف

كة  . ش ع ممتثً� للمعاي�ي الق�اس�ة/المبادئ التوجيه�ة ذات الصلة، ستصدر �ش �حدد   ارا� إخط Greencapإذا لم �كن الُمصنِّ
ع أنّ  قضا�ا عدم االمتثال قد   مجاالت عدم االمتثال والمسائل المطلوب معالجتها لتحقيق االعتماد. ُبمجّرد أن �عت�ب الُمصنِّ

ع أن �قدم َ�ت، �مكن للُمصنِّ ي الموقع.   س�ِّ
 آخر للتدقيق �ف

�
 طلبا

كة  . ص ع) ل مستعدة Greencap�ش ي الحصول ع ا  تقد�م(ع� نفقة الُمصنِّ
 � االعتماد. لمساعدة �ف

 لمدة  . ض
�
.   12س�ظل االعتماد سار�ا

�
 شهرا� من تار�ــــخ إصدار شهادة االعتماد و�جب أن ُ�جّدد سن��ا

 

 

 

 

 

 ب�ان الحدود  11

كة  ي وقت الحق ع� هذە المبادئ التوجيه�ة بواسطة طرف ثالث، ما لم ترد   Greencapال توافق �ش
ع� أي تعد�الت تجرى �ف

 
ّ
كة �شأنها موافقة خط�ة ��حة وموق  لمعاي�ي االمتثال   تمت . Greencapعة من �ش

�
ص�اغة هذە المبادئ التوجيه�ة طبقا

�عات و/أو اللوائح و/أو الصناع�ة والتفس�ي والتحل�ل الحال�ة وذات الصلة.  �جب تنف�ذ  ا للت�ش اإلرشادات المتضمنة هنا طبق�
 أو الوال�ة أو اإلقل�م. دئ التوجيه�ة الخاصة بال�ومنولث المبا

كة  اعتمدت ورة، عند إعداد هذە المبادئ التوجيه�ة المتضمنة، ع� معلومات (أو تأ��د بعدم وجود   حكمب Greencap�ش ال�ف
كة االقتضاء، من قبل  عند وكالئها أو معلومات) مقدمة من عمالئها و/أو  تحمل مسؤول�ة   Greencapأطراف أخرى. ال تقبل �ش

ث، وال تتحمل  �ي كاملة و/أو غ�ي صح�حة و/أو غ�ي مناسبة، مقدمة من طرف ثالأي معلومات غ�ي موثوقة و/أو غ�ي دق�قة و/أو غ
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ي الب�انات المتحصل عليهؤ أي مس 
ها من المصادر الخارج�ة.  ول�ة أو تبعات قانون�ة عن أي أخطاء �ف ا من الوكاالت التنظ�م�ة أو غ�ي

ها.   �جب قراءة المبادئ التوجيه�ة المتضمنة هنا بال�امل وعدم �سخ جزء منها   أو تعد�لها أو إعادة ص�اغتها أو إعادة تك��نها أو تغي�ي
كة  إللمام بالمبادئ التوجيه�ة بال�امل (أو  أي مسؤول�ة عن استخدام أجزاء من المبادئ التوجيه�ة دون ا Greencapال تقبل �ش

 خارج س�اقها).   
ئ التوجيه�ة، فإنه �فعل ذلك ع� مسؤوليته أي شخص (أو أشخاص) �قوم بتعد�ل أو إعادة ص�اغة أو إعادة ��ش هذە المباد

كة  الخاصة، ودون أن �حق له الرج�  أو مسؤوليها أو موظفيها   أو أي هيئة اعتبار�ة تتعلق بها أو أي من مدرائها   Greencapع ع� �ش
كة  ار.  ال تتحمل �ش �سمح به القانون،  ما  بقدر ، Greencapأو وكالئها أو مستشار�ــها، عن أي خسارة أو مسؤول�ة قانون�ة أو أ�ف

ات أو استنتاجات �قوم بها آخرون أو عن  أي مسؤول�ة عن أي خسارة أو مسؤول�ة قانون�ة أو تكال�ف أو نفقات تنشأ من تفس�ي
كة استخد ح �ش ، باستثناء ما توافق  Greencapام المبادئ التوجيه�ة من ِقبل أي شخص بخالف الشخص الم�ح له.  ال ُت�ِّ

كة   ، باستخدام هذە المبادئ التوجيه�ة من ِقبل أي شخص بخالف الشخص الُمّ�ح له.  �عت�ب   Greencapعل�ه �ش
�
تحد�دا� كتاب�ا

أي شخص بخالص الشخص الُمّ�ح له مسؤوً� عن االستفسار أو طلب النص�حة بصورة مستقلة ف�ما يتعلق بمتطلباتهم الخاصة 
ح لهذە المبادئ التوجيه�ة.   واالستخدام المق�ت

ي عب  . تعىف
�
 ارة "الشخص الُمّ�ح له" الشخص (أو األشخاص) أو العم�ل الذي وضعت هذە المبادئ التوجيه�ة له خص�صا
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إرشادات �شأن س�اسات الصحة والسالمة المرفق أ: 
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 إرشادات �شأن س�اسات الصحة والسالمة   1.1المرفق أ  
 
ام المنظمات بصفة عامة بالصحة  ف �جب أن تعكس جميع خطط الصحة والسالمة س�اسة الصحة والسالمة لدى المنظمات وال�ت

تتّم اإلشارة إ� تو� اإلدارة وضع الخطط بالتشاور مع العمال وأن تعكس احت�اجات المنظمة و�جب أن والسالمة. �جب أن ت
ف كذلك الصحة و موض�ع  ي حاالت الس بام بالتحكم السالمة مع إظهار االل�ت

ي تؤثر ع� صحة العامل، و�خاصة �ف ل�كا  �المخاطر الىت
ح هذە الس� ام المنظمة المتبلورة القابلة لالستنشاق. �جب أن توضِّ ف ف والزّوار ال�ت الواضح بضمان اسة لإلدارة والعّمال والمقاولني

ي العمل باستخدام األحجار ا 
ي قد �شارك �ف  أو صحة وسالمة جميع األطراف الىت

�
ي قد لمصنعة هندس�ا ر تتالىت  . ذلك من   �ف

ام ع� مستوى اإلدارة العل�ا وأن �ظهر من خالل اإلجراءات ال   ف  ُمتخذة ع� هذا المستوى. و�جب أن �كون هذا االل�ت
ي أن 

ي توضح ما ينب�ف نت. و�رد أدناە أحد األمثلة الىت ة لس�اسات الصحة والسالمة متاحة ع� شبكة اإلن�ت تكون  هناك أمثلة كث�ي
ي وضع س�اسة الصحة والسالمة. 

 عل�ه س�اسة الصحة والسالمة للمساعدة �ف
ف محتوى س�اسة الصحة والسالمة المناسترد اإلرشادات �شأن  ف الق�اسيني ي النظامني

 AS/NZSو AS/NZS 4801:2001بة �ف
ا). رشادات اإل AS/NZS ISO 45001:2018. (مالحظة، �قدم النظام الق�ا�ي 4804:2001  أ�ض�

 ف�ما ��ي أحد األمثلة ع� س�اسة الصحة والسالمة
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 س�اسة إدارة مخاطر الصحة والسالمة 
 األهداف 
كة "س ص ع" ف�ما ��ي  •  تتمثل أهداف �ش

o  .إ�شاء بيئة عمل خال�ة من األمراض واإلصابات والوف�ات المتعلقة بالعمل 

o   �ي دعم و�شجيع جهود كل منا من أجل تحقيق الممارسات الفض
ي مجا�ي داء األ �ف

 الصحة والسالمة. �ف

o  .ي قد �سبب اإلصابة أو المرض والس�طرة عليها  القضاء ع� األ�شطة الىت

ي مجال الصحة والسالمة •
 معتقداتنا �ف

o مسؤول�ة الصحة والسالمةتن 
�
 حمل جم�عا

o  ي �مكن تحد�دها أو القضاء عليها ي المخاطر الىت
 �جب التحكم �ف

o   النظر عن مدى أهميتها أو إلحاحها، بصورة آمنة �جب إتمام جميع المهام، بغض 

o  ف أدا ي مجال الصحة والسالمةء�مكننا تحسني
 نا �ف

o 100�مكن تجنبها بنسبة  جميع األمراض أو اإلصابات أو الوف�ات المتعلقة بالعمل % 

ات�ج�ة •  االس�ت

o المستمر. التدر�ب ��جراء المناسب و ع��ف العمال بطب�عة العمل ع� الوجه سنقوم بت 

o  .ي إتمام مهامهم بصورة آمنة
اف المناسب ع� العّمال والمتعهدين لمساعدتهم �ف  سنضمن اإل�ش

o  سنقوم بتخط�ط وترك�ب المعدات والمحطات بأسلوب يناسب الغرض منها . 

o  .سنتعهد نظام إدارة الصحة والسالمة الخاص بنا 

o   ج�دة. سنتحقق من خالل جدول تدقيق داخ�ي مخطط من عمل أنظمتنا بصورة 

o  ي العمل�ات الحال�ة والمستقبل�ة
و�شمل ذلك المخاطر  سنفحص مخاطر الصحة والسالمة المتضمنة �ف

باستخدام عمل�ة إدارة   قابل لالستنشاق ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق وأي غبار آخر �المرتبطة بالس
 المخاطر الخاصة بنا من أجل إدارة المخاطر والتحكم فيها. 

ي �مكن أن �س�ي ع� نحو  قد �كون من الم ي عمل�ات أو أوضاع العمل �شكل تفص��ي لتحد�د األمور الىت
ف�د التفك�ي �ف

ك  از�ة تقوم بتحد�دها أثناء س�ي ن أي مخاطر وتداب�ي اح�ت . دوِّ ي هذە العمل�ة. خا�ئ
 �ف
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 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق�إرشادات �شأن التعرف ع� مخاطر الس   1.2المرفق أ  
ي عمل�ة إدارة المخاطر. �جب أن تحتفظ المنظمة �سجالت للتشاور 

هناك طرق عد�دة لب�ان االمتثال لعمل�ة التشاور مع العمال �ف
ي مع العمال. �مكن أن تتضمن أمثلة االحتفاظ � ة غ�ي الرسم�ة الىت سجالت التشاور مع العّمال سجالت اجتماعات السالمة القص�ي

ي مكان العمل، واالجتم
ي تعقد قبل بدء العمل واجتماعات السالمة ومراجعة اإلجراءات. تعقد �ف  اعات الىت

ي مجال إدارة المخاطر م اتقواعد الممارسالخاصة بمدونات الاك العد�د من نه
ي جميع الوال�ات واإلرشادات العمل�ة �ف

تاحة �ف
ي لهيئة العمل واألقال�م؛ وع� الموق

وىف ال�ا (ع اإلل��ت ي أس�ت
�لSafe Work Australiaاآلمن �ف ف من خالل  هذە الوثائق   ). و�مكن ت�ف

 . ون�ة ل�ل جهاز تنظ��ي  المواقع اإلل��ت
 �مكن تحد�د المخاطر بطرق مختلفة.  وتتضمن هذە المخاطر عادًة: 

ي حدثت قبل ذلك؛ لتار�خ�ة، أو األدب�فحص سجالت الحوادث ا • نت والمخاوف الصح�ة الىت  ات المنشورة ع� شبكة اإلن�ت

 محا�ف اجتماعات السالمة؛مراجعة  •

ي يتوقع  • ي األ�شطة أو الفعال�ات الىت
 أن يتّم خاللها النظر �ف

�
لم  ق، حىت و�ذا ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشا�التعرض للس منطق�ا

 ؛ حدث بعد قد  كن ذلك  �

 مناقشة مخاوف العمال المتعلقة بالسالمة؛ •

 استعراض األ�شطة ومراقبتها داخل مكان العمل؛ •

ي مكان  �لمعلومات المتاحة �شأن التعرض للس استعراض ا •
ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق والمعدات/األدوات المستخدمة �ف

 العمل. 

ي تّم  ف أدناە) ط��قة تحد�دها كجزء من سجل المخ �عت�ب االحتفاظ بالمخاطر الىت مناسبة لتسج�ل المخاطر.  سجل اطر (المبني
 �مكن للمنظمة استخدام أي سجل مخاطر بد�ل. مع ذلك  الهيئات التنظ�م�ة، و الرج�ع ف�ه إ�  المخاطر الموضح أدناە تّم 

ي تقدم إرشادات �شأ  ات قواعد الممارسالخاصة بمدونات  ال هناك العد�د من   ي �مكن متاحة من الهيئات التنظ�م�ة الىت ن األما�ن الىت
ي ت�الس مرتبطة ب أن توجد فيها مخاطر  تضمن إرشادات محددة �شأن منتجات األحجار ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق والىت

ي بعض الوال�ات. 
ا �ف  المصّنعة هندس��
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 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �تقي�م مخاطر الس  1.3المرفق أ  
القابلة ل�كا المتبلورة �خاطر. ينطوي تقي�م المخاطر أل�شطة/مخاطر السحاسمة بالنسبة إلدارة الم تعت�ب عمل�ة تقي�م المخاطر 

؛  ف  لالستنشاق ع� جانبني

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق؛�تقي�م مدى احتمال�ة حدوث التعرض للس  .1

ي قد تحدث نت�جة التعرض.  .2  تقي�م مدى شدة نواتج التعرض الىت

ي �� مخاطر التعرض للس�ب أول��ات الس�طرة عتتيح هذە العمل�ة ترت
 مكان العمل. ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �ف

ي   
يتطلب تقي�م المخاطر بصورة مناسبة استخدام مصادر الب�انات ذات الصلة. تتضمن أمثلة مصادر الب�انات هيئة العمل اآلمن �ف

ال�ا ( ة والمعاي�ي  �ممارسات الصناعالومدونات  �م�ة للوال�ات واألقال�م،) أو مختلف السلطات التنظSafe Work Australiaأس�ت
ات ب�انات السالمة و الق�اس�ة األس�ت  ف و��ش ي الصحة  ذلك   غ�ي ال�ة ومعلومات الُمصّنعني . و�مكن للمدخالت من العّمال ومختلف أخصائىي

ي الصحة المهن�ة) أن �ساع ي هذا الصدد.  د والسالمة (مثل أخصائىي
 �ف

 لة مصادر الب�انات ذات الصلة: الع ع� بعض أمثأنظر أدناە لالط
 

الند (إرشادات من إدارة الصحة  ض ي مكان العمل بوال�ة ك���ض
 ) Work Health Safety Queenslandوالسالمة �ض

 قابلة لالستنشاق ل�كا المتبلورة ال � الغبار الناتج عن اإل�شاءات: الس •

 https://www.worksafe.qld.gov.au/construction/workplace-hazards/silica-exposure-a-
serious-risk-for-construction-workers 

 ل�كا المتبلورة � تحد�د و�دارة التعرض لغبار الس -ل�كا �الس •

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-
crystalline-dust.pdf 

ي مكان العمل  –ل�كا �الس •
ي إلدارة التعرض �ف  دل�ل فىف

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/83186/silica_managing
_workplace.pdf 

 ل�كا والرئة �الس •

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/83130/silica-lung-
factsheet.pdf 

ف بتصنيع األلواح الل�� اإلجراءات الفور�ة المطل��ة لمنع التعرض للس •   كا للعمال القائمني
�
 عل��ة من األحجار المصنعة هندس�ا

 https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/alerts/whsq/2018/prevent-
exposure-to-silica-for-engineered-stone-benchtop-workers 

ي تصنيع األلواح العل��ة �إدارة الس •
 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �ف

 https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/workplace-
hazards/managing-respirable-crystalline-silica-in-bench-top-fabrication 

  ل�كا بالنسبة لعمال األلواح العل��ة المصنوعة �المخاطر الصح�ة الناجمة عن التعرض للس  •
�
 من األحجار المصنعة هندس�ا

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163802/silica-
exposure-health-risk-for-engineered-stone-benchtop-workers.pdf 

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �حما�ة العّمال من التعرض للس •

 https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-
workers-from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf 

https://www.worksafe.qld.gov.au/construction/workplace-hazards/silica-exposure-a-serious-risk-for-construction-workers
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/82806/silica-crystalline-dust.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/83186/silica_managing_workplace.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/83130/silica-lung-factsheet.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/alerts/whsq/2018/prevent-exposure-to-silica-for-engineered-stone-benchtop-workers
https://www.worksafe.qld.gov.au/injury-prevention-safety/workplace-hazards/managing-respirable-crystalline-silica-in-bench-top-fabrication
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163802/silica-exposure-health-risk-for-engineered-stone-benchtop-workers.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/163541/protecting-workers-from-respirable-crystalline-silica-guide.pdf
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ي نيو من هيئ إرشادات
 )SafeWork NSWساوث و�لز (ة العمل اآلمن �ض

 ل�كا�الس •
 https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/hazardous-chemical/priority-

chemicals/crystalline-silica 

 صح�فة حقائق فن�ة  –ل�كا المتبلورة  �الس •
 https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/crystalline-

silica-technical-fact-sheet 
ي ف�كتور�ا (

 )WorkSafe Victoriaإرشادات من هيئة العمل اآلمن �ض

ي مجا�ي الصحة والسالمة  ل�كا المتبلورة: �رض للسمنع التع –نحاتو األحجار  •
 حل �ف

 https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-
exposure-health-and-safety-solution 

ي األعمال اإل�شائ�ة �الغبار الذي �حتوي ع� الس •
 ل�كا المتبلورة �ف

 https://www.worksafe.vic.gov.au/dust-containing-crystalline-silica-construction-work 
الند  وزارةإرشادات من  ض ي وال�ة ك���ض

 Queensland Department of Natural)الموارد الطب�ع�ة والمناجم والطاقة �ض
Resources, Mines and Energy) 

الند� مبادئ توجيه�ة إلدارة الس • ف ي وال�ة ك���ف
ي مناجم التعدين والمحاجر �ف

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �ف
 https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263669/qgl02-guideline-

mines-quarries.pdf 
 نصائح إضاف�ة 

ال�ا  ي أس�ت
) ل�ست هيئة تنظ�م�ة وال �مكنها أن  SWA( )https://www.safeworkaustralia.gov.au/silica( هيئة العمل اآلمن �ف

ي مكان العمل. إذا كنت لتقدم لك النصائح �شأن االمتثال 
ف الصحة والسالمة �ف ة، ُير�ب االتصال بهيئة الصحة  للمساعدحاجة بقوانني

ي واليتك أو إقل�مك. 
ال�ة (والسالمة �ف  ) Australian Tunnelling Societyجمع�ة األنفاق األس�ت

ي  • ي نيو ساوث و�لز  بجودة اإلصدار األو�ي للوث�قة من الف��ق العامل المعىف
 الهواء �ف

 http://www.ats.org.au/2018/12/13/initial-document-release-from-nsw-aqwg/ 
   Australian Institute of Occupational Hygienists (AIOH)إرشادات 

ل�كا المتبلورة  ��شأن الس  Australian Institute of Occupational Hygienists (AIOH)ورقة مواقف صادرة عن •
 القابلة لالستنشاق 

 https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-
papers/respirable-crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009 

ي نظافة مهن�ة  •
 العثور ع� أخصاىئ

 https://www.aioh.org.au/find-an-occupational-hygienist 
 يئة (الممل�ة المتحدة) الصحة والسالمة والب إدارةإرشادات 

ي من مرض الّسحا "دراسة حالة:  •
ي مجال األحجار، �عاىف

ي، العامل السابق �ف  الصحة والسالمة والبيئة) (ف�ديو)  إدارةر (ت�ي
 https://www.youtube.com/watch?v=o9Ni_dECPqw&feature=youtu.be 

ي مكان العمل ( •
 الصحة والسالمة والبيئة) (ف�ديو)  إدارةاستحداث و�دارة معدات حما�ة الجهاز التنف�ي �ف

 https://www.youtube.com/watch?v=By1LWWnG_70 

ي مكان العمل (Local Exhaust Ventilation (LEV)الته��ة بالعادم المح�ي ( •
الصحة   إدارة) استخالص األبخرة والغبار �ف

 والسالمة والبيئة) (ف�ديو) 
 http://www.hse.gov.uk/lev/ 

https://www.safework.nsw.gov.au/hazards-a-z/hazardous-chemical/popover-content/crystalline-silica
https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/crystalline-silica-technical-fact-sheet
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/resources/stonemasons-preventing-crystalline-silica-exposure-health-and-safety-solution
https://www.worksafe.vic.gov.au/dust-containing-crystalline-silica-construction-work
https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263669/qgl02-guideline-mines-quarries.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/silica
http://www.ats.org.au/2018/12/13/initial-document-release-from-nsw-aqwg/
https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-papers/respirable-crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009
https://www.aioh.org.au/member-centre/pdf-links-folder/aioh-position-papers/respirable-crystalline-silica-and-occupational-health-issues-2009
https://www.aioh.org.au/find-an-occupational-hygienist
https://youtu.be/o9Ni_dECPqw
https://youtu.be/o9Ni_dECPqw
https://www.youtube.com/watch?v=By1LWWnG_70
http://www.hse.gov.uk/lev
http://www.hse.gov.uk/lev
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ة"مبادرة   ) الممل�ة المتحدة( (Breathe Freely)" تنفس بُح��َّ
ي  Breathe Freelyموقع  •

وىف  اإلل��ت

  http://www.breathefreely.org.uk/ 

 ل�كا� قائمة التحقق لموقع الس •

  http://www.breathefreely.org.uk/assets/bf-cmt-silica-site-checklist-april-2017.pdf 

ي الوال�ات المتحدة 
ض �ض  United States Occupational Safety and Health)إرشادات إدارة السالمة والصحة المهنيتني

Administration (OSHA)) 
 ل�كا المتبلورة� ة ع� السنظرة عام •

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/index.html 

ي  •
ي صناعة اإل�شاء�غبار السصحائف حقائق التحكم �ف

 اتل�كا المتبلورة �ف

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html#VideosTable1Tas
ksc 

ي غبار الس •
ي الصناعات األخرى�صحائف حقائق التحكم �ف

 ل�كا المتبلورة �ف

 https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/gi_maritime.html 

ي الوال�ات المتحدة 
 وزارة العمل �ض

 "أوقفوا مرض الّسحار" ف�ديو بعنوان  •

 https://www.youtube.com/watch?v=HAByIIzQSuU 

 
 
 

http://www.breathefreely.org.uk/
http://www.breathefreely.org.uk/assets/bf-cmt-silica-site-checklist-april-2017.pdf
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/index.html
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html#VideosTable1Tasksc
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/gi_maritime.html
https://www.youtube.com/watch?v=HAByIIzQSuU
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 مثال فقط  –سجل مخاطر عام 

 مكان العمل  / الموقع  
 التار�ــــخ

الخطر /  
 النشاط 

ما هو  
األذى 
الذي  
�مكن  

أن  
�سببه  
 الخطر 

احتمال أن  
يؤدي  
خطر  

ل�كا  �الس 
المتبلورة  

القابلة  
لالستنشاق 

اإلصابة إ� 
 مرض بال

مستوى  
 الخطر 

  (مرتفع 
  متوسط / 
 منخفض) / 

الشخص   هل هناك ضوابط أخرى مطل��ة؟  الضوابط الحال�ة 
 المسؤول 

ـــخال   تار�ـ
ي 
  النهائئ

 لتسل�م ل

تار�ــــخ  
 االنتهاء 

 مراجعة؟ 

التلميع 
 والتجليخ

مرض 
 السحار

�قوم العامل 
بهذا لمدة 

كاملة ورد�ة  
 ساعات) 8(

�ش�ي 
الب�انات إ� 
وجود خطر 

التعرض 
ل�كا �للس

المتبلورة 
القابلة 

 لالستنشاق
تنص 

اإلرشادات 
ع� أنه ال 

 د يزال يوج 
خطر 

محتمل 
للتعرض 
حىت مع 

 جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه -نعم  اإلخماد بالم�اە ع� أداة التلميع مرتفع
 �ستخدم لمرة واحدةمال�س عمل 

 

رئ�س 
 الف��ق

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 
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استخدام 
اإلخماد 

 بالم�اە

تنظ�ف 
منطقة 

العمل / 
 العّمال

مرض 
 السحار

 –محتمل 
�حدث كل 
يوم لمدة 

 ساعة واحدة

نس م الم�اەاستخد�جري ا مرتفع
�
 ال ُ�سمح بال�

 )H-Class�جب استخدام مكنسة كه��ائ�ة من الفئة ح (
 �جب ارتداء جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه أثناء التنظ�ف

ي منطقة التطه�ي  ا �جب ارتداء مال�س عمل �ستخدم لمرة واحدة و�زالته
 �ف

رئ�س 
 الف��ق

31/05/2019   

عّمال 
الحفر 

بالتحكم 
الرق�ي 

لحاسوب با
)CNC  / (

الم�اە 
اثة

َّ
 النف

مرض 
 السحار

�قوم العامل 
بهذا لمدة 

كاملة ورد�ة  
 ساعات) 8(

�ش�ي 
الب�انات إ� 
وجود خطر 

التعرض 
ل�كا �للس

المتبلورة 
القابلة 

 لالستنشاق
تنص 

اإلرشادات 
ع� أنه ال 

 د يزال يوج 
خطر 

محتمل 
للتعرض 
حىت مع 

استخدام 
اإلخماد 

 بالم�اە

 جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه –نعم  الم�اە ع� أداة التلميعاإلخماد ب مرتفع
 مال�س عمل �ستخدم لمرة واحدة

 

رئ�س 
 الف��ق

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 

لو 
ِّ
ُمشغ

 المنشار
مرض  

 السحار
�قوم العامل 

بهذا لمدة 
 جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه -نعم  اإلخماد بالم�اە ع� أداة التلميع مرتفع

 مال�س عمل �ستخدم لمرة واحدة

 

رئ�س 
 الف��ق

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 
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ورد�ة كاملة 
 ساعات) 8(

�ش�ي 
الب�انات إ� 

خطر وجود 
التعرض 

ل�كا �للس
المتبلورة 

القابلة 
 لالستنشاق

تنص 
اإلرشادات 
ع� أنه ال 

 د يزال يوج 
خطر 

محتمل 
للتعرض 
حىت مع 

استخدام 
اإلخماد 

 بالم�اە

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 

عّمال 
 التشك�ل

 

مرض 
 السحار

�قوم العامل 
بهذا لمدة 

ورد�ة كاملة 
 ساعات) 8(

�ش�ي 
الب�انات إ� 
وجود خطر 

التعرض 
ل�كا �للس

المتبلورة 
القابلة 

 لالستنشاق
تنص 

اإلرشادات 

 جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه -نعم  اإلخماد بالم�اە ع� أداة التلميع مرتفع
 مال�س عمل �ستخدم لمرة واحدة

 

رئ�س 
 الف��ق

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 
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ع� أنه ال 
 د يزال يوج 

خطر 
محتمل 
للتعرض 
حىت مع 
م استخدا
اإلخماد 

 بالم�اە

فون مرض  الم�ش
 السحار

العامل �قوم 
بهذا لمدة 

ورد�ة كاملة 
 ساعات) 8(

�ش�ي 
الب�انات إ� 
وجود خطر 

تعرض 
متوسط إ� 

منخفض 
بالنسبة 

ل�كا �للس
المتبلورة 

القابلة 
 لالستنشاق

متوسط إ� 
 منخفض

 جهاز تنفس �غ�ي نصف الوجه -نعم  العزل

 
رئ�س 
 الف��ق

 
 

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 

العاملون 
ي المكاتب

 �ض
مرض 

 السحار
�قوم العامل 

بهذا لمدة 
ورد�ة كاملة 

 ساعات) 8(
�ش�ي 

الب�انات إ� 
وجود خطر 

تعرض 
منخفض 
بالنسبة 

ل�كا �للس

رئ�س  ال يوجد العزل منخفض
 الف��ق

رئ�س الف��ق   أدخل التار�ــــخ
30/06/2019 

�جري 
استخدام 

ضوابط 
 جد�دة. 
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المتبلورة 
القابلة 

 لالستنشاق

 

اثةCNCاسوب (عّمال الحفر بالتحكم الرق�ي بالح
َّ
 ) / الم�اە النف

لون ما�ينات الحفر بالتحكم   لتصبح   ما�ينات القطع أو ) CNCالرق�ي بالحاسوب (�ستخدم العّمال الذين ُ�شغِّ
�
اثة أسلوب قطع أوتومات��ي لتعد�ل األحجار المصنعة هندس�ا بالم�اە النفَّ

ي الملباألبعاد المناسبة و 
ي المصنع وال يتطلب من العامل إجراء عمل�ة القطع  تنف�ذ الفتحات الداخل�ة المطل��ة �ف

وقع. ُ�جرى هذا العمل بصفة عامة من نقطة تحكم مجاورة للما�ينة �ف
��ة بالعادم المح�ي  بعض الضوابط مثل العزل عن النشاط والحلول الهندس�ة مثل اإلخماد بالم�اە والتههذا العمل  جر باستخدام أدوات �دو�ة ع� سب�ل المثال. وقد يتضمن  نفسها ع� الح

 لمنع حاالت التعرض. 

لو المنشار  
ِّ
 مطلوب معلومات إضاف�ة  -ُمشغ

لو المنشار بقطع األحجار المصنعة  ي المصنع و/أو  �قوم ُمشغِّ
 بالحجم الصحيح. وقد ُيتم ذلك من موقع معزول. وُ�جرى هذا العمل بصفة عامة من نقطة تحكم مجاورة للما�ينة �ف

�
هندس�ا

ه��ة بالعادم المح�ي لمنع حاالت  مل إجراء عمل�ة القطع نفسها ع� الحجر. وقد يتضمن بعض الضوابط مثل العزل عن النشاط والحلول الهندس�ة مثل اإلخماد بالم�اە والت يتطلب من العا
 التعرض

 الُعّمال 

التعرض األو�ي الذي �شمل إجراء أ�شطة إدارة المكان  خالل من ذلك ستنشاق. وقد �كون ل�كا المتبلورة القابلة لال �ع� العمال إجراء أ�شطة ومهام تجعلهم ع� اتصال مع الس توجب قد ي 
ف ع� قطع هذە األحجار ع� سب�ل المثال. وتح��ك منتجات األحجار المصنعة   والمعدات وتنظ�فها باإلضافة إ� التعرض الثانوي من خالل مساعدة القائمني

�
 هندس�ا

 عّمال التشك�ل  

ذ عمال التش  كيبات. ُينفِّ ي المطلوب لل�ت
 حسب التصم�م النهاىئ

�
ي األحجار ذلك  و�تطلب    ك�ل أ�شطتهم باستخدام أدوات تعمل بالطاقة لتشك�ل األحجار المصنعة هندس�ا

تعد�الت أ��� ليونة �ف
 للمطلوب، مما يتطلب تعد�ل األسطح/الحواف بالتجليخ والصنف

�
 طبقا

�
 ل�ي يتم تغي�ي الشكل تدر�ج�ا

�
ي الموقع حسب  المصنعة هندس�ا

ي ورشة التصنيع أو �ف
رة. وقد ُتجرى هذە التعد�الت �ف

ا�   . االقتضاء. و�كون احتمال تعرض هؤالء األفراد كب�ي

 ُعّمال التشطيبات 

ي الموقع. وقد يتطلب هذا استخدام األدوات ال�ه�  
 الن�ش والقطع والتشك�ل قبل ترك�ب األحجار �ف

�
و�دارة المكان.   ك�ب �ة و/أو ال�دو�ة وال�ت ائ�قد يتطلب �شط�ب األحجار المصنعة هندس�ا

 المتبلورة القابلة لالستنشاق. ل�كا �ومن المحتمل أن تتعرض هذە المجموعة لمصادر أول�ة وثان��ة من الس 
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 المسؤولون عن التلميع 

 إلضفاء اللمسات النهائ�ة المناسبة ع�
�
ي تعمل  �قوم المسؤولون عن التلميع بتنع�م أسطح األحجار المصنعة هندس�ا  الحجر. ومن المحتمل أن �ستخدم المسؤولون عن التلميع األدوات الىت

ي الموقع حسب االقتضاء. وقد �كون تعرض هذە المجمبال�ه��اء مع اختالف خصائص تعرضهم  
ي مكان الُمصّنع أو �ف

 للمعدات واألسال�ب المستخدمة. قد ُتجرى عمل�ة التلميع �ف
�
وعة طبقا

 .
�
 أو ثان��ا

�
 أول�ا

 فون الم�ش  

اف ع� األ�شطة مع إمكان�ة تعرض  هم ع� الدخول إ� المناطق واإل�ش فون بأدوار متباينة قد تج�ب ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. وقد يتعرضوا ألسال�ب التعرض  �هم للس �قوم الم�ش
 لأل�شطة الجار�ة. 

�
 األول�ة والثان��ة طبقا

 المكاتب  

المتبلورة القابلة لالستنشاق ل�كا �ن داخل المساحات المكتب�ة وعادًة دون استخدام أدوات أو معدات، لذلك من غ�ي المتوقع تعرضهم لمصادر الس عمال المكاتب هم األفراد الذين �عملو 
ف المناطق  ف بني  المختلفة واألنظمة الج��ة غ�ي المناسبة. األول�ة من جراء أ�شطتهم. هناك احتمال كب�ي لحدوث التعرض الثانوي نت�جة حركة الهواء من مناطق التصنيع وحركة الموظفني
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 مثال لب�ان أسال�ب العمل اآلمنة   1.4المرفق  أ  
 

 مثال فقط  – )Safe Work Method Statement(   ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة
  أسلوب العمل اآلمن رقم   النشاط

  تار�ــــخ األعمال  الموقع

 وصف األعمال

 

ي مكان العمل رقم  ةا� لالئحة الصحة والسالم(طبقأ�شطة العمل عال�ة المخاطر 
 )291�ف

ا�  2خطر سقوط شخص من ارتفاع ي��د عن    هدم لقدرة ه�كل ما ع� تحمل األحمال / لهيئته الماد�ة    العمل فوق ب�ج اتصاالت  م�ت

 لإلسبستوس يتضمن العمل أو �ُ  
�
ات ه�كل�ة  حتمل أن يتضمن تهي�جا  لتحمل األحمال إلجراء تغي�ي

�
 مؤقتا

�
ي مكان مغلق أو بالقرب منه   يتضمن العمل دعما

 العمل �ف

ا� أو بالقرب منه، أو بداخل 1.5العمل داخل فتحة أو أخدود ي��د عمقه عن     م�ت
 نفق

 أو بالقرب منها الرئ�س�ة أو أناب�ب الغاز المضغوط ع� تمد�دات العمل   يتضمن العمل استخدام المتفجرات 

�د، أو بالقرب منها خطوط المواد ع� العمل   كيبات أو الخدمات ال�ه��ائ�ة المزودة بالطاقة أو بالقرب منها ال  ال��م�ائ�ة أو الوقود أو غازات الت�ب ي ال�ت
 أو قابً� لالشتعال  عمل �ف

�
ي قد �كون الجو فيها ملوثا  المناطق الىت

 أو السابقة الصب  
�
ي تصب أفق�ا ە من الممرات المرور�ة أو ط� ع� العمل   يتضمن العمل عنا� الخرسانة الىت ي منطقة تتحرك فيها معدات ثق�لة متحركة ذات دفع ذ  بالقرب منه ف�ه أو �ق أو غ�ي

ي العمل �ف
 اىت

ي مناطق ذات درجات حرارة صناع�ة قصوى  
ي م�اە أو سائل ينطوي ع� خطر الغرق  العمل �ف

 يتضمن العمل أعمال الغطس  بالقرب منها  أو  العمل �ف

ة المواد المعدات  ة السلع الخط�ي  المواد ال��م�ائ�ة الخط�ي

    

 التصار�ــــح المطل��ة
 العمل ع� ارتفاعات  المغلقةالمساحات   حفرال  األعمال الساخنة   طلبات العزل 

 بعد الدوام  منطقة محظورة  الهدم  الو�ش المتحرك  تنق�ب ال 

 المخاطرأنواع 

 م�كان�ك�ة   إضاءة  متعلقة بالجاذب�ة   عوامل إ�سان�ة (إرغونوم�ة)   �ةائكه��   ك�م�ائ�ة    بيولوج�ة   م�كان�ك�ة حي��ة  

از�ة  حرار�ة  إشعاع�ة  نفس�ة   طضغ  ضوضاء  ف  غ�ي ذلك:   بيئة العمل  اه�ت

 المخاطر البيئ�ة المحتملة

 ضوضاء (المحطة / المعدات / المركبات)  استخدام الم�اە  التلوث  النظافة الصح�ة والنظافة (المركبة / الُمنشأة) 
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 إدارة النفا�ات   ا�سكابات (أرض�ة / مجاري / مسارات مائ�ة)   غازالانبعاث   غازالتلوث الهواء / انبعاث  

ات (األشجار الم��ضة / األعشاب الضارة / الحيوانات    الح�ش
 الوحش�ة) 

 السفع الساحج  العمل الساخن / الح��ق  أعمال المناطق المحم�ة 

 وقا�ة الشخص�ةمعدات الالخاصة بمتطلبات ال

                

                

 معدات الوقا�ة الشخص�ة اإلضاف�ة: الخاصة بمتطلبات ال

�
عن

ال
 

 �شاط ذو خطر مرتفع 
 (خطوات العمل�ة)

 المخاطر
 (ما الذي �مكن أن يؤذي)

 األخطار
(ما �ي الخسارة المحتملة أو 

 التلف المحتمل)

 الضوابط القائمة
(ما �ي الضوابط الموجودة 

(
�
ال حال�ا

تم
الح

ا
ب 

واق
لع

ا
 

ط 
قا

ع ن
م�

ج
م

طر
خ

ال
 

طر
خ

 ال
بة

مرت
 

 تداب�ي التحكم اإلضاف�ة المطل��ة
ال (ما �ي الضوابط اإلضاف�ة المطل��ة)

تم
الح

ا
ب 

واق
لع

ا
 

ط 
قا

ع ن
م�

ج
م

طر
خ

ال
 

طر
خ

 ال
بة

مرت
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1.  

التلميع والتجليخ؛ 
تحكم  أعمال الحفر بال

الرق�ي بالحاسوب  
)CNC اثة؛  ) / الم�اە النفَّ

تنظ�ف منطقة العمل؛ 
اف   التفت�ش واإل�ش

 
 
 

ل�كا القابلة لالستنشاق أو  �التعرض للس
 لغبار آخر قابل لالستنشاق 

  مرض خاص بالجهاز التنف�ي 
 مرض الّسحار -

  ف والسمع ارتِد حما�ة للعينني
. استخدم   والجهاز التنف�ي

 جهاز تنفس �حتوي ع�
ع�   P2ُمرّشح من الفئة 

األقل، ع� أن يتم اختبار  
ي حالة  

مقاسه ع� العامل �ف
استخدام قناع �غ�ي نصف 

 لوجه أو الوجه بال�امل. ا

�ة  16 4 4
عال

 

  ِمال�س واق�ة �ستخدم لمرة   ارتد
 واحدة أو �مكن غسلها

   استخدم اإلخماد بالم�اە ع� أدوات
 التلميع. 

 ف أي وحل ناتج لمنع الوحل من  نظ�
ي  �الجفاف و�طالق غبار الس

ل�كا �ف
الهواء. �مكن تنظ�ف الوحل المبتل 

باستخدام معاول أو باستخدام 
لشفط األوساخ  مكنسة كه��ائ�ة 

مزودة بُمرّشح عا�ي ال�فاءة الرطبة 
 ). HEPAلج��ئات الهواء (

  إذا أمكن، استخدم األدوات المزودة
 ). LEVبالته��ة بالعادم المح�ي ( 

  و��قافه بصورة قم بتشغ�ل الشفط
ض ترا�م الغبار ع� متكررة لخف

ي التنظ�ف. 
 المرشح، إذا لم �كن ذاىت

  ،للحصول ع� أفضل النتائج
استخدم مكنسة كه��ائ�ة ذات  

يتيح �شغ�ل و��قاف  شغ�ل مفتاح � 
 الشفط باستخدام األداة. 

   غ�ي أ��اس جمع الغبار بقدر اإلمكان
ع.   لتوص�ات الُمصنِّ

�
 أو طبقا

 غبار عند تغي�ي تجنب التعرض لل
كنسة ال�ه��ائ�ة وعند  أ��اس الم 

تنظ�ف مرشحات الهواء أو 
 استبدالها. 

  حافظ ع� نظافة مساحات العمل
من الغبار ب�جراء عمل�ات التنظ�ف 

والص�انة بانتظام لمنع الغبار من أن  
ي الجو. 

 �صبح محموً� �ف

  ر الته��ة باستخدام مراوح عادم
ّ
وف

ضمان  محمولة أو ته��ة م�كان�ك�ة ل
 الته��ةنظام ع حركة تدفق الهواء. ض

حرك الهواء الملوث بع�دا� � �شكل
 عن مناطق تنّفس العامل. 

   استخدم قطع قماش مبللة لمسح
ل�كا المتبلورة �المعدات الملوثة بالس

2 4 8 

طة
وس

مت
 

لغرض ھي  األنشطة والضوابط الموجودة الواردة في نموذج بیان أسالیب العمل اآلمنة ھذا  
 .األمثلة فقطتوفیر 

 

ً لألنشطة المحددة الخاصة بالموقع التي یجري  قد تلزم ضوابط إضافیة أو بدیلة طبقا
 تنفیذھا.
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القابلة لالستنشاق ومعدات الوقا�ة  
 الشخص�ة. 

  راقب النظافة العامة عن ط��ق
وج غسل الوجه وال�دين بالماء الممز 

 . بالصابون بصورة منتظمة

2.               

3.               

4.               

5.               

 الحوكمة

�ــــع   المبادئ التوجيه�ة المعاي�ي  مدونة قواعد الممارسة الت�ش

    

اخ�ص التنظ�م�ة  العملإصابات موافقات تغط�ة  التفاص�ل / الشهادات الهندس�ة التصار�ــــح / ال�ت

   

 المطل��ون موظفون ال

اخ�ص الواجبات والمسؤول�ات الوظ�فة / المنصب  التدر�ب المطلوب للق�ام بالنشاط المؤهالت / ال�ت

    

 مراجعاتالموافقات وال

  المنصب  القائم بالتصديق

  تار�ــــخ التصديق  التوقيع
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ف��ق ب�ان أسال�ب العمل 
  اآلمنة

 8 7 6 5 4 3 2 1 مراجعة رقم: 

         السما

         التوقيع

         التار�ــــخ

 التوقيع / القبول

ف أعال ف / المتعهدين ذوي الصلة.  قمت بقراءة ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة المبني ي وضع ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة هذا بمشاركة جميع الموظفني ي ذلكأە وأفهم محت��اته.  أقر بأنىف
االعتماد ذو الصلة إلجراء المهمة ع� النحو الموصوف. أوافق  متلك المهارات والتدر�ب، بما �ف

ي ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة هذا، ومنها تعل�مات العمل اآلمن والتصار�ــــح المصدق ع� االم
 عليتثال لمتطلبات السالمة المذكورة �ف

�
 لنحو الموصوف. لها ومعدات الوقا�ة الشخص�ة طبقا

 الوقت التار�ــــخ قيعالتو  الوظ�فة / المنصب اسم الموظف
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 مصفوفة تقدير المخاطر  
 �ة قبولممدى ال مرتبة الخطر النت�جة   العواقب 

 مقبول  منخفض  4 - 1 5 4 3 2 1

ر متوسط  �س�ط  غ�ي مؤثر 
ّ
ي  مؤث

 �مكن تحمله متوسط  9 - 5 كارئ�

ال 
تم

الح
ا

 

ي السنة أ��� من  محتمل للغا�ة  5
 ال �مكن تحمله مرتفع  16 - 10 ) 25ُمفر�ط ( ) 20ُمفر�ط ( ) 15مرتفع ( ) 10مرتفع ( ) 5متوسط ( مرة �ف

 ال �مكن تحمله ُمفرط  25 - 20 ) 20ُمفر�ط ( ) 16مرتفع ( ) 12مرتفع ( ) 8متوسط ( ) 4منخفض ( سنوات  3 -  1كل مرة   ُمحتمل 4

    ) 15مرتفع ( ) 12مرتفع ( ) 9متوسط ( ) 6متوسط ( ) 3منخفض ( سنوات  5 -  3مرة كل  ممكن  3

    ) 10مرتفع ( ) 8متوسط ( ) 6متوسط ( ) 4منخفض ( ) 2منخفض ( سنوات  10 -  5مرة كل  غ�ي محتمل  2

    ) 5متوسط ( ) 4منخفض ( ) 3منخفض ( ) 2منخفض ( ) 1منخفض ( سنوات  10مرة كل أ��� من  نادر 1

 

 5 4 3 2 1 العواقب 

ر متوسط  �س�ط  ر غ�ي مؤث الرمز الفئة 
ّ
ي  مؤث

 كارئ�

ي  إسعافات أول�ة  HS الصحة والسالمة  إصابة ُمصّنفة (إصابة �سبب فقدان وقت القدرة  عالج طىب
ا  50عدة وف�ات / آثار صح�ة ع� >  وفاة أو إعاقة شد�دة دائمة  ُمقّ�د) العمل  الع� العمل أو حالة   شخص�

ي الموقع.  EN البيئة
ي قص�ي األمد ُ�دار �ف ي أ أثر بيىئ

ي الموقع ُ�دار �ف
ي متوسط األمد �ف ي الموقع �حتاج إ�   الموقع. ثر بيىئ

ي متوسط األمد �ف أثر بيىئ
 مساعدة خارج�ة. 

ي خط�ي للغا�ة وط��ل األمد لوظائف  تعط�ل بيىئ
 . ي  النظام اإل�كولو�ب

ي فائق الخطورة وغ�ي قابل لإلصالح  تعط�ل بيىئ
 . ي  لوظائف النظام اإل�كولو�ب
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 وابط الهندس�ة الض   1.5المرفق  أ  
ف �كون هناك  ي �جب استخدامها حني ل�كا المتبلورة القابلة �للتعرض المحتمل للس إمكان�ة تتضمن أمثلة الضوابط الهندس�ة الىت

 :  ما ��ي
�
 لالستنشاق أثناء العمل مع األحجار المصنعة هندس�ا

ي خف •
ف اإلخماد بالم�اە والته��ة بالعادم المح�ي أ��� فعال�ة �ف تبلورة القابلة لالستنشاق من أي ل�كا الم�ض الس �عت�ب الم�ج بني

 .  منهما منفردا�

 لالستخدام مع ملحقات الم�اە.   •
�
ي صممت خص�صا  ال �ستخدم سوى األدوات والما�ينات الىت

ي أثناء العمل�ة.  •
 استخدم عدد مناسب من وصالت الم�اە الموجهة إ� المادة و/أو األداة لمنع انبعاث الغبار المرىئ

 تأ�د من وصول الم�اە إ� المادة و/أو األداة. م�اە مناسب لل حافظ ع� ضغط •

ي �ستخدم اإلخماد بالم�اە باستخدام حواجز أو قالبات بالست�ك�ة أو   • ي رذاذ الماء الصادر عن األدوات والما�ينات الىت
تحكم �ف

 حواجز مزودة بفرشاة. 

ي نظام اإلخماد بالم�اە أث امنع  •
 ناء التشغ�ل. العمال من تخف�ض أو إغالق الم�اە �ف

 استخدم المنشار ذي الج� المزود بملحقات تعمل بالم�اە إلخماد الغبار أثناء القطع.   •

ي يتم إخمادها بالم�اە أو أجهزة القطع بالم�اە النفاثة أو المناش�ي ذات الج� إلتمام  • قط�ع األحواض    استخدم أجهزة الحفر الىت
 وأسطح المواقد. 

 مع وصالت م�اە متعددة لتوص�ل الم�اە إ� قرص القطع ونقطة التالمس مع  استخدم أدوات التجليخ بزاو�ة ا   •
�
لمحمولة �دو�ا

 الحجر. 

•   . ي
 استخدم ما�ينات القطع الدوارة (التف��ز) أو ما�ينات التلميع ذات الحافة المبتلة واإلخماد الماىئ

 التلميع مع مدخل م�اە مركزي لتلميع الحجر أو تجل�خه. استخدم أجهزة   •

 لعادم (حينما �ستخدم ته��ة العادم �جب تصم�مها بواسطة "شخص كفء" مثل مهندس ته��ة ع� سب�ل المثال.)ته��ة ا   •

ي يتولد فيها الغبار بواسطة عّمال آخ��ن.   •  عزل المناطق من مكان العمل الىت

. �مثل طرد الهواء وترش�حه من المن •  طقة المعزولة إ� المناطق النظ�فة خطرا�

ي يتم إخمادها بالم�اە عن دة الناتجة عن العمل�التقاط الم�اە الزائ • ي قنوات. ات الىت
 ط��ق تحد�د مساراتها أو تجم�عها �ف
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 إرشادات الضوابط اإلدار�ة   1.6  المرفق  أ
ف  فني ة والتدر�ب   ن  ذوي الصلة الذي�ستحسن أن توضع إجراءات العمل اآلمن بالتشاور مع العمال والم�ش �جب أن تتوافر لديهم الخ�ب

ي وضع هذە اإلجراءات. المنا
ف لإلسهام �ف  سبني

�جب أن تتوافر إرشادات واضحة �شأن عمل�ة وضع اإلجراءات ل�ي تظل عمل�ة وضعها تحت الس�طرة حىت �مكن إزالة النسخ  
 ل ع� أحدث إصدار منها. غ�ي الم�ح بها أو المتقادمة من منطقة العمل وتدر�ب العما

اطات الالزمة إلتمام العمل مع األحجار  ال �لزم أن تكون إجراءات العمل اآلمن  ط أن تتناول االش�ت ط��لة وملت��ة ومعقدة، ��ش
ي مخاطر التعرض للس 

 للتحكم �ف
�
ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �شكل آمن.  �جب أن تضع المنظمة إجراءات  �المصنعة هندس�ا

 اإلجراءات.  �لزم تدر�ب العمال ع� هذە، و مل اآلمنالعمل اآلمن أو أسال�ب الع
ي �جب استخدامها و ع� مثلة األ تتضمن  ي �مكن ممارسات العمل الىت ي إجراءات التشغ�ل الق�اس�ة أو ب�ان أسال�ب الىت

توث�قها �ف
 :  ما ��ي

�
 العمل اآلمنة أو تحل�الت السالمة الوظ�ف�ة عند العمل مع األحجار المصنعة هندس�ا

ي إخماد الغبار. ألواح العمل بالماء قبل القطع أو ال�شط أتبل�ل  •
 و التلميع للمساعدة �ف

ك مخلفات من الغبار الجاف. األ منع تجمع الم�اە وجفافها ع�  •  سطح مما ي�ت

ب أو ترك مكان العمل.   • ا قبل األ�ل أو ال�ش  أغسل ال�دين والوجه ج�د�

 لوثة. الملوثة مثل عدم ارتدائها خارج مناطق العمل المتأ�د من وجود تداب�ي مناسبة إلدارة المال�س   •

كات غس�ل أخذ ال �سمح ب • ي مكان العمل أو بواسطة �ش
ل. �جب غسل المال�س �ف ف المال�س أو المعدات الملوثة إ� الم�ف

 متخصصة تتعامل تحد�دا� مع مال�س العمل الملوثة. 

 �شكل شامل •
�
ق با  قم بتطبيق إجراءات إدارة المكان والتنظ�ف يوم�ا

�
ي والغبار المستقر. ف�ما يتعل

 لوحل الماىئ

عا�ي ال�فاءة   ) مزودة بمرشحH classمن الفئة ح (استخدم الم�اە المنخفضة الضغط أو ال�نس بالم�اە أو مكنسة كه��ائ�ة   •
 األرض�ات والحوائط واألسطح األخرى.  ) لتنظ�فHEPAلج��ئات الهواء (

ي مناطق ال  •
ف آثار إطارات المركبات �ف ي ينتقل فيهأو المناطق عال�ة االستخدام عمل نظ� ا الغبار ع� العجالت وحافظ ع�  الىت

 بقائها مبتلة أثناء اليوم. 

ف المهام. قم باستخدام ال�نس الجاف أو الهواء المضغوط لتنظ�ف األسطح أو المال�س. امنع  •  توف�ي خراط�م للتنظ�ف بني

ي انتظار أو القطع وما إ� ذلك داخل وعاء/صندوق محكم ال جمعه أثناء التنظ�ف �جب وضع الوحل المبتل الذي تّم  •
غلق �ف

 �دارة للنفا�ات. خاصة بأي عمل�ات أن يتّم تقي�م �جب  ، كما التخلص منه

ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق من مناطق العمل  ��جب تنظ�ف مال�س العمال وز�ــهم الموحد باستمرار لمنع انتقال غبار الس  •
ل. الراحة، واألجزاء األخرى من المنشأة واألهم من ذلك، منع إ� غرف  ف  انتقاله إ� الم�ف

 ل�كا الزائدة عن المال�س والزي الموحد. �سهلة إلزالة بقا�ا الس   ) ط��قةClass Hالفئة ح (�ه��ائ�ة من  المكا�س  ال�عد استخدام    •

  خارج معند ، (HEPA)لج��ئات الهواء �فاءة وحدات التنظ�ف الصناع�ة المحمولة، المزودة بمرشح عا�ي ال�جب وضع   •
 لعمال تطه�ي مال�سهم قبل االن�اف. امكن تحىت ي  س�ل�كاالب عملال مناطق

قة �جب اتباع دل�ل �شغ�ل/تعل�مات ُمصّنع المكنسة ال�ه��ائ�ة ال   •
�
 بتغي�ي أ��اس الغبار والمرشحات. متعل
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 لخطاب رصد التعرض الشخ�ي مثال   1.7  المرفق  أ
 

 أدخل التار�ــــخ 

 XXXXالس�د 

ي عمل�ة الرصد الجو 
ي جرت خالل شهر يونيو/ح��ران شكرا� لمشاركتك �ف ي (أدخل اسم مكان العمل).  2018ي الىت

 �ف

 موجزا� لأل�شطة ومكان العمل). لقد  
�
ف كنت (أدخل وصفا ي (أدخل التار�ــــخ)، حني

 أخذت العينات �ف

ي تّم   ي مخت�ب معتمد من ِقبل الجمع�ة الوطن�ة لهيئات  ترد أدناە نتائج العينات المأخوذة من الجو، والىت
، (مسودة  (NATA)االختبار  تحل�لها �ف

 جدول النتائج) 

 مسودة جدول �حتوي ع� مثال للنتائج 

ي أخذت   
ثة اليت المادة الملوِّ

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �الس  غبار قابل لالستنشاق  لها العينات 

 3م/ غ م  0.06 3م/ غ م 1.0  النت�جة  

 3م/ غ م 0.1 3م/ غ م 3.0  مع�ار التعرض 

مئ��ة من   النتائج كنسبة
 % 60 % 33 مع�ار التعرض 

 بالتحقيق) خطر متوسط (قم  خطر منخفض  تصن�ف الخطر 

 الغبار القابل لالستنشاق نت�جة اختبار عينة 

ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. نتج عن بعض، أو  � القابل لالستنشاق والس من الغبار منخفض  �ش�ي هذە النتائج إ� أنك تتعرض لمستوى 
ي أج��ت أثناء الرصد كل المهام   والذي    اتجراءاإل ضك لمستوى مرتفع من الغبار. جاءت هذە النت�جة دون الحد الذي �ستوجب اتخاذ  تعرّ   ،الىت

ي مكان العمل. وتعت�ب مخاطر اإلصابة بتداع�ات صح�ة ناشئة عن التعرض منخفضة بالمقارنة بمع�ار التعرض  50يبلغ  
% من معاي�ي التعرض �ف

ي مكان العمل الصا 
ي أس�ف

ال�ا (در عن هيئة العمل اآلمن �ف  ). Safe Work Australia�ت

،  قناع  حما�ة الجهاز التنف�ي فّعالة، �جب ارتداؤها ع� نحو صحيح وص�انتها �شكل ج�د. عند ارتداء  كون أدوات  ل�ي ت  حما�ة الجهاز التنف�ي
 .
�
 �جب أن �كون الوجه حل�قا

 ل�كا �الس   نتائج

 ات جراءاإل . جاءت هذە النت�جة أع� من الحد األدىف الذي �ستوجب اتخاذ ل�كا �من الس منخفض   رض لمستوى �ش�ي هذە النتائج إ� أنك تتع
. �عد خطر Australian Institute of Occupational Hygienists (AIOH)% من مع�ار التعرض المعدل الذي يو�ي به  50والذي يبلغ  

 عند مقا 
�
ار صح�ة ناشئة عن التعرض منخفضا ي محدوث أ�ف

ال�ا رنته بمع�ار التعرض �ف ي أس�ت
 كان العمل الصادر عن هيئة العمل اآلمن �ف

(Safe Work Australia) ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق. � الخاص بالس 

ي مناقشة نتائجك، ير�ب االتصال بـ (أدخل الوظ�فة / االسم).  
 ساعدة. الممن ��د  تقد�م المأرفقت معلومات إضاف�ة للقد  إذا كنت ترغب �ف

 مع خالص الشكر،  

 

  (أدخل اسم الشخص/وظ�فته) 
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 تفس�ي نتائجك

ي حدود 
ي منطقة تنفس العامل (�ف

ي يتنفسها العامل من   30ُ�جرى الرصد الشخ�ي �ف سم من مقدمة الوجه) لتقي�م ال�م�ة الىت
ف أثناء ورديته.  ث معني  ملوِّ

ثف �عرّ  ء �مكن أن يؤدي إ� مرضك إذا تعرضع�  الملوِّ ي
ف ع� شكل مذكورة ت ل�م�ة كاف�ة منه. تنت�جة العينة أنه أي �ش ترك�ي

ي مكان العمل) و�مكن مقارنتها 3م/ غ (م
 . بمع�ار التعرض �ض

ي مكان العمل  
ي أن �كون العامل العادي قادرا� ع� التعرض له ع� مدار متوسط   مع�ار التعرض �ض

ث الذي ينب�ف ف الملوِّ هو ترك�ي
ي من آثا

ي االعتبار من خالل تعد�ل ح�اته العمل�ة، دون أن �عاىف
ر صح�ة سلب�ة. تؤخذ الورد�ات الط��لة وجداول الخدمة المطولة �ف

 (خفض) مع�ار التعرض. 
ورة أنك سوف تمرض. عند اإلبالغ عن نت�جة مرتفعة،   أحد الملوثات، فإنّ   إذا كنت تتعرض لمستوى مرتفع من  ي بال�ف هذا ال �عىف

ي الموقع. ُتخطر إدارة المنجم بذلك، وتقوم بدورها 
 بالتحقيق وتنف�ذ الضوابط الرام�ة لتقل�ل التعرض ل�ل من هم �ف

ي ل يرد أدناە وصف  .  آلثار الصح�ة المحتملة من التعرض الزائد للملوثات الىت  ُرصدت مؤخرا�

 غبار قابل لالستنشاق 

ي يتكون الغبار القابل لالستنشاق من ج��ئات دق�قة للغا�ة من األت��ة  . �مكنها الوصول إ� الىت ف مكن أن من المأعمق أجزاء الرئتني
ة  �سبب ف  استنشاق كم�ة أ��ب من الالزم من الغبار القابل لالستنشاق، التهاب �سيج الرئة و�عض المشكالت الخط�ي ي الرئتني

�ف
ي �حتوي عليها الغبار. اعتمادا� ع� ا  لملوثات األخرى الىت

 ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق�الس 

ف مكونات الغبار القابل لالستنشاق، و�التا�ي �مكنها الوصول إ� مناطق  ل���مكن أن تكون الس  كا المتبلورة القابلة لالستنشاق من بني
ي الرئة  �التعرض للس عم�قة داخل الرئة. �مكن أن �سبب 

ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق مرض الّسحار والذي يؤدي إ� ندوب �ف
اف القوى �شدة. تقلل من سعة الرئة. و�مكن أن يزداد الم ف ا بعد توقف التعرض وهو يؤدي إ� است�ف  رض سوء�

 ك�ف �مكنك خفض تعرضك؟

ي هذ •  إذا الحظت وجود ال�ث�ي من الغبار! فقد �عىف
�
الضوابط الهندس�ة المستخدمة لخفض الغبار ال تعمل بصورة    ا أنّ قدم بالغا

 ج�دة وتحتاج إ� معالجة. 

 صح�حة: ارتِد معدات حما�ة الجهاز التنف�ي بصورة  •

ي من الغبار �شكل سل�م  •
�جب أن ُ�حِكم إغالق المنطقة المح�طة بفمك وأنفك ج�دا� بدون  –تأ�د من ارتدائك للقناع الوا�ت

 ترك فجوات. 

 يؤدي وجود لح�ة أو ذقن خشنة إ� استحالة إحكام اإلغالق بصورة ج�دة. إذ   –احلق ذقنك ج�دا� كل يوم  •

ي من الغبار باستمرا •
. غ�ي القناع الوا�ت ي ي حالة تلف القناع أو فقدانه لشكله الخار�ب

 ر، أو �ف

ف أو حما�ة الجهاز الحاجة إ� بلد�ك أ�ة مخاوف أو أسئلة أو كنت  إذا كانت  معلومات �شأن ك�ف�ة ارتداء أجهزة حما�ة األذنني
 التنف�ي �شكل سل�م، ير�ب االتصال بممثل الصحة والسالمة الخاص بك. 

 التعرض، تفضل ب��ارة: لم��د من المعلومات عن معاي�ي  
-chemicals/exposure-information/hazardous-http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs

standards/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/hazardous-chemicals/exposure-standards/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/hazardous-chemicals/exposure-standards/
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 قبل التوظ�ف ما نموذج خطاب الرصد الص�ي  1.8   أ المرفق 
  

 التار�ــــخ……………(أدخل التار�ــــخ)
 

 الس�د الطب�ب ………………………………………………………………………(أدخل االسم)
 

. �شكرا� لموافقتك ع� الق�ام بالرصد الص�ي للس   ل�كا القابلة لالستنشاق للعامل التا�ي

 …. ………………………………………………………………………………………اسم العامل 

 تار�ــــخ الم�الد……………………………………………………………………………………………. 

 
�
ي تصنيع األحجار المصنعة هندس�ا

ي س�قوم بها هذا العامل �ف وصف المهمة/المهام الىت
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
�
ي مجال األحجار المصنعة هندس�ا

 نعم أم ال عامل جد�د لم �سبق له العمل �ف

  
�
ي مجال األحجار المصنعة هندس�ا

 نعم أم ال عامل جد�د سبق له العمل �ف

. العمل السابق مع األحجار المصنعة  نعم، ير�ب ب�ان تار�ــــخ بإذا كانت اإلجابة 
�
 هندس�ا

ي التدر�ب نعم/ال  تار�ــــخ االنتهاء  تار�ــــخ البدء  اسم المنشأة التجار�ة 
 تل�ت

    

    

    

    

    

    

 
ي  الحد األدىف المطلوب من الرصد الص�ي قد تّم  أقر بأنّ 

ي مكان العمل �ف
ي المستند المرفق؛ مع�ار السالمة والصحة �ف

تحد�دە �ف
الند  ف ، ُير�ب تقد�م تق��ر عن هذا العامل يتضمن المعلومات  ل�كا المتبلورة. �الس  – ك���ف عند االنتهاء من عمل�ة الرصد الص�ي

 .  المبينة أدناە كحٍد أدىف

ي نطاق التقي�م، يتطلب عم�ي مستوى من الرصد الص�ي ي 
 تضمن: �ف

    ي ي والمهىف ي والطىب
 التار�ــــخ الد�موغرا�ف

    سجالت التعرض الشخ�ي 

   ز التنف�ي استب�ان ق�ا�ي خاص بالجها 

    ي مدة
لحي��ة الق��ة للشهيق  ) والقدرة اFEV1ثان�ة واحدة (اختبار ق�ا�ي لوظائف التنفس، يتضمن حجم الزف�ي الق�ي �ف

)FVC  واختبار (FEV1/FVC –  االختبار بواسطة مخت�ب معتمد لوظائف التنفس وأن يتضمن اختبار القدرة   و�و� �شدة ب�جراء
 ع� التوز�ــــع. 

  ي -ن�ة ع� الصدر بمنظور أما�ي سي  أشعة
 لمعاي�ي منظمة العمل الدول�ة ل�ي   –خل�ف

�
و�و� �شدة بعمل أشعة سين�ة طبقا

ي مجال 
 ). B-readerقراءة األشعة (يتمكن من قراءتها طب�ب من الفئة "ب" �ف
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 . اطات النظام الق�ا�ي  ُير�ب أن يتضمن تق��رك تأ��دا� باست�فاء جميع اش�ت
 

 الرصد الص�ي تق��ر 
 

 . ب�انات العامل: 1
 اسم العامل وتار�ــــخ م�الدە 

2 : ي  . ب�انات الُممار�س الطيب
 اسمك ورقم التسج�ل الخاص بك

 . تفاص�ل العمل التجاري: 3
 اسم العمل التجاري وعنوانه 

4 :  . توار�ــــخ الرصد الص�ي
ي أجري فيها كل جانب من جوانب الرصد الص�ي   التوار�ــــخ الىت

 االختبار: . نتائج 5
ف هل سبق للعامل التعرض للس  تفاص�ل نتائج ي تبني  ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق أم ال�االختبار الىت

 . التقي�م: 6
ة نت�جة العمل مع الس 

�
 ل�كا المتبلورة. �وجهة نظرك المهن�ة ف�ما إذا كان العامل قد أص�ب بمرض أو ج�ح أو ِعل

 . التوص�ة: 7
 �شأن: وجهة نظرك المهن�ة  

  عالج�ة�ة تداب�ي مدى الحاجة التخاذ أ . 
   .ي عمله الحا�ي أم ال

 إمكان�ة استمرار العامل �ف

   .ما إذا كان العامل بحاجة إ� استشارات طب�ة 

ي ع� (أدخل رقم الهاتف)   إذا كان لد�ك أ�ة استفسارات تتعلق بهذا الطلب، ير�ب االتصال ىب
 
 

 مع خالص الشكر، 
 
 
 

………………………………… .……………………………………………………… 

 يع التوق
 

 ممثل العمل التجاري………………………..…(أدخل االسم)

 اسم العمل التجاري …………………………………………...(أدخل اسم العمل التجاري) 

 عنوان العمل التجاري………………………………………(أدخل عنوان العمل التجاري)
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ي الحوادث  1.9   المرفق  أ

 نموذج التحقيق �ف
 

 

 تفاص�ل الحادث 
ي باسم الشخص الم   تار�ــــخ الحادث:  : ادثالحعىف

 مكان الحادث: 

ي الحادث:  
 ف��ق التحقيق �ض

  

  

ي كانت ق�د التنف�ذ وقت وق�ع الحادث؟
 ما �ي المهمة اليت

 

 )"تعطل معدات الوقا�ة الشخص�ة الخاصة بالعامل"ما الذي حدث؟ (مثً� 

 

ي 
ي أسهمت �ض

 وق�ع الحادث؟ما �ي العوامل اليت

 المعدات/المواد البيئة: 

 لضوضاء ا   الشكل العام / التصم�م   ُة غ�ي مناسبة للوظ�فة عّد استخدام م   ُة عّد تعطل الم 

  ضاءةاإل  غبار / أبخرة  ص�انة غ�ي كاف�ة   ُة أثقل من عّد المادة / الم
 الالزم / �صعب التعامل معها 

  ازات ف  عدم كفا�ة التدر�ب المقدم   الحواجز عدم كفا�ة   خطر االنزالق / التع��   االه�ت

 لفة / غ�ي ثابتةأرض�ات تا  غ�ي ذلك  غ�ي ذلك 

 األشخاص:  أنظمة العمل: 

 لم يتم تحد�د الخطر    ي تّم   مخاطر التقدير عدم كفا�ة عمل�ة ال / ك الىت
 المخدرات / ال�حول   عدم اتباع اإلجراءات / ال يوجد إجراء    إجراؤها 

 غ�ي مناسب ال / إجراء العمل اآلمن ك    ال / الضوابط المنفذة غ�ي كاف�ة ك   رهاق اإل  الوقت / ضغوط اإلنتاج 

  عدم اإلبالغ عن الخطر     اف غ�ي مناسب ف    التدر�ب / اإل�ش التشتت / المسائل الشخص�ة   تغي�ي الروتني
 اإلجهاد / 

  غ�ي ذلك   عدم التواصل  غ�ي ذلك 

 اإلجراءات التصح�ح�ة: 

 العامل المساهم
 نتهاءتار�ــــخ اال  ميت  َمن ماذا سنفعل لحل المشكلة؟ القائمة أعالە)(من 

     

 

ت المشكلة؟
�
 هل ُحل

 التار�ــــخ التوقيع االسم

ي بالشخص الم     الحادث: عىف

   المدير: 
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ي الحوادث 

 دل�ل عمل�ة التحقيق �ف
 

 
ي �شمل:  .1  تأ�د من الحقائق المح�طة بالحادث، والىت

 ما الذي حدث؟ -
 ؟ ذلك مىت وأين وقع -
ي كانت تؤدى؟  -  ما المهمة الىت
 ؟عنيونمن الم -
 د؟ هل هناك أي شهو  -

 
ور�ة، ع� سب�ل المثال:  .2  اجمع أي معلومات مرجع�ة �ف

 سجالت الص�انة  -
 إجراءات العمل اآلمن  -
 دل�ل التعل�مات  -
 . التدر�بسجالت  -

 
ي االعتبار جميع العوامل المساهمة:  .3

 ضع �ف

ي الحادث؟هل أسهمت الظروف البيئ�ة (مثل  البيئة:   -
 اإلضاءة والضوضاء وأسطح األرض�ات) �ف

ء يتعلق بالمعدات أو المواد أو األدوات أو ما إ� ذلك (مثل تعطل المعدات أو  له  المعدات/المواد:  - ي
أسهم أي �ش

 عدم 
ي الحادث؟         

 وجود حواجز) �ف

ء يتعلق بالنظام (مثل خطر لم يتم تحد�دە، أو خطر معروف لم تتم معالجته)؟ أي هل أسهم أنظمة العمل:  - ي
 �ش

ء فعله العمال أو ال أي هل أسهم  األشخاص:  - ي
ي وق�ع الحادث (مثل ضعف التواصل أو  �ش

فون أو المتعهدون �ف م�ش
 التعب 

ي الوقت المحدد)؟         
 أو اإل�اع لالنتهاء من المهمة �ف

 
/األس .4 ي لوال حدوثها لما وقع حدد السبب الرئ��ي    "هل اسأل نفسك  الحادث. باب الرئ�س�ة للحادث، أي األسباب الىت

 حادث لو....؟" كان �مكن أن �قع ال                
 

/األسباب الرئ�س�ة والعوامل المساهمة.  .5  تحد�د السبب الجذري / عوامل فشل النظام المؤد�ة إ� السبب الرئ��ي

. ينطوي هذا األسلوب ع� أن �سأل نفسك  "‘أسئلة لماذا الخمسة"  لتحد�د السبب الجذري �س�هناك أسلوب �س�ط  
ي أن �سأل    "لماذا حدث هذا؟"

‘ مرة  "لماذ" بعد كل إجابة حىت تصل إ� استنتاج ال يؤدي إ� سؤال    "ذالما"وأن �ستمر �ف
 .  أخرى و�صبح السبب ال�امن ظاهرا�

 
ي أي    .6

ة واألهم �ف ي الحادث، بدالخطوة األخ�ي
ي أسهمت �ف ي اتخاذ إجراء إلصالح جميع العوامل الىت

   ا� من ءتحقيق تتمثل �ف
 االستمرار وصوً� إ� كل سبب مساهم أو سبب كامن.  السبب األسا�ي /األسباب األساس�ة مع             
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 سجالت التدر�ب  2.0   المرفق  أ
 

 سجل التدر�ب الفردي 
ن هذا السجل ضمن ملفاتك اإلدار�ة الخاصة   بالعامل. استخدم هذا النموذج لتسج�ل التدر�ب الرس�ي وغ�ي الرس�ي الذي تلقاە كل عامل. �جب أن ُتضمِّ

 

  الموقع  اسم المنشأة التجار�ة 

 
  العامل اسم 

ي  
المس� الوظ��ض

  للعامل 

 
 التأه�ل الرس�ي والمهارات 

ي الذي أدى إ�  اخ�ص المهارات أو المؤهالت أو السّجل التدر�ب الرس�ي من متعهد تدر�ب خار�ب ف بها. ع� سب�ل المثال، شهادة المستوى الثالث أو رخصة �شغ�ل الرافعة الشوك�ة أو مسؤول اإلسعال�ت افات  مع�ت
 األول�ة وما إ� ذلك. 

 
م التدر�ب  تار�ــــخ اإلتمام  التأه�ل / المهارة ي تّم  مقدِّ

تار�ــــخ انتهاء   االطالع عليها  المستندات اليت
 (إن ُوجد) الصالح�ة 

 تعل�قات ال

 مثال
 اإلسعافات األول�ة

ور�ة  14/07/2016 شهادة من ُمقّدم التدر�ب س ص ع للتدر�ب 15/07/2016  ل اإلسعافات األول�ةمسؤو للق�ام بدور �ف
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 سجل التدر�ب المحدد بالنسبة للمهمة 
ي أو غ�ي الرس�ي الذي نتج عنه تقي�م العامل ع� أنه قادر ع� أداء مهام تتطلبها وظ�فته. ع� سب�ل المثال، إجرا 

 معدات محددة. ءات العمل اآلمن، باستخدام سّجل التدر�ب الوظ��ف
 

ب تار�ــــخ اإلتمام المهمة ب اسم الُمدرِّ  توقيع العامل اسم العامل توقيع المدرِّ

 مثال
اختبار مالءمة مقاس معدات حما�ة الجهاز  

 التنف�ي 

10/08/2016 Three Em 3M Breathe Safe B SAFE 
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ة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل    12ل�كا المتبلورة خالل الـ�هل زاركم مفتش الصحة والسالمة الحكو�ي �شأن الس  .1 شهرا� األخ�ي
ورة إدخال تحسينات؟  إذا كانت اإلجابة بنعم، أرفق �سخة  أصدر حظرا� أو إخطا ن اإلخطار ودل�ً� ع� أنك امتثلت  مرا� ب�ف

اطات.     لالش�ت

لسالمة الوظ�ف�ة/تحل�ل المخاطر الوظ�ف�ة هل لد�ك تقديرات للمخاطر، مثل ب�انات أسال�ب العمل اآلمنة/تحل�ل ا .2
 ا 

�
ي تقوم بها؟ إذا كانت اإلجابة لجميع أنواع العمل مع األحجار المصنعة هندس�ا ف أمثلة مكتملة من  بلىت نعم، قم بتضمني

ة،  12األمثلة الـتار�ــــخ هذە ال يتجاوز الموقع. �جب أمن مصنعك/ورشتك و  االنتهاء منها   تّم وأن �كون قد شهرا� األخ�ي
ف الذين �قومون بالعمل.   وتوق�عها من الموظفني

ي الجزء الخاص بالتصنيع من عملك  ل�كا المتبلورة القابل�هل تقوم برصد غبار الس  .3
ي الهواء أو تقديرە �ف

ة لالستنشاق �ف
ي تمت خالل الـ بالتجاري؟ إذا كانت اإلجابة   ة.  12نعم، أرفق أدلة ونتائج من عمل�ات الرصد/التقدير الىت  شهرا� األخ�ي

ي مكان العمل (مثً� من خالل عزل   .4
 �ف

�
عمل�ات قطع وتصنيع وتلميع  هل تمنع تول�د وانتشار غبار األحجار المصنعة هندس�ا

)؟  إذا كانت اإلجابة 
�
، وأي إجراءات �شغ�ل ق�اس�ة أو ذلكنعم، أرفق أدلة ع� ك�ف�ة تحقيق باألحجار المصنعة هندس�ا

 مل مطبقة. ب�ان أسال�ب العمل اآلمنة أو تعل�مات ع

ي غبار الس  .5
ي حال حدوث اضطراب شد�د �ف

ق للطوارئ �ف
ّ
ورة القابلة لالستنشاق و/أو تلوث  ل�كا المتبل�هل لد�ك إجراء موث

ي منطقة غ�ي مخصصة للعمل؟ إذا كانت اإلجابة  �بالس 
نعم، أرفق المستند والدل�ل ع�  بل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق �ف

 ل وممارستهم له. توص�ل هذا اإلجراء إ� العما

ق ل��ف�ة إبالغ العّمال عن الحوادث و/أو المخاوف الصح .6
ّ
ي ذلك التحقيق الذي �حدث  هل لد�ك إجراء موث

�ة، بما �ف
بِلغ عنها تتعلق بالتعرض بواإلجراءات التصح�ح�ة المتخذة؟ إذا كانت اإلجابة 

�
نعم، أرفق اإلجراء وتفاص�ل أي حوادث أ

ة.  12ستنشاق من الـل�كا المتبلورة القابلة لال �للس   شهرا� األخ�ي

ف ك�ف�ة جمع نفا�ات الس  .7 ق يبني
ّ
متبلورة القابلة لالستنشاق وعزلها والتخلص منها؟ إذا كانت  ل�كا ال �هل لد�ك إجراء موث

. �نعم، أرفق دل�ً� ع� التخلص من نفا�ات الس باإلجابة   ل�كا المتبلورة القابلة لالستنشاق بط��قة صح�حة مؤخرا�

ا لمعدات جمع الغبار والتحكم ف�ه بأعمال الفحص منظمتك قوم هل ت .8 ق بوالص�انة دور��
�
حجار المصنعة  غبار األ ف�ما يتعل

؟ إذا كانت اإلجابة  
�
 . هذە  و�رامج الص�انةأعمال الفحص نعم، ير�ب تقد�م دل�ل ع� إتمام بهندس�ا

المتبلورة القابلة لالستنشاق؟ إذا كانت   ل�كا �هل توفر التدر�ب لموظف�ك ومتعهد�ك �شأن العمل بصورة آمنة مع الس  .9
 نعم، أرفق دل�ً� ع� إتمام هذا التدر�ب. باإلجابة 

وقا�ة الجهاز التنف�ي عند العمل مع األحجار المصنعة  خاصة بهل يرتدي موظفوك ومتعهدوك الفرعيون معدات  .10
؟ إذا كانت اإلجابة 

�
ي يرتدونها نعم، ير�ب تقد�م تفاص�ل معدات حما�ة الجهاز التبهندس�ا   ة تضمن م( نف�ي المقدمة والىت

 . والطراز)سم المصّنع ا

صحة مقاس  من  تأ�د  لعيون الذين يرتدون أجهزة تنفس ب�جراء اختبار مالءمة المقاس ل هل �قوم موظفوك ومتعهدوك الفر   .11
 من شهادات/سجالت اختبار صحة المقاس. بالقناع المع� لهم؟ إذا كانت اإلجابة 

�
 نعم، قدم �سخا

ف لمعدات/مال�س الوقا�ة الشخص�ة عند العمل مع األحجار  .12 المصنعة  هل تتأ�د من ارتداء موظف�ك ومتعهد�ك الفرعيني
؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، قدم 

�
ي تّم الهاصة بتفاص�ل الهندس�ا ها وارتداؤها.   معدات الوقا�ة الشخص�ة الىت  توف�ي

؟ إذا كانت اإلجابة هل أج��ت أ�شطة الرصد الص�ي أو المراقبة الصح�ة ن�اب  .13 ف  عن الموظفني
ً
وأدلة   نعم، قدم تفاص��ً بة

ف والمتعهدي ف  ع� ذلك تتضمن عد الموظفني  عن مرض الّسحار خالل العامني
�
ف الذين قمت بفحصهم بحثا ن الفرعيني

 . ف  الماضيني

ي أج .14 ف تقد�م تفاص�ل عن فحوصاتهم الصح�ة السابقة/الحال�ة الىت روها؟ إذا  هل تطلب من موظف�ك ومتعهد�ك الفرعيني
. بكانت اإلجابة    نعم، ُير�ب تقد�م اإلجراء الذي تتبعه لجمع معلومات الفحص الص�ي
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Greencap Pty Ltd (ABN 76 006 318 010) certifies 

Fabricator Pty Ltd 
 (ABN 12 345 678 900) 

of 123 Example Street, Suburb, STATE 9876 
 

Complies with all elements of 
Health & Hygiene Guidelines - Fabricators Working Safely with Engineered Stone 

Cm3 Prequalification – Silica Assessment 
On-site Fabrication Audit 

 

Issue Date: 
10/9/2019 

Supported by 
Expiry Date: 

10/9/2020 
Simon Ercole 

National Practice Lead - Health & Safety 
 

Health & Hygiene Accreditation 

accredited training-* Non 
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