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  8991 لسنة العمل بيئة مخبطر من والمؤسسبت العبملين بحمبية الخبصة التعليمبت

 8991 صفحة 6811 رقم الرسمية الجريذة عذد في 8991-01-81 بتبريخ ةمنشور

  8991-01-81 بتبريخ نفبره بذأ

 

 8998 لسنة العمل بيئة مخاطر والمؤسسات من العاملين الخاصة بحماية التعليمات

 8996لسنة  8( من قانون العمل رقم 79ى أحكام المادة )صادرة بمقتض

 )8) المادة

 ةصادر( العمل بٌئة مخاطر من والمإسسات العاملٌن بحماٌة الخاصة التعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 بالجرٌدة نشرها تارٌخ من بها وٌعمل 6996 لسنة 8 رقم العمل قانون من 79 المادة حكامأ بمقتضى

 . الرسمٌة

 )2) المادة

 الحد لىإ الضرر وأ الخطر تقلٌل وأ زالةإ على قادرة للعاملٌن الشخصٌة الوقاٌة معدات تكون نأ ٌجب

 نوعٌة ذات مواد من تكون نوأ ضرارواأل المخاطر من العامل حماٌة تكفل نوأ به المسموح مونالمؤ

 . استخدامها ثناءأ للعامل ةمضاٌق أي تسبب ال نوأ المعتمدة الفنٌة والمقاٌٌس للمواصفات مطابقة ومواصفة

 )3) المادة

 الكهرباء من وللوقاٌة بها صطدامواإل شٌاءاأل سقوط خطر من سالرأ لوقاٌة خاصة بخوذة العامل ٌزود. أ

 تشٌٌد الحفرٌات، عمالأ نواعها،أ اختالف على الهٌاكل وأ المبانً تشٌٌد عمالأ فً وذلك المنصهرة والمواد

 شبكات تصاالت،اإل خطوط نفاق،واأل الجسور الطرق، السدود، الموانئ، ،رصفةاأل حواض،األ المطارات،

 التحمٌل النفط، تنقٌب والتفجٌر، والمقالع المعادن استخراج عملٌات والكهرباء، والماء والمجاري الصرف

 . شابهها وما المعادن صهر الكهرباء، المناجم، الحرائق، ومكافحة والغابات شجاراأل تقطٌع والتنزٌل،

 تإدي التً وأ وساخاأل وأ غبرةاأل فٌها تنتشر التً العمل ماكنوأ المكشوفة العمل ماكنأ فً العامل ٌزود. ب

 وحسب ذلك كل من للوقاٌة خاصة بقبعة والدوارة المتحركة والماكنات التاآل لىإ الشعر جذب لىإ

 . المعتمدة المواصفات

 )4) المادة

 : تٌةاآل خطاراأل من خاصة وواقٌات بنظارات العامل ٌزود



 

 منشورات )بٌت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 غربلة عملٌات نشائٌة،اإل المواد خلط عملٌات مثل الٌدوي العمل ثناءأ المتطاٌرة الصغٌرة الجزٌئات خطر. أ

 من شابهها وما الكسارة عملٌات البسٌطة، المواد برادة عملٌات الٌدوٌة، بالفرشاة الدهان عملٌات المواد،

 . مامٌةأ عدسات ذات نظارات بواسطة وذلك مامٌةاأل الجهة من صابةلإل العٌن تعرض ٌدوٌة عملٌات

 والمٌكانٌكً الٌدوي العمل ثناءأ وكبٌرة صغٌرة مركبة طاقة ذات المتطاٌرة والجزٌئات جساماأل خطر. ب

 التثقٌب، عملٌات القشط، عملٌات التفرٌز، عملٌات خرى،األ الصلبة والمواد المعادن معالجة عملٌات مثل

 والكشف اللحام مكان التنظٌف عملٌات التبشٌم عملٌات الحدادة، عملٌات ذلكوك عملٌات من شابهها وما

 نظارات بواسطة وذلك عملٌات من شابهها وما خرىاأل الصلبة المواد وأ المعادن لمعالجة الماكٌنات بواسطة

 . جانبٌة وواقٌات مامٌةأ عدسات ذات

 الصخور، ونحت وحف تكسٌر فً العمل ناءثأ كبٌرة حركٌة طاقة ذات المتطاٌرة الكبٌرة جساماأل خطر. ج

 تهذٌب عملٌات ثناءوأ زمٌلاإل بواسطة تنجز التً المدنٌة عمالاأل وفً الغرانٌت الجٌري، الحجر الرخام،

 وذلك المتطاٌرة الكبٌرة جساماأل خطر لىإ والوجه العٌن تعرض عملٌات من شابهها وما المعادن وحف

 . الوجه لكامل خاص واقً بواسطة

 ثناءأ الحمراء تحت شعةواأل البنفسجٌة فوق شعةواأل الحرارة، الشرر، تطاٌر المرئٌة، شعةاأل طرخ. د

 الرصاص حرق عملٌات والمغنٌسٌوم لمنٌوماأل سبائك لحام عملٌات مثل الغاز بواسطة اللحام فً العمل

 اللحام عملٌات ٌض،الوم بواسطة الفوالذٌة الصفائح اقتالع عملٌات اللهب، بواسطة القشر زالةإ عملٌات

 نظارات بواسطة وذلك عملٌات من شابهها وما النٌكل وسبائك والنٌكل البرونز، وسبائك للبرونز بالصهر

  .والوهج المضرة شعاعاتاإل من للحماٌة وخاصة واقٌة عدسات ذات

 ررش خطر ومن الغاز بواسطة اللحام فً العمل ثناءأ البنفسجٌة فوق شعةواأل الشرر تطاٌر خطر. هـ

 العمل ثناءأ الحمراء تحت شعةواأل البنفسجٌة فوق شعةلأل مباشر والغٌر المباشر ثٌرالتؤ المنصهرة المعادن

 من للوقاٌة خاصة عدسات ذات اللحام لعملٌات خاصة وجه واقً بواسطة وذلك الكهربائً بالقوس اللحام فً

 . االشعة

 تحت واالشعة البنفسجٌة فوق الشعةل مباشر والغٌر المباشر ثٌروالتؤ المنصهرة المعادن شرر خطر. و

 والوجه عٌناأل لوقاٌة اللحام بعملٌات خاصة خوذة بواسطة الكهربائً بالقوس اللحام فً العمل ثناءأ الحمراء

 . الضارة شعةاأل من واقٌة عدسات وذات والرقبة سوالرأ

  (5) المادة

 بموجب بها المسموح المستوٌات من علىأ ضوضاء لىإ ذناأل تعرض التً العمل ماكنأ فً العامل ٌزود

 . للسمع وواقٌات خاصة ذنأ بسدادات الخصوص بهذا المعتمدة ردنٌةاأل والمقاٌٌس المعاٌٌر

 )6) المادة

 العتبٌة الحدود من علىأ بتركٌز بخرةاأل وأ غبرةاأل وأ بالغازات ملوثة جواءأ فً ٌعمل الذي العامل ٌزود
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 واقٌة قنعةأ وأ اوكسجٌن بدون للوجه واقٌة قنعةوأ نفواأل الفم تغطً رٌةفلت وأ قطنٌة بكمامات المعتمدة

 : ٌلً كما وذلك باالوكسجٌن مزودة تنفس جهزةأ وأ باالوكسجٌن مزودة للوجه

 . السامة وغٌر الضارة غٌر غبرةاأل من العامل لحماٌة قطنٌة كمامة .6

 غبرةاأل وأ السٌلكا على تحتوي التً الصناعٌة غبرةاأل دقائق من العامل لحماٌة فلترٌة كمامة .2

 . القلٌلة التراكٌز الضارة ذات غبرةواأل الصناعٌة

 وأ الضارة الغازات من العامل لحماٌة اوكسجٌن وبدون فلترٌة بكمامة مزود للوجه واقً قناع .3

 . العالٌة ذات التراكٌز غبرةواأل غبرةاأل

 وأ غبرةاأل وأ للغازات العالٌة كٌزالترا من العامل لحماٌة باالوكسجٌن مزود للوجه واقً قناع .4

 التً محصورة ماكنأ فً العمل حالة فً ماأ % 68 عن االوكسجٌن نقصان نسبة حالة فً بخرةاأل

 المزود التنفس جهاز باستخدام الإ ٌجوز دخولها فال % 66 عن فٌها االوكسجٌن نسبة تقل

 . باالوكسجٌن

 )7) المادة

 : ٌلً بما ضرارواأل خطارلأل ٌدياأل ضتعر عمالأ فً ٌعمل الذي العامل ٌزود

 تركٌب عملٌات ثناءأ الخشنة سطحواأل الحادة جساماأل خطر من ٌدياأل لحماٌة عادٌة جلدٌة قفازات .6

 . شابهها وما والتخزٌن والتحمٌل والتنزٌل النقل المعدنٌة وعملٌات القطع

 ثناءأ المٌكانٌكٌة اباتصاإل خطر من ٌدياأل لحماٌة والقماش والقطن الجلد من مبطنة قفازات .2

 . شابهها وما المعدنٌة القطع ، تركٌب الشحذ - الجلخ عملٌات

 من القطع خطر من ٌدياأل لحماٌة فوالذٌة معدنٌة وسطٌة بطبقة الداخل من مبطنة جلدٌة قفازات .3

 . شابهها وما والخدوش القاطعة دواتواألوالسكاكٌن  الحادة سطحاأل

 فً العمل ثناءأ الحرارة درجة انخفاض خطر من ٌدياأل لحماٌة ةالمنخفض للحرارة واقٌة قفازات .4

 +.5C من اقل حرارة درجة عند عمل ماكنأ وفً باردة وأ مجمدة تداول مواد وأ الثلج مصانع

 الحرارة خطر من االٌدي لحماٌة االسبست من والمصنوعة العالٌة للحرارة ومقاومة واقٌة قفازات .5

 او المنصهرة بالمعادن الرش او الساخنة المواد او الزجاج او ادنالمع اثناء صهر العالٌة المشعة

 . اعمال من شابهها ما او االفران الساخنة فً العمل او الحدٌد سكب صناعة

 من ٌدياأل لحماٌة والومٌض اللهب استعمال ثناءأ المعادن وتطاٌر الشرر خطر من واقٌة قفازات .6

 خطر ومن البنفسجٌة فوق شعةواأل المشعة والحرارة رالمتطاٌ والشرر المعادن الساخنة تطاٌر خطر

 . وما شابهها الساخنة المواد تالمس عند الحرق

 القلٌلة، السمٌة ذات المواد المخرشة، المواد الرطوبة، ثٌرتؤ من ٌدياأل لحماٌة مطاطٌة قفازات .7

 . مواد من وما شابهها الكحول مع التعامل

 مجال فً العمل ثناءأ الكهربائً التٌار مع التالمس خطر من ٌدياأل لحماٌة عازلة مطاطٌة قفازات .8

 . الكهرباء
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 . شعاعاتاإل خطر من والوقاٌة للحماٌة بالرصاص ومبطنة واقٌة قفازات .9

 حماضاأل وضرر خطر من ٌدياأل لحماٌة البالستٌكٌة المواد من والمصنعة الواقٌة القفازات .61

 . شابهها وما لقلوٌاتا الشحوم، المذٌبات، ،الكٌماوٌة المواد المخرشة،

 عن الناتجة ضراراأل من ٌدياأل لحماٌة واحدة لمرة تستعمل التً والمطاطٌة البالستٌكٌة القفازات .66

 . شابهها وما الجراحٌة للعملٌات الخدمات عمالأالغذائٌة،  الصناعات

 نأ على ةالمٌكانٌكٌ صاباتاإل من صابعاأل لحماٌة البالستٌك وأ المطاط وأ الجلد من صبعاأل واقً .62

 الناتجة المٌكانٌكٌة صابةاإل من الخطر كان ذاإ فوالذٌة معدنٌة وسطٌة الداخل بطبقة من مبطنا تكون

 . ثقٌلة مواد سقوط لىإ صبعاأل تعرض عن

 . والحروق المٌكانٌكٌة االصابات من الٌد راحة لحماٌة خاصة الٌدٌن لراحة واقً .63

 )8) المادة

 : ٌلً بما ضرارواأل خطارلأل والركبتان الساقان وأ القدمان تعرض عمالأ فً ٌعمل الذي العامل ٌزود 

 رصف عملٌات نجازإ وكذلك المعادن صهر وأ المعادن صب فً للعاملٌن المطاطٌة الركبة واقٌات .6

 . عملٌات من شابهها و ماأ التزفٌت وأ حجاراأل

 فً المثبتة الفوالذٌة حةالشرٌ وذات الصلبة الفوالذٌة المقدمة وذات الطوٌلتٌن الساقٌن ذات جزمة .2

 وأ الساخنة جساماأل وأ المعدات وأ الثقٌلة المواد سقوط خطارأل للعاملٌن المعرضٌن الحذاء نعل

 تقلٌع وأ الحفر عملٌات ثناءأ الٌدوٌة القطع معدات صابة منلإل التعرض خطر من المنصهرة المواد

 . عملٌات من شابهها وما المقالع وأ المحاجر وأ شجاراأل

 . الجلد من المصنوعة الكهرباء مجال فً للعاملٌن الكهرباء لمخاطر المقاومة السالمة حذٌةأ .3

 . الحرٌق لمخاطر المتعرضٌن للعاملٌن للكهرباء موصلة غٌر سالمة احذٌة .4

 المشعة الحرارة من والساقان القدم لحماٌة المتطاٌرة والمعادن اللحام خطارأ من واقٌة جزمة .5

 . المعادن وقطع عملٌات اللحام ثناءأ المواد وتتطاٌر

 . والزٌوت والشحوم الكٌماوٌة السوائل مجاالت فً للعاملٌن للكٌماوٌات مقاومة جزمة .6

 بالشحوم الملوثة وأ المبتلة رضٌاتاأل على السٌر خطر من للوقاٌة نزالقاتاإل من واقٌة حذٌةأ .7

 . نزالقاتاإلخطر  من وللوقاٌة والزٌوت

  (9) المادة

 التً عمالاأل وأ المحاجر وأ المقالع فً وأ السقوط لخطر تعرضه مرتفعة ماكنأ فً ٌعمل الذي العامل ٌزود

 واقً مانأ بحزام عمالأ من شابهها وما والصوامع المصاعد وقنوات حواضواأل الخزانات دخول تتطلب

 . السقوط خطر من

 )81) المادة
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 والمواد المركزة والمنظفات حماضاأل مع التعامل لمخاطر تعرضه عمالأ فً ٌعمل الذي العامل ٌزود

 االتفاق داخل الماء انهمار ومواجهة مطاراأل وأ الحرارة درجات اختالف وأ غبرةاأل وأ كاسٌدواأل المشابهة

 الفنٌة المواصفات حسب وذلك االعمال تلك اخطار من لحماٌته خاصة بمالبس عملٌات من شابهها وما

 . المعتمدة

 )88) المادة

 : ٌلً كما وذلك الطعام وتناول ستراحةلإل فٌها للعاملٌن استراحة غرفة توفٌر نتاجٌةإ ةمإسس كل على

 تواجد الواضح من نهأ حٌث الضرر شدٌدة وأ سامة مواد على قسامهأ بعض فً ٌحتوي المصنع كان ذاإ. أ

 : التالٌة موراأل تراعى نأ ٌجب نهفإ والخارجٌة الداخلٌة العمل بٌئة فً الملوثات هذه

 . قساماأل تلك عن بعٌدة ستراحةاإل غرف موقع ٌكون نأ .6

 اتجاه تحدٌده بعد الغرف هذه لىإ انبعاثها ماكنأ من الملوثات نقل فً الرٌاح حركة تإثر ال نأ .2

 .الرٌح

 وأ مالبسهم تغٌٌر بعد الإ ستراحةاإل ثناءأ الغرف ههذ فً الملوثون العاملون ٌتواجد ال نأ .3

 .استحمامهم

 . لٌهاإ لوالوص سهلة تكون نأ .4

 . مكنأ ما سهلة الجهات كل من لٌهاإ طفاءواإل نقاذاإل وسائل وصول تكون نأ .5

 . لٌهاإ الموصل تجاهاإل تبٌن شاراتإ لها تتوفر نأ  .6

 : التالٌة الشروط ستراحةاإل غرفة فً تتوفر نأ ٌجب. ب

 .التلوث من خالٌة تكون أ .6

 .جٌدة تهوٌة ذات تكون نأ .2

 (. المرفق الجدول فً جاء ما منض) مناسبة ضاءةإ ذات تكون نأ .3

  .(55DB عن تزٌد ال) بها المسموح الحدود ضمن فٌها الضوضاء تكون نأ .4

 . زاهٌة لوانأ ذات جدرانها تكون نأ .5

 . للنظر ومرٌحة زاهٌة لوانأ ذات ثاثاأل تكون نأ .6

 طرفةمت غٌر والخارجٌة الداخلٌة الحرارة درجات بٌن ما الفوارق شرٌطة مكنأ ما مكٌفة تكون نأ .7

 (.22C فٌها الحرارة تكون درجات نأ ٌفضل)

 الغسل عملٌات لتسهٌل بسٌط بانحدار تكون نأ وٌفضل زلقة وغٌر مستوٌة رضٌاتاأل تكون نأ .8

 . والتنظٌف

 : التالٌة والتسهٌالت والمعدات ثاثباأل ستراحةاإل غرف تجهز نأ ٌجب. ج

 .الوردٌة وأ ستراحةاإل فترة ثناءأ تواجدهم توقعالم فراداأل لعدد دنىأ كحد مساو عددها مرٌحة مقاعد .6
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 . طعمةاأل تناول وأ ستراحةاإل صالة تصمٌم لطبٌعة مناسبٌن وطول شكل وذات متٌنة طاوالت .2

 . تجاهٌنباإل تفتح بوابأ .3

 من كبٌر عدد فٌها ٌتواجد التً الجهة فً وأ الرئٌسً للمدخل المقابلة الجهة فً ٌكون للنجاة باب .4

 . العمال

 . فٌها المبٌدات استخدام ٌفضل ال نهأ حٌث( البنفسجٌة فوق شعةاأل) الحشرات لقتل جهزةأ .5

 . مكنأ نإ الجمٌع ٌراه واضح مكان فً توضع حائط ساعة .6

 والجهات العمل وزارة فً المختصٌن قبل من ونوعها وحجمها عددها ٌحدد حرٌق طفاٌات .7

 التً ماكناأل وقرب العاملٌن ٌد ولمتنا مستوى وضمن بارزة ماكنأ وتوضع فً خرىاأل المختصة

 . فٌها الحرٌق حدوث ٌتوقع

 . غالقاإل ذاتٌة الفضالت لجمع بالستٌكٌة حاوٌات .8

 قبل العاملٌن حذٌةأ لتنظٌف الخارج من المداخل مقدمة فً توضع معدنٌة( دعاسات) رضٌاتأ .9

 . الصالة لىإ الدخول

 . الشمس شعةأ من للوقاٌة المالٌة لقدراتها مناسبا الشركة تراه الذي النوع من برادي .61

 ٌكثر التً الحارة ماكناأل فً وخاصة الخارج من بواباأل وعلى الشبابٌك على ناعم معدنً شبك .66

 . الذباب فٌها

 . التزاحم لمنع والشراب طعمةاأل الستالم خاص ممر .62

 . وجباتهم تناول من العمال انتهاء بعد الطعام دواتأ لجمع مخصص مكان .63

 : ٌلً بما تجهز نأ على مكنأ نإ طعمةاأل تناول صالة عن منفصلة المغاسل تكون نأ ٌفضل. د

 . ٌدياأل لتنظٌف خاص وصابون وبارد ساخن ماء .6

 . استخدامها عند العاملٌن ٌاديأ صابةإ لتفادي العنق طوٌل النوع من الحنفٌات .2

 . غرضال لهذا الدوارة المناشف نظام استخدام وأ ٌادياأل لتجفٌف كثرأ وأ جهاز .3

 . علٌها العاملٌن لوقوف المغاسل تحت خشبٌة مساند .4

 . مناسب دارةاإل تراه ما وحسب مناسبة طوالبؤ مراٌا .5

 . الجدران وخاصة بٌضاأل الصٌنً بالبالط المغاسل ماكنأ تبلٌط .6

 . زلقة وغٌر بسرعة المٌاه لتصرٌف مناسب وبانحدار مستوٌة رضٌةأ .7

 )82) المادة

 والمرافق ستراحةاإل غرفة عن منفصلة تكون العاملٌن مالبس لتغٌٌر غرفة توفٌر نتاجٌةإ مإسسة كل على. أ

 : ٌلً ما فٌها ٌتوفر نوأ الصحٌة

 لمالبسه ٌتسع حجم ذات وتكون العامل سمإ وأ خاص رقم وتحمل خاص مفتاح لها عامل لكل خزانة .6

 والمقابض زواٌاوال والحواف القواطع من خالٌة تكون نوأ الخاصة شٌاءهالشخصٌة وأ ومعداته
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 . الحادة

 (.المرفق الجدول حسب) بها المعمول للمواصفات مطابقة الغرفة فً نارةاإل .2

 . نجاة باب على تحتوي نأ .3

 . جٌدة تهوٌة ذات تكون نأ .4

 . المختصة الجهات وتوجٌهات ٌتناسب وبما الحرٌق طفاٌات من مناسب عدد على تحتوي نأ .5

 . فٌها التدخٌن تمنع الفتات فٌها تتوفر نأ .6

 . المالبس تغٌٌر لغرف الخارجً المدخل عند( رملٌة متكات) السجائر طفاءإل وسائل وضع .7

 . دٌسبل 55 عن فٌها الضوضاء شدة نسبة تزٌد ال نأ .8

 . مالبسهم تغٌٌر ثناءأ العاملون ٌستخدمها طوٌلة مقاعد على تحتوي نأ .9

 غرف تفصل نأ ٌجب نهفإ الرصاص مثل السام النوع من العاملون معها ٌتعامل التً المواد كانت ذاإ. ب

 المالبس لتغٌٌر خرىواأل العمل مالبس لتغٌٌر واحدة عالهأ المواصفات وبنفس قسمٌن لىإ المالبس تغٌٌر

 . المتسخة العمل مالبس لجمع معدنٌة سالل على ولىاأل احتواء مع العادٌة

 )83) المادة

 : ٌلً كما بهم خاصا مطبخا للعاملٌن توفر نأ كفتٌرٌا وأ مطعم فٌها ٌتوافر ال نتاجٌةإ مإسسة كل على

 . ستٌل الستانلس من الطبخ دواتأ كل تكون نأ .6

 .الطعام تجهٌز ماكنأ عند خاصة والروائح طعمةاأل بخرةأ لشفط الموضعً التهوٌة نظام ٌستخدم نأ .2

 من تبدأ مدٌداتت شكل على تكون معدنٌة نابٌببؤ الغاز اسطوانات مع مرتبطة الغاز فرانأ تكون نأ .3

 من( المحابس) المرابط نأ من كدوالتؤ الغاز فرانأ لىإ( المطبخ خارج) سطواناتتجمع اإل مكان

 . الغازات بتسر لتفادي على صٌانتها العمل مع الجٌد النوع

 . للشرر المانع النوع من ومصابٌح انارة جهزةوأ ضاءةإ مفاتٌح فٌها تتوفر نأ .4

 خاص مٌزان توفر مع والتخزٌن للتبرٌد القابلة المواد مع حجمها اسبٌتن ثالجات فٌها تتوفر نأ .5

 . طوٌل تخزٌن لىإ تحتاج التً للمواد( فرٌزر) مجمدة لى توفٌرإ ضافةباإل للحرارة

 مطاطٌة حذٌةوبؤ واللحٌة الشعر لتغطٌة ثابتة غطٌةأ مع بٌضاء بمراٌٌل المطبخ فً العاملٌن ٌزود نأ .6

 . طوٌل عنق ذات

 . للحشرات القاتلة جهزةاأل فٌها تتوفر نأ .7

 الكبٌرة الطعام حاوٌات مع التعامل عند( عربات) المٌكانٌكً شبه وأ المٌكانٌكً النقل نظام اتباع .8

 . الحجم

 . العاملٌن قبل من بها العبث ٌجوز وال مغلقة تكون خاصة ماكنأ فً السكاكٌن حفظ .9

 هذه نتائج عن بنسخ حتفاظاإل مع لمختصةا الجهات لدى فٌها للعاملٌن الطبٌة الفحوصات جراءإ .61

 . المعاٌنة وأ الطلب جاهزة عند تكون الفحوصات

 . الحرٌق من نذارلإل جهاز توفر .66
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 . فٌها حرٌق حدوث المتوقع المناطق عند BCF نوع من طفاٌة تعلٌق .62

 دعن الستخدامها ومناسب بارز مكان فً المدنً الدفاع وتوصٌات ٌتناسب بما الطفاٌات عدد تعلٌق .63

 . الحاجة

 . المطبخ داخل فً التدخٌن منع .64

 . للنجاة باب توفٌر .65

 (. المرفق الجدول فً) بها المعمول المواصفات وحسب مناسبة نارةاإل تكون نأ .66

 . بٌضاأل الصٌنً بالبالط مبلطة جدرانه تكون نأ .67

 باللوكس ضاءةاإل شدة مناسيب يبين جدول

 العمال مالبس تغيير وغرف ستراحةاإل ماكنأل

 مستوى القٌاس شدة اإلضاءة )لوكس( المكان موقعال

 منسوب األرضٌة 651 مخازن الطعام المطابخ

 مستوى العمل 511 أماكن العمل

 سطح الطاولة 211 قاعات األكل غرف اإلستراحة

مكان الحصول على 
 الخدمة

 سطح المنضدة 311

 عند أرضٌة الغرفة 651  غرف تغٌٌر المالبس

 

 )84) المادة

 النشاط نوع وحسب الحرٌق مخاطر من للوقاٌة الالزمة والتدابٌر حتٌاطاتاإل اتخاذ نتاجٌةإ مإسسة كل على

 : ٌلً ما مراعاة بها المستخدمة فةالمختل نتاجاإل ومواد ولٌةاأل والمواد العمل مكان فً مزاولته تجري الذي

 للمواصفات مطابقة المتنقل وأ منها الثابت سواء المستخدمة طفاءاإل دواتوأ جهزةأ تكون نأ .6

 كود) المعنٌة الجهات تقرره ما وفق وتعبئتها الحرٌق طفاءإ جهزةأ لتنظٌم صناعة الخاصة القٌاسٌة

 (. الحرائق

 التنبٌه جهزةأ توفٌر من الوسائل حدثأ باستخدام وذلك ةالالزم والوقاٌة طفاءاإل معدات تطوٌر .2

 كود) المعنٌة الجهات تقرره ما وفقا ذلك مكنأ كلما التلقائً لًاآل طفاءوالعزل واإل المبكر نذارواإل

 (. الحرائق

 فً العوائق من خالٌة الخروج وسائل تكون نوأ ماناأل مخارج بتوفٌر الكفٌلة جراءاتاإل اتخاذ .3

 . توقااأل جمٌع

 . طفاءاإل معدات استعمال كٌفٌة على العمال بتدرٌب ٌقوم نأ العمل صاحب على .4

 )85) المادة
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 قٌام العمل طبٌعة استدعت ذاوإ مكنأ ما لًآ بشكل وزاناأل برفع الخاصة عمالاأل جمٌع تتم نأ ٌفضل

 : ٌلً ما توفر عتباراإل بعٌن خذاأل ٌجب وزاناأل بحمل العمال

 ٌكون نأ عمالاأل بهذه القائم العامل فً ٌشترط والتنزٌل بالتحمٌل المتعلقة مالعواأل للمهن بالنسبة .6

 التً وزاناأل تزٌد ال نوأ والقلب الحركً العضالت والجهاز حالة سٌما وال مالئمة صحٌة بحالة

 مع للمراة كغم 25و للرجل كغم 51 عن الغٌر مساعدة دون ٌدوي بشكل عمالاأل هذه فً ترفع

 . وزانلأل السلٌم الرفع طرق على لعمالا ضرورة تدرٌب

 تحدٌدها فً التالً بالجدول ٌسترشد برفعها والخدمات نتاجاإل لعمال ٌسمح التً وزانلأل بالنسبة .2

 : حالة كل وفق

رفع 
 األوزان

 العمر من/سنة

66- 68 

 العمر من/سنة

69- 21 

 العمر من/سنة

26- 35 

 العمر من/سنة

26- 51 

أكبر من العمر 
 سنةخمسٌن 
 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

رفع متقطع 
 محدود/كغم

21 62 25 65 31 67 23 64 67 66 

رفع 
مستمر 
طوٌل 

 متكرر/كغم

65 8 68 61 21 62 65 61 66 7 

 

 )86) المادة

 المخاطر من العاملٌن لوقاٌة الضوضاء تقلٌل وأ لمنع الكفٌلة حتٌاطاتاإل اتخاذ انتاجٌة مإسسة كل على. أ

 : دناهأ بالجدول المحددة المتسوٌات عن لها التعرض ومدة الضوضاء شدة ٌدتز ال بحٌث

 مستوى شدة الضوضاء

 DB (A)دٌسبل 
 مدة التعرض المسموح بها فً الٌوم

 )عدد الساعات(

81 66 

85 8 

91 4 

95 2 
611 6 

615 ½ 

661 ¼ 

665 6/8 
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 : دناهأ بالجدول مبٌن هو كما تحسب سرٌعة ضربات شكل علىو المتقطعة الضوضاء لمستوٌات بالنسبة. ب

 عدد المرات المسموح بها فً الٌوم مستوى شدة الضوضاء/دٌسبل

641 611 

631 6111 

621 61111 

 

 : التالٌة للقاعدة وفقا متقطعة مختلفة ولفترات مستمرة لضجة الٌومً التعرض عامل وٌحسب

Feq= T1/L1+ T2/l2+………+ TN/LN 

Feq=  عامل التعرض للضجيج المكافئ 

T1= زمن التعرض لضجيج ذي منسوب معلوم بالثانية األولى 

L1= زمن التعرض المسموح به للضجيج ذي النسوب المعلوم بالثانية األولى 

 الضوضاء تعتبر واحدة ثانٌة من قلأ الفترة كانت ذاوإ كثرأ وأ واحدة ثانٌة خرىوأ مرة كل بٌن الفترة تكون

  .(أ) بالفقرة المذكورة المستوٌات علٌها وٌطبق مستمرة

 )87) المادة

 تعرضه التً عمالاأل فً للعامل السمع ومستوى كفاءة بتحدٌد الخاص ولًاأل الفحص جراءإ ٌجب

 كفاءة لتحدٌد قلاأل على سنة كل مرتٌن له الدوري الطبً لفحصا جراءإ ٌتم نوأ ستخداماإل قبل للضوضاء

 . العمل ثناءأ السمع ومستوى

 )88) المادة

 الحرارة من للوقاٌة الشخصٌة الوقاٌة جهزةأ وتوفٌر العمل جو لتهٌئة توافرها الالزم حتٌاطاتاإل اتخاذ ٌجب

 مع تتناسب والتً للعاملٌن عفاتمضا حدوث دون ظروفها تحت العمل ٌمكن التً الحرارة درجة وتحدٌد

 . المعتمدة ردنٌةاأل القٌاسٌة للمواصفات طبقا دائهأ فً المبذول الجهد ومقدار العمل طبٌعة

 )89) المادة

 وفً العمل بٌئة فً منخفضة حرارة لدرجات العاملٌن تعرض عند الشخصٌة الوقاٌة جهزةأ توفٌر ٌجب

 توفٌر المنخفضة الحرارة لدرجات التعرض بعد ٌجب كما الجسم جزاءأ كافة تغطى بحٌث الظروف جمٌع

 . المناسبة بالتدفئة مزودة ماكنأ
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 (21) المادة

 وأ طبٌعٌة ضاءةإ كانت سواء مزاولته تجري الذي العمل لنوع المناسبة الكافٌة ضاءةاإل توفٌر ٌجب. أ

 : ذلك فً وٌراعى صناعٌة

 على منتظما توزٌعا الضوء بتوزٌع تسمح الطبٌعٌة وءالض وفتحات والمناور المنافذ توزٌع ٌكون نأ. 6

 . عائق يبؤ محجوبا ٌكون الوأ دائمة بصفة والخارج الداخل من نظٌفا زجاجها وٌكون العمل ماكنأ

 2 قدم/ شمعة 21 عن( رضاأل عن مترا ٌرتفع فقًأ سطح عند) العمل مستوى عن ضاءةاإل قوة تقل الأ. 2

 . رضاأل سطح على 2 قدم/ شمعة 65 عن تقل ال ضاءةإ بقوة لطرقاتوا الممرات فً ٌكتفً نأ على

 لتجنب المناسبة الوسائل تتخذ نوأ متجانسة ضاءةإ والصناعٌة الطبٌعٌة الضوء مصادر تتضمن نأ. 3

 . المنعكس والضوء المنتشر الوهج

 . المتقاربة ماكناأل فً الضوء توزٌع فً الكبٌر التفاوت تجنب. 4

 المواصفات حسب وذلك الصناعٌة والعملٌات المكتبٌة عمالاأل فً المامونة نارةاإل ٌاتبمستو ٌسترشد. ب

 . ردنٌةاأل القٌاسٌة

 )28) المادة

 شعاعٌةاإل الوقاٌة متطلبات علٌه تنطبق شعاعٌاإ عمال التالٌة المإٌنة شعةاأل بمصادر العمل ٌعتبر

 : التعلٌمات هذه فً علٌها المنصوص

 . بها الخاصة ستخداماتواإل ةالسٌنٌ شعةاأل مصادر .6

 . بها الخاصة ستخداماتواإل جاما شعةأ مصادر .2

 . بها الخاصة ستخداماتواإل بٌتا دقائق مصادر .3

 . بها الخاصة ستخداماتواإل لفاأ دقائق مصادر .4

 . بها الخاصة ستخداماتواإل الثقٌلة االٌونات مصادر .5

 . بها الخاصة ستخداماتواإل النٌوترونات صادر .6

 )22) المادة

 مهنته لطبٌعة متقطعة غٌر لمدد شعاعًاإل العمل ظروف فً ٌعمل شخص أي نهبؤ ٌعرف شعاعًاإل العامل

 المكافئة الجرعة زٌادة احتمال لىإ ذلك ٌإدي بحٌث دائمة بصورة شعاعٌةإ بٌئة فً المهنً التواجد بسبب وأ

 فً العاملٌن ذلك ومثال (سنة/ برتسفٌ مٌلً 5) العادي للشخص به المسموح السنوي الحد عن الجسم لكامل
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 : التالٌة المجاالت

 . الصناعً المجال وأ الطبً المجال فً شعةاأل مصور -أ 

 . النووي الطب فنً -ب 

 . شعاعٌةاإل المعالجة فنً -ج 

 . شعاعٌةاإل جهزةاأل صٌانة فً العامل -د 

 . شعةاأل مجال فً ٌعمل الذي الصحً وأ الطبً الفٌزٌائً -ه 

 العمل ٌزاول كان ذاإ سناناأل طبٌب وأ النووي الطب وأ العالجٌة وأ التشخٌصٌة شعةاأل طبٌب -و 

 .شعاعًاإل

 المتداولة شعاعٌةاإل الفعالٌة تقل ال نأ على المشعة المواد فٌها تستخدم التً المختبرات فً العاملون -ز 

 . بٌكرٌل كٌلو 611 عن ٌومٌا

 . الصٌانة وفنًٌ كالمشغلٌن النووٌة تآوالمنش والمفاعالت المسارعات فً العاملون -ح 

 )23) المادة

 : ٌلً ما مراعاة ٌجب شعاعٌةاإل للتؤثٌرات التعرض مخاطر من العاملٌن لحماٌة

 بذلك الخاصة التشرٌعات تحدده الذي التعرضً بالزمن االلتزام . 

 المشغل سٌطرة ونتك بحٌث شعةاأل لهذه الباعثة جهزةاأل تشغٌل بطالإ وأ غالقإ مكانٌةإ توفٌر 

 . تامة سٌطرة علٌها

 بذلك الخاصة الشخصٌة الوقاٌة بمعدات العاملٌن تزوٌد . 

 شعةاأل مجال فً وافٌة خبرة وذو كافٌة دراٌة على المشغل ٌكون نأ ٌجب . 

 )24) المادة

 وأ نظام وأ لهمح ٌحل خرآ قانون أي وأ 6987 لسنة 64 رقم شعاعٌةاإل والوقاٌة النووٌة الطاقة قانون ٌعتبر

 هذه فً تذكر لم والتً شعاعاتباإل المتعلقة الحاالت فً مرجعا   بموجبه تصدر قرارات وأ تعلٌمات

 .التعلٌمات

 وزٌر العمل

 


