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الف�صل الأول
�إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية

مقدمة
ت�شمل مرافق امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب مباين و �إن�شاءات ذات ت�صميم خا�ص لتتنا�سب
مع �أغرا�ض تخزين احلبوب كما ت�شمل املباين املتعددة الالزمة للأن�شطة املختلفة وعلى مواد
�سريعة اال�شتعال والتي تتالءم مع العمليات التحويلية ،وت�صنف على �أنها عالية اخلطورة يف
مناطق حرجة قد ينتج عنها حرائق وانفجارات ال قدر اهلل.
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تعريف �إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية
هي الإدارة التي تعنى بكل ما يتعلق بالأمن وال�سالمة املهنية يف الفرع مع و�ضع القواعد
والتعليمات الفنية ل�ضمان �سالمة العاملني واملمتلكات والبيئة ،وو�ضع ا�سرتاتيجية لربامج
التدريب والتثقيف والتوعية لالرتقاء مب�ستوى �أداء العاملني ورفع معايري اجلودة يف ال�سالمة
املهنية وذلك بالتن�سيق مع �إدارة التطوير الإداري.
ونظر ًا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة من و�ضع القواعد الفنية وال�شروط الوقائية الواجب
تطبيقها يف من�ش�آت �صوامع الغالل وتخزين احلبوب واملنتجات الزراعية الأخرى .ف�إن هذه
ال�ضوابط تعترب الأ�سا�س ال�شرتاطات الوقاية الواجبة التطبيق بالإ�ضافة �إلى امل�ستجدات التي
تطر�أ يف هذا املجال.
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الف�صل الثاين
فر�ضية الإخالء والطوارئ

خطة الإخالء والطوارئ
ت�سعى امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب
حلماية الأفراد والعاملني
والأجهزة واملعدات من خالل
خطة �شاملة ملواجهة احلاالت
الطارئة التي قد تتعر�ض لها
من�ش�آت امل�ؤ�س�سة ،بحيث تت�ضمن هذه اخلطة
كيفية �إخالء الأماكن من �شاغليها يف احلاالت الطارئة واتخاذ كافة التدابري والإجراءات
الالزمة.
تهدف:
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.1

تاليف وقوع الكارثة �أو التخفيف من �أثرها عند وقوعها.

.2

ت�شكي ــل وتدريـ ــب فري ــق خط ــة الإخ ــالء والطوارئ بالفروع وحتديد الواجبات
وامل�س�ؤوليات املناطة بهم.

.3

القيام بالتجارب االفرتا�ضية مرة على الأقل خالل العام لتدريب جميع املن�سوبني
وامل�شاركني يف تنفيذ خطة الطوارئ.

فرق خطة الإخالء والطوارئ
تتكون فرق خطة الإخالء والإنقاذ من ثالثة فرق �أ�سا�سية هي:
.1

فرق امل�ساندة :تقوم فرق امل�ساندة مب�ساعدة الأ�شخ ـ ــا�ص بالفـ ـ ـ ـ ـ ــرع لتوجيههــم �إلى
�أقرب نق ــاط جتم ــع وحـ�ص ــر الأ�شخا�ص املتواجدي ـ ــن ومنع الدخ ــول �إل ــى �أماك ـ ــن
ا لـخ ـطـ ــر.

.2

فرقة الإطــفاء :تق ــوم فرق الإطفاء مبكافح ــة احلريق داخل �أماك ــن اخلطر
وتقلــيل الأ�ضرار الناجمة حلني ح�ضور فرق الدفاع املدين.

.3

فرقة الإنقاذ :تقوم فرق الإنقاذ بـتقدي ـ ـ ــم امل�ساعدات الطبيـ ــة للم�صابني يف
احلاالت الطارئة وتقدمي الإ�سعافات الأولية حلني ح�ضور الهالل الأحمر ال�سعودي
و يجب �أن تكون فرق الإنقاذ معروفة لدى جميع العاملني بالفرع و �أن يتم تعني
احتياطي لكل فرد.
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�إخالء الأ�شخا�ص
يجب �أن تكون مباين امل�ستودعات والور�ش وال�صوامع والإدارة :
.1

جمهزة بو�سائل �إخالء حتقق �سرعة �إخالء الأ�شخا�ص على �أن يكون هناك
خمرجني يف كال الطرفني املتقابلني من املبنى .ال ي�شرتط �إقامة خمرجني
للإخالء ب�صورة �إجبارية �إذا كانت امل�سافة املراد قطعها ال تتجاوز  35مرت ًا.

.2

يجب �أن تتم �إنارة خمارج الطوارئ ب�صورة م�ستمرة �أثناء وجود �شاغلي املبنى فيه.

�	.3أن يجري �إع ــداد خمط ــط للإخـالء معزز ًا باللوحات التي تل�صق يف الأماكن التي
يرتادها املوظفيــن والعمــال.
.4

حتديد نقاط جتمع يف �أماكن منا�سبة ووا�ضحة يف جميع االجتاهات ومعروفة للكل.

�أبواب خمارج الطوارئ
.1

يجب �أن تكون �أبواب الطوارئ جمه ــزة بق�ضيب عر�ض ــي يعــمل بطريــقة (ا�ضغط
على الق�ضيب) يفتح من الداخل �إال �إذا اقت�ضت الظروف غري ذلك.

.2

جتهز �أبواب الطوارئ ب�إنارة خا�صة ت�شري �إلى مواقعها �أو يطلى �إطارها من
الداخل بدهان ف�سفوري عاك�س ُي�شاهد يف الظالم يحدد موقع الباب.

�	.3أن تكون الأر�ضية من اخلارج مع م�ستوى �أ�سفل الباب و�إال جتهز بعتبة بعر�ض
الباب وبطول ال يقل عن � 80سم.
.4
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الت�أكد من خلو خمرج الطوارئ من �أي نوع من احلواجز �أو املعدات من �ش�أنه �أن
يقلل من ات�ساع خمرج الهروب �أو �إعاقـة ا�ستعماله.

تدخل فرق الإطفاء والإنقاذ
يجب �أن حتقق لفرق الدفاع املدين الإجراءات التالية:
�	.1أن ت�صمم املداخل يف املن�ش�آت واملواقع الداخلية
بطريقة ت�سمح ب�سرعة التدخل الفوري لفرق
الإطفاء والإنقاذ.
�	.2أن ي�شار على املعلومات ال�ضرورية الجتاه
الـتـدخ ــل �س ــواء عل ــى الأر�ض �أو علــى
املبان ــي بـ�صـورة وا�ضحة.
�	.3أن تراجع خمططات التدخل لدى
كل تعديل يف الإن�شــاءات ،و�أن يت ــم
تبليغـ ــها �إل ــى رئيـ ــ�س فـرقـ ــة الدفـاع
املدنـ ــي ال ــذي يـ ـق ــع ال ـفــرع يف نطاقــة
اجلغرايف.
�	.4أهمية الإ�شارة �إلى مواقع فوهات الإطفاء،
الأعمدة اجلافة ،الطفايات ،وبكرات احلريق
ب�إ�شارة وا�ضحة على الأر�ض واملباين.
متارين التدخل
ُيف�ضل �أن يتم تنظيم ور�ش عمل متخ�ص�صة للعاملني يف امل�ؤ�س�سة
العامة للحبوب يتم الإعداد لها و ُيدعى لها خمت�صون من اجلهات املعنية كالدفاع
املدين والهالل الأحمر ال�سعودي يتم من خاللها التعريف باملخاطر املحتملة وو�سائل الوقاية
والتعريف باملهارات الالزمة للتدخل الفوري وي�شارك فيها املخت�صون بال�سالمة بفروع
للم�ؤ�س�سة.
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الف�صل الثالث
حتليل املخاطر بامل�ؤ�س�سة
املخاطر يف �صوامع تخزين القمح
.1

.2
.3
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خطورة املحتويات هي اخلطورة الن�سبية لبدء وانت�شار احلريق ،واخلطر الناجم
عن غبار احلبوب �أو الغازات املتولدة ،وخطورة االنفجار ،والأخطار الناجتة من
الأمطار ،و�أخطار ت�سرب الغازات الكيماوية نتيجة التبخري� ،أو �إ�صابات العاملني
نتيجة ال�سقوط ،و�أي خماطر موجودة ت�شكل خطر ًا كامن ًا على ال�صوامع ومن�ش�آتها.
يتــم حتدي ــد مدى خطـ ــورة حمتويات ال�صوامــع على �أ�سا�س �صفات املحت ــويات،
وخوا�صهــا ،والعمــليات التي تتم داخلها.
يتم ت�صنيف كل مبنى من حيث خطورة حمتوياته وفق ًا للمخاطر املحتملة وارتفاع
ن�سبة غبار القمح فيه.

ت�صنيف خطورة املحتويات
ت�صنف حمتويات املبنى من حيث اخلطورة الن�سبية لبدء احلالة وانت�شارها �إلى :منخف�ضة،
عادية ،عالية.
.1

املحتويـ ــات ذات اخلطـ ــورة املنخف�ضة :هي تلــك التي ت�صن ــف بقابلية منخفـ�ضـ ــة
لال�شتعال بحيث اليحدث فيها حرائق ذاتية.

.2

املحتويـ ــات ذات اخلـ ـط ــورة العاديـة :هــي احلالـة التي تكــون �سرع ـ ــة انتــ�شاره ــا
متو�سطــة� ،أو تلــك التي ال يتولد عنها انفجارات �أو ازدياد يف الإ�صابات.

.3

املحتويات ذات اخلطورة العالية :هي تلك احلالة التي تت�سع خماطرها ب�سرعة
عالية جد ًا� ،أو تلك التي يخ�شى من وقوع انفجار �أثناء احلالة �أو �إ�صابات ت�ؤدي �إلى
الوفاة ال قدر اهلل.
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حتديد �أماكن الـخطورة داخل املن�ش�أة
تق�سم �أماكن اخلطورة داخل الفرع �إلى ثالثة �أق�سام متمثلة�( :أ  /ب  /ج)
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-

فئة (�أ  :)A /وهي املناطق (مبنى �صوامع التخزين /غرف الكهرباء اخلارجية/
م�ستودع تخزين املواد الكيميائية /منطقة تفريغ القمح /مبنى ال�صيان ــة والور�شــة)
وتكون اخلطورة بها عالية والدخول للمنطقة للمخت�صني وامل�صرح لهم بذلك و يلزم
ا�ستخدام �أدوات الوقاية ال�شخ�صية يف تلك املنطقة مع متابعة يومية من قبل م�شرف
ال�سالمة على املوقع ويو�ضع مبدخل هذه املناطق لوحة مبقا�س حمدد باللون الأحمر
والكتابة بي�ضاء يحدد فيها الأخطار املحتملة يف املكان و�أدوات الوقاية ال�شخ�صية
امل�ستخدمة ويحدد بها م�سميات الإدارات امل�صرح لها بالدخول للمنطقة باللغتني
العربية واالجنليزية.

-

فئة (ب  :)B /وهي املناطق (غرفة �أخذ العينات /امل�ستودعات /م�ستودع قطع
الغيار) وتكون اخلطورة فيها متو�سطة وب�إمكان موظفي الفرع الدخول للمنطقة
مع لب�س �أدوات الوقاية ال�شخ�صية ح�سب احلاجة لذلك ويكون بتوجيه من م�شرف
ال�سالمة ويو�ضع مبدخل هذه املناطق لوحة مبقا�س حمدد باللون الأزرق والكتابة
بالأبي�ض يحدد بها التحذيرات للأخطار املحتملة يف املكان ،و�أدوات الوقاية
ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف بع�ض الأماكن ،ويحدد بها م�سميات الإدارات امل�سموح
لها بالدخول للمنطقة باللغتني العربية واالجنليزية.

-

فئة (ج  :)C /وهي املناطق (مبنى الإدارة /مبنى �إدارة العمليات /ال�سكن/
مكتب وزن ال�شاحنات) وتكون ن�سبة اخلطورة منخف�ضة ويكون الدخول متاح
يف تلك املنطقة وا�ستخدام �أدوات الوقاية ال�شخ�صية غري �ضروري �إال يف حالة
�أعمال ال�صيانة باملكان ،ويو�ضع مبدخل هذه املناطق لوحة مبقا�س حمدد باللون
الأخ�ضر والكتابة باللون الأبي�ض يحدد بها ا�سم املنطقة وتعليمات عامة لل�سالمة
وحتذيرات من ا�ستعمال ادوات ت�ساعد يف ن�شوب حريق باملكان ،وتكون باللغتني
العربية والإجنليزية.

التبليغ يف حوادث الت�شغيل
.1

يجب �أن تزود غرف التحكم ب�أجهزة ات�صال �أو توقيف عاجل ي�سمح للموظفني
الإعالم �أو التوقف ال�سريع عند كل حادث� ،سواء �أكانت �آليا �أو ب�أية و�سيلة �أخرى
حتدد من قبل �إدارة الفرع.

.2

على كل فرع و�ضع الئحة �شاملة للعمليات الواجب تنفيذها مثل (توقيف الآالت)..
بداللة طبيعة وموقع احلادث ،و�أن حتدد فيما �إذا كانت العمليات �سيتم تنفيذها
�آليا �أو يدويا.

.3

عند كل �إ�صابة �أو حادث عمل يجب �إبالغ مدير الفرع ومدير عام ال�سالمة
ال�صناعية بامل�ؤ�س�سة به فور ًا التخاذ الإجراءات الإدارية والنظامية نحوه ،و�أن
يتم �إعداد تقرير بذلك يحدد ما يلي:
�أ) �أ�سباب وظروف احلادث.
ب) التدابري املتخذة لعدم تكرار مثل هذا العمل وفق ما تقت�ضى بذلك املادة من
نظام العمل والعمال.

.4

تتم مراقبة خط �سري العمل بعد كل حادث والت�أكد من خلوه من �أي �أخطار مرتتبة
عليه.
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الف�صل الرابع
غـــبــــــار الــقــمــــح
الـحد من انطالق الغبار داخل املن�ش�آت
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.1

يجب �أن تكون الأجهزة الداخلية �أو النواقــل التي يتــم بوا�سطتهــا تداول احلب ــوب
مقامة وم�صممة بطريقة حتد معها من انطالق الغبـار.

.2

يجب �أن جتهز امل�صادر التي تطلق الغبار بواقيات وو�سائل �شفط ذات متديدات
ل�شفط الهواء املحمل بالغبار.

.3

ميكن العمل على احلد من الغبار املنطلق من الأجهزة �أو الآالت التي يتم فيها
معاجلة احلبوب بعزل جيد للآالت �أو الو�سائل الأخرى �أو بحاجز داخلي لها يقل
فيه ال�ضغط ن�سبي ًا عن جو املكان.

.4

يج ـهــز خ ــط �س ـيـ ــر الـنـق ــل والروافع ب�أنظمة �ش ـفــط �إذا اقـ ـتـ ــ�ضـ ــت متطــلب ــات
ال�سالمة ذل ــك.

ت�صميم من�ش�آت �إزالة الغبار
يتم ت�صميم املن�ش�أة هذه وفقاً ملا يلي:
.1

تكون �أجهزة �إزالة الغبار معدة ومهي�أة بطريقة متكن من القيام ب�إجراء قيا�سات
مراقبة ت�سرب الغبار يف ظروف جيدة .ويجب القيام دوري ًا ب�إجراء الفحو�صات
الالزمة للت�أكد من �صالحيتها عند الت�شغيل.

.2

يجب و�ضع �أجهزة �إزالة الغبار خارج الإن�شاءات لتقليل الأخطار املرتتبة عن
حدوث �أي انفجار حمتمل.

.3

يجب �أن ت�صمم قنوات ت�صريف الهواء احلامل للغبار داخل �أجهزة �إزالة الغبار
مبقايي�س ال ت�سمح بت�سربه.

.4

يجب تو�صيل �أجهزة �شفط الغبار الداخلية بال�صومعة بفلرت �شفط مو�صل ب�أنابيب
م�ؤدية للخارج ملكان ال يرتاده العمال.

.5

ين�صح ب�سرعة ال تزيد على  15مرت للثانية داخل قنوات نقل الهواء املحمل بالغبار.
يجب ان يتم تخزين الغبــار املجمــع وفق ًا لأحكام خا�صة ته ــدف �إلى التقليــل من
�أخطار انت�شار حريق �أو حدوث انفجار.

.6
.7

ينبغي �أن يتم تخزين الغبار �إما يف �صوامع خم�ص�صة �أو يف �أجزاء من �صوامع
معزولة متام ًا عن �صوامع تخزين القمح.

الوقاية من انطالق الغبار يف تعبئة �أو تفريغ الـحبوب
تتخذ كل التدابري للحد من انطالق الغبار يف البيئة عند تعبئة �أو تفريغ املواد يف املن�ش�آت
التي ت�ستقبل خمزون كميات كبرية عن طريق ال�شاحنات الكبرية ،ميكن طلب و�ضع �أجهزة
�شفط للغبار على فتحات التفريغ والتعبئة لتحد من انت�شار الغبار.
هناك عدة طرق متكن من تقليل كمية انت�شار الغبار ميكن الأخذ بها مثل:
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	�أذرع تخفيف من قوة ال�سقوط. الأنابيب املتداخلة مع تغطية نقطة ال�سقوط. �شفط ما حول �أنبوب التفريغ. تركيز الغبار يف اجتاه التفريغ.ا�ستخدام �أجهزة النقل املك�شوفة
	.1ال ي�سمح با�ستعمال �أجهزة النقل املك�شوفة �إال �إذا كانت �سرعتها �أقل من  3.5م /
ثانية للحد من انطالق الغبار.
.2

يت ــم مراقــبة �أجه ــزة النقــل لتحا�شــي التي ــارات الهوائي ــة ف ــوق هــذا الن ــوع مـن
التجهيزات.

ا�ستخدام �أجهزة تنظيف وتنقية الـحبوب
.1

�ضرورة تزويد اجلهاز واملعدات الالزمة ب�ضوابط حتد من درجة احلرارة املفرطة.

.2

توفري نظام ملنع احلريق �أثناء الت�شغيل وتطاير الغبار.

.3

�ضرورة توفري و�سيلة توقيف يدوي يف الطوارئ ت�ساعد على البدء اليدوي للإغالق
الأوتوماتيكي.

.4

العمل على �إزالة املواد الغريبة التي قد ت�ساهم يف خماطر احلريق.

منع م�صادر اال�شتعال يف الأماكن املعر�ضة للغبار
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.1

يحظ ــر �إح ــداث �أو جلـ ــب �أي لـهــب مكـ�شـوف �أو نقطة حارة� ،أو �أي جهاز من �ش�أنه
�إحداث �شرر ولو كان طارئ ًا يف الأماكن املعر�ضة للغبار� ،سواء �أكانت الأجهزة يف
حالة عمل �أو توقف.

.2

يجب �أن تكون م�صادر الإ�ضاءة الثابتة �أو املتنقلة حممية بغطاء واقي مقاوم لل�صدمات.

.3

يجب �أن تكون م�صادر الطاقة وجتهيزات ال�ضغط خارج ال�صوامع.

.4

يتم تخزين ال�سوائل امل�شتعلة يف �أماكن خارجية خم�ص�صة لهذا الغر�ض.

.5

يجب �أن تقام جتهيزات ال�ضغط التي تزيد طاقاتها عن  5كيلو واط يف �أماكن
معزولة ومهي�أة لهذا الغر�ض ،و�أن تكون هذه التجهيزات متنع من دخول الغبار
�إليها.

الوقاية من الغبار يف �ساحات التحميل والتفريغ
يجب �أن تتوفر يف �ساحات التحميل والتفريغ اال�شرتاطات التالية:
.1

يجب �أن تكون املنطقة معزولة بوا�سطة حواجز �ضد الغبار ومقاومة النار.

.2

يجب �أن تكون هذه
امل�ساحات جيدة للتهوية
بحيث �أن يتم تنظيفها
ب�صفة دورية للتخل�ص من
�أي �شوائب ت�ساعد على
االحرتاق �أو االنفجار.

.3

يجب �أن تزود �ساحات
التحمـيـ ـ ــل بو�ســائ ـ ـ ــل
ل�شفط الهواء املحمـ ــل
بالغبار ملنع انطالقة �أو
�أن يكون �ضمن احلدود
املقبولة.

.4

يج ــب و�ضــع �إ�شارات و�إر�شـ ــادات ال�سالمة املنا�سبة والواجب مراعتها يف �ساحات
التحميل والتفريغ.
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وقاية وك�شف الـخلل يف الأجهزة املعر�ضة للغبار
 .1يجب �أن تكون الأجزاء امليكانيكية املتحركة حممية ب�شكل جيد �ضد نفوذ الغبار
�إليها ،و�أن يتم مراقبتها وتزييتها ب�شكل مالئم من خالل �إدارة ال�صيانة بالفرع.
�	.2أن تزود خطوط الرفع بفتحات مراقبة �أو نقاط م�شاهدة.
 .3ي ـج ــب �أن تراق ــب الأجــزاء املتحركةـ والتي تهــدد بخطـر �سخونتهـا عـلى فـتـرات
متقار ب ــة.
 .4يجب �أن يتم �إعداد بطاقة �صيانة حتدد فيها طبيعة وفرتة ومكان العمليات التي
تخ�ضع للمراقبة وال�صيانة والواجب �إجراءها من قبل ال�شخ�ص املكلف.
 .5يجب �أن تزود الروافع و�أجهزة النقل واملحركات  ...الخ بو�سائل ت�سمح بالك�شف
الفوري للحوادث التي تطر�أ عليها �أثناء عملها.
 .6يجب �أن حت�سب م�سافة جمرى نقل القمح من خالل ال�سيور املطاطية ،بطريقة
حتقق معها ال�سرعة الكافية لتفادي الرتاكم �أو االحت�شاد �ضمن م�سار ال�سيور.
 .7يجب �أن تكون �أجهزة الدوران وقواعد نقل حركة الروافع خارج جمرى ال�سيور.
 .8يجب �أن تكون فتحات املراقبة ونقاط امل�شاهدة املقامة على خطوط الروافع
غري قابلة للفتح �إال بوا�سطة و�سيلة �أعدت لهذا الغر�ض ،وهذه الو�سيلة ال ميكن
ا�ستخدامها �إال من قبل �شخ�ص م�ؤهل.
 .9يجب �أن تتم مراقبة و�سائل اجلر والدوران ودعائم الروافع ،و�أجهزة النقل كل
� 500ساعة عمل.
 .10يجب �إقامة و�سائل ك�شف احلوادث ب�صورة خا�صة فوق كل من املعدات التالية:
�أ 		-نهاية �أذرع وبكرات الروافع وناقالت ال�سيور (مراقبة ال�سرعة والدوران ).
		 املحركات الكهربائية ذات الطاقة التي تفوق  15كيلو واط (الفوا�صل).
ب-
ج 		-ر�ؤو�س وقواعد الروافع والناقالت (كوا�شف الرتاكم).
د 		-روافع ال�سطول.
هـ 		-و�سائل �شفط الهواء املحمل بالغبار.
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نظافة الأماكن
 .1يجب تنظــيف الأماك ــن من غـبـ ــار القمــح الذي يغطــي الأر�ض واحلواجـز والآالت
ب�صورة منتظمة.
 .2حتدد فرتات النظافة مبعرفة مدير الفرع.
 .3يجــب �أن ال تتج ــاوز كمية الغبار الناعم املت�ساقط على �أر�ض املعمـل  50غراما ً يف
املرت املربع كحد �أق�صى فوق مناطق حمددة باخلطــورة.
 .4جترى النظافة يف �سائر الأماكن على �أن ينفذ ذلك بوا�سطة �أجهزة �شفط �أو
�شفط مركزي.
 .5يف حال اال�ستعانة بو�سائل نظافة �أخرى يجب �أن يكون مو�ضح بتعليمات خا�صة.
 .6يف حال ا�ستخدام عدة و�سائل يتم �أخذ التعليمات لأعالها قيمة من حيث
اخلطورة.
 .7يجب �أن يكون مو�ضوع التخل�ص من نفايات الغبار مو�ضح بتعليمات خا�صة حتدد
معها طريقة منع انت�شاره يف اجلو.
 .8يحظر ا�ستخدام الهواء امل�ضغوط لأعمال تنظيف الأماكن .
الوقاية من تلوث البيئة
�	.1إذا كانت �أق�سام تخزين احلبوب مهي�أة للتهوية (طبيعية ،ا�صطناعية) ف�إن �سرعة
الهواء على �سطح احلبوب يجب �أن تقل عن (� 30سم /ثانية) بحيث حتد من
�إثارة الغبار.
�	.2أن تكون النفايات اخلارجة نتيجة علميات التهوية يف جمال احلدود الدنيا.
 .3يجــب �أن تكــون ال�سرعــة الق�صــوى لتيار الهواء على �سطح احلبوب حمدد ًا بداللة
�سرعة تر�سب الغبار.
املحافظة على البيئة
من �أجل املحافظة على البيئة يجب على �إدارة الفرع �إجراء قيا�سات دورية النطالق
الغبار واتخاذ التدابري الالزمة للحد من �آثاراها.
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الف�صل اخلام�س
التبخري
�أعمال التعقيم والتبخري

�أ) تتم �أعمال تبخري الـحبوب و�أماكن التخزين وفقا للقواعد التالية:
.1

يجب على رئي�س التبخري �أو من ينوب عنه �إجراء عملية تفتي�ش على املبنى �أو املكان
املغلق لتحديد املخاطر واالحتياطات املنا�سبة �أثناء تبخري اجلزء املراد تبخريه.

.2

يجب عند تبخري جزء من مبنى �أو مكان مغلق ،حظر دخول �أي �شخ�ص �إلى املبنى
�أو املكان املغلق �إذا كان العزل �أو منع الت�سرب ال ميكن �إجنازه بطريقة مر�ضية.

.3

على رئي�س الق�سم �أو مندوبه �إجراء تفتي�ش لتحديد اجلزء املراد تبخريه بدون وجود
خطر على احلياة �أو ال�صحة وبدون خلق خماطر حريق.

�	.4إذا كان املبنى املجاور مت�صال ً باملبنى �أو اجلزء املغلق املراد تبخريه البد من
وجود فراغ جيد للتهوية بني اجلزء
املراد تبخريه والفراغات التي ي�شغلها
النا�س �أو حتتوي على م�صادر ا�شتعال.
.5
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يجب و�ضع الفتة (ممنوع الدخول)
على جميع الأبواب والنوافذ والفتحات
الأخرى يف املبنى �أو اجلزء املغلق املراد
تبخريه قبل البدء يف ا�ستعمال مواد
التبخري املختارة .وو�ضع الفتة حتذيرية
على الأماكن واملناطق املال�صقة للأماكن
التي �سوف تبخر بالفعل.

.6

.7

.8

.9

يتم طبع الالفتات التحذيرية على مادة قوية التحمل.
		 يجب كتابة الكلمات (خطر)( ،غاز �سام) باللون الأحمر على �أر�ضية بي�ضاء
باحلروف الكبرية ووا�ضحة للعيان.
		 يجب �أن تكتب �أ�سماء املكونات الفعالة يف مواد التبخري باحلروف احلمراء
على �أر�ضية بي�ضاء بحروف بارزة.
		 يجب �أن تكون �إ�شارة اخلطر مكتوبة وفقا لنظام ترميز خماطر احلريق.
يجب توفري املواد املانعة للت�سرب بطريقة م�أمونة ومنا�سبة يف املباين ومن�ش�آت
ال�صوامع كلها واملخازن والفراغات املماثلة وذلك حل�صر مواد التبخري داخل
املكان املراد تبخريه.
يجب �أثناء عملية التبخري عمل تفتي�ش با�ستعمال �أجهزة ك�شف مواد التبخري
للت�أكد من عدم وجود ت�سرب من �ش�أنه تهديد �أرواح املوجودين يف الأماكن
املجاورة ويجب ارتداء جميع �أجهزة حماية اجلهاز التنف�سي �أثناء التفتي�ش.
يتم الإعالن قبل البدء بتنفيذ عملية التبخري جلميع من�سوبي الفرع عرب الو�سائل
املتاحة للكل ب�أن املكان املحدد �سوف يخ�ضع لعملية تبخري ،ويحدد به موعد
التبخري بال�ساعة املحددة لذلك.

ب) الـحماية من الـحريق واالنفجارات يف �أعمال التبخري:
.1

يحظر ا�ستعمال الكربيت �أو �أدوات التدخني �أو �إ�شعال النار �أو اللهب املك�شوف �أو �أي
م�صدر من م�صادر اال�شتعال �أثناء �إجراء عملية التبخري وفرتة التهوية بعد التبخري.

.2

من ال�ضروري قيا�س ن�سبة الغاز يف الأماكن املجاورة ملنطقة التبخري با�ستخدام
�أجهزة ك�شف ت�سرب الغاز ،و�إذا ثبت وجود ت�سرب للغاز فيتم �إخالء املوجودين يف
املكان بعد ارتداء �أجهزة حماية اجلهاز التنف�سي.

�	.3إذا كان من ال�ضروري تدفئة املكان املغلق املراد تبخريه �أثناء عملية التبخري
يجب ا�ستعمال بخار املاء �أو املاء ال�ساخن .ويجب �أن تكون ثرمو�ستات املرجل
(الغالية) معزولة متاما عن املنطقة املراد تبخريها.
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 .4يجب �أن ت�ستعمل فقط امل�صابيح والك�شافات الكهربائية املعتمدة لال�ستعمال يف
الأماكن اخلطرة (�ضد االنفجار) ويجب �أن يظل املفتاح الرئي�سي املتحكم يف
كهرباء املبنى يف و�ضع الفتح دائم ًا ،مع مراعاة ف�صل جميع املو�صالت الكهربائية
قبل التبخري.
 .5يجب �أن تكون املراوح امل�ستعملة لتحريك الهواء يف مكان التبخري معتمدة لهذا
الغر�ض وذات عزل م�ضاعف.
�	.6إذا كانت منطقة التبخري حتتوي على �صمامات للتحكم يف الغاز �أو الزيت �أو �أنظمة
الوقود الأخرى ،يجب �إقفالها قبل بداية عملية التبخري.
	.7البد من القيام بعملية تنظيف �شاملة و�إزالة جميع النفايات والقمامة امل�شبعة
بالزيوت واملواد الأخري القابلة لال�شتعال فيما عدا املواد التي حتتاج �إلى التبخري
قبل �إقفال منطقة التبخري والبدء بعملية التبخري.
 .8يجب �أن تكون جميع �أجهزة احلماية من احلريق مثل الر�شا�شات ،ونظم الإنذار
وم�ضخات احلريق يف حالة ا�ستعداد طوال فرتة التبخري.
 .9يحظر خلط مادة الفو�سفني باملاء حيث تكمن خطورة هذه املادة يف انطالق غاز
الفو�سفني �شديد ال�سمية من الأقرا�ص عند تعر�ضها لرطوبة اجلو� ،أو املاء� ،أو
الأحما�ض� ،أو للعديد من ال�سوائل.
تبخري املواد املخزنة
 .1يجب عند تبخري ال�صوامع الفردية �أو الأق�سام �أو املخازن التي حتتوي على حبوب
خمزنة اتباع �إر�شادات العزل ومنع الت�سرب وتعليق الالفتات و�إزالة خماطر اال�شتعال.
 .2مادة التبخري امل�ستعملة حتدد مدى �ضرورة فر�ض �إجراءات التهوية الق�سرية،
ف�إذا كان ت�صنيف مواد التبخري ي�ستوجب التهوية فيجب عدم ال�سماح برتاكم
الأبخرة �أو جتميعها يف �أماكن العمل املغلقة.
�	.3إذا مل تكن التهوية الق�سرية مطلوبة على وجه التحديد ،قد تنت�شر الأبخرة تدريجي ًا
من الأماكن املغلقة وقد تتبدد �أثناء التداول .ويف احلالتني �سيكون من ال�ضروري
مراقبة وقيا�س جميع الأماكن واملناطق املجاورة بوا�سطة �أجهزة الك�شف املعتمدة.
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�	.4أي �إجراء للتهوية الطبيعية �أو الق�سرية البد �أن ي�أخذ يف االعتبار املخاطر التي
يحتمل �أن يتعر�ض لها العاملون �أو غريهم ممن يتواجد يف الأماكن املجاورة
للمكان املغلق الذي جتري تهويته.
.5

فيما عدا حاالت الطوارئ ال ي�سمح لأي �شخ�ص غري املكلفني ب�أعمال التبخري
بدخول الأماكن التي مت تبخريها �إال بعد فح�ص املكان من �أحد املكلفني بالتبخري
والت�أكد من �سالمة ا�ستعمالها.

.6

عندما تتطلب الظروف دخول الأ�شخا�ص �إلى ال�صومعة �أو خزان �أو م�ستودع
مملوء كلي ًا �أو جزئي ًا مبادة مت تبخريها ،يجب اتباع جميع الإجراءات املو�ضوعة
لهذه احلالة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك البد من لب�س الأجهزة املنا�سبة حلماية التنف�س
�إلى �أن يتم اختبار اجلو والت�أكد من �سالمة دخوله.

الإجراءات بعد التبخري:
.1

يجب على عمال التبخري يف نهاية فرتة التعر�ض ملواد التبخري القيام بالتهوية
العادية للمكان ،فيما عدا اخلزانات والغرف وال�صوامع الفردية املزودة بو�سائل
للتهوية النوعية.

.2

يجب فتح عدد كايف من الأبواب والنوافذ لل�سماح بدخول الهواء وجتديده بطريقة
طبيعية ويجب ا�ستعمال التهوية يف �أماكن متقابلة قدر الإمكان.

.3

يجب ا�ستعمال التهوية امليكانيكية حينما يتعذر القيـ ــام بالتهوية الطبيع ـيـ ــة يف
اخلـ ــزانات �أو الأماكـ ــن التي ال ميكن تهويتها عن طريق الأبواب وال�شبابيك
والفتحات املماثلــة.

حاويات النقل:
عند تبخري عربات النقل �أو القوارب �أو ال�سفن يجب اتباع جميع ال�شروط ال�سابقة املتعلقة
مبنع الت�سرب وتعليق الالفتات خالل عملية التبخري وجتهيز معدات احلماية والتهوية لال�ستعمال
ح�سب ما هو منا�سب		.
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الف�صل ال�ساد�س
�أعمال اللحام والقطع

اللحام الكهربائي ومعداته
جميع الأ�سالك والأجهزة الكهربائية يجب
�أن تكون طبقا جلميع املتطلبات املنا�سبة يف
ا�شرتاطات كود البناء ال�سعودي .وملعلومات �أكرث
بالإمكان الدخول �إلى موقع كود البناء ال�سعودي
عرب الرابط التايلwww.sbc.gov.sa :
�أعمال القطع واللحام
قبل العمـل:
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.1

يجب احل�صول على ت�صاريح عمل يومية من املدير �أو من يحل حمله قبل بداية
�أعمال اللحام �أو القطع ،مع مراعاة متطلبات ال�سالمة الالزمة لتلك الأعمال.

.2

يجب توقيف جميع الأجهزة �أو العمليات التي ت�ؤدي �إلى �إحداث غبار يف مدى
ال�شرر املتطاير من اللحام ،ويجب �أن تظل متوقفة �إلى �أن يكتمل العمل ويجرى
تفتي�ش نهائي.

.3

يجب كن�س ور�ش الأر�ضيات يف موقع العمل ويف الطابق املوجود حتته مبا�شرة.

.4

توفري جهاز �إطفاء يف موقع العمل ملواجهة �أي حريق حمتمل.

.5

يجب تغطية جميع الأر�ضيات وفتحات اجلدران الواقفة يف حدود  35قدم ًا

( 10.7مرت) من منطقة
العمـ ــل مبــادة غري قاب ـلــة
لالحـرتاق حتول دون مرور
ال�شــرر منــها.
.6

يتفقد مدير الأمن
ال�صناعي �أو من ينوب عنه
مواقع العمل قبل توقيع �إذن
�أعمال القطع واللحام.

.7

ي ـجـب حماي ـ ــة جمـ ـ ـي ـ ــع
املواد القابل ـ ـ ـ ــة لال�شتعـال
والتـي ال ميك ـ ــن �إزالتها من املنطقة ب�أغطية �ضد اللهب.

.8

يجب �أن تكون هناك مراقبة حريق للمنطقة التي جترى بها �أعمال اللحام والقطع
يف مدى ال�شرر ،و�أن ت�شمل املراقبة املناطق املجاورة حول �أو حتت منطقة العمل
�أو املناطق التي يحتمل �أن يخرتقها ال�شرر.

�أثناء العمـل:
.1

مينع العمل على مقربة من ا�سطوانات الغاز.

.2

مالحظة نقاط ت�ساقط اجلزيئات املت�أججة (�إذا كان العمل ينفذ على مقربة من
حاجز و�أن تراقب اجلهة املقابلة).

.3

تكثف املراقبة �إذا كان العمل يجري يف مكان مينع فيه التدخني.

بعد العمـل:
.1

يجب �إجراء تفتي�ش �شامل للمنطقة بعد االنتهاء من �أعمال القطع واللحام مبا يف
ذلك الأدوار الكائنة فوق �أو حتت منطقة العمل ويجب القيام بدوريات للمراقبة
يف هذه املناطق والتواجد فيها ملدة كافية بعد التفتي�ش النهائي لت�أكد من عدم
وجود ا�شتعال خفي.
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.2

العمل على تربيد الأق�سام احلارة �إذا مل تكن م�شاهدة �إال جزئيا �أو مراقبتها حتى
ت�صبح يف م�ستوى درجة حرارة اجلو.

على الإدارة �أن تدرك م�س�ؤوليتها عن ا�ستعمال معدات القطع واللحام ب�أمان يف
امل�شروع وعليها �أي�ضا:
�	.1أن تقوم ب�إن�شاء مناطق خم�ص�صة للقطع واللحام.
�	.2أن تقوم بتحديد �شخ�ص م�سئول عن الت�صريح بعمليات القطع واللحام يف مناطق
مل يتم ت�صميمها خ�صي�ص ًا ملثل هذه العمليات.
�	.3أن تقوم بتعريف جميع املقاولني باملواد القابلة لال�شتعال �أو الظروف اخلطرة
التي قد ال يدركونها يف الفرع.
تدابري وقائية خا�صة
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.1

يجب يف حال وجود فتحات �أو �شقوق يف الأر�ضية يتعذر �سدها اتخاذ تدابري
وقائية ملنع تعر�ض املواد القابلة لالحرتاق املوجودة على الأر�ضية ال�سفلى لل�شرر
الذي قد يت�ساقط من خالل الأر�ضية ويجب اتخاذ نف�س التدابري بالن�سبة لل�شقوق
�أو الثقوب املوجودة يف اجلدران واملداخل واملنافذ املفتوحة.

.2

يجب �إبقاء معدات �إطفاء احلرائق �سواء حاوية املياه �أو الرمل �أوبكرات الإطفاء
يف حالة جاهزة حلظة ا�ستخدامها.

.3

ينبغي وجود مراقبني للحريق عندما جتري �أعمال اللحام �أو القطع يف مواقع قد
تن�شب فيها حرائق �صغرية �أو يف �أماكن قريبة من مواد قابلة لال�شتعال.

.4

يجب وقف عمل �سيور النقل املجاورة لأعمال اللحام خ�شية نقل ال�شرر �إلى
الأماكن الأخرى البعيدة القابلة لال�شتعال.

.5

مينع القي ــام ب�أعمال اللحـ ــام على حواجــز �أو جــدران �أو �سقف �أو �سطح معدين
مغطى مبادة قابلة لالحرتاق.

تراخي�ص �إ�شعال النار لـجهاز اللحام
.1

يجب احل�صول على ترخي�ص مرقم وموقع من مدير الأمن وال�سالمة ال�صناعية
�أو من يوكله بذلك.

.2

يجب �أن تكون منطقة العمل يف موقع بعيد عن معدات الت�صنيع التي يتم ت�شغيلها.

.3

يجب �أن تكون املنطقة خالية من ال�سوائل والغازات القابلة لال�شتعال �إال عند احلاجة
لت�سيري الن�شاطات ال�ضرورية ب�شرط ا�ستعمالها ومناولتها وتخزينها ب�شكل �آمن.

.4

يجب �أن يت�ضمن ترخي�ص �إ�شعال جهاز اللحام تاريخ بدء العمل واملكان واملدة
التي �سي�ستخدم فيها م�صدر �إ�شعال النار.

.5

يجب قبل �إ�صدار ترخي�ص �إ�شعال النار �أن يكلف مدير الأمن وال�سالمة ال�صناعية
من يقوم بفح�ص واختبار املوقع الذي �سيتم فيه ا�ستخدام م�صدر الإ�شعال للت�أكد
من جاهزية املكان لال�ستخدام.

موانع �أعمال القطع واللحام
يجب منع �أعمال القطع واللحام يف احلاالت التالية:
.1

يف املناطق التي مل ي�صدر ت�صريح ب�ش�أنها من الإدارة.

.2

يف حال وجود �أجواء قابلة لالنفجار (مزيج من الغازات �أو الأبخرة �أو ال�سوائل
القابلة لال�شتعال �أو الغبار مع الهواء �أو �أي �أجواء قد ت�سبب انفجار �أو حرائق يف
املنطقة).

.3

يف مناطق قريبة من املخازن التي حتتوي على كميات كبرية من املواد ال�سريعة
اال�شتعال �أو امل�شبعة بغبار القمح.

.4

ينبغي �إعادة و�ضع املواد القابلة لالحرتاق على بعد ( 11مرت) على الأقل من
موقع العمل .و�إذا مل يكن بالإمكان �إبعاد املواد القابلة لالحرتاق فينبغي وقايتها
ب�أغطية مقاومة للحريق �أو تغطيتها ب�أغطية معدنية وتكون �أطراف الأغطية
حمكمة عند الأر�ض ملنع ت�سرب ال�شرر حتتها.
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وقاية العمـال
متطلبات عامة:
 .1يجب ا�ستخدام اخلوذ والقفازات �أثناء عمليات اللحام ،كما يجب ارتداء
النظارات الواقية خالل عمليات اللحام ،كما يجب تزويد امل�ساعدين �أو املراقبني
بوقاية منا�سبة للعيون.
 .2ي�سمح با�ستعمال نظارات ذات �أغطية جانبية وعد�سات مزودة مبر�شحات منا�سبة
�أثناء عمليات اللحام بالغاز.
 .3يجب �أن تكون اخلوذة و�أغطية الأيدي من مادة عازلة للحرارة والكهرباء ويجب
�أال تكون اخلوذ والأغطية والنظارات �سهلة اال�شتعال و�أن تتحمل عمليات التعقيم.
املالب�س الواقية:
يجب �أن تكون املالب�س من نوعية جيدة وم�صممة بحيث ال ي�سمح بوجود فتحات �أثناء
حركة اجل�سم ،كما يجب �أن ت�سمح ب�سهولة و�سرعة خلع املالب�س .ويجب �أال تكون هناك �أية
ثني �أو �أجزاء بارزة يجتمع فيها املعدن ال�ساخن .
اخلوذة احلامية
النظارات الواقية

القفازات الواقية
�أل�صقة عاك�سة

�أحذية ال�سالمة
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وقاية اجلهاز التنف�سي:
.1

يجب العمل على توفري �أجهزة التنف�س كلما دعت احلاجة �إلى ا�ستخدامها حلماية
�صحة العمال.
يجب �أن ي�ستخدم العامل مع ــدات وقايــة اجلهاز التنف�سي املتوف ــرة ل ــه طبق ًا
للتعليمات والتدريب الذي يتلقاه يف العمل.

.3

يجب تنظيف وتعقيم �أجهزة التنف�س بانتظام ،وتنظيف الأجهزة التي ي�ستعملها
عامل واحد فقط يف نهاية كل يوم عمل� .أما الأجهزة التي ي�ستعملها �أكرث من
عامل فيجب تنظيفها بعناية بعد كل ا�ستعمال.

.4

يجب تخزين �أجهزة التنف�س يف مكان منا�سب ونظيف و�صحي.

.5

يجب فح�ص �أجهزة التنف�س ب�شكل دوري �أثناء تنظيفها ،كما يجب تغيري الأجزاء
امل�ستهلك ــة �أو التالفـ ــة .ويجب �إجراء فح�ص دقيق لأجهـزة التنف ــ�س املخ ــ�ص�ص
حلاالت الطوارئ مثل الأجهزة املتكاملة مرة كل �شهر على الأقل وبعد كل ا�ستعمال.
�ضرورة الت�أكد من العاملني الذين ي�ستخدمون �أجهزة التنف�س �صحي ًا وقابليتهم
الرتداء الأجهزة وي�ستثنى من ذلك من يرى به م�شاكل وخطر عليه.

.2

.6
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الف�صل ال�سابع
معدات مكافحة احلريق

ت�صنيف الـحرائق وتوزيع الطفايات
.1

حرائق املجموعة (�أ) :وهي احلرائق النا�شبة يف املواد القابلة لال�شتعال مثل
اخل�شب والقما�ش والورق واملطاط واملواد البال�ستيكية .وي�ستعمل لهذه املجموعة
طفاية ماء �سعة  9ل لكل 200م 2وطفاية واحدة من امل�سحوق الكيميائي اجلاف
�سعة 4.5كجم لكل  200م. 2

.2

حرائق املجموعة (ب) :وهي احلرائق النا�شبة يف ال�سوائل �سريعة اال�شتعال
وال�سوائل القابلة لال�شتعال والغازات البرتولية والدهانات البرتولية واملذيبات
والغازات ال�سريعة اال�شتعال .ويقدر عدد الطفايات الالزمة لتغطية  0.5م 2من
م�ساحة �سطح ال�سائل املتوقع ان�سكابه :طفاية واحدة رغوة �سعة  9ل� ،أو طفاية
واحدة من امل�سحوق الكيميائي اجلاف  1كجم� ،أو طفاية واحدة من غاز ثاين
�أك�سيد الكربون  3كجم.
حرائق املجموعة (ج) :وهي احلرائق النا�شبة عن �أجهزة ن�شطة كهربائي ًا.
وي�ستخدم لها طفاية امل�سحوق الكيميائي اجلاف  3.2كجم لكل 20م 2من حميط
املبنى �أو طفاية ثاين �أك�سيد الكربون  4.5كجم لكل 1م� 2إذا كان املكان مغلقا فقط.

.4

حرائق املجموعة (د) :وهي احلرائق النا�شبة يف املعادن القابلة لال�شتعال مثل
املغني�سيوم والبوتا�سيوم وال�صوديوم والليثيوم .وي�ستخدم معها طفاية م�سحوق
خا�ص لكل نوع من املعادن القابلة لال�شتعال ،ويجب ا�ست�شارة اجلهة املخت�صة
عند اختيار النوع املنا�سب من الطفايات حلرائق املعادن.

.3
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طفايات الـحريق اليدوية:

�أ-

الطفايات اليدوية هي و�سيلة يدوية �سهله التداول لإطفاء احلريق يف �أول مراحله.
وتنق�سم الطفايات اليدوية �إلى �أنواع رئي�سية:

.1

طفايات املاء :وهي طفايات ي�ستخدم فيها املاء كو�سيط لإطفاء احلريق .وت�شمل
الأنواع التالية:
• طفاية املاء با�سطوانة الغاز :ا�سطوانة مملوءة باملاء حتت ال�ضغط العادي،
مركب بداخلها خرطو�شة حتوي غاز ثاين �أك�سيـ ــد الكرب ــون .ويف حال
ا�ستعمالها يثقب ر�أ�س اخلرطو�شــة لينطلق الغاز امل�ضغوط ليدفــع املاء بقوة
خالل فوهة القذف .
• طفايات املاء بال�ضغط املخزون :ا�سطوانة ميلأ ثلثاها باملاء والباقي
بالهواء� ،أو غاز النيرتوجني بال�ضغط املطلوب .وعند ا�ستعمالها يفتح
ال�صمام ويخرج املاء متدفق ًا بقوة فعل ال�ضغط للغاز املخزون.

.2

طفايات الرغوة :وهي الطفايات التي ت�ضخ ال�سائل الرغوي كو�سيط لإطفاء
احلريق وهي على نوعني:
• طفايات الرغوة الكيميائية :وهي التي تنتج الرغوة بوا�سطة التفاعل
الكيميائي ،ويتم دفع الرغوة بوا�سطة �ضغط الغاز الناجت عن التفاعل.
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.3

• طفايات الرغوة امليكانيكية :وهي التي تنتج الرغوة ميكانيكي ًا بخلط �سائل
مولد الرغوة باملاء والهواء ،ويتم الدفع بوا�سطة غاز ثاين �أك�سيد الكربون
امل�ضغوط داخل خرطو�شة.
طفايات امل�سحوق الكيميائي اجلاف :وهي الطفايات التي ت�ستخدم فيها امل�سحوق
الكيميائي اجلاف كو�سيط لإطفاء احلريق .وهما نوعان:
• طفايات تعمل ب�ضغط الغاز :يتم دفع امل�سحوق ب�ضغط غاز ثاين �أك�سيد
الكربون املحفوظ يف ا�سطوانة �صغرية (خرطو�شة) حتت ال�ضغط املطلوب.
• طفايات تعمل بوا�سطة ال�ضغط املخزون :يتم دفع امل�سحوق بوا�سطة الهواء
�أو النيرتوجني امل�ضغوط يف اال�سطوانة مع امل�سحوق.

.4

طفايات الهالون :وهي طفايات حتتوي على مادة الربومو كلور داي فلورو امليثان
م�ضغوطة بغاز النيرتوجني ،وت�ستعمل يف �إطفاء جميع �أنواع احلرائق ماعدا
حرائق املعادن .وبناء على االتفاقيات الدولية اخلا�صة بحماية طبقة الأوزون فقد
مت احلد من التعامل بهذه الطفايات.

.5

طفايات الو�سائط النظيفة :وحتتوي هذه الطفايات على مادة هالوجينيه
م�ضغوطة بغاز النيرتوجني ،ت�ستعمل يف �إطفاء جميع �أنواع احلرائق ماعدا حرائق
املعادن.

.6

طفايات كرة احلريق :وهي كرة م�صنوعة من الفلني املقوى يتم تعبئتها بالبودرة
اجلافة وهي تالئم جميع انواع احلريق ،يتم رميها او دحرجتها على م�صدر النار
وهي غري م�ضرة للإن�سان والبيئة.

الأنابيب العمودية والـخراطيم
.1
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يجب �أن تركب الأنابيب العمودية اجلافة �أو الرطبة يف جميع املناطق الواقعة
على ارتفاع �أكرث من  75قدما فوق م�ستوى الأر�ض التي تخزن فيها مواد قابلة
لال�شتعال غري احلبوب.

 .2يج ــب �أن تتوف ــر يف �أنظم ــة الأنابيب العموديـ ــة متطلبات مقايي ــ�س �أنظمة تركيب
الأنابيب اجلافة واخلراطيم .NFPA-14
ا�ستثناء :ميكن احت�ساب حجم الأنبوب العمودي هيدروليكي ًا عند معرفة مقا�سات
و�أعداد فروع اخلراطيم املطلوبة وموارد املاء املتوفرة.
ب -بكرات الإطفاء:
هي عبارة عن �شبكة مياه تغذي خراطيم مطاطية ذات بكرة ،موزعة يف املبنى املطلوب
حمايته .تغذى من م�صدر مياه منا�سب وتعترب من الو�سائل الأولية
ملكافحة احلريق ،وت�ستعمل من قبل م�ستخدمي املبنى من دون
احلاجة لتدريب م�سبق.
ويتم توزيع بكرات الإطفاء يف مناطق الور�ش واملكاتب
وامل�ستودعات ومناطق التفريغ على �أن تتمتع باملزايا التالية:
�	.1أن يكون اخلرطوم مقوى وال يحدث زوايا.
�	.2أن يركب على بك ــرة حموريـ ــة وبطول � 20أو 30
مرت ًا وفق ما تقت�ضي ــه الظــروف املكانية.
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�	.3أن يزود بقاذف يعمل بثالث حاالت:
• �إغالق
•  قذف رذاذ
		
• قذف م�ستقيم
�	.4أن يتحمل �ضغط يف حدود  7بار
�	.5أن يتم تركيبها يف �أماكن ي�سهل الو�صول �إليها.
 .6يتم تركيبها �ضمن �صناديق معدنية ال ت�صد�أ.
�	.7أن تكون ذات �ضغط م�ستمر تتيح �سرعة التدخل الفوري.
ويجب �إجراء �أعمال �صيانة دورية وفق ًا لأ�صول املهنة على �أن ال تقل عن الآتي:
ال�صيانة الأ�سبوعية:

�أ-
.1

يجب الت�أكد من كمية وم�صدر املياه.

.2

يجب الت�أكد من لف اخلرطوم بالطريقة ال�صحيحة على البكرة وعدم وجود �أي
عطل بها .وكذلك خلو ال�صندوق من �أية مواد �أخرى.

.3

يجب الت�أكد من عدم وجود �أي عوائق �أمام اخلراطيم متنع ا�ستعمالهـا.

ب-
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ال�صيانة ال�شهرية:
.1

يجب الت�أكد من حال �صمامات العزل وت�شحيمها والت�أكد من عدم وجود ت�سرب بها.

.2

يجب ت�شغيل اخلراطيم
والت�أكد من عمل قواذف
الر�ش وتثبيتها وتفريغ
اخلراطي ــم مــن املـيـ ــاه
ب�إغالق ال�صمامات بعد
الفح�ص.

.3

يـ ـجـ ــب الـتـ�أك ــد م ــن
تثبيت �أنابــيب ال�شبكة
ب�صورة جيدة .

.4

يجب اختبار ت�شغيل امل�ضخات واختبار تو�صيلها و�أدائها للحاالت الطارئة.

مر�شات املياه التلقائية
وهو نظام ملكافحة احلرائق باملاء املتدفق من ر�ؤو�س املر�شات حتت �ضغط وتدفق
حم�سوبني لتغطية موقع احلريق ،وتوزع هذه الر�ؤو�س قريبة من ال�سقف وتعمل على تغطية
امل�ساحة �أ�سفلها كاملة باملاء.
يهدف هذا النظام �إلى حماية الأرواح واملمتلكات يف املن�ش�آت .ويعمل هذا النظام على
التدخل الفوري تلقائي ًا لإطفاء احلريق �ضمن م�ساحة معينة حتدد �سلف ًا.
يجب توزيع املر�شات الأوتوماتيكية على جميع
املناطق املحتوية على مواد قابلة لال�شتعال
با�ستثناء خزانات احلبوب وال�صوامع وحاوياتالتخزين  -و�أن تركب وفقا ملقايي�س �أنظمة تركيب
املر�شات NFPA-13
وبالن�سبة لفروع تداول احلبوب بكميات كبرية
املوجودة يف مناطق لي�س بها كميات كافية من املاء،
يجب توفري املر�شات التي تغذى باملوا�سري اجلافة
ويجب تزويد املا�سورة اجلافة بتو�صيلة تنا�سب
خراطيم فرق الإطفاء.
وجتري عمليات التفتي�ش وال�صيانة ب�شكل دوري
على نظام املر�شات وتدون يف �سجل ال�سالمة وفق ًا
للمراحل التالية:
 .1التفتي�ش اليومي:
يقوم بهذا العمل �أي موظف خمت�ص �أو �شخ�ص مدرب يف الفرع للت�أكد من �أن كل �شيء
يف مكانه وال يوجد هناك �أي تغريات جوهرية يف معدات احلريق.
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 .2التفتي�ش الأ�سبوعي:
ي�شمل هذا العمل بالإ�ضافة �إلى �أعمال التفتي�ش اليومي ت�شغيل امل�ضخات ملدة دقائق
معدودة والت�أكد من �أن م�صدر املياه �سليم وال يوجد ما مينع عمل النظام يف حالة حدوث
احلريق وميكن �أن يقوم بهذا العمل موظف خمت�ص بال�سالمة� ،أو م�س�ؤول ال�صيانة.
 .3التفتي�ش والفح�ص الدوري:
يتم عمل هذا الفح�ص كل �ستة �شهور على الأكرث ويكون ح�سب برنامج متفق عليه مع
م�س�ؤول ال�صيانة ومدير الفرع وجهة االخت�صا�ص ،وي�شمل �إجراء جميع الفحو�صات
العملية الالزمة لت�شغيل نظام املر�شات بتمثيل حالة حريق فعلية واقعة يف املن�ش�أة.
خدمات املراقبة والإ�شراف:
ليتم اكت�ش ــاف احلرائق على الفور يـجــب توفـري كوا�ش ــف وح�سا�سات احلريق �أو نظ ــام
�أوتوماتيكي لك�شف احلريق �أو نظام للإطفاء الأوتوماتيكي.
ويعترب نظام �إنذار احلريق عبارة عن نتاج درا�سة املوقع بالكامل وحتديد نوعية الأجهزة
املختلفة للك�شف عن مناطق احلريق وتوزيعها ومن ثم حتديد عمليات التحكم املنا�سبة للموقع
و�أ�سلوب ترابطها مع بع�ض للح�صول على نظام متكامل .ويهدف نظام �إنذار احلريق �إلى التايل:
.1

الك�شف عن احلريق وموقعه.

�	.2إنذار �شاغلي املبنى يف حال حدوث حريق لتمكينهم من الإخالء.
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.3

مكافحة احلريق يف �أول مراحله.

.4

تبليغ اقرب مركز �إطفاء.

.5

ت�شغي ــل بع�ض �أنظمة الإطفاء التلقائي ــة �أو بع�ض اخلدمـ ــات املخــ�صـ�صــة لأغـ ــرا�ض
الوقاية من احلريق عن طريق لوحة حتكم بالنظام.

كا�شفات الـحريق التلقائية:
.1

كا�شفات الدخان الأيونية،

.2

كا�شفات الدخان الب�صرية.

.3

كا�شفات الدخان اخلطية.

.4

كا�شفات احلرارة الثابتة.

.5

كا�شفات معدل ارتفاع احلرارة.6 .

.7

كا�شفات غازات االحرتاق.

كا�شفات اللهب.

 .8كا�شفات احلريق متعددة عنا�صر اال�ست�شعار.
وبالن�سبة لنظام الك�شف عن احلريق ف�إنه ال يخلو من العيوب .ومن �أبرز عيوبه الإنذارات
اخلاطئة ،ومن �أ�سباب هذه الإنذارات اخلاطئة ما يلي :
.1

الدخان من عمليات الطبخ.

.2

بخـ ــار املـ ــاء (مــن احلمامــات
والعملي ــات ال�صناعي ــة).

.3

دخان التبغ.

.4

الغبار (�سوا ًء تكون من فرتة
زمنية �أو منط ــلقة من عمليـ ـ ــة
�صنا عية ) .

.5

رذاذ الأيرو�سول (مث ـ ــل مزي ــل
الروائح وال�سوائـ ــل املنظف ــة).

.6

ال�سرعات العالية للهواء.

.7

القطع واللحام وغريها من الأعمال ال�ساخنة.

.8

البخور والروائح العطرية.

.9

الرطوبة العالية.

.10

فح�ص و�صيانة النظام دون تعطيل النظام �أو تنبيه املوجودين.
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 .11الدخان من م�صادر �أخرى غري احلريق يف املبنى.
 .12العمليات التي ينجم عنها دخان �أو لهب.
 .13الدخان ال�صناعي (مثل امل�سارح).
 .14ال�شموع.
 .15التداخل الكهرومغناطي�سي.
 .16دخول املياه.
 .17التقلب ال�شديد يف درجات احلرارة.
 .18التلف الطارئ (و خا�صة لنقاط النداء اليدوي).
 .20الزيادة املفاجئة يف ال�ضغط فوق خطوط املياه الرئي�سية التي تخدم �أنظمة املر�شات
التلقائية التي تت�أثر بنظام �إنذار احلريق.
وميكن احلد من هذه الأخطاء التي حت�صل يف نظام الإنذارات باتباع املعايري التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حتديد املوقع واختيار نقاط النداء اليدوي.
اختيار موقع كا�شفات احلريق التلقائية.
اختيار نوع النظام.
القيام مبراقبة �أداء الأنظمة املركبة حديثا.
ال�صيانة واخلدمة املنتظمة.
احلماية من تداخل املجال الكهرومغناطي�سي

وتعترب �أجهزه �إنذار احلريق من الأجهزة ال�ضرورية والالزم ا�ستعمالها يف حاالت
الطوارئ لذا يجب �أن تكون �صاحلة لال�ستعمال لتعطي الإنذار الكايف مبجرد ت�شغيلها ولذلك
يعترب فح�ص وجتربة هذه الأجهزة من وقت لآخر من الواجبات ال�ضرورية للت�أكد من
�سالمتها و�صالحيتها لال�ستعمال.
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وتنق�سم عملية الفح�ص �إلى الأق�سام التالية:
الفح�ص اليومي:
.1

االطالع اليومي على لوحة التحكم والت�أكد من و�صول التيار الكهربائي وعدم وجود
�أعطال به.

.2

التجول باملبنى للت�أكد بالنظر من جوده عنا�صر نظام الإنذار مع عمل الالزم عند
ال�ضرورة.

الفح�ص ال�شهري:
 .1كما جاء يف ال�صيانة ال�شهرية.
 .2الت�أكد من �صالحية وعمل جميع امل�صابيح ال�ضوئية التابعة للوحة التحكم.
 .3فح�ص جميع عمليات اللوحة التي ميكن القيام بها عن طريق املفاتيح اخلا�صة
بذلك يف اللوحة.
 .4فح ــ�ص �إ�شــارة عط ــل البطاري ــة بف ــ�صــل
البطارية عن النظام.
 .5فح ــ�ص �إ�شارة قطع التيار الرئي�سي بف�صل
التيار عن النظام.
 .6الت�أكد من ثبات اللوحة الرئي�سية وتركيزها
مع ثبات الدوائر الإلكرتونية بداخلها.
 .7فح�ص جميع �أعمال النظام.
 .8فح ــ�ص الو�ص ـلــة مــع مرك ـ ــز الإطـ ـف ـ ــاء
�أو املراكز الأخرى.
 .9فح�ص عن�صر من عنا�صر نظـام الإن ــذار
يف كل دائرة على الأقل.
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الفح�ص كل ثالثة �شهور:
 .1كما جاء يف ال�صيانة اليومية.
 .2فحــ�ص جمي ــع التو�صي ــالت �أو نهايتها والت�أك ــد من ث ـب ــات جميع الأجهزة اخلا�صة
بنظام الإن ــذار.
 .3فح�ص جهد البطارية بوا�سطة مقيا�س رقمي ويف حال وجـ ـ ــود جهد �أقل من 24فولت
يجب تعديل ال�شحن �أو تغيري البطارية.
�شروط خا�صة:
 .1يجب ت�سجيل �أعمال الفح�ص يف �سجل خا�ص يو�ضع قرب اللوحة �أو عند امل�س�ؤول
وموقعا من قبل ممثـ ــل ال�شرك ــة املتعاقد معها ومم ــثل �إدارة الأمن وال�سالمـ ــة
ال�صناعية وم ـ�ؤرخ بتاريخ ال�صيانة.
 .2ت�سجيل عدد حدوث الإنذار اخلاطئ يف جدول خا�ص وحفظه لالطالع للم�سئولني.
 .3يجب على �إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية توقيع عقد �صيانة لنظام �إنذار احلريق
من �شركة معتمدة لدى جهة االخت�صا�ص ويف�ضل �أن تكون من اجلهة امل�صنعة للجهاز.
 .4يجب على اجلهة امل�صنعة توفري و�سيلة (جهاز اختبار) يكون بها فح�ص وتبديل
الكا�شفات على �أعلى ارتفاعات من الأر�ض ب�سهولة.
فوهات الـحريــق
يجب توفري فوهات احلريق العامة �أو اخلا�صة لأغرا�ض
الإطفاء ،ويجب تغذية هذه احلنفيات باملاء من م�صدر
م�ستقل موزعة يف �أطراف من�ش�آت ال�صوامع للتزود منها يف
حالة ال�ضرورة ،على �أن حتتوي فتحة  4بو�صة وفتحتان كل
منها  2بو�صة ذات �سن خ�شبي �أمريكي تتوافق مع تو�صيالت
�سيارات الدفاع املدين.
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املطابخ املركزية
تزود املطابخ املركزية
مبجموعة �إطفاء ن�صف �آلية
بوا�سطة ا�سطوانة من البودرة
الكيماوية املتعددة الأغرا�ض
� ABCسعة  50كغ يتفرع
منها �شبكة نحا�سية ذات
عدة ر�ؤو�س نا�شرة للمادة يتم
تركيبها حتت �سقف الغطاء
الواقي للمواقد.
املحوالت الكهربائية
نظرا ملخاطر احلريق واالنفجار التي تنطوي عليها املحوالت الكهربائية ملا حتتويه من
زيوت خا�صة قد ترتفع درجة حرارتها مبا يزيد عن درجة اال�شتعال فيجرى تزويدها بوحدات
�إطفاء �آلــي من الب ــودرة الكيم ــاوية املتعـ ــددة الأغ ــرا�ض � ABCأو �أي نظام معتمد من قبل
الدفاع املدين للمحوالت الكهربائية.
املكاتب
تزود املكاتب ب�شبكة ك�شف احلريق بوا�سطة كوا�شف دخانية وحرارية ترتبط ب�شبكة
الك�شف بلوحة الإنذار حتدد عليها املناطق.
غرف الكهرباء
يلزم يف جميع غرف الكهرباء نظام
�إطفاء �آيل معتمد من الدفاع املدين مزودة
بكوا�شف حريق خا�صة ترتبط بجهاز لوحة
الإنذار لدى مكتب الأمن وال�سالمة .
57

58

59

الف�صل الثامن
الرافعات ال�شوكية وامل�صاعد

ال�شروط الواجب توافرها يف ال�سائق
�	.1أن يك ــون �سائـ ــق العــربـ ــة
معتمـ ــدا مـ ــن ق ـب ــل �إدارة
الأمن وال�سالمة ال�صناعية.
�	.2أن يتم اختياره بعد �إخ�ضاعه
�إلى اختبار من قبل م�س�ؤول
ال�سالمة.
�	.3أن يكون م�ؤه ًال لهذا العمل.
�	.4أن يعرف ال�سائق متاما
اخل�صائـ ـ ـ ــ�ص الفنـ ـ ـ ـ ــية
والإمكانيات للرافعة التي
يعمل عليها.
�	.5أن يعرف متام ًا �إ�شارات ال�سالمة املطبقة يف هذا العمل.
�	.6أن يعطى لل�سائق ت�صريح ًا من مدير الفرع يجيزه بالعمل على الرافعة ،و�أن يحمله
با�ستمرار �أثناء اخلدمة.
.7

يحظر على �أي �شخ�ص �آخر ا�ستعمال الروافع ال�شوكية.

�	.8أن يتمتع ال�سائق بكفاءة �صحية ت�ؤهله لهذا العمل.
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التعليمات املتعلقة بال�سالمة يف �أماكن العمل
يجب الت�أكد مما يلي:
�	.1أن يكون املكان جمهز بتهوية كافية لتفادي كل خطر للت�سمم الناجم من عادم الرافعات.
�	.2أن تتوفـ ــر كافة العنا�صر الأ�سا�سية لل�سالمة يف الأماكـ ــن اخل ــا�ص بتزويد الرافعات
بالوقــود �أو �شحنهــا بالكهربــاء.
�	.3أن تكون الأر�ضية مقاومة وخالية من احلفر والتي تلحق �ضرر ًا بالرافعات عند
اال�ستخدام.
�	.4أن تكون ممرات الرافعات حمددة وخالية من العوائق وذات عر�ض كاف.
�	.5أن ي�شار بو�ضوح بوا�سطة لوحات �إلى الأماكن التي يكمن فيها خطر احلوادث مثل (تقاطع
الطرق � -أماكن �ضيقة  -ممر منخف�ض  -منحدر  -جمرى ماء � -سكة حديد.)...
�	.6أن تزود املمرات ذات االرتفاع املحدود -ب�صورة خا�صة  -ب�إ�شارة �ضوئية �أو �صوتية،
من �أجل حتا�شي خماطر احلوادث.
.7

ت�ضع �إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية القواعد اخلا�صة التي حتدد ال�سري الداخلي
للعربات ،وتـناول الب�ضائع ويطلع عليها كافة �سائقي عربات الروافع.

.٨

جتـه ـيـز العرب ــة بجهاز �إطفاء منا�سب.

التعليمات املتعلقة بال�سالمة ال�صناعية والتي يجب حتديدها ل�سائقي الرافعات ال�شوكية:
�أ-الفح�ص اليومي:
.1

الت�أكد من جودة العجالت وال�ضغط الداخلي بها.

.2

الت�أكد من فعالية الفرامل وعمل املنبه.

.3

فح�ص م�ستوى الوقود واملاء والزيت للعربات ذات املحرك احلراري.

.4

الت�أكد من �شحن بطاريات الرافعات الكهربائية ومن �إحكام التو�صيالت.
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ب-قواعد التحميل:
.1

يجب عدم جتاوز احلمولة الق�صوى املحددة للعربة .واملبينة بوا�سطة لوحة تركب
على العربة نف�سها.

	.2ال تعمل على �إ�ضافة �أي ثقل يف م�ؤخرة العربة بق�صد رفع �أحمال تفوق تعليمات ال�صانع.
 .3عدم رفع حمل ثقيل �أو كبري بوا�سطة عربتني مع ًا يف �آن واحد �إال بح�ضور م�س�ؤول،
نظر ًا ملا تنطوي عليه العملية من خماطر.
 .4قبل رفع احلمل يجب الت�أكد من �أن القواعد اخل�شبية �أو ال�صناديق� ..إلخ تتوافق مع
الأحمال املراد رفعها.
 .5الت�أكد من �أن الأحمال متزنة متام ًا ومو�ضوعة بطريقة حتول دون خطر انزالقها �أو
ت�أرجحها.
�	.6إدخال ال�شوكة حتت احلمل حتى النهاية والرفع بهدوء ،ثم حني ال�صاري فور ًا
للخلف .
62

القواعد العامة للقيادة وال�سري
.1

النظر باجتاه املرور واملحافظة
دوم ـ ًا على الر�ؤي ــة اجلي ــدة �أث ـنــاء
ا ل�سري .

.2

ال�سري ب�سرعة معقولة.

.3

تخفيــف ال�سرع ــة مع التنبيـ ــه يف
النقاط اخلط ــرة ،ول ــدى االقرتاب
من الأ�شخا�ص.

.4

ي ـجــب ت ـفــادي االنعطـاف والتوقف
بعنف .

.5

مراقبة احلمل وعلى اخل�صو�ص يف
املنعطفات �إذا كان احلمل كبريا �أو �ضعيف الثبات.

.6

ا�ستعمال املنبه يف احلاالت ال�ضرورية بدون �إ�ساءة اال�ستعمال.

.7

يجب الإ�شارة باليد لدى تغيري االجتاه وتخفيف ال�سرعة والتوقف يف حال عدم
جتهيز العربة الرافعة ب�إ�شارات �ضوئية.

�	.8إذا كانت الر�ؤية الأمامية غري وا�ضحة ب�سبب كرب حجم احلمل يجرى ال�سري �إلى
اخللف.
.9

يجب املحافظة على ال�سرعة يف كافة الظروف.

.10

يجب ال�سري بهدوء فوق الأر�ض الرطبة �أو الزلقة �أو الغري م�ستوية.

.11

يتم م�سك املكابح بالتدريج ال بالعنف.

.12

مالحظة �إ�شارات وقواعد املرور املتبعة يف امل�صنع.

.13

االنتباه لدى املرور حتت الأبواب.

.14

االنتباه �إلى ارتفاع الأبواب لدى الأحمال الكبرية.
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 .15عدم التجاوز لعربة �أخرى �إال يف حال ال�ضرورة املطلقة ويف �شروط جيدة الر�ؤية
وبعد التنبيه.
 .16املحافظة على م�سافة كافية بني عربتني ت�سريان بنف�س االجتاه.
 .17عند التوقف لفرتة طويلة �أثناء العمل يجب �إيقاف املحرك.
 .18يجب عدم القيادة �إذا كانت الأيدي �أو الأحذية مبللة �أو ملوثة بالزيوت.
 .19معرفة حدود احلمولة املو�صى بها للرافعة ال�شوكية وعدم تخطيها.
 .20مالحظة �أي �شي ي�ؤثر على ت�شغيل الطبيعي للرافعة ال�شوكية و�إعالم امل�شرف فور ًا.
�	.21إعالم امل�شرف حا ًال عن �أي وقائع ت�صادم �أو خلل �صغري.
القواعد الـخا�صة الواجب تطبيقها للرافعات ال�شوكية:
.1

يجب عدم ال�سري واحلمل يف الأعلى ،بل يجب �أن يكون بعيد ًا عن الأر�ض مب�سافة 15
�سم على الأكرث.

.2

عند ال�سري والرافعة فارغة يجب �أن تكون ال�شوكة على ارتفاع � 15سم عن الأر�ض.

.3

يجب �أن تتم عملية التحميل والتن ــزي ــل با�ستخـ ــدام املـي ـ ــل املنا�سب.

.4

عند ال�سري يف املنحدر والعربة حمملة ،يجب ال�سري �إلى اخللف مع املحافظة على احلمل
بو�ضع منحن �إلى الوراء ،ويجب ال�سري ب�سرعة بطيئة وا�ستعمال املكابح بهدوء.

توقيف العربة:
 .1يجب عدم توقيف العربة يف كل من:
• يف مكان ميكن �أن يعيق حركة ال�سري.
• يف منحدر ،ماعدا احلاالت اال�ستثنائية على �أن يتم يف هذه احلالة تدعيم العجالت.
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 .2قبل ترك العربة ت�أكد مما يلي:
• توقيف املحرك.
• �شد املكابح .
• رفع مفتاح الت�شغيل.
 .3من �أجل الرافعات ال�شوكية:
• يجب �أن يكون ذراعي الرفع م�ستقران على الأر�ض �أو على ارتفاع ال يقل  2مرت.
• لدى االنتهاء من العمل و�ضع العربة يف مكان خم�ص�ص لها حلمايتها من العوامل الأخرى.
التعليمات املتعلقة بالآالت ال�صناعية التي يعمل عليها العامل:
يحظر على �سائق العربة ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

قيادة العربة بدون رخ�صة.
رفع حمل يفوق نطاق حتمل العربة.
رفع حمل �سيء التوازن.
رفع حمل بوا�سطة ذراع واحد.
ال�سري واحلمل مرتفع.
م�سـ ــك الفرامل بعنف وال�سري
ب�سرعة يف املنعطفات.
خمالفة لوحات الإ�شارات.
�سلوك طريق غري
املو�ضح يف التعليمات.
نقل �أ�شخا�ص يف العربة
(�إال �إذا كانت العربة
جمهزة لذلك).

65

 .10ترك الرافعة يف املمرات.
� .11سحب �أو دفع �سيارة �أو عربة �أخرى.
 .12ترك مفتاح الت�شغيل على العربة يف حال غياب ال�سائق.
 .13عدم الوقوف �أو املرور حتت ذراعي الرفع وهما �إلى الأعلى حتى ولو كانت العربة
غري حمملة.
 .14عدم و�ضع قطع معدنية فوق البطارية.
 .15التدخني بالقرب من البطارية �أثناء �شحنها �أو خالل تعبئة العربة بالوقود.
تعليمات خا�صة للعربات ذات املحرك الوقود:
.1

نظف ون�شف �أ�سفل البطارية.

	.٢ال تعبئ اخلزان بالوقود �إال يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك.
 .٣دوم ًا �أطفئ املحرك �أثناء هذه العملية.
�	.٤إذا ت�سرب البنزين فوق املحرك اعمل على جتفيفه �أو دعمه �أو دعه يتبخر قبل
الت�شغيل.
 .٥يجب �أن يكون اخلزان جمهز ًا بو�سيلة تبني منع زيادة التعبئة.
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التعليمات يف حالة الـحريق

�	.1أعمل ال�سيطرة على احلريق
بوا�سطة الطفايات املالئمة
لطبيعة العربة (الكهربائية-
�أو حمرك حراري).
.2

ح ــاول �إبعـ ــاد العربـ ـ ــة �إل ــى
اخلارج �إذا حدث احلريق يف
الداخل.

�	.٣إذا �ش ـ ــب احلري ــق يف مكان
العم ــل حيث توجد العربة،
اعمل ب�سرعة على �إزاحة العقبات من طريق ال�سري.
 .٤حاول �إخراج العربة بعيد ًا عن املكان الذي �شب فيه احلريق.
جتهيز العربة مبتطلبات املرور:
يجب �أن جتهز العربة بالإ�شارات التالية:
�	.1أنوار �أمامية غري مبهرة ت�ضيء مل�سافة  15م.
�	.2أنوار خلفية غري مبهرة ت�ضيء مل�سافة  15م.
�	.3أنوار �إ�شارة للتنبيه عن االجتاه.
.4

منبه.

�	.5أنوار �صغرية �أمامية وخلفية.
�	.6أنوار عاك�سة خلفية.
.7

لوحات ت�سجيل �أمامية وخلفية.
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.8

لوحة موا�صفات ال�صانع تبني خ�صائ�ص العربة وحمولتها وحجمها ووزنها
واحلمولة امل�سموح بها.

.9

مرايا عاك�سة.

 .10م�ساحات زجاج �إذا كانت جمهزة بزجاج �أمامي.
الإجراءات ال�صحية:
يجب �أن ال تطلق العربات �أي دخان �أو غازات �سامة �أو كريهة �أو �أي �ضجيج غري مالئم.
قواعد القيادة خارج امل�ستودعات:
على ال�سائق لعربات الرفع التقيد بالقواعد التالية:
.1

التقييد بقواعد املرور لدى ال�سري على الطرقات العامة.

�	.2أن يحافظ على ال�سري يف الق�سم الأمين من الطريق.
.3

عندما يت�أهب ال�سائق لتغيري اجتاه العربة يجب �أن يت�أكد م�سبق ًا من تنفيذه وتنبيه
الآخرين لذلك.

.4

كل �سائق يود اخلروج من مبنى �أن يت�أكد من عدم وجود �أي عربات �أخرى قادمة.

�	.5أن ي�أخذ االجتاه الأمين لدى التالقي والأي�سر لدى التجاوز.
�	.6أن يراعي �سائق العربة �أف�ضليات املرور.
.7

على الطريق اخلارجية �أن يعطي الأف�ضلية لل�سيارات التي ت�سري ب�سرعة.

�	.8أن يتقيد ال�سائق ب�إ�شارات املرور.
�	.9أن يتقيد باملواقف النظامية و�أن ال يقف يف خط امل�شاة �أو كافة الأماكن امل�شار
�إليها بلوحات املنع.
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امل�صاعد

 .1يجب �أن تكون جميع
�أجزاء قوائم امل�صعد
ور�أ�سه وتو�صيالته
حمكمة �ضد الغبار.
 .2يجب �أن ال تزيد حمولة
امل�صعد على احلمولة
املقررة نظامي ًا مبا
يف ذلك م�صاعد
التحميل وال�شحن،
ويتم و�ضع لوحات
�إر�شادية لذلك.
 .3يجب تزويد كل من قوائم امل�صعد بجهاز ميكانيكي �أوتوماتيكي �أو كهروميكانيكي
لف�صل التيار عن حمرك امل�صعد وال�ضغط على جر�س الإنذار عند تباط�ؤ قائم
ال�سري ويجب �أن تربمج للهبوط �إلى الدور الأر�ضي وتفتح �أتوماتيكي ًا.
 .4يجب متابعة عمـل هواتف امل�صاع ــد ب�شك ــل دوري (�أ�سبوعي� /شهري) للت�أكد من
�صالحية جاهزيته للحاالت الطارئة.
�	.5أن يتم الفح�ص امل�ستمر على بطاريات لوحة التحكم بغرفة امل�صاعد ومتابعـ ــة
�أجزاءه من �أي قطع او تلف �أو �صد�أ.
م�صاعد ال�سيور الفردية
تتحمل وزن يفوق الوزن املتو�سط للرجل العادي ويجب �أن تت�سم باملزايا التالية:
�	.1أن تكون الدع�سات مانعة لالنزالق.
�	.2أن تكون الدع�سات مثبتة جيد ًا بال�سري.
�	.3أن تكون املقاب�ض على م�سافة مو�ضع اليدين بال�شكل العادي.
�	.4أن يتم فح�ص املرابط وال�سري ب�صورة دائمة.
.5

الت�أكد من وجود ح�سا�سات توقف يف الأدوار العليا ومتابعة جاهزيتها با�ستمرار.
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الف�صل التا�سع
الغاز امل�ضغوط
قواعد ال�سالمة الواجب اتباعها يف ا�ستعمال ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط
.1

يجب الإ�شارة بو�ضوح �إلى ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط ويو�صى ب�أن تزود ببطاقات
حتدد املخاطر الناجمة عنها .واالحتياطـ ــات الواج ـ ــب اتخاذه ــا يف ال ــحاالت
الطارئة ،و�أن تربط بها بطاقة �أخرى ي�سهل نزعها ت�شري �إلى �أنها (فارغة) �أو
(معب�أة) �أو (يف اخلدمة).

.2

ين�صح بعدم �إجراء �أي تعديل عليها يف اللون �أو �إ�شارات الداللة �أو ال�صمام.

�	.3إذا كان اللون غري وا�ضح ين�صح بكتابة ا�سم الغاز فوق اال�سطوانة.
االحتياطات العامة للتداول والتخزين
.1

ا�سطوانات الغاز امل�ضغوط يجب �أن تكون ب�شكل
عمودي ومثبته �إلى اجلدار �أو حاجز
بوا�سطة طوق معدين �أو �سل�سلة .و�أن
ال ت�ستخدم وهي م�سطحة.

	.2ال يحفظ يف امل�ستودع �إال
اال�سطوانات امل�ستعملة فعال،
ويخ�ص�ص لكل ا�سطوانة حامل
من نوع موثوق فيه.
	.3ال تلقى باال�سطوانات �أر�ض ًا وال
جتعلها ترتطم ببع�ضها �أبدا.
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.4

احتفظ بالغطاء الواقي لل�صمام على كل
ا�سطوانة وال تنزعه �إال متهيدا ال�ستعمالها.

.5

جت ـن ــب �سحــب اال�سطوانـ ــة على الأر�ض ،بل
انقلهــا على عربــة يدوي ــة.

	.6ال حتاول العبث بال�صمامات �أو �ضبط �صمام
ا لأمان.
	.7ال تخزن اال�سطـ ــوانات الفارغ ــة مع املعبـ ـ ــئة
منع ـ ًا مــن االلتبا�س.
.8

يجب عدم تعري�ض �أي جزء من اال�سطوانة
حلرارة تزيد عن  53درجة مئوية وال تقرب
�أي لهب من اال�سطوانة.

.9

عند القيام باللحام ال تقرب القو�س
الكهربائي من ج�سم اال�سط ـ ــوانة.

	.10ال تدخن وال تلب�س مالب�س مت�سخة
بالزيوت �أو ال�شحـ ــوم وال حت ــدث
لهب ًا مك�شوفـ ـ ًا قرب �أماكن تخزين
الغاز امل�ضغوط.
 .11حتفظ ا�سطوانات الغاز امل�سال دوم ًا يف و�ضع ر�أ�سي.
 .12يجب �أن تفتح �صمامات ا�سطوانات الغاز الرئي�سية باملفتاح املنا�سب ،ب�شكل
تدريجي �إذ �أن الفتح املفاجئ قد يحدث انفجار ًا� ،أما اال�سطوانات اجلديدة �أو
التي مل ت�ستخ ــدم من مــدة طويلـ ــة فيجب فح�صها وفتحها يف الهواء الطلق �أو يف
مكان جيد التهوية.
 .13يجب على كل �شخ�ص ي�ستخدم الغاز امل�ضغوط �أن يتعرف على خ�صائ�صه من
حيث �سرعة ا�شتعاله ،درجة �سميته ،ن�شاطه الكيماوي ،الت�آكل ،جميع املخاطر.
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وكذلك يجب �أن يعرف املواد التي ت�ستخدم ملنع تلف الأجهزة ب�سبب الت�آكل ،كما
يجب احتمال تكون مركبات خطرية من تفاعل النحا�س �أو خالئط النحا�س �أو
غاز يحتوي (ا�ستلني) كثائية ،وكذلك تكون (الفلمنت) عند ا�ستخدام الزئبق
بوجود الآمونيا.
 .14جميع التو�صيالت بني اال�سطوانة والأجهزة يجب �أن تكون متينة ويتم الك�شف
عليها باملاء وال�صابون لت�أكد من خلوها من �أي عيوب �أو ثقوب قد ت�سبب بخروج
الغاز.
 .15عند حدوث �أي م�شاكل ا�ستدع امل�شرف على الق�سم.
 .16يجب ا�ستبعاد جميع ا�سطوانات الغاز امل�ضغوطة على الفور يف حال ن�شوب حريق.
 .17يجب �أن ال يكون يف الق�سم ا�سطوانات احتياطية �أكرث من اال�سطوانات التي حتت
اال�ستعمال.
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 .18قبل تو�صيل �أي ا�سطوانة غاز يجب الت�أكد دائما �أنك ت�ستعمل الغاز املطلوب وذلك
بالت�أكد من ا�سم الغاز املطبوع على اال�سطوانة بالإ�ضافة �إلى لونها امل�صطلح
عليه.
�	.19أغلق دائم ًا ال�صمام الرئي�سي ال�سطوانة الغاز بعد كل ا�ستعمال وتخل�ص من �أي
�ضغط زائد يف املنظم بحيث تطف�أ ال�شعلة من نف�سها ثم �أغلق �صمام احلرق.
 .20انقل ا�سطوانة الغاز الكبرية على عربة خا�صة با�سطوانات الغاز وال حتمل �أبد
اال�سطوانة من املحب�س.
	.21ال ترتك �صمام ا�سطوانة الغاز مفتوح ًا حتى لو كانت اال�سطوانة فارغة.
�	.22أحفظ ا�سطوانة الغاز يف مكان بارد وال تعر�ضها مل�صدر حراري �أو �أ�شعة ال�شم�س.
	.23ال حتاول اكت�شاف الت�سريب بوا�سطة اللهب ،بل مباء رغوة ال�صابون.
 .24يف حال انك�سار ال�صمام �أو ت�سرب الغاز من جراء خلل فيه يجب �إبعاد اال�سطوانة
على الفور عن كل م�صدر حراري �أو لهب مبا ال يقل عن � 3أمتار.
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الف�صل العا�شر
ال�ضو�ضاء وال�صواعق
الوقاية من الأ�ضرار الناجمة عن ال�ضجيج
 .1تتخذ كافة التدابري الفنية للآالت والأجهزة للحيلولة دون ارتفاع ال�ضجيج الناجم
عنها عن احلدود امل�ألوفة وردها �إلى امل�ستويات ال�صوتية املقبولة:
		  -الفرتة النهارية ( 85دي�سيبل )
		  -الفرتة امل�سائية ( 80دي�سيبل)
 .2يجهز العمال الذين يعملون يف �أق�سام تزيد فيها �شدة ال�ضجيج عن  85دي�سيبل
بواقيات للأذان �أو �سدادات �أذن.
�	.3أن تكون واقيات الأذن من النوع الذي ميكن ارتدا�ؤه فوق اخلوذة وحتقق انطباق ًا
جيد ًا فوق الأذنني.
.4
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ينبغي �إجراء فح�ص دوري للعمال الذين يتعر�ضون يف مراكز عملهم �إلى �ضجيج مرتفع.

املن�ش�آت املجاورة
�إذا كان امل�ستوى ال�صوتي لل�صوامع يحدث �إزعاج ًا للمن�ش�آت املجاورة تتخذ التدابري
الالزمة للحد من ت�أثري �شدة ال�صوت على اجلوار بالو�سائل املنا�سبة.
الآليات
	�أن ال�سيارات والآالت امل�ستعملة يف مكان العمل وداخل امل�شروع يجب �أن تكون مطابقة
للمقايي�س الدولية من حيث توفر مقومات ال�سالمة بها.
الأجهزة ال�صوتية العالية
مينع ا�ستعمال �أي جهاز �صوتي (�صفارة �إنذار  -منبهات  -مكربات �صوت) مزعج للجوار �إال
�إذا كان ا�ستعماله للحاالت اال�ستثنائية وخم�ص�ص حلاالت الوقاية �أو الأخطار بحوادث خطرية.
الـحماية من ال�صواعق
املبد�أ الأ�سا�سي يف حماية الأرواح واملمتلكات �ضد ال�صواعق هو توفري و�سيلة لتو�صيل
ال�شحنة الكهربائية �إلى الأر�ض دون حدوث �أ�ضرار �أو خ�سائر للمباين والأ�شخا�ص.
�أ)

يتكون نظام احلماية �ضد ال�صواعق من ثالثة �أق�سام رئي�سية:
 .1ق�سم هوائي على ال�سقف ويف املواقع العالية.
 .2ق�سم للنهايات الأر�ضية.
 .3نظام التو�صيل الذي يربط بني النهايات الهوائية والنهايات الأر�ضية.

ب) يجب �أن يتم اختيار مواقع وتركيب هذه الأق�سام الثالثة الرئي�سية بطريقة متكن
من ت�صريف �شحنة الربق ب�أمان ودون خ�سائر.
ج) ي�سمح با�ستعمال الأجزاء املعدنية يف املبنى كجزء من نظام احلماية �ضد الربق.
د) يجب �أن تكون املو�صالت مبا�شرة وم�ستقيمة وخالية من الثني �أو االعوجاج احلاد.
ويجب �أن تتفرغ من كل هوائية مو�صالت �إلى الأر�ض ال يقل عددها اثنني .وكلما
زاد عدد املو�صالت كلما كانت فر�ص احلماية �أف�ضل.
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الف�صل احلادي ع�شر
التخزين
املراقبة العامة للم�ستودعات
نظر ًا لأهمية املخاطر التي تنطوي عليها امل�ستودعات ،ومن �أجل حتقيق ال�سالمة العامة
تتخذ التدابري التالية:
 .1مراق ـبـة مداخــل منطــقة التخزي ــن وخ�صو�ص ـ ًا الأ�شخا�ص الغرباء عن من�سوب ــي
الفرع ،مثل ال�سائقني.
.2

تنظيم الن�شاطات بطريقة ال ت�سمح للعاملني باختيار املخازن للذهاب من عمل
لآخر.

�	.3إعداد التخزين وفق �شروط ال�سالمة اجليدة.
 .4عدم �إهمال التعرف على الأ�شخا�ص وخا�صة يف مداخل منطقة التخزين.
ال�سيارات:
يجب بقدر الإمكان عدم ال�سماح لل�سيارات بدخول امل�ستودعات لأغرا�ض التحميل
والتفريغ .و�إذا دعت ال�ضرورة لإجرائها يف الداخل تتخذ التدابري التالية:
�	.1أن ال تبقى ال�سيارة داخل امل�ستودع بعد فرتة هذه العمليات.
�	.2أن تكون حركة ال�سيارة داخل امل�ستودع حمدودة.
�	.3أن تكافح املخاطر الناجمة عن ال�سيارة فور ًا مثل ت�سرب الوقود منها.
�	.4أن ال ي�سمح لأية �سيارة بالوقوف داخل امل�ستودع.
 .5مينع وقوف ال�سيارات خارج امل�ستودع خ�صو�ص ًا �أثناء الليل وهذا ما يتيح �سهولة
مراقبة هذه املنطقة ويقلل من خطر انت�شار النار خارج امل�ستودع.
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تخزين مواد التبخري
.1

مواد التبخري �سواء كانت مغلقة يف كراتني �أو يف براميل �أو خزانات كبرية �أو �أية
حاويات �أخرى ،يجب �أن تخزن يف مناطق منف�صلة �أو يف م�ستودعات بعيدة عن
�صوامع احلبوب واملباين الأخرى ،و�أن حتفظ يف مكان بارد وجاف.

.2

عند تداول مواد التبخري من املورد �إلى مناطق التخزين ال ي�سمح با�ستعمال
الثقاب (الكربيت) �أو اللهب املك�شوف �أو م�صادر اال�شتعال بالقرب من منطقة
تداول املواد.

.3

يجب و�ضع الفتات منا�سبة على مناطق التخزين ت�شري �إلى قابلية املواد املخزنة
لال�شتعال.

.4

عنــد ن ـق ــل مـ ــواد
ال ـتـبخـ ـيـ ــر مـ ــن
منطق ــة التخزين
ال�ستعمالها يجـب
االكـتـفــاء بـنـقـ ــل
الكميات الالزمة
لفرتة معقولة �إلى
منط ـقــة العــمل،
ويجب �إعادة جميع الكميات غري امل�ستعملة �إلى امل�ستودع �أو التخل�ص منها ح�سب
تعليمات ق�سم التبخري.

تخزيــن ا�سطوانات الغاز
.1

مبان مقاومة للحريق ،جيدة
يجب �أن تخزن ا�سطوانات الغاز لأغرا�ض املخترب يف ِ
التهوية ،وتكون بعيدة عن م�صادر اال�شتعال �أو احلرارة ال�شديدة �أو �أ�شعة ال�شم�س
�أو مداخل الهواء احلار وال ت�ؤدي �إلى ت�آكلها و �أن تو�ضع يف مكان �آمن ملنعها من
ال�سقوط.
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�	.2أن تكون الإ�ضاءة ومتديداتها من النوع املعزول جيد ًا وال حتدث �أي �شرر ما ،و�أن
تو�ضع مفاتيح الكهرباء خارج امل�ستودع �أو تكون من النوع املعزول.
�	.3إذا كانت اال�سطوانات يتم تخزينها يف العراء يجب حمايتها �ضد التقلبات اجلوية
ال�شديدة وخا�صة �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة و�إذا ا�ستخدم غطاء لتغطية اال�سطوانات
فرياعى �أن ال يالم�سها.
.4

يحظر تخزين اال�سطوانات املعب�أة �أو الفارغة يف املمرات �أو على الأدراج.

.5

كل ا�سطوانة حتت ال�ضغط حتوي غاز �أثقل من الهواء فيجب �أن ال تخزن حتت
�سطح الأر�ض.

	.6ال تزيد حرارة املخزن �أو تعر�ض الأ�سطوانة عن  50درجة مئوية.
 .7حفظ �أ�سطوانات الأك�سجني بعيد ًا عن ا�سطوانات الغازات الأخرى القابلة
لال�شتعال مب�سافة ال تقل عن ( )20قدم �أو بناء جدار من الطوب الأ�سمنتي
بارتفاع (� )5أقدام.
.8

تخزن اال�سطوانات التي حتتوي على نف�س الغازات عند تخزينها يف موقع واحد
يف جمموعات منف�صلة مثل :قابلة لال�شتعال ،م�ؤك�سدة� ،سامة ،مواد �أكالة .كما
ميكن تخزين الغازات اخلاملة ()INERT GAS

تخزين ال�سوائل القابلة لال�شتعال والغازات امل�سالة
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.1

يتم تخزين ال�سوائل القابلة لال�شتعال يف مكان خا�ص خارج من�ش�آت �صوامع
احلبوب ويجب �أن تتوفر فيه كافة اال�شرتاطات املتعلقة بال�سالمة وعلى �أن يبقى
مقف ًال من قبل م�س�ؤول.

.2

يتم تخزين ا�سطوانات الغازات امل�سالة يف مكان خا�ص جيد التهوية ،تتوفر فيه
و�سائل و�إجراءات ال�سالمة.

.3

يحظر تخزين كميات تفوق اال�ستهالك اليومي يف املن�ش�آت.

.4

تتخذ كافة تدابري الأمن وال�سالمة خالل عمليات التفريغ والتعبة.

تخزين �أجهزة التبخري ومواد مكافحة الـح�شرات والقوار�ض
.1

يجرى تخزين �أجهزة التبخري ومواد مكافحة احل�شرات والقوار�ض يف مكان
خا�ص خارج �صوامع احلبوب �أو يف بناء خم�ص�ص لهذا الغر�ض.

.2

تدون الكميات املخزنة من هذه املواد يف �سجل خا�ص تو�ضح فيه طبيعة املواد
وخ�صائ�صها وكمياتها بالأطنان �سنوي ًا.

.3

يعهد �أمر تخزينها ل�شخ�ص م�س�ؤول عن ذلك.

.4

يجرى توفري كافة �سبل الوقاية ال�صحية والوقاية من احلريق يف امل�ستودعات مبا
ينا�سب املواد املخزنة.
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الف�صل الثاين ع�شر
املختربات
العناية باملخترب
.2

يتولى امل�س�ؤول عن املخترب م�سئولية املراقبة العامة يف كافة �أجزائه.
يجب �أن يكون العمل يف املخترب مرتب ًا ونظامي ًا.

.1
.3

تنظيف طاوالت العمل وعدم ترك �أية نفايات عليها بعد العمل.

.4

تنظيف الأدوات والأواين التي ا�ستخدم فيها مواد كيماوية �ضارة.

.5

يراعي التقيد ب�أوامر منع التدخني يف املناطق املحظورة.

.6

يجب �أن تكون �أر�ضيات املخترب نظيفة وبحالة جيدة والمعة مبادة مانعة لالنزالق.

.7

يجب �أن يكون املمر امل�ؤدي �إلى �أبواب اخلروج والطوارئ خال متاما من العوائق.

�	.8إزالة �آثار كل مادة ان�سكبت على الأر�ض خا�صة املذيبات �سريعة اال�شتعال والزجاج
املك�سور والزئبق والأحما�ض �أو القلويات القوية �إذ يجب معادلتها �أو تخفيفها قبل
�إزالتها.
.9

عدم العبث ب�صناديق الإ�سعافات الأولية �أو �سد الطريق امل�ؤدية لها وكذلك احلال
بالن�سبة لكمامات التنف�س واملالب�س الواقية.

 .10الإبالغ عن �أي خلل ت�شاهده يف املعدات.
 .11الأ�سالك الكهربائية التي ال حاجة لها يجب طيها وتعليقها بعيد ًا عن الكيماويات الأكالة.
 .12حتفظ قطع القما�ش املت�سخة بالكيماويات ومواد التنظيف يف �آنية معدنية حمكمة
الإغالق.
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 .13ت�ؤخذ احليطة ال�شديدة لدى ت�شغيل جهاز لفرتة طويلة مع دوام املراقبة.
 .14عدم ا�ستخدام كر�سي �أو �صندوق لو�ضع الكيماويات يف مكان عايل .بل ي�ستخدم
�سلم منا�سب ذو قواعد مانعة لالنزالق.
 .15العمل على حتويل الكيماويات التي تنطوي على خماطر �إلى مواد غري �ضارة قبل
التخل�ص منها.
 .16يجب املالحظة ب�أن �إلقاء ال�سوائل القابلة لال�شتعال واملواد ال�سامة يف املجاري
�أمر حتظره الأنظمة .بل يجب �إعداد �صناديق مهمالت خا�صة بها مذيبات تو�ضع
يف خمتلف �أركان املخترب والعمل على التخل�ص منها ب�صفة منتظمة.
�	.17إعادة جميع املعدات واملواد التي ال حاجة لها �إلى مكان تخزينها ال�صحيح وبحالة
نظيفة وجيدة.
�	.18أن توجد بطاقات تعريف على كل القوارير التي حتتوي على خمتلف املواد
الكيماوية والكا�شفة وخا�صة اخلطرة منها وو�ضعها يف رفوفها ال�صحيحة مبا�شرة
بعد اال�ستعمال بحيث تكون بطاقة التعريف بارزة.
 .19زجاج مواد االختبار ينبغي تنظيفها دائما �إذا كان هناك �أي تلوث على جوانبها.
 .20يجب �أن حتمل املواد الكيماوية ال�سامة حتذير ًا خا�ص ًا.
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�سلة املهمالت:
يجب �أن تكون �سالل املهمالت معدنية للتقليل من �آثار احلريق واحلد من انت�شاره و�أن
تزود ب�أغطية معدنية حتكم الإغالق ب�شكل �آيل (تفتح بالقدم) وتفرغ هذه ال�سالل �آخر الدوام
يف �صناديق خارجية كبرية مزودة ب�أغطية حمكمة كذلك.
الوقاية من الـحريق:
.1

عزل م�صادر اال�شتعال (كمنع التدخني ،عمل التو�صيالت الكهربائية �ضد ال�شرر).

.2

ح�صر اخلطورة يف مكان �ضيق بتخ�صي�ص عبوات �صغرية للكميات القليلة.

.3

الوقاية من التبخر (حفظ املذيبات يف �أوعية مغلقة).

.4

التهوية اجليدة (ان�سياب الهواء الطلق من �أكرث من جهة ملنع تركيز الأبخرة).

�	.5إعــداد و�سيــلة �إطف ــاء (�أجه ــزة �إطفاء �آليــة من غاز ثاين �أك�سيد الكربون وكذلك
الكيماويــات اجلافــة).
 .6يجب �أن تخزن املواد الكيماوية على الرفوف بعيدة جد ًا عن م�صادر احلرارة.
القواعد الوقائية العامة الواجب رعايتها:
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.1

الت�أكـ ــد من وج ــود طفاي ــات حريق كافية ومالئمة لأغرا�ض املخاطر التي ينطوي
عليها املخترب.

.2

معرفة �أماكن مفاتيح التحكم بالكهرباء يف املخترب و�أماك ــن قواط ــع و�صمامــات
الغاز واملاء و�أن تكون الطرق امل�ؤدية �إليها غري مثقلة بالعوائق والتجهيزات كي ال
تعيق عمليات الإخالء يف حاالت الطوارئ.

.3

الت�أك ــد من اتخ ــاذ االحتياط ــات الوقائية مث ــل :العزل� ،ستائر ال�سالمة ،تهوي ــة،
الوقاية ال�شخ�صية ...الخ.

املحظورات يف املخترب:
.1

مينع التدخني ب�صورة مطلقة يف املخترب ويف الأماكن التي يحوي حميطها �أبخرة
م�شتعلة �أو �سامة.

�	.2أن ال ي�سمح بدخول املخترب لغري العاملني فيه وي�شار لذلك �إلى لوحات ت�شري �إلى املنع.
التخل�ص من النفايات
 يتم التخل�ص من نفايات الإنتاج والت�صنيع يومي ًا بعد و�ضعها يف �صناديق معدنيةذات غطاء.
 تو�ضــع اخل ــرق املت�سخ ــة بال�شح ــوم والزي ــوت يف �أوان ــي معدنية ذات غطاء يعملب�إغالق ذاتي.
 يتم رمي النفاي ــات يف الأماكـ ــن املخ�ص�صة له ــذا الغر�ض بعي ــد ًا عن من�ش�آتال�صوامع.
الـحماية ال�شخ�صية يف املخترب
.1

يجب توفري املالب�س الواقية مبا ينا�سب املخاطر القائمة يف �شتى �أق�سام ال�صوامع،
واملخترب واملناطق اخلطرة.

.2

يجـ ــب الوقـ ــوف على كيفي ــة ا�ستع ــمال و�صيانـ ــة املالب ــ�س الواقية وكذلك و�سائل
ال�سالمة الأخرى.

.3

حماية اجل�سم بوا�سطة ثوب املخترب واملالب�س املعروفة لوقاية اجل�سم واملالب�س
من التلوث بالكيماويات على �أن يرتدي هذا الواقي ب�إحكام �سواء �أكان على �شكل
معطف �أو �أفرهول و�أن يغ�سل بانتظام ويكون دوم ًا بحالة جيدة.

.4

حماية اليدين بوا�سطة �أنواع من القفازات الواقية من الأحما�ض واملواد ال�سامة
ويجب معرفة النوع املنا�سب الذي يالئم العمل يف املخترب والعمل على ارتدائها
حني التعامل مع الكيماويات اخلطرة �أو امل�سببة للت�آكل يف اجل�سم .ويجب خلع
القفازات حني مت�سك بباب اخلزانة �أو حنفية املاء �أو غريه.
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الف�صل الثالث ع�شر
ال�سالمة العامة
تعليمات ال�سالمة
.1

تعمل �إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية بالفرع على بيان تعليمات ال�سالمة
للموظفني والعمال ويتوجب على العمال وامل�ستخدمني احرتامها والتقيد بها يف
كل الأحوال .وكذا التدابري الواجب اتخاذها مثل (الإخالء ،توقيف الآالت  )..يف
حال احلوادث �أو احلوادث الكبرية.

.2

يجب �أن يه ـت ــم جم ــيع العاملي ــن بهــذه التعليمات و�أن يتم و�ضعها داخل املباين
يف الأماكن التي يرتادونها.

.3

يجب �أن حتدد تعليمات ال�سالمة املل�صقة �أوامر منع التدخني يف ال�صوامع ويف
الأماكن املعر�ضة لغبار القمح.

�	.4إعداد خمطط عام للفرع يو�ضح و�سائل التدخل الفوري والإخالء.
�	.5إعداد �سجل لل�سالمة يف كل فرع تدون فيه خمتلف الأعمال ون�سبة احلوادث.
�سجالت ال�سالمة
تهدف �سجالت ال�سالمة يف امل�ساعدة على معرفة حالة الفرع من حيث جاهزية
الطفايات وعمليات ال�صيانة وجاهزية املعدات ،حيث تدون داخل هذه ال�سجالت بيانات
زيارات �أخ�صائي ال�سالمة الدورية وعمليات الت�أكد من جاهزية م�ضخات وطفايات احلريق
و حتفظ هذا ال�سجالت ب�إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية بالفرع ويكون منا�سب لعر�ضه على
م�س�ؤول الدفاع املدين يف زياراته الدورية .وبالإمكان �أن حتفظ �سجالت ال�سالمة باحلا�سب
الآيل بد ًال من امللفات الورقية.
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الوقايـة ال�صحية
�إن �صحة و�سالمة امل�شغلني يف �أعمال احلبوب
وتداول املنتجات الزراعية باجلملة تعتمد �إلى
حد كبري على التعرف على املخاطر الفعلية
�أو املحتملة ،والتحكم يف هذه املخاطر
�أو �إزالتها وتدريب امل�ستخدمني على
ال�سالمة.
يتم الأخذ بالإر�شادات التالية
ملعرفة وتقييم املخاطر الفعلية �أو
املحتملة وال�سيطرة عليها:
.1

يجب �إعداد برامج تدريبية
كل � 3أ�شهر لتعريف العاملني
اجلدد باملخاطر التي تنطوي
عليها �أعمال امل�ؤ�س�سة العامة
للحبوب .مع الت�أكيد على
املجاالت التالية:

	�أ-خماطر انفجار الغبار		.

ب -م�صادر اال�شتعال وال�سيطرة عليها.

		
ج -تنظيف الأماكن املح�صورة.

د  -النظافة والرتتيب.

هـ  -معدات احلماية من احلريق.

و -طرق التدخل الفوري يف احلوادث.

.2

يجب و�ضع �إجراءات الطوارئ التي يجب اتباعها يف حالة حدوث حوادث ويجب
�أن يعرف اجلميع هذه الإجراءات.

.3

يجب املحافظة على نظافة وترتيب منطقة العمل واملحافظة على ال�شروط ال�صحية.

.4

يجب توفري معدات احلماية ال�شخ�صية لكل م�ستخدم �إذا كان هناك احتمال لأن
يتعر�ض لإ�صابة بدنية �أو خماطر �صحية.
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الف�صل الرابع ع�شر
املتعهدين والعاملني والزوار
املتعهدين بالعمل داخل الفرع
ي�شرتط على املتعهدين (املقاولني) قبل تنفيذ �أي عمل داخل الفرع التقيد بعدة
ا�شرتاطات:
	.1ال ي�سمح للمتعهد
يف التجول داخل
الفـ ــرع والت�أك ـ ـ ــد من
وجوده فقط املنطقة
املخ�ص�صة له.
.2

الت�أكد من دخول وخروج
املواد �أو املعدات اخلا�صة
به من خالل مراقب
الأمن يف البوابة.

.3

يجب �أن يعطى للمتعهد بطاقة عمل حتدد هوياتهم يتم �إعادتها بعد االنتهاء من العمل.

�	.4إلزام املقاول بتعليمات ال�سالمة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة وتعريفه بعملية الإخالء للحاالت
الطارئة.
.5
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يف حال �أي �أعمال للحام �أو �أعمال �ساخنة �أن تكون مبوافقة �إدارة الأمن وال�سالمة
ال�صناعية بالفرع ،والت�أكد من نظافة املكان بعد االنتهاء من جميع الأعمال.

دخول وخروج ال�شاحنات
.1
.2
.3
.4

قبل دخول �أي �شاحنة يجب على مراقب الأمن الت�أكد من خلو ال�شاحنة من �أي
و�سائل ت�ساعد على ن�شوب حريق.
�ضرورة الت�أكد من دخول �سائق ال�شاحنة فقط ومينع دخول �أي �شخ�ص �إ�ضايف
داخل الفرع.
الت�أكد من عدم ت�سرب �أي �سوائل �أو زيوت من ال�شاحنة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبي ًا
داخل الفرع.
الت�أكد من وجود �أقفال الأمان على فتحات ال�شاحنة وخلوها من �أي حماولة فتح
او تخريب.

�سكن العمال
يجب على م�شرف الأمن وال�سالمة متابعة �سكن العمال ب�شكل دوري مع م�س�ؤول ال�سكن بالفرع
من خالل اجلوالت التفقدية والرفع باملالحظات ملدير الفرع واتخاذ ما يراه �سبب ًا يف حدوث حريق
�أو كارثة ال قدر اهلل .كما يجب عليه الت�أكد من بع�ض الأ�سا�سيات خالل اجلوله منها:
 .1خلو غرف العمال من ا�سطوانات الغاز نهائي ًا و�أي و�سائل قد ت�ساعد على ن�شوب حريق.
�	.2أي تغيري يف ت�صميم الغرفة ي�ؤدي �إلى عرقلة م�سار باب اخلروج البد �أن يتم عن
طريق مدير الأمن وال�سالمة وم�شرف ال�سكن.
 .3متابعة نظافة غرف العمالة وم�سارات خمارج الطوارئ وخلوها من �أي عوائق.
 .4الت�أكد من جاهزية نظام الإطفاء والإنذار ومتابعتها ب�شكل دوري.
بطاقات الزوار
يلزم على جميع �إدارات الأمن وال�سالمة ال�صناعية بالفروع عند زيارة �أي �شخ�ص
من خارج امل�ؤ�س�سة ت�سجيل بيانات و�سبب الزيارة للزائر يف �سجالت الزيارة والتوا�صل مع
ال�شخ�ص املراد زيارته للت�أكد من موافقته وا�ستبدال بطاقة الأحوال املدنية ببطاقة زائر
وتكون بطاقة الزائر ظاهرة للجميع ،و�أن يتابع بكامريات املراقبة حتى حلظة و�صوله �إلى
املكان املراد و�صوله �إليه.
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الئحة املخالفات
(الئحة خمالفي قواعد و�أنظمة الأمن وال�سالمة)
يحق للفرع تطبيق الإجراءات النظامية بحق املوظف املخالف مبا يتما�شى مع املادة
( )32من نظام ت�أديب املوظفني .وما يندرج من خمالفات على �سبيل املثال ال احل�صر:
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الـرقم

املخالفة

1

�سوء ا�ستعمال امل�صعد ال�شخ�صي /م�صعد ال�سري الفردي (مثل حمل املواد والعدد -
عدم مواجهة احلزام)

2

�سوء ا�ستعمال �أدوات ال�سالمة ال�شخ�صية

3

عدم ا�ستعمال �أدوات ال�سالمة ال�شخ�صية

4

عدم االلتزام بارتداء زي العمل الر�سمي

5

�سوء ا�ستخدام العدد اليدوية والأدوات �أو �أي جهاز

6

النوم مبكان العمل وتعري�ض حياة العاملني و�سالمة الأجهزة للخطر

7

املزاح يف �أماكن العمل وخا�صة يف ور�ش ال�صيانة

8

التدخني يف الأماكن املمنوعة

9

الب�صق يف مواقع العمل داخل املن�ش�أة

10

العبث ب�أجهزة وطفايات احلريق

11

ا�ستعمال �آالت �أو معدات غري �صاحلة �أو تالفة مثل( :مطرقة � ,سلم)..

12

حتريك �أو ت�شغيل املاكينات �أو الأجهزة بدون �صالحية من املدير املبا�شر

13

ا�ستعمال مواد قابلة لال�شتعال داخل املن�ش�أة دون �ضرورة لذلك

14

الدخول �إلى الأماكن اخلطرة دون ت�صريح

15

�سحب بطاقة قفل �أي ماكينة �أو جهاز كهربائي دون �أذن م�سبق

16

ت�شغيل �أو قيادة �أي ناقلة �أو رافعة �شوكية بدون �صالحية

17

ال�سرعة املبالغ فيها للرافعات ال�شوكية �أو ال�سيارات بدون مربر

18

حمل �أي �شخ�ص بالرافعات ال�شوكية مع ال�سائق

19

حمل �أي مواد على الرافعة ال�شوكية بو�ضع غري �سليم

20

القيام ب�أعمال اللحام �أو القطع بدون �إذن من �إدارة الأمن وال�سالمة ال�صناعية

21

ا�ستخدام �أي م�صدر حراري يف طهي الطعام وال�شاي يف غري الأماكن املخ�ص�صة داخل
امل�صنع �أو �سكن العمال
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اخلامتة
مت و�ضع هذ الدليل مبا يتوافق مع �أنظمة الدفاع املدين ال�سعودي وكود البناء ال�سعودي
والأنظمة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة العامة للحبوب وبع�ض املراجع العاملية لل�سالمة ال�صناعية
(الأو�شا الأمريكية  -النيبو�ش الربيطانية) ،كما تو�صي الإدارة العامة لل�سالمة ال�صناعية
بامل�ؤ�س�سة على تبليغ جميع الفروع بهذه ال�ضوابط والإر�شادات و�ضرورة اتباعها وتطبيق ما
جاء فيها من قواعد وجزاءات بناء ًا على موافقة معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة.
مع تمنياتنا بالسالمة الدائمة لجميع العاملين

�إعداد و�إ�شراف
مدير عام الإدارة العامة لل�سالمة ال�صناعية بامل�ؤ�س�سة

م .زيــاد �إبراهيــم اجلم ــاز
ومب�شاركة مدير �إدارة املخاطر والأزمات بامل�ؤ�س�سة

�أ .عبداهلل �أحمد ال�شمي�سي
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