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السالمة يف العمل يف قطاع الزراعة واألغذية

مقدمة 

ميكنك العمل بأمان، بل ويجب عليك ذلك

هنــاك الكثــري والكثــري مــن الحــوادث يف العمــل. لكــن العمــل بأمــان وحاميــة الصحــة ممكــن وواجــب. هــذا مبــدأ 

يجــب أن يتجــاوز أيًضــا جديــة األرقــام واإلحصــاءات، التــي يوجــد وراءهــا أشــخاص، ذوو قصــص مؤملــة، وعائــالت 

محطمــة، وأحــالم مدمــرة. حتــى مجــرد حــادث واحــد يف الســنة ســيظل كارثــة للجميــع. »العمــل ال يعنــي تعريــض 

الحيــاة للخطــر«، هــذا مــا ذكــره رئيــس الجمهوريــة، ســريجيو ماتاريــال، عــن حــق عــدة مــرات، مشــدًدا عــى أن 

»تأكيــد الحقــوق يف مــكان العمــل - وأواًل وقبــل كل يشء - الحــق يف الحيــاة، يعــد مقياًســا للحيــاة املدنيــة، فضــاًل 

عــن كونــه منبًعــا للقيمــة للمجتمــع والعــامل والــركات«.

ومــع ذلــك، بــني العــامل غــري املــرح لهــم، والتوظيــف غــري القانــوين، واملخالفــات يف ســاعات العمــل، واملخالفــات 

الجنائيــة أو اإلداريــة، التــي تتعلــق بنقــل العــامل أو التــي تتعلــق مبــارشًة بصحتهــم وســالمتهم، حتــى عمليــات 

التفتيــش يف قطــاع الزراعــة واألغذيــة والقطــاع البيئــي نجــد أن كل ذلــك يقــدم لنــا واقًعــا ســلبيًا للغايــة، ويتخلــص 

يف أنــه ال تــزال الحــوادث املميتــة عاليــة وتقاريــر األمــراض املهنيــة آخــذة يف االزديــاد. 

وإذا حاولنــا أن نتخيــل مقــدار البيانــات التــي تتــرب مــن اإلحصــاءات الرســمية، وقلــة عــدد عمليــات التفتيــش 

التــي يتــم إجراؤهــا عــادة مــن قبــل املوظفــني الذيــن نعــاين مــن نقصهــم، فمــن املعقــول أن نتخيــل أنــه حتــى 

الصــور التــي يتــم إرجاعهــا بشــكل دوري مــن قبــل املفتشــية الوطنيــة واملعهــد الوطنــي للتأمــني ضــد حــوادث 

العمــل ليســت ســوى الجــزء الظاهــر مــن الجبــل الجليــدي. عــالوة عــى ذلــك، فــإن التخــي عــن حذرنــا ســيكون 

مبثابــة تنــازل ال يغتفــر بالنســبة لنــا. 

نحــن ال نبــدأ مــن الصفــر، فلدينــا العديــد مــن املامرســات الجيــدة يجــب تكرارهــا وقوانــني جيــدة يتعــني تطبيقهــا. 

لكــن هــذا ال يكفــي. يجــب أن نتغلــب، مــرة وإىل األبــد، عــى سياســات التأجيــل، والحــداد بعــد الوفــاة، والخطــاب 

ــف  ــدو: خل ــات املأســاوية مــام يب ــن الوفي ــري م ــل بكث ــاك عــدد أق ــع، هن ــه يف الواق ــات املأســاوية. ألن عــن الوفي

ــاره األفــق  ــح باعتب ــة، وإهــامل، وتقصــري، وســعي حثيــث للرب ــا مســؤوليات محــددة للغاي ــاك دامئً الحــوادث هن

الوحيــد للمرجعيــة. 

مــن الواضــح أننــا بحاجــة إىل اســراتيجية وطنيــة للوقايــة، فضــالً عــن تشــديد اإلجــراءات العقابيــة. نحــن بحاجــة 

إىل إحــداث نقلــة نوعيــة، بــدًءا مــن فئاتنــا، لضــامن العمــل اآلمــن: مكافــأة الــركات التــي تلتــزم مبعايــري الســالمة 

ومعاقبــة مــن ال يلتــزم بهــا، وتشــجيع تحديــث اآلالت، وخاصــة اآلالت الزراعيــة، وإعــادة اســتثامر »الفائــض« الــذي 

يتــم توفــريه كل عــام مــن ِقبــل املعهــد الوطنــي للتأمــني ضــد حــوادث العمــل، والقيــام بتوســيع ثقــل االتفاقيــات 

الثنائيــة، ومراقبــة العقــود عــن كثــب، وتعزيــز املعرفــة واملهــارات واالبتــكارات التكنولوجيــة التــي تجعــل اســتخدام 
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ال
اآلالت والوســائل أكــر أمانـًـا. يجــب أن نضــع حــًدا لبعــض املامرســات الالواعيــة، مثــل توظيــف الشــباب الذيــن تــم 

تعيينهــم للتــو يف وظائــف عاليــة الخطــورة، حيــث ال غنــى عــن املامرســة والخــرة جنبًــا إىل جنــب مــع التدريــب. 

ــد أعامرهــم عــن الخمســني أو الســتني مــن العمــر يف مهــام  ــن تزي ويجــب وضــع حــد لتوظيــف األشــخاص الذي

شــاقة، ويف َدَواَمــات تتطلــب ظروفًــا نفســية وبدنيــة تتناســب مــع هــذه التحــوالت. 

قبــل كل يشء، يجــب علينــا تعزيــز دور الهيئــات اإلقليميــة الثنائيــة وتوســيع مســاحات املشــاركة: تعزيــز وظائــف 

مفــويض الســالمة، وضــامن حاميــة فعليــة لــإرشاف والرقابــة، وابتــكار عقــود مــع إيــالء اهتــامم خــاص ملوضــوع 

ــال. يجــب أن تكــون ثقافــة الســالمة  التدريــب. لكــن احــذر: يجــب أن يكــون التعلــم مســتعرًضا ومتعــدد األجي

والصحــة متجــذرة يف الشــعور الجمعــي، ويجــب أن تشــمل جميــع العــامل وأصحــاب العمــل، وجميــع األجيــال. 

لهــذا الســبب، سنســتمر أيًضــا يف إرشاك النظــام املــدريس يف مبادراتنــا، لتحفيــز األكــر شــبابًا عــى زيــادة وعيهــم 

تجــاه قضيــة تهمنــا جميًعــا. وأيًضــا ألن أوالد وبنــات اليــوم ســيكونون عــامل الغــد، ورواد أعــامل املســتقبل.

ــا  ــدف أيًض ــة، يه ــات رسيع ــا وأداة معلوم ــاًل عمليً ــون دلي ــه ليك ــم تصميم ــذي ت ــب، ال ــذا الكتي ــإن ه ــك، ف لذل

إىل تحقيــق أهــداف واضحــة للوقايــة مــن الحــوادث ونــر ثقافــة الســالمة عــى نطــاق واســع يف جميــع 

املناطــق وجميــع أماكــن العمــل. إنــه »عمــل قيــد اإلنجــاز«، ميكــن تنفيــذه ونــره بطريقــة محدثــة، أيًضــا وفًقــا 

للمســتجدات التريعيــة املســتقبلية، ومــن خــالل قنــوات االتصــال املختلفــة، مثــل موقعنــا اإللكــروين وتطبيــق 

  .”We Fai« ــاين ــول املج ــف املحم الهات

اختيــار إصــدار هــذا التطبيــق بنســخة متعــددة اللغــات، وموجهــة إىل األصــول الرئيســية املوجــودة بــني العــامل 

األجانــب يف قطاعاتنــا، جعــل هــذه الوثيقــة أكــر قيمــة ألنهــا تتيــح توفــري معلومــات مهمــة حتــى ألولئــك الذيــن 

يعملــون منــذ وقــت قصــري يف إيطاليــا وليــس لديهــم مــا يكفــي مــن املهــارات اللغويــة للتعــرف عــى تعليــامت 

الدولــة وتريعاتهــا. ميثــل هــذا النهــج قيمــة مضافــة تعــزز دورنــا النقــايب العــاميل املرتبــط باملشــاركة والتضامــن، 

ودورنــا بوصفنــا منظمــة تــرف عــى اإلقليــم وتعتــر الشــخص وكرامتــه يف العمــل أداة مركزيــة للتحــرر واالندمــاج. 

ــل، وســيتم مامرســته طــوال  ــة للتمثي ــا اليومي ــع أعاملن ــا يف جمي ــل اتحــاد Fai Cisl، يعــد هــذا النهــج محوريً مث

ــراءات  ــالل إج ــن خ ــننفذه م ــا س ــيكون التزاًم ــة »Fai più sicurezza”. س ــالل حمل ــن خ ــا م ــام 3202 أيًض ع

شــاملة: مكاتــب رشكات، واجتامعــات يف أماكــن العمــل، ونــدوات متعمقــة ودورات تدريبيــة، وعــروض توضيحيــة 

ــا  ــع املناطــق. ســنبذل قصــارى جهدن ــع املســتويات ويف جمي ــة، وإرشاك املؤسســات عــى جمي وتجمعــات مفاجئ

لتحقيــق هــدف القضــاء عــى الوفيــات والحــوادث يف مــكان العمــل، وذلــك بالضغــط عــى الــركات واملؤسســات 

ــة  ــة املتجــذران يف العدال ــا يف فصــل جديــد مــن النمــو والتنمي واملجتمــع املــدين وعــامل التعليــم. لــي نســهم مًع

والكرامــة والعمــل الجيــد.

Fai Cisl أونوفريو روتا، األمني العام التحاد
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سالمة يف مكان العمل: التعاريف واملهام واألدوار

ــوم  ــي املرس ــية ه ــدة األساس ــن القاع ــل، ولك ــالمة يف العم ــة بالس ــد املتعلق ــن القواع ــد م ــاك العدي هن

التريعــي. 2008/81، املعــروف أيًضــا باســم )T.U.S.L.( )القانــون املوحــد للســالمة يف العمــل(.

إصابة العمل

إنــه حــدث فــوري ومبــارش، ويُقصــد بــه أي يشء يحــدث ألســباب عديــدة، األمــر الــذي يتســبب يف إلحــاق 

الــرر بالعامــل، ويُســبب لــه إصابــات )جــروح، كســور، إلــخ( مبختلــف أنواعهــا. تُعــزى إصابــة العمــل 

عــى الفــور إىل ســبب، مُيكــن أن يكــون مــن أنــواع مختلفــة: خطــأ بــري، فشــل يف املعــدات، ســلوك غــري 

منتظــم، انتهــاك لقواعــد الوقايــة، إلــخ.

املرض املهني

ــا عــن نشــاط العمــل، ولكــن عــى  ــذي يلحــق بصحــة العامــل، وينجــم هــذا أيًض املــرض هــو الــرر ال

عكــس إصابــة العمــل، ال يحــدث األمــر عــى الفــور. وهــذا يعنــي أن الــرر يحــدث ببــطء، عــى مــدى 

شــهور و/أو ســنوات. ومــن بــني هــذه األســباب عــى ســبيل املثــال: التعــرض لعوامــل كيميائيــة خطــرة، 

والقيــام بحــركات خاطئــة لفــرة طويلــة، والتعــرض لظــروف عمــل قاســية دون احتياطــات لفــرة طويلــة، 

ومــا إىل ذلــك. 

املعهد الوطني للتأمني ضد حوادث العمل »INAIL« والتأمني ضد الحوادث والتأمني الصحي

العــامل مؤمــن عليهــم إجباريًــا، عنــد التوظيــف، ليتــم تغطيتهــم يف حالــة تعرضهــم لحــوادث أو أمــراض 

ــن  ــض ع ــي التعوي ــاالت، تلق ــض الح ــي، ويف بع ــالج الطب ــي الع ــم تلق ــة مُيكنه ــذه الطريق ــة؛ وبه مهني

ــي لحقــت بهــم. ــات الت اإلصاب

الواجبات واملسؤوليات والعقوبات

ــاك  ــون هن ــب أن يك ــة يج ــه يف الرك ــى أن ــل »T.U.S.L.« ع ــالمة يف العم ــد للس ــون املوح ــص القان ين

بعــض األشــخاص، الذيــن يجــب عليهــم القيــام ببعــض املهــام، لتحســني مســتوى الســالمة، وبالتــايل تجنــب 

الحــوادث )الحــوادث املصحوبــة بوقــوع إصابــات( واألمــراض املهنيــة الناجمــة عــن العمــل.
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األدوار واملوضوعات املتعلقة بالسالمة
مُيكــن تحديــد األدوار التــي يغطيهــا األشــخاص الذيــن لديهــم مهمــة ضــامن الســالمة والصحــة يف الركــة 

مبوجــب القانــون املوحــد للســالمة يف العمــل )T.U.S.L.(، أو إســنادها للعــامل مــن ِقبــل صاحــب العمــل. 

دعونا نرى من هم وما املهام التي يقوم بها هؤالء األشخاص. 

األشخاص املسؤولون عن السالمة

صاحب العمل

طبيب مختص

مساعدو األرسة
مدير تنفيذي

مسؤول خدمة الوقاية والحامية 
)RSPP(

 العّمل

املرف املسؤول عن السالمة

)RLS( ممثل سالمة العامل

مكافحة الحرائق وموظفي الطوارئ 
واإلسعافات األولية
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صاحب العمل

ــن  ــؤول ع ــخص املس ــال الش ــى أي ح ــل، أو ع ــة العم ــن عالق ــؤول ع ــخص املس ــو الش ه

ــاق؛  ــرار واإلنف ــاذ الق ــلطة اتخ ــا بس ــع ماديً ــذي يتمت ــي ال ــخص الطبيع ــو الش ــة. ه الرك

ــم. ــة وصحته ــني يف الرك ــالمة العامل ــن إدارة س ــؤول األول ع ــو املس ــد فه ــبب بالتحدي ــذا الس وله

ــا، وعــى  صاحــب العمــل، ببســاطة، هــو الشــخص الــذي يتعــني عليــه تنظيــم العمــل بأكــر الطــرق أمانً

ســبيل املثــال يتوجــب عليــه:

تقييم املخاطر وإيجاد أفضل طريقة للتخلص منها أو تقليلها	 

تكليف طبيب جهة العمل بإجراء فحوصات طبية عى العامل؛	 

إبالغ العامل عند وجود مخاطر؛	 

تدريب العامل وتثقيفهم لي يتمكنوا من العمل بطريقة آمنة؛	 

وضع الالفتات املتعلقة بالسالمة؛	 

تعيني عامل الطوارئ )اإلطفاء واإلسعافات األولية(؛	 

إعطاء العامل معدات الحامية الشخصية التي يحتاجونها؛	 

الحفاظ عى اآلالت ومعدات العمل فعالة وآمنة	 

... وأشياء كثرية أخرى ...	 

مُيكــن لصاحــب العمــل، للقيــام بهــذه األشــياء، الحصــول عــى املســاعدة مــن األشــخاص املؤهلــني وذوي 

الكفــاءة والخــرة. يقــوم بعــض هــؤالء األشــخاص بــاألدوار املدرجــة واملذكــورة يف الصفحــات التاليــة.

)RSPP( املسؤول عن خدمة الوقاية والحمية 
نــه ذلــك الشــخص الكــفء واملاهــر واملُكلــف مبهمــة »مســاعدة« صاحــب العمــل يف تنظيــم 

العمــل بأكــر الطــرق أمانـًـا. 

عــى وجــه الخصــوص، فهــو يســاعد عــى تحديــد املخاطــر )املتعلقــة بالعمــل واآلالت واملعــدات( وينصــح 

صاحــب العمــل مبــا يجــب القيــام بــه وكيفيــة التخلــص مــن تلــك املخاطــر وتقليلهــا. 

يف بعــض الحــاالت، يكــون صاحــب العمــل هــو نفســه الــذي يقــوم مبهــام املســؤول عــن خدمــة الوقايــة 

والحاميــة )RSPP(، ويف أحيــان أخــرى، يكــون شــخًصا آخــر مــن خــارج الركــة. 

 ULA يف املؤسســات الزراعيــة واملختصــة بربيــة املاشــية التــي تضــم عاملــني يصــل عددهــم إىل ثالثــني يف

)وحــدات العمــل الســنوية، عــى النحــو املحــدد يف تريعــات االتحــاد األورويب(، مُيكــن لصاحــب العمــل 

تنفيــذ مهــام خدمــة الوقايــة والحاميــة مــن املخاطــر)RSPP( مبــارشًة، رشيطــة أن يكــون قــد حــر دورات 

ــاج التــي تضــم مــا يصــل إىل خمســة عــامل،  ــة أو وحــدات اإلنت ــة خاصــة. يف املؤسســات الزراعي تدريبي

ــة  ــام اإلســعافات األولي ــذ مه ــة املحــددة، تنفي ــدورات التدريبي ــد حضــور ال ــل، بع ــن لصاحــب العم مُيك

مبــارشًة إضافــة إىل الوقايــة مــن الحرائــق واإلخــالء، حتــى يف حالــة إســناد مهمــة مســؤول خدمــة الوقايــة 
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ــامل  ــي الع ــبقة ملمث ــات مس ــم معلوم ــع تقدي ــة، م ــات خارجي ــني أول خدم ــخاص داخلي ــة ألش والحامي

.)»RLST« ــة ــل العــامل للســالمة اإلقليمي ــل ســالمة العــامل »RLS«/ ممث )ممث

املرشف املسؤول عن السالمة

املــرف املســؤول عــن الســالمة هــو ذلــك الشــخص الــذي يتصــدر التسلســل الهرمــي )عــى 

ســبيل املثــال رئيــس العــامل(، الــذي يتــوىل مهمــة إنفــاذ أحــكام صاحــب العمــل مــن أجــل ســالمة العامل. 

ــة  ــاإلرشاف والرقاب ــوم ب ــو يق ــة. وه ــن العائل ــاعدون م ــدور مس ــذا ال ــؤدي ه ــا ي ــا م ــة، غالبً يف الزراع

واملالحظــة نيابــة عــن صاحــب العمــل. يجــب عليــه اســتدعاء العــامل الذيــن ال يحرمــون قواعــد الســالمة، 

وإذا اســتمروا يف عــدم احرامهــا، فيجــب عليــه إخطــار صاحــب العمــل الــذي ســيتخذ اإلجــراءات الالزمــة. 

لذلــك، يجــب عــى العامــل طاعــة هــذا املــرف. تقــع عــى عاتــق املــرف املســؤول أيًضــا مهمــة مقاطعة 

العمــل إذا أدرك أن هنــاك خطــرًا عــى ســالمة العامــل الــذي ينفــذ العمــل.

 طبيب جهة العمل املختص
هــو الطبيــب الــذي يقــوم باملراقبــة الصحيــة، وتتمثــل وظيفتــه يف التحقــق مــن أن العــامل ال 

يعانــون مــن عواقــب ســلبية عــى صحتهــم بســبب نشــاط العمــل. يقــوم الطبيــب مبــا يــي:

زيــارات مالءمــة الوظيفــة )أي التأكــد مــن أن الحالــة الصحيــة للعامــل متوافقــة مــع نــوع املخاطــر التي 	 

ينطــوي عليهــا نشــاط العمــل(؛ تتــم هــذه الزيــارة يف وقــت التعيــني، أو عندمــا يتــم تكليــف العامــل 

مبهــام أخــرى غــري املهــام األوليــة )عــى ســبيل املثــال يف حالــة االتفــاق عــى تغيــري الوظيفــة(؛ يف بعــض 

ــي أن  ــذا يعن ــة؛ ه ــة أو الدامئ ــة املؤقت ــة الجزئي ــر باملالءم ــب تقدي ــي الطبي ــن أن يعط ــاالت، مُيك الح

العامــل مُيكنــه العمــل، لكنــه ال يســتطيع أن يفعــل كل مــا يفعلــه األشــخاص الالئقــون. عندمــا يعطــي 

الطبيــب تقييــاًم بعــدم املالءمــة الجزئيــة، يجــب عليــه إبــالغ صاحــب العمــل.

زيارات دورية، عادًة مرة واحدة يف السنة، للتأكد من الحالة الصحية للعامل؛	 

زيارات بعد التغيب عن العمل، ألي سبب، ملدة تتجاوز 60 يوًما 	 

زيارات يف نهاية نشاط العمل، عندما يقتيض القانون ذلك 	 

التفتيش عى بيئة العمل يف الركة للتأكد من ظروف النظافة. 	 

ــد وجــود املخاطــر  ــص عن ــب مخت ــني طبي ــا بتعي ــاك التزاًم ــار أن هن ــة، مُيكــن اعتب يف املؤسســات الزراعي

ــة:  التالي

- التحريك اليدوي لألحامل 

- املخاطر البيولوجية 

- املخاطر الكيميائية 
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- مخاطر الضوضاء 

- اختبار السموم - إدمان الكحول للعاملني املكلفني بقيادة الوسائل امليكانيكية

ملحوظة: 
ــني  ــي للعامل ــون الفحــص الطب ــات البســيطة والعامــة، يك ــي، يف حالــة العملي ــاع الزراع بالنســبة للقط

املوســميني واملحدديــن املــدة ســنويًا ومُيكــن أن »يُنَقــل« إىل رشكات أخــرى. وهــذا يعنــي أن العامــل، مبجــرد 

أن يُعتــر الئًقــا، إذا كان ســيغري مؤسســته الزراعيــة، ويقــوم بوظائــف مامثلــة لتلــك التــي كانــت يف الركــة 

الســابقة، فلــن يضطــر إىل الخضــوع الختبــارات طبيــة أخــرى. 
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»RLS - RLST« ممثل سالمة العمل - ممثل العمل للسالمة اإلقليمية

هــو عامــل، يتــم انتخابــه مــن بــني عــمل الرشكــة )ممثل ســالمة العــمل(، أو يتــم اختيــاره من 

بــني الهيئــات املشــركة )الهيئــات املشــكلة مــن قِبــل العديــد مــن جمعيــات أصحــاب العمــل والعــمل( 

ــمل  ــن ع ــًة ع ــة، نياب ــالمة املهني ــق الس ــول إىل وثائ ــه الوص ــة[ وُيكن ــالمة اإلقليمي ــمل للس ــل الع ]ممث

الرشكــة التــي يعمــل فيهــا أو العاملــني يف القطــاع الــذي يثلــه )مثــل الزراعــة(.

تعيني ممثل السالمة أو انتخابه يكون بطرق مختلفة حسب حجم الركة. يؤدي الوظائف التالية: 

يحذر مدير الركة من املخاطر املحددة يف سياق أنشطته؛ 	 

يشــجع عــى صياغــة تدابــري الوقايــة املناســبة وتحديدهــا وتنفيذهــا لحاميــة صحــة العــامل وســالمتهم 	 

البدنيــة؛ 

يعطي آراءه خالل الزيارات واملعاينات التي تقوم بها الجهات املختصة؛ 	 

يشارك يف االجتامع الدوري عماًل باملادة رقم 35 من املرسوم التريعي 81 لسنة 2008.	 

ــذة  ــات املتخ ــد أن االحتياط ــل، وإذا اعتق ــن العم ــع أماك ــول جمي ــه دخ ــه، مُيكن ــام وظيفت ــام مبه وللقي

ــه  ــداء رأي ــه مدعــو إلب ــه االتصــال بالســلطات املختصــة. إىل جانــب أن ــة، مُيكن ــة العــامل غــري كافي لحامي

فيــام يتعلــق مبــا يــي:

تقييم املخاطر؛	 

تعيني موظفي خدمة الوقاية والحامية؛	 

تعيــني املوظفــني املســؤولني عــن الوقايــة مــن الحرائــق واإلســعافات األوليــة وإجــالء العــامل، وتدريــب 	 

هــؤالء املوظفــني.

لهذه األسباب، فإن ممثل سالمة العامل هو شخص لديه مهام هامة للغاية يف الركة. 

مــن أجــل تنفيــذ هــذه املهمــة، يجــب عــى ممثــل ســالمة العــامل وممثــل العــامل للســالمة اإلقليميــة 

ــكل دوري. ــه بش ــث نفس ــة وتحدي ــة معين ــور دورة تدريبي »RLS - RLST« حض

 عمل الطوارئ )اإلطفاء واإلسعافات األولية(

ــة نشــوب  ــن يختارهــم صاحــب العمــل، واملســؤولني عــن التدخــل يف حال هــم العــامل، الذي

ــة أحــد العــامل. ــق أو إصاب حري

ومــن أجــل القيــام بذلــك، يجــب عليهــم حضــور دورات خاصــة يف مكافحــة الحرائــق واإلســعافات األوليــة 

ويجــب أن يكونــوا عــى علــم بآخــر املســتجدات وفًقــا ألحــكام القانــون. بنــاًء عــى خصائــص الركــة، مُيكــن 

لصاحــب العمــل تعيــني املزيــد مــن عــامل الطــوارئ. كــام ذكرنــا ســابًقا، يف بعــض املؤسســات الزراعيــة، مُيكن 

أيًضــا القيــام مبهــام عامــل الطــوارئ مــن ِقبــل صاحــب العمــل نفســه. 
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مــن املهــم أن يعــرف جميــع العــامل مــن هــم عــامل الطــوارئ. لهــذا الســبب يتــم كتابــة أســامئهم دامئـًـا يف 

إشــعارات خاصــة معروضــة يف أماكــن مختلفــة مــن الركــة ويتــم اإلبــالغ عنهــا مــن ِقبــل صاحــب العمــل.

 العّمل

العامــل هــو كل مــن يقــوم بعمــل معــني لحســاب شــخص مــا. ال يهــم مــا إذا كان هــذا العمــل 

مدفــوع األجــر، أو تــم إجــراؤه مجانـًـا، بغــرض تعلــم حرفــة مــا. يُعتــر الطالب املتــدرب واملتــدرب عاملــني أيًضا.

تــم وضــع جميــع التريعــات لحاميــة صحــة العــامل وســالمتهم، ولكــن لهــذا الســبب بالــذات، يجــب 

عــى العامــل أيًضــا االمتثــال لقواعــد معينــة. عــى وجــه الخصــوص، يتحتــم عــى العــاّمل:

االهتامم بسالمتهم وصحتهم وبسالمة وصحة أي شخص آخر يف مكان العمل؛ 	 

االلتزام بأحكام الحامية وتعليامتها التي يقدمها صاحب العمل، أيًضا من خالل املرفني؛ 	 

اســتخدام اآلالت واألجهــزة واألدوات واملــواد واملســتحرات الخطــرة ووســائل النقــل ومعــدات العمــل 	 

األخــرى وأجهــزة الســالمة بشــكل صحيــح؛ 

ارتداء معدات الحامية بشكل صحيح، عندما تكون إلزامية؛ 	 

إخطــار صاحــب العمــل، أو املــرف املســؤول إذا الحظــوا أي خطــر، أو أي خلــل يف اآللــة، وإبــالغ ممثــل 	 

ــالمة العامل.  س

عدم إزالة أجهزة األمان أو اإلشعار أو التحكم، أو تعديلهم. 	 

ــخصية أو ســالمة 	  ــن ســالمتهم الش ــل م ــد تقل ــؤوليتهم، أو ق ــن مس ــع ضم ــياء ال تق ــام بأش ــدم القي ع

ــن.  ــامل اآلخري الع

الخضوع لفحص دوري من ِقبل طبيب العمل. 	 

ــني 	  ــا القوان ــي تفرضه ــياء الت ــكل األش ــام ب ــى القي ــني ع ــن واملرف ــل واملديري ــب العم ــاعدة صاح مس

ــركات.  ــالمة يف ال ــة الس لحامي

يتعــرض العــامل لغرامــة أو للحبــس يف حالــة انتهــاك االلتزامــات املذكــورة أعــاله، ولكــن عــادة مــا يتدخــل 

صاحــب العمــل أواًل مــن خــالل اإلجــراءات التأديبيــة.
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إجراءات السالمة األولية

منوذج تقييم املخاطر 

ــم  ــي يت ــل، والت ــب العم ــا، لصاح ــن تفويضه ــي ال مُيك ــية، الت ــات الرئيس ــد االلتزام ــد أح يُع

ــل  ــة )RSPP( وممث ــة والحامي ــة الوقاي ــن خدم ــؤول ع ــع املس ــاون م ــا بالتع ــال إليه االمتث

ــم فداحــة  ــم تقيي ــة حيــث يت ــارة عــن وثيقــة مكتوب ســالمة العــامل )RLS( والطبيــب املهنــي. وهــو عب

املخاطــر القامئــة، بــدًءا مــن املخاطــر املوجــودة يف كل نشــاط عمــل لــكل وظيفــة، وإعطــاء التعليــامت 

ــان. ــايل العمــل بأم ــا، وبالت ــم املخاطــر أو القضــاء عليه ــل تل للعــامل لتقلي

نجد يف هذه الوثيقة، عى سبيل املثال، اإلرشادات املتعلقة مبا يي: 

كيفية العمل بأكر الطرق أمانًا. 	 

ما معدات الحامية الشخصية )DPI( الواجب ارتداؤها. 	 

تعليامت العمل التي تُعطى للعاّمل هي نوع من »الرجمة العملية« لهذه التقييامت. 

 املعلومات والتأهيل والتدريب

للعمل بأمان، من املهم جًدا أن يكون العامل: 

عى علم باملخاطر املوجودة يف مكان العمل؛	 

مؤهاًل ملعرفة كيفية تجنبها	 

مدربًا عى استخدام معدات العمل التي مُيكن أن تشكل خطرًا.	 
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ترصيح استخدام املعدات )»الرخيص«(

ترخيص املعدات

ينــص التريــع عــى أن العــاّمل املؤهلــني تأهيــاًل مناســبًا والحاصلــني عــى دورة تدريبيــة تأهيليــة هــم 

ــى  ــال، ع ــبيل املث ــى س ــة(، ع ــات ذات الصل ــض اآلالت )وامللحق ــتخدام بع ــم اس ــن مُيكنه ــم م وحده

ســبيل املثــال، الجــرارات ذات العجــالت أو املجنــزرة أو عربــات حصــاد الفاكهــة أو الرافعــات الشــوكية أو 

ــخ.  الرافعــات التليســكوبية، إل

تُســمى هــذه الــدورات التأهيليــة بـــ »الراخيــص«، حتــى وإن مل يكــن األمــر عــى هــذا النحــو بدقــة. ال مُيكن 

ألي شــخص ليــس لديــه املؤهــل )الرخيــص( املطلــوب اســتخدام املاكينــة ذات الصلــة. تــرد قامئــة معــدات 

العمــل التــي تتطلــب تريًحــا خاًصــا يف الئحــة تســمى اتفاقيــة الدولــة واألقاليــم بتاريــخ 2012/02/22. 

التصاريح صالحة ملدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك يلزم دورات تدريبية تحديثية.

ترخيص املستحرضات الصيدالنية النباتية

أيًضــا لــي تكــون قــادًرا عــى إجــراء عالجــات باملنتجــات الكيميائيــة للنباتــات، يلــزم الحصــول عــى مؤهــل 

خــاص: ترخيــص املســتحرات الصيدالنيــة النباتيــة. يجــب عــى أي شــخص ليــس لديــه هــذا الرخيــص 

عــدم اســتخدام املــواد الكيميائيــة للصحــة النباتيــة. أيًضــا يف هــذه الحالــة، يلــزم التجديــد كل 5 ســنوات 

بعــد أخــذ دورات تدريبيــة تحديثيــة. 

األنشطة واألسباب واملحظورات يف القطاع الزراعي/البيئي

يف القطاع الزراعي، يتم تنفيذ أنشطة عمل مختلفة مبساعدة اآلالت الزراعية.

تقدم الطرق املختلفة التي تتم بها عمليات االستزراع تنوًعا كبريًا يف قطاع العمل هذا.



16

ــم إجراؤهــا باســتخدام  ــي يت األنشــطة الت

اآلالت الزراعيــة.
اآلالت الزراعية

قطــع األخشــاب وتطهــري أشــجار الطبقــة 

الســفى.
أعامل الغابات

ــل  ــدات النق ــة ومع ــع األنظم ــل م التعام

واملعــدات املتنقلــة.
األنظمة واملعدات

استخدام املواد الضارة.
منتجات الصحة 

النباتية

العوامل البيولوجية.
األمراض املعدية 

والطفيلية

تــم تحديــد األســباب والطــرق األكــر شــيوًعا إلصابــات العمــل واألمــراض املهنيــة واألرضار الناجمــة عــن 

كل نشــاط عمــل. أنشــطة الوقايــة: تنظيــم العمــل، واســتخدام املعــدات ذات املقاييــس املثــى وتوظيفهــا، 

واســتخدام معــدات الحاميــة الشــخصية، والفحوصــات الصحيــة.

اآلالت الزراعية
ــر  ــزداد خط ــة. ي ــوادث املميت ــبب األول للح ــة والس ــتخداًما يف الزراع ــر اس ــة األك ــي: اآلل ــرار الزراع الج

ــة. ــة باملركب ــة املفرط ــة والثق ــل وســوء الصيان ــوع األرض محــل العم ــة حســب ن اإلصاب

األسباب الرئيسية لإصابة:

االنقالب 	 

السقوط 	 

السحق؛ 	 

توقف املاكينة وتعطلها؛  	 

الحروق. 	 
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الجرار الزراعي

تدابري الوقاية والحامية:

كابينة، إطار أو قوس )قضيب موازنة( األمان؛ 	 

مقعد بأحزمة أمان؛	 

سلم مضاد لالنزالق ومقابض؛ 	 

حامية أجزاء املحرك الساخنة؛	 

شبكات حامية ملراوح التريد ولسيور النقل؛	 

حاجز حامية عمود إقالع الطاقة.	 

سائق الجرار:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

ال يستخدم إال الجرارات املجهزة بكابينة وإطار أو قوس )قضيب موازنة( وأحزمة أمان؛	 

يقوم بقيادة الجرار بعناية فائقة ويقوم فقط باألعامل الزراعية أو الحراجية؛	 

يستخدم سامعات حامية السمع عند العمل عى الجرارات من دون كابينة؛	 

يتحقق من الحالة العامة للجرار وخاصًة حامية األجزاء املتحركة.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

العمل دون ربط األحزمة؛	 

العمل بعد تناول الكحول أو األدوية التي تقلل من ردود الفعل؛	 

العبور عى تضاريس ذات ميل أكر من حد االنقالب؛	 

نقل الركاب أو الحيوانات.	 
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التأثريات الضارة

اإلصابات

ليس من النادر حدوث إصابات مميتة.

الحروق

عن طريق املالمسة العرضية لألجزاء الساخنة.

الضوضاء

تــرر حاســة الســمع )أرضار يف الســمع، الصمــم الدائــم أو املؤقــت(، وأرضار غــري متصلــة بالســمع 

ــاز الهضمــي(. ــات الجه ــاين، واألرق، وردود الفعــل الضعيفــة، واضطراب ــدم الري ــادة ضغــط ال )زي

االهتزازات

مُيكن أن تؤدي االهتزازات إىل أمراض عظمية مفصلية واضطرابات عصبية محتملة.

الوضعيات غري الصحيحة

إصابات العمود الفقري.

إصابات الظهر واملنطقة القطنية

اإلجهاد، التمزق العضي، االنزالق الغرويف.

التسمم بأول أكسيد الكربون واالختناق بغاز ثاين أكسيد الكربون.

الوقاية والحامية

معدات العمل واستعامالتها

سلسلة من أجهزة السالمة الواجب استعاملها مع الجرارات لتقليل مخاطر اإلصابة.

الهياكل املانعة لالنقالب

تتمثــل يف جهــاز الحاميــة يف حالــة االنقــالب )اإلطــار الواقــي( والجهــاز الــذي يبقــي املُشــّغل يف مقعــد 

القيــادة )حــزام األمــان(.

أجهزة السالمة املخصصة لألجزاء املتحركة

يجب توفري حامية خاصة بجميع أجزاء الجرار التي تنقل الحركة
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 وعىل وجه الخصوص:

حامية عمود التدوير )الكردان( بواسطة أغلفة بالستيكية؛

حامية منافذ القدرة التي مُيكن أن تكون خطرية إذا ما علقت بها املالبس؛ وحامية السيور والبكرات.

أنظمة األمان للصعود إىل الجرار والنزول عنه

وهي تتكون من مساند للقدمني مصنوعة من معدن مانع لالنزال..

أنظمة أمان لربط عنارص الجر وفكها.

وهي مفيدة لتجنب إصابات السحق.

وحدات التحكم باملاكينات

لبــدء التشــغيل وللتوقــف، ويجــب أن مُيكــن التعــرف عليهــا بوضــوح ومُيكــن للعامــل الوصــول إليهــا 

بســهولة، ويجــب وضعهــا بطريقــة تعمــل عــى تــاليف عمليــات البــدء أو التعشــيق العــريض.

يجب عزل املوصالت الكهربائية بشكل مناسب.

عالوة عىل ذلك، حيثام أمكن، يجب أن تكون الجرارات مزودة باملعدات التالية:

كبائــن عازلــة للصــوت متثــل الدفــاع األكــر فعاليــة ضــد الضوضــاء ويجــب أن تكــون مجهــزة بنظــام 

لتكييــف الهــواء؛

نظام تخميد االهتزازات عن طريق الكبائن و/أو املقاعد املاصة لالهتزازات؛

مرايا الرؤية الخلفية؛

مصباح وامض أصفر؛

املصابيح الخلفية لآللة املقطورة.
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معدات الحامية الشخصية

تســتخدم معــدات الحاميــة الشــخصية ملنــع مالمســة أجــزاء الجســم ألدوات أو مــواد مختلفــة، أو ملنــع 

عوامــل الخطــر الجســدية مثــل الضوضــاء.

عمود التدوير )الكردان(

إن عمود إقالع الطاقة، الذي يدور، عى سبيل املثال، عند 540 دورة يف الدقيقة، يسحب أي يشء يتشابك 

معه تجاهه برعة مرين يف الثانية. دامئًا ما تكون الحوادث خطرية جًدا أو مميتة.

سائق الجرار:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

يقوم بإيقاف تشغيل املاكينة قبل إجراء عمليات التصليح والصيانة؛	 

يقوم بإزالة مفتاح التشغيل من لوحة التحكم أثناء تصليح الجرار؛	 

يتحقق بشكل متكرر من سالمة وسائل الحامية وكفاءتها؛	 

يرتدي مالبس ضيقة ويحتفظ بشعره مربوطًا.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

العمل عى الجرار حتى يف حالة تلف وسائل الحامية؛	 

ترك املفتاح مدخاًل واملحرك يعمل أثناء التعامل مع األدوات أو الجرار؛	 

وضع القدمني أو اليدين عى األجزاء امليكانيكية املتحركة؛	 

ارتداء مالبس فضفاضة وذات زوائد.	 

أعامل الغابات

أنشطة العمل الرئيسية هي: 

زراعة مشاتل الغابات؛

إعادة تشجري الغابات؛

القطع باملنشار الجنزيري اآليل؛

نقل األشجار املقطوعة وتجميعها وتحميلها؛

النقل يف الغابات.
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تُعــزى جميــع اإلصابــات تقريبًــا إىل اســتخدام املناشــري الجنزيريــة وماكينــات تشــذيب العشــب املحمولــة.

عوامــل الخطــر الرئيســية مرتبطــة باســتخدام هــذه األدوات هــي حــدوث إصابــات فعليــة )كســور، ســحق، 

جــروح، إلــخ(، إىل جانــب الضوضــاء واالهتــزازات.

التأثريات الضارة

الضوضاء
مُيكــن أن تتســبب هــذه التأثــريات يف تــرر حاســة الســمع أو قــد متتــد تلــك التأثــريات وتتســبب يف 

أرضار غــري متصلــة بالســمع.

االهتزازات
يــؤدي االســتخدام املطــول لــألدوات االهتزازيــة إىل انخفــاض حساســية األصابــع والشــحوب والشــعور 

بالــرودة وانخفــاض قــوة العضــالت.

إصابة العمل
السحق، وإصابات يف األطراف السفلية والعلوية، ومتزق عضالت الظهر- املنطقة القطنية.

الوضعيات غري الصحيحة
مُيكن أن تسبب تغريات يف العمود الفقري.

الحوادث
ال تقم بإعادة التزود بالوقود عندما يكون املحرك ساخًنا.

الحروق
قد يؤدي مالمسة األجزاء الساخنة من املاكينات إىل حروق يف اليدين واألطراف العلوية.

تناثر الرقائق والشظايا 
أرضار يف العني وأجزاء أخرى من الجسم.

استنشاق مواد خطرة 
قد تُسبب أبخرة العادم التسمم والوفاة.

الوقاية والحامية

القواعد الرئيسية للسالمة أثناء استخدام املعدات

مــن الــروري قــراءة جميــع لوائــح الســالمة الــواردة يف دليــل االســتخدام والصيانــة الخــاص باملعــدات 

بعنايــة
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معدات الحامية الشخصية

بدلة عمل ذات معاصم مرنة ومضادة للقطع؛	 

قفازات حامية؛	 

خوذة؛	 

أحذية مضادة للحوادث؛	 

نظارات واقية أو قناع للحامية؛	 

استخدام وسائل الحامية املناسبة لحامية السمع.	 

منشار جنزيري آيل

ــا مــا يكــون ألي  تــدور سلســلة املنشــار الجنزيــري برعــة عاليــة؛ دامئً

ــذي  ــّغل ال ــّغل عواقــب وخيمــة جــًدا. عــى املُش مالمســة لجســم املُش

يــدرك املخاطــر التــي يتعــرض لهــا هــو واآلخريــن اتخــاذ االحتياطــات 

ــة: التالي

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

العمل بأقىص تركيز عن طريق إمساك املنشار بكلتا يديه؛	 

ــق غــرس 	  ــري بأقــىص رسعــة عــن طري ــدء القطــع باملنشــار الجنزي ب

ــًدا؛ أســنان املنشــار جي

العمل يف أوضاع مستقرة وآمنة.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

ــة والتنظيــف الخاصــة 	  ــة الصيان ــدء العمــل دون التحقــق مــن حال ب

بأجهــزة الســالمة؛

ــف 	  ــرة نص ــاق دائ ــن يف نط ــخاص آخري ــود أش ــل وج ــل يف ظ العم

قطرهــا 2-3 أمتــار؛

ترك محرك املنشار الجنزيري قيد التشغيل أثناء التنقل.	 
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 ماكينة تشذيب العشب

ــا  ــب تدريبً ــة تتطل ــي آل ــري، فه ــار الجنزي ــع املنش ــال م ــو الح ــام ه ك
محــدًدا، حتــى لــو كانــت الــدورة التدريبيــة غــري مؤهلــة )الرخيــص غــري 

ــا(. مطلــوب، إال إذا كنــت حطابً

مخاطر استخدام ماكينة تشذيب العشب

الضوضاء.	 
االهتزازات.	 
تناثر شظايا حجرية.	 
غاز العادم.	 
مالمسة اآللة.	 
خطر االرتداد.	 

الحروق.	 

احتياطات استخدام ماكينة تشذيب العشب

تحقق من كفاءة ماكينة تشذيب العشب قبل استخدامها.	 
حــدد منطقــة العمــل، منطقــة الخطــر تبلــغ 15 مــرًا وفًقــا للخطــوط 	 

اإلرشــادية إلقليــم بييمونتــي.

استخدم دامئًا معدات الحامية الشخصية املوصوفة لك.	 

ولكن قبل كل يشء تحتاج إىل التدريب ألنك تحتاج إىل معرفة تقنيات 
القطع واالختالفات بني استخدام النصل والسلك.

الضوضاء

مُيكن للضوضاء أن تؤذيك بطريقتني:

ــال 	  ــبيل املث ــى س ــة )ع ــة للغاي ــاء عالي ــرض لضوض ــالل التع ــن خ م

ــار(؛ انفج

التعرض لفرات طويلة ملستويات ضارة عى مدار أيام وشهور.	 

ــعارات  ــد إش ــرية، توج ــودة وكب ــاء موج ــر الضوض ــون مخاط ــا تك عندم

)الفتــات( مثبتــة عــى الجــدران، أو إشــعارات موضوعــة مبلصقــات عــى 

املاكينــات. يف هــذه الحــاالت، يعــرف العامــل أنــه يجــب عليــه ارتــداء 

معــدات الحاميــة الشــخصية الخاصــة بالحاميــة مــن الضوضــاء، والتــي 

ــط  ــو الضغ ــتويات ه ــذه املس ــاس ه ــل. مقي ــب العم ــه صاح ــا ل قدمه

.)dB( ــه بالديســيبل الصــويت، معــرًا عن



24

االهتزازات 

االهتــزاز هــو التذبــذب عــى املحــاور الثــالث، وميكــن الشــعور بــه مــن 
خــالل مالمســة جســم اإلنســان، ومُيكــن أن يشــمل منطقتــني تريحيتني 
وفًقــا للنقــاط التــي يحــدث التالمــس فيهــا: اليــد والــذراع عند اســتخدام 
أدوات مهتــزة، أو العمــود الفقــري، إذا كان الشــخص جالًســا عــى 
مقاعــد مركبــات العمــل. إذا تجــاوز التعــرض لهــذه العوامــل الفيزيائيــة 

مســتويات معينــة، فقــد يتســبب ذلــك يف رضر دائــم.

عــى غــرار الضوضــاء، حتــى بالنســبة لالهتــزازات، يضــع التريع ســقًفا، 
ــا  ــق االحتياطــات الواجــب مراعاته ــده. تتعل ــري بع ــاذ التداب يجــب اتخ
ــاوب  ــذي يجــب أن ينــص عــى التن ــم العمــل، ال بشــكل أســايس بتنظي
بــني العــاّمل عنــد اســتخدام املعــدات مــع مســتويات عاليــة مــن 
املخاطــر. حتــى الظــروف املناخيــة مُيكــن أن تكــون مهمــة، فاملناخــات 

ــد مــن املخاطــر. ــة بشــكل عــام تزي ــاردة والرطب الب

التقليم اليدوي

يعمــل املُقلّــم دامئًــا باســتخدام نظــارات واقيــة وقفــازات مضــادة 

للقطــع ومضــادة للســحجات وأحذيــة مضــادة لالنــزالق. املُقلـّـم املاهــر:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

يحرم املسافة اآلمنة بينه وبني زمالئه اآلخرين؛	 

يحافظ عى كفاءة املعدات؛	 

يحمــي القطــع التــي يتــم إجراؤهــا عــى النبــات باســتخدام املعاجــني 	 

املناسبة؛

يستخدم السلم مع مراعاة وضعه الصحيح.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله

القيام بعملية التقليم عندما تقطّع املعدات بصعوبة؛	 

استخدام املقّصات الكهربائية أو الهوائية من دون أجهزة أمان؛	 

استخدام املنشار الجنزيري أثناء الوقوف عى السلم.	 
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األنظمة واملعدات

ــة،  ــالت الحزامي ــب، والناق ــة الحل ــتخدام أنظم ــة باس ــر املرتبط املخاط

ــن  ــذ، وتخزي ــة النبي ــامل يف أقبي ــالف، واألع ــل األع ــات محاصي ومجفف

ــق، والصعــق  ــل يف الحري ــة والســالمل تتمث ــة الكهربائي ــود، واألنظم الوق

ــاق  ــار، واالختن ــة، واالنفج ــزاء املتحرك ــع األج ــس م ــايئ، والتالم الكهرب

ــى. ــن أع ــقوط م ــون، والس ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث بغ

التأثريات الضارة

إصابة العمل
يالســحجات والجــروح القطعيــة والجــروح والحــروق والســقوط والتالمــس مــع األجــزاء املتحركــة مــن 

األنظمة.

الصعق الكهربايئ
يسبب حروقًا بسبب التفريغ الكهربايئ، ما قد يصل إىل الوفاة من السكتة القلبية.

)C02( االختناق بغاز ثاين أكسيد الكربون
مُيكــن أن يتنامــى ثــاين أكســيد الكربــون يف أقبيــة النبيــذ أثنــاء عمليــة تصنيــع النبيــذ، ومييــل هــذا 

الغــاز إىل الراكــم عــى أرضيــة الغرفــة ويُســبب خطــر االختنــاق.

الحريق
التسمم بالحروق واألبخرة.

الوقاية والحامية

معدات العمل واستعامالتها
األنظمة واملعدات ذات تدابري السالمة املناسبة واملستخدمة بشكل صحيح.	 

النظام الكهربايئ

التأريض وقاطع تفاضي، والحامية من املاء والغبار، عالمة السالمة واألمان؛	 

عدم استخدام وصالت اإلطالة، واملآخذ املتعددة، واملحوالت؛ 	 

استخدام مآخذ التوصيل واملقابس املتوافقة فقط.	 
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نظام الحلب
معدات ذات جهد منخفض؛	 
ال تعمل بأيٍد أو أقدام مبللة واحتفظ باملكونات الكهربائية جافة.	 

الناقالت الحزامية

وجود وظيفة اإليقاف للطوارئ؛	 
قم بإجراء الفحوصات وأعامل الصيانة عند توقف الحزام فقط.	 

مجففات محاصيل العلف
منظم الحرارة وكاشف الدخان/اللهب قيد التشغيل؛	 
تجنب انسكاب الوقود.	 

األعامل يف قبو النبيذ
بيئــات جيــدة التهويــة، خاصــة إذا كانــت تحــت األرض أو األقبيــة وإن كانــت األرضيــات تســمح 	 

بتريــف الســوائل؛
اســتخدم أدوات لقيــاس تركيــز األكســجني مــع الحفــاظ عــى التواصــل مــع األشــخاص يف الخــارج 	 

أثنــاء العمــل.

مستودع الوقود
ــة 	  ــب مصــادر االشــتعال القريب ــح؛ وتجن ــة للوائ ــدات الكهربائي ــة التمدي ــض الخــزان، ومطابق تأري

ــخ(؛ )اللهــب، الــرر، إل
قم بتجهيز الغرفة بطفايات الحريق.	 

التخزين ومحاصيل األعالف واألعالف

األماكــن املُخصصــة لربيــة الحيوانــات مربــة للغايــة. لتجنــب استنشــاق 

الغبــار وتهيــج العينــني، يحمي املُريّب نفســه بالكاممــات والنظــارات الواقية.

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

ارتــداء قنــاع مضــاد للغبــار عنــد تحريــك محاصيــل األعــالف واألعالف 	 
وتوزيعهم؛

ــد 	  ــاالت املســتديرة بطريقــة منظمــة مبــا ال يزي ــاالت والب ــن الب تخزي
عــن ثالثــة طوابــق؛

ــب 	  ــى الجان ــى األرض ع ــة ع ــتديرة املوضوع ــاالت املس ــت الب تثبي
ــاد؛ ــتخدام أوت ــي باس املنحن

ــزاء 	  ــزة بأج ــات املجه ــن املركب ــة م ــافة آمن ــد مس ــى بع ــل ع العم
متحركــة. ميكانيكيــة 
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ما الذي يتحتم عليه عدم فعله

تكويم الباالت والباالت املستديرة بطريقة غري منظمة؛	 

تحريــك البــاالت املســتديرة بالجــرارات غــري املجهــزة بكابينــة أو إطــار 	 

أو قــوس للحاميــة؛

التدخــني أو إشــعال نــريان يف مناطــق تخزيــن القــش ومحاصيــل 	 

األعــالف واألعــالف؛

تنفيــذ تدخــالت عــى عربــة خلــط العلــف وتحريكهــا مــن الصوامــع 	 

أثنــاء تحــرك أجزائهــا

السالمل

الســالمل مصنوعــة مــن مــادة مناســبة لظــروف  يجــب أن تكــون 

االســتخدام )عــى ســبيل املثــال، ليــس مــن املعــدن فيــام يتعلــق 

باألعــامل الكهربائيــة(، ويجــب أن تكــون قويــة مبــا يكفــي بشــكل عــام. 

يُنصــح بعــدم تصميــم الســالمل أو تصليحهــا بنفســك، وباختيــار الســالمل 

ــوع. ــاد والن ــوزن واألبع ــة ال ــن ناحي ــك م ــًة لعمل ــر مالءم األك

العامل:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

استخدام سالمل متينة ومتوافقة مع معايري السالمة؛	 

استخدام أحذية ذات نعال عالية االلتصاق؛	 

استخدام السلم البسيط عن طريق تثبيته بإحكام بطرف دعم؛ 	 

ربط قوائم السلم بإحكام بدعامات ذات متانة مناسبة؛ 	 

استخدام الخوذة إذا كنت تدعم سلم زميلك يف العمل؛	 

ــائل 	  ــدام بالوس ــقوط أو االصط ــة للس ــات نتيج ــت لصدم ــي تعرض ــالمل الت ــن الس ــة م ــق بعناي التحق

امليكانيكيــة؛

تثبيت الطرف العلوي بخطافات أو أنظمة أخرى.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

عدم القيام بإصالحات ناقصة وغري مكتملة عى الدرجات أو األعمدة املكسورة؛	 

استخدام السالمل ذاتية اإلنشاء أو التي يتم إصالحها بشكل سيئ؛	 

صعود الدرجات الثالث األخرية من السلم؛	 

استخدام السالمل التي تعرضت للتلف.	 
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صناعة النبيذ يف قبو النبيذ

يُســتخدم ثــاين أكســيد الكريــت يف صناعــة النبيــذ وهــو مــادة خطــرة؛ 

فهــو يراكــم إىل أســفل، وإذا مل تكــن البيئــة جيــدة التهويــة، فقــد يصــل 

إىل تركيــزات خطــرية.

عامل القبو:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

ــن 	  ــحات م ــزودة مبرش ــازات امل ــن الغ ــة م ــة الواقي ــتخدام األقنع اس

النــوع )E( ملــلء مقيــاس الكريتــات واســتخدامه؛

القيــام بتهويــة غــرف قبــو النبيــذ والتحقــق مــن وجــود ثــاين أكســيد 	 

الكربــون باســتخدام أجهــزة الكشــف؛

استخدام الهياكل الثابتة للعمل عى ارتفاعات؛	 

ارتداء أحذية أو أحذية برقبة مضادة لالنزالق؛	 

ــآلالت 	  ــة ل ــالت الكهربائي ــدة للكاب ــزل الجي ــة الع ــن حال ــق م التحق

ــة. املحمول

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

الدخول إىل الخزانات دون حزام ومن دون مساعدة عامل آخر؛	 

العمل عى ارتفاعات خطرة، من دون حزام؛	 

ــري مــن دون 	  ــف باســتخدام منتجــات التطه ــات التنظي ــام بعملي القي

ــة. ــة برقب قفــازات وأحذي

القفازات

ــبب  ــي بس ــل الزراع ــة يف العم ــة خاص ــد ذات أهمي ــة الي ــر حامي تُعت

مخاطــر الســحجات والســحق والقطــع والتلــوث التــي مُيكــن أن تحــدث 

ــات  ــازات يف العملي ــًدا نفــس القف ــات. ال تســتخدم أب ــع العملي يف جمي

التــي تنطــوي عــى مخاطــر مختلفــة.
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املخاطر الفيزيائية وامليكانيكية

تحمــل القفــازات التــي تحمــي مــن املخاطــر الفيزيائيــة وامليكانيكية الرمــز عى الجانــب متبوًعا بـ 4 

أرقــام تشــري بالرتيــب إىل مقاومــة: الســحجات مــن 0 إىل 4، والقطــع مــن 0 إىل 5، والتمــزق مــن 0 

إىل 4، والتثقيــب مــن 0 إىل 4

املخاطر الكيميائية

تحمــل القفــازات التــي تحمــي مــن املخاطــر الكيميائيــة الرمز عــى الجانــب متبوًعا برقمني يشــريان، 

بالرتيــب، إىل مقاومــة: تغلغــل املــاء أو الهواء من 0 إىل 1، والنفاذية املنتجات الخطرية من 0 إىل 6.

مخاطر الكائنات الحية الدقيقة

تحمــل القفــازات التــي تحمــي مــن مخاطــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة الرمــز عــى الجانــب متبوًعــا 

ــة،  ــع املنتجــات الغذائي ــل م ــامل اإلســطبالت. للتعام ــازات يف أع ــتخدم هــذه القف ــم واحــد. تُس برق

اســتخدم القفــازات التــي تســتخدم ملــرة واحــدة.

مخاطر الربد

تحمــل القفــازات التــي تحمــي مــن مخاطــر الــرد الرمــز عــى الجانــب متبوًعا بـــ 3 أرقام تشــري عى 

الرتيــب إىل مقاومــة: الــرد املنتقــل بالحمــل مــن 0 إىل 4، والــرد املنتقــل بالتالمــس مــن 0 إىل 5، 

وعــدم نفاذيــة املاء مــن 0 إىل 1.

هذه هي القفازات مناسبة للعمل يف مخازن التريد أو للعناية بالخروات.

ال تعمل أبًدا بيديك عاريتني ولكن استخدم قفازًا لكل وظيفة

الحصاد اليدوي للعنب وقطف الفاكهة

ــى  ــة مختلفــة مُيكــن أن تتغــري فجــأة حت ــم الحصــاد يف ظــروف بيئي يت

ــداء طبقــات مــن املالبــس للعــاّمل التكيــف  ــح ارت ــوم. يتي يف نفــس الي

ــة. بســهولة مــع التغــريات املناخي

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

الحفاظ دامئًا عى كفاءة املعدات املُوكلة إليه؛	 

ــه فقــط )25 كجــم 	  رفــع حمــوالت حتــى الحــد األقــىص املســموح ب

ــاث(؛ ــم لإن ــور و20 كج للذك

الحفاظ عى مسافة آمنة سليمة من زمالئه يف العمل.	 
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ما الذي يتحتم عليه عدم فعله

الوســائل واألدوات 	  بأمــن  املختصــة  الحاميــة  بعنــارص  العبــث 

املســتخدمة؛

تعاطي الكحول أو األدوية التي تقلل من ردود الفعل؛	 

العمل بشكل مبارش مع زمالء العمل اآلخرين.	 

نقل الحيوانات

مُيكــن أن يكــون لحيوانــات املزرعــة ردود فعــل مفاجئــة وتشــكل خطــرًا 

كبــريًا عــى املربــني، إضافــة إىل أن احتــامل الســحق مُيثــل خطــرًا.

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

القراب من الحيوان بهدوء وببطء؛	 

ــة 	  ــداء أحذي ــات، وارت ــك الحيوان ــة لتحري اســتخدام األســيجة املتحرك

ــة للدهــس؛ ــة حــذاء مقاوم ــزودة مبقدم ــزالق وم مضــادة لالن

إيقــاف الحيوانــات يف األماكــن املخصصــة عنــد إجــراء عمليــات 	 

التفتيــش داخــل الصنــدوق.

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

ــبة 	  ــري املناس ــن األدوات غ ــا م ــة أو غريه ــي الكهربائي ــتخدام الع اس

ــات؛ ــك الحيوان لتحري

االقراب من الحيوان فجأة أثناء التحدث بصوت عاٍل؛	 

تهديــد ســالمة الحيوانــات بإجبارهــا عــى تســلق منحــدرات شــديدة 	 

االنحــدار أو زَلِقــة.
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طفايات الحريق املحمولة وذات العجالت

يجب وضع الفتة إشارة بالقرب من كل مطفأة حريق حتى يتم التعرف عليها بسهولة؛

تأكد من أن مطفأة الحريق خالية من العوائق؛

يجب تثبيت طفايات الحريق عى الحائط، أو يف الهياكل الثابتة، باستخدام دعامة ُمخصصة؛

يجب فحص وسائل اإلطفاء مرة واحدة عى األقل كل ستة أشهر؛

يجب أن تحتوي البطاقة املُعلقة عى مطفأة الحريق عى تواريخ الفحص.

طفايــات الحريــق املـُـوىص بهــا هــي تلــك التــي تتمتــع بتنــوع أكــر يف االســتخدام، وتغطــي أنواًعــا مختلفــة 

ــن الوقود: م

طفايات حريق مبسحوق كيميايئ؛	 

 	.)CO2( طفايات حريق بثاين أكسيد الكربون

العامل:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

االستخدام الدائم لطفايات حريق تم فحصها بشكل صحيح وغري تالفة وخالية من أي عبث؛	 

ضامن عدم زيادة املسافة بني أي مطفأة حريق وأخرى عن 30 مرًا؛	 

ــجل 	  ــق يف الس ــق والتحق ــأة الحري ــوع مطف ــب ن ــف حس ــذي يختل ــة ال ــان املراجع ــن بي ــق م التحق

ــت ؛ ــي أُجري ــات الت ــخ املراجع ــن تواري ــص م املُخص

وضع الفتة اإلشارة بالقرب من مطفأة الحريق لتسهيل التعرف عليها يف حالة نشوب حريق؛	 

ضــامن تواجــد مــا ال يقــل عــن 2 مطفــأة حريــق محمولــة و1 مطفــأة حريــق بعجــالت يف حالــة زيــادة 	 

ســعة مســتودع الوقــود عــن 6 أمتــار مكعبــة؛

إخضاع طفايات الحريق لفحوصات دورية كل ستة أشهر عى األقل.	 

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

استخدام طفايات حريق بثاين أكسيد الكربون يف الغرف الصغرية وسيئة التهوية؛	 

إخفاء مطفأة الحريق وممرات الهروب خلف العقبات أو العوائق؛	 
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استخدام مطفأة الحريق الرغوية املائية عى املعدات الكهربائية املتصلة بالتيار؛	 

استخدام دالء من املاء إلخامد حريق؛	 

إعاقة إمكانية اقراب سيارات رجال اإلطفاء لتلبية احتياجات اإلنقاذ؛	 

نسيان املراجعة الدورية لطفايات الحريق بناًء عى عامل اإلطفاء؛	 

وضع مطفأة الحريق املحمولة عى األرض.	 

الرافعة الشوكية

ُيكــن أن تكــون الرافعــة )أو الرافعــة الشــوكية( كهربائيــة أو مــزودة مبحــرك احــراق داخــي، ويجــب أن 

ــان صــويت يشــر إىل الرجــوع إىل الخلــف، وأضــواء أماميــة وخلفيــة، وأضــواء  تكــون مــزودة ببــوق وبطّن

وضــع، وعاكســات.

العامل:

ما الذي يتحتم عليه فعله؟

حضور الدورات األساسية والتحديثية من أجل الحصول عى الرخيص؛	 

اقتصار استخدام اآللة فقط عى االستخدامات املنصوص عليها يف كتيب االستخدام والصيانة؛	 

القيادة بأقىص قدر من االهتامم داخل املخططات والطرق املرورية؛	 

استخدام املنطقة الخاصة املُخصصة إلعادة شحن البطاريات؛	 

فحــص األجــزاء املعرضــة للتــآكل )األســالك الحديديــة، السالســل( والتأكــد مــن أن أذرع الرفــع موصولــة 	 

بشــكل صحيــح.

ما الذي يتحتم عليه عدم فعله؟

العمل دون ربط األحزمة؛	 

حمل األشخاص عى أذرع الرفع؛	 

التحرك واألذرع مرفوعة؛	 

استخدام الرافعة دون إجراء صيانة دورية؛	 

رفع أحامل تتخطى الحد األقىص املسموح به.	 
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منتجات الصحة النباتية

مصطلــح منتجــات الصحــة النباتيــة يعنــي تلــك املنتجــات التــي تُســتخدم ملكافحــة الطفيليــات التــي تــر 

بالنباتــات واملحاصيــل الزراعية.

مُيكــن أن يحــدث التســمم بعــد وقــت قصــري )بضــع ســاعات عــى األكــر(، يف حالــة التعــرض لجرعــات 

عاليــة مــن املنتــج )تســمم حــاد(، أو بعــد فــرة طويلــة )حتــى شــهور وســنوات(، نتيجــة للتعــرض املطــول 

لكميــات منخفضــة مــن املنتــج )التســمم املزمــن(. 

مُيكــن أن يتــم امتصــاص منتجــات الصحــة النباتيــة يف جســم اإلنســان مــن خــالل مالمســة الجلــد 

ــام األول عــى  ــة ينطــوي يف املق ــإن اســتخدام منتجــات الصحــة النباتي ــك ف ــالع. ولذل واالستنشــاق واالبت

مخاطــر عــى صحــة أولئــك الذيــن يتعاملــون معهــا، وثانيًــا ينطــوي عــى مخاطــر عــى صحــة املســتهلكني، 

ــا العــالج املوجــودة يف األطعمــة. ــاول بقاي بســبب تن

 طرق االمتصاص:

الجلد

الجهاز التنفيس 

الجهاز الهضمي

يف حالــة ظهــور أعــراض تــؤدي إىل االشــتباه يف حــدوث تســمم حــاد، يُنصــح بالذهــاب إىل قســم الطــوارئ 

يف أقــرب مستشــفى، مصطحبًــا بطاقــة بيانــات ســالمة املنتــج معــك. تحتــوي بطاقــة بيانــات الســالمة، التــي 

يجــب أن تكــون موجــودة يف الركــة، عــى معلومــات عــن الركــة املُصّنعــة، والركيــب الكيميــايئ للمنتــج، 

وتدابــري اإلســعافات األوليــة، واملعالجــة والتخزيــن الصحيحــني، وعــى معــدات الحاميــة الشــخصية الواجب 

اســتخدامها )قفــازات، أقنعــة، نظــارات واقيــة(، وعــى الخصائــص الســامة لإنســان والحيــوان والبيئــة.

هنــاك جانــب ضــار آخــر مرتبــط باســتخدام منتجــات الصحــة النباتيــة وهــو التلــوث البيئــي، الذي تُســاهم 

فيــه باالنتشــار عــن طريــق الهــواء، وتلــوث الربــة واملجــاري املائيــة الســطحية وخزانــات امليــاه الجوفية.

عــالوة عــى ذلــك، نظــرًا لكونهــا نــادًرا مــا تتحلــل بيولوجيًــا، فــإن العديــد مــن منتجــات الصحــة النباتيــة 

تراكــم يف البيئــة ويف الكائنــات الحيــة.

ــا  ــون له ــن أن يك ــبب ُيك ــذا الس ــري، وله ــمي كب ــري ُس ــواد ذات تأث ــي م وه

ــمم( ــان )التس ــة اإلنس ــىل صح ــري ع ــري خط تأث
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ــام  ــا بعــدد األي ــي تخرن ــه عــى امللصــق( هــي املعلومــة الت ــار إلي فــرة األمــان أو وقــت االنتظــار )املُش

الواجــب أن متــر بعــد آخــر عــالج، لــي مُيكــن جمــع هــذه املنتجــات مــن أجــل حاميــة صحــة املســتهلكني.

ــت  ــي مت ــول الت ــودة إىل الحق ــل الع ــروره قب ــامح مب ــب الس ــذي يج ــت ال ــودة إىل الوق ــت الع ــري وق يُش

معالجتهــا للتــو أو إىل وجــوب ارتــداء معــدات الحاميــة الشــخصية املناســبة عــى الفــور. يُشــري »التوافــق« 

إىل مــا إذا كان مــن املمكــن خلــط املنتــج مــع منتجــات صحــة نباتيــة أخــرى أو مــا إذا كان ينبغــي تجنــب 

ــذي  ــى الشــخص ال ــم ع ــا. يتحت ــوب فيه ــري مرغ ــؤدي إىل تفاعــالت غ ــن أن ت ــا مُيك ــة، ألنه هــذه العملي

يشــري منتجــات الصحــة النباتيــة ويســتخدمها عــى أســاس مهنــي، أن يكــون حاصــاًل عــى »الرخيــص« 

الســاري ملــدة 5 ســنوات والــذي يتــم تجديــده الحًقــا، ويكــون مســؤواًل عــن حيازتهــا وحفظهــا ومعالجتهــا 

واســتخدامها بشــكل صحيــح؛ ويجــب أال يعطيهــا لآلخريــن ألنــه مســؤول عــن أي رضر يلحــق باألشــياء 

والحيوانــات والبــر!

الوقاية والحامية

معايري السالمة الرئيسية الستخدام املعدات

يف ضــوء اآلثــار الضــارة التــي تتســبب فيهــا منتجــات الصحــة النباتيــة بشــكل مبــارش وغــري مبــارش عــى 

صحــة اإلنســان، يُنصــح بتقليــل اســتخدامها قــدر اإلمــكان.

النقل

ــات أو األشــخاص، وتقــع  ــة أو الحيوان ــة مــع املــواد الغذائي يجــب أال يتــم نقــل منتجــات الصحــة النباتي

مســؤولية النقــل عــى عاتــق الشــخص الــذي يقــوم بذلــك.

ــًدا ويجــب  إذا كنــت تســتخدم ســيارة، فقــم بتخزينهــا يف صنــدوق الســيارة، يف حاويــات مثبتــة جي

ــة الشــخصية املناســبة؛ ارتــداء معــدات الحامي

قم بتحميل العبوات وتفريغها بعناية

قم بتنظيف السيارة بعد النقل؛

يف حالــة حــدوث تــرب للمنتــج مــع تلــوث بيئــي، قــم بإبــالغ الســلطات املُختصــة عــى الفــور: رجــال 

ــاء، إلخ. اإلطف
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التخزين

يجب أن يتم تخزين منتجات الصحة النباتية يف غرف خاصة، أو ِخزانات، منفصلة عن 

املنازل واإلسطبالت، ومجهزة بأبواب مقفلة.

يجــب وضــع الفتــات تحذيريــة مناســبة عــى البــاب الخارجــي، مثــل رمــز الخطــر )الجمجمــة والعظمتــان 

املتقاطعتــان(، ورمــز منــع التدخــني واســتخدام اللهــب املكشــوف، وأرقــام هواتــف الطــوارئ. غري مســموح 

بدخــول أي شــخص، وخاصــًة األطفــال، بخــالف الخــراء املُختصــني. ال تخــزن منتجــات الصحــة النباتيــة يف 

عبــوات غــري العبــوات األصليــة مــن دون ملصــق. يجــب أن تتميــز تلــك األماكــن أيًضــا بـــ:

ضامن التهوية الكافية؛ 

أن تكون جافة ومحمية من الصقيع؛

أن تكون مجهزة بأرضيات قابلة للغسل وعتبة مرتفعة؛ 

أن تكون ُمجهزة بنظام كهربايئ ُمصمم وفًقا للوائح والقوانني؛ 

أال تكون تحت األرض أو يف أقبية؛

أن تكون مجهزة بأدوات القياس والوزن، مثل املوازين واألسطوانات املدرجة.

يف حالــة االنســكاب العــريض، نظــف األســطح مبــواد ماصــة واغســلها جيــًدا باملــاء الغزيــر، مــع الحــرص 

عــى عــدم التخلــص مــن النفايــات يف البيئــة.

رش منتجات الصحة النباتية

يجب االمتثال للتعليامت واملتطلبات التكميلية املوضحة عى بطاقة املنتج؛ 

يجــب القيــام بــرش منتجــات الصحــة النباتيــة إذا كان ذلــك رضوريـًـا حًقــا، وبعــد التحقــق أيًضــا مــن 

رسعــة الريــاح.

بشكل دوري، يجب عى املُشغل التحقق بشكل إلزامي من ظروف آلة »التوزيع«!
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عالوة عى ذلك، يجب عى املُشغل:

منع الرش من اجتياح الحدائق واملنازل املجاورة؛ 

اإلشارة إىل املناطق التي يتم عالجها بالفتات واضحة؛

حظر الرعي يف املناطق املُعالجة؛

ــتخدمة  ــات املُس ــتخدمة، والكمي ــات املُس ــم املنتج ــت، واس ــي أُجري ــات الت ــخ املعالج ــن تاري تدوي
ــاص. ــجل خ ــار( يف س ــج )بالهكت ــطح املُعال والس

وسائل الحامية الفردية وقواعد السلوك

يجــب التعامــل مــع جميــع منتجــات الصحــة النباتيــة بعنايــة فائقــة: الخلــط هــو أكــر اللحظــات خطــورة، 

والطريــق األكــر شــيوًعا للتســمم يكــون عــر اليديــن والجلــد. مــن الــروري حاميــة الجســم مــن خــالل 

ارتــداء معــدات الحاميــة الشــخصية املناســبة واملُخصصــة للمخاطــر الكيميائيــة.

يجب مراعاة قواعد النظافة التالية:

إبعاد الغرباء؛

عدم التدخني، وعدم وضع اليدين يف الفم؛

عدم ترك العبوات ألي سبب من األسباب؛ 

تناول طعام خفيف قبل عملية املعالجة وبعدها؛ 

مبجرد االنتهاء من العمليات، يجب االغتسال جيًدا.

املراقبة الصحية

تتــم املراقبــة الصحيــة مــن ِقبــل الطبيــب املختــص مــرة واحــدة يف الســنة مــا مل يقــرر الطبيــب نفســه 

غــري ذلــك. مُيكــن أن تشــمل الزيــارات فحوصــات بأجهــزة )قيــاس التنفــس وقيــاس الســمع(، وتعمــل عــى 

الوقايــة مــن األمــراض املهنيــة مــن خــالل التشــخيص املبكــر لهــا. األمــراض املهنيــة التــي تــم الكشــف عنهــا 

مــن ِقبــل املعهــد الوطنــي للتأمــني ضــد حــوادث العمــل »INAIL« بشــكل متكــرر بــني املزارعــني هــي 

األمــراض العظميــة املفصليــة التــي تصيــب العمــود الفقــري والكتــف، والتهــاب الشــعب الهوائيــة املزمــن
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األمراض املعدية

مرض الكُزاز )التيتانوس(

ــري  يحــدث خطــر العــدوى يف وجــود جــروح متســخة أو عميقــة التداب

ــة: الوقائي

يف حالــة الجــروح العميقــة وامللوثــة مــن الــروري غســل الجــزء 

.)H2O2( الهيدروجــني  ببريوكســيد  املصــاب 

وفًقا للتريعات الحالية، فإن التطعيم ضد التيتانوس إلزامي.

ى املالطية )داء الربوسياّلت( الحمَّ

مُيكــن لإنســان أن يُصــاب باملــرض عــن طريــق االتصــال املبــارش )عــن 

ــن  ــة م ــاول أطعم ــق تن ــن طري ــات، وع ــع الحيوان ــد( م ــق الجل طري

أصــل حيــواين )حليــب غــري مبســر، أجبــان طازجــة وغــري ذلــك( مــن 

الحيوانــات املصابــة، وعــن طريــق استنشــاق غبــار اإلســطبل املحتــوي 

عــى البكترييــا.

الجمرة الخبيثة )ٲنرثاكس(

ــات أو مــن  ــة مــن الحيوان مُيكــن لإنســان أن يُصــاب بالجمــرة الخبيث

خــالل الجلــد )الجلــد غــري الســليم(، أو عــن طريــق التنفس باستنشــاق 

أبــواغ البكترييــا املنتــرة يف الهــواء.

داء البورليات )داء اليم(

هو مرٍض ُمعٍد ينتقل عن طريق لدغات الُقراد.

التدابري الوقائية:

قم بتحصني املاشية بالتطعيامت املناسبة. يجب أيًضا تطعيم العامل ضد التيتانوس.

يجب ارتداء بدالت العمل وقفازات وكاممات مناسبة، خاصًة عند العمل يف اإلسطبالت.

احفظ مالبس العمل يف أماكن منفصلة عن تلك املُستخدمة للمالبس العادية.

قم بتغيري املالبس بشكل متكرر وغسلها جيًدا.
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2.0

COMUNICA
PARTECIPA 
ORGANIZZA

 
 

Cerca e scarica l'applicazione                   
su Play Store di Google o App Store di Apple!

 

Proiettati verso il futuro: 
conosci il lavoro agroalimentare e ambientale
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مخاطر وتدابر محددة يف قطاع األغذية

اإلبالغ الفوري عن أي حوادث أو مواقف تشكل خطورة عى صحة العامل وسالمتهم

األخطار الناجمة عن استخدام اآلالت

	 القطع 

ــا  ــد واألســاور والســاعات ألنه ــداء القالئ يُحظــر ارت

أن  العاملــة! ميكــن  آالت  تتشــابك يف  أن  ميكــن 

ــة. ــوط يف اآلل ــري املرب ــعر غ ــق الش يعل

	 القص 

	 الصدمات والضغط  

	 السحج  

	 التشابك  

	 السحب 

ــة.  ــخصية املطلوب ــة الش ــدات الوقاي ــع مع ــداء جمي ــى ارت ــا ع ــرص دامئً اح

معــدات الوقايــة الشــخصية: أي معــدات يُعتــزم ارتداؤهــا واالحتفــاظ بهــا 

ــدد  ــل أن يه ــن املحتم ــر م ــر أو أك ــن خط ــه م ــل لحاميت ــل العام ــن قب م

ــل ــه يف العم ــالمته أو صحت س
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مثال عىل الحامية

استخدام اآلالت واملعدات دون إزالة وسائل األمان ودون تجاوز أجهزة السالمة.

	 اإلبالغ دامئًا عن جميع مصادر الطاقة

	 تطبيق إجراءات اإلغالق - وضع العالمات قبل العمل عى أي جهاز.

مخاطر بيولوجية كيميائية

ــا عــى التعليــامت واإلجــراءات الخاصــة باســتخدام املــواد الخطــرة )املــواد  القاعــدة العامــة: تعــرف دامئً

الكيميائيــة(، وطبِّقهــا

مخاطر محددة يف رشكة األغذية

استالم مواد أولية )حليب خام، سمك نيئ أو لحوم، خروات ملوثة(. 1

املعالجة والتحويل )صناعة الجنب، التقطيع، الفرم، العجن(. 2

توابل، تقسيم، تعبئة، شحن، مناولة.. 	

املستودعات وإدارة الشحن. 	

عمليات التنظيف والتطهري. 5
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االحتياطات القياسية 

 نظافة اليدين . 1

استخدم القفازات . 2

استخدام األقنعة والنظارات الواقية ودروع الوجه واألقنعة الصغرية. 3

استخدام الثوب. 	

املخاطر البيولوجية يف صناعة الخبز

ــق  ــام )الدقي ــواد الخ ــات يف امل ــث واآلف ــة والع ــة الدقيق ــات الحي ــل للكائن ــود محتم  وج
والحبــوب(، مــع مشــاكل تتعلــق باملالمســة واالستنشــاق وتطــور العــدوى أو الحساســية أو 

املشاكل التي تؤثر عى الجهاز التنفيس والجلد.

التدابري الوقائية:

ــواد  ــدات، اإلدارة الصحيحــة لخطــط املعالجــة )امل ــف املع ــا؛ تنظي ــاين وتعقيمه ــري املب  تطه
الخــام واملعــدات، لتقليــل عمليــات التحريــك واملناولــة(؛ اســتخدام معــدات الوقايــة 

الشخصية واملالبس الواقية.

مخاطر متنوعة

االنزالق والسقوط

كن حذًرا عند امليش، خاصًة عى األرضيات الرطبة والزيتية والزلقة

االرتطام واالصطدامات مع العربات

ــر إىل  ــات )انظ ــا العرب ــدور فيه ــي ت ــات الت ــري يف البيئ ــامم كب ــرك باهت تح

ــات ــن املنعطف ــرب م ــف بالق ــا، وتوق املراي

التعرض للحرق والسحج بسبب املالمسة

ارتــِد قفــازات ونظــارات واقيــة مناســبة عنــد التعامــل مــع املــواد املســببة 

للتــآكل
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القطوع والجروح

ارتِد قفازات مقاومة للقطع عند استخدام السكاكني

اإلجهاد والشد العضيل

تعامــل مــع األحــامل بشــكل صحيــح، واثــن ســاقيك مــع كل رفعــة، وتجنب 

االلتواء

الكدمات والسحق

انتبه لألجزاء املتحركة لآلالت، وال تقم بإزالة الحامية عنها

اإلسعافات األولية يف مكان العمل: الحاالت والتعليامت

أثنــاء نشــاط العمــل، قــد تنشــأ املواقــف التــي يجــب عــى العامــل فيهــا اتخــاذ خطــوات لضــامن التدخــل 

الريــع لعــامل اآلخريــن أو لحاميــة املنشــآت مــن التلــف الناتــج عــن األحــداث العرضيــة )عــى ســبيل 

املثــال الحرائــق(. يف هــذه الحالــة، مــن املهــم أن تعــرف أنــه إذا كنــت بحاجــة إىل تدخــل موجــه مــن ِقبــل 

رجــال اإلنقــاذ، فيجــب عليــك االتصــال برقــم الطــوارئ املُوحــد.

ــة، مــن  ــة طارئ ــد حــدوث حال ــل جهــاز اإلنقــاذ. عن مــن املهــم توفــري اتصــاالت محــددة ودقيقــة لتفعي

املهــم إخطــار موظفــي الطــوارئ وصاحــب العمــل عــى الفــور.

رقم وحيد لجميع 

حاالت الطوارئ

الطوارئ
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ماذا تفعل يف حالة حدوث إصابة

التحقق من حالة وعي أو فقدان وعي الشخص املُ>صاب؛ ما 

إذا>كان الشخص املُصاب فاقًدا للوعي تحقق من:

أن املسالك الهوائية مفتوحة )األنف والفم(؛	 

ما إذا كان التنفس موجوًدا أم غائبًا؛	 

معدل رضبات القلب؛	 

قم بتوفري هذه املعلومات للموظفني الذين سريدون عى مكاملة 

الطوارئ واتبع أي تعليامت أخرى سيتم توفريها. يف كل مؤسسة 

زراعية، وكذلك يف كل وحدة إنتاج، يجب توفري صندوق إسعافات 

أولية مناسبة يف مكان مريئ يسهل الوصول إليه، ويحتوي عى 

الحد األدىن من عنارص اإلسعافات األولية. نقوم باإلبالغ عن بعض 

الحاالت التي مُيكن أن تحدث يف الركة.

التسمم الحاد

م وغري فاقد للوعي ومتعاون: أ( شخص ُمصاب بالتَّسمُّ

اطلب املساعدة من أشخاص آخرين؛	 

حدد املنتج املسؤول وطرق االمتصاص؛	 

قم بإزالة املالبس واألحذية امللوثة؛	 

م يف حالة راحة؛	  قم بإبقاء الشخص املُصاب بالتَّسمُّ

اسأل طبيبك للحصول عى أي معلومات؛	 

خــذه إىل قســم الطــوارئ أو مركــز مكافحــة الســموم حســب 	 

الحاجــة مــع تقديــم عينــة مــن املنتــج )بطاقــة بيانــات الســالمة 

امللصقــة(.



44

التسمم الحاد

م وفاقد للوعي ب( شخص ُمصاب بالتَّسمُّ

ضع الشخص عى ظهره مع توجيه رأسه للخلف؛	 

قم بإزالة املالبس امللوثة وتجنب انتقال التلوث إليك؛	 

ــاج إىل 	  ــا يحت ــاز التنفــيس )رمب ــب والجه ــل القل ــن عم ــد م تأك

ــب(؛ ــك القل ــي و/أو تدلي ــس االصطناع ــاز التنف جه

ــج 	  ــن املنت ــة م ــار عين ــل بإحض ــفاء العاج ــل االستش ــم بتفعي ق

ــالمة(. ــات الس ــة بيان ــق أو بطاق )ُملص

الحروق الناجمة عن الحرارة أو املواد الكيميائية

اغسل جيًدا باملاء الغزير؛	 

ال تلمس املنطقة املحروقة؛	 

ال تســتخدم املراهــم أو الكرميــات مــن دون وصفــة طبيــة مــن 	 

الطبيــب.

الصعق الكهربائية

فصل التيار الكهربايئ من خالل قاطع التيار؛	 

ال تلمس الشخص املُصاب مبارشًة بل ابعده عن التيار	 

ــاء 	  ــة للكهرب ــادة غــري موصل باســتخدام أشــياء مصنوعــة مــن م

ــاط(؛ ــب، املط )الخش

ــاج إىل 	  ــا يحت ــيس )رمب ــاز التنف ــب والجه ــل القل ــن عم ــد م تأك

جهــاز التنفــس االصطناعــي و/أو تدليــك القلــب(؛

يف حالــة وجــود حــروق شــديدة، قــم بتغطيتهــا بضــامدات 	 

ُمعقمــة؛

قم بتقييم عملية نقل الشخص املُصاب إىل قسم الطوارئ.	 
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رضبة الشمس أو الحرارة 

ــع 	  ــع رف ــارد م ــكان ب ــتلقي يف م ــاب يس ــخص املُص ــل الش اجع

ــاًل؛  ــاقني قلي الس

قم بتخفيف املالبس؛ 	 

بلل جبهة الشخص املُصاب بقطعة قامش مبللة. 	 

الجروح الطفيفة  

اغسل الجرح ونظفه عى الفور من األوساخ والصدأ؛ 	 

ضع مطهر وضامدات ُمعقمة؛ 	 

تحقق من التطعيامت واستر الطبيب 	 

الجروح العميقة 

ضع ضامدات ُمعقمة؛ 	 

اذهب إىل قسم الطوارئ عى الفور.	 

الكسور 

ال تحرك الشخص أو الطرف املُصاب؛ 	 

قم بتثبيت الجزء املُصاب من الجسم؛ 	 

ــا 	  ال تلمــس الجــرح إال بضــامدات ُمعقمــة إذا كان الكــر مرئيً

لتجنــب خطــر العــدوى؛ 

انقل املصاب إىل قسم الطوارئ.	 
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إصابات العني 

اغســل العينــني جيــًدا بنفثــات املــاء املســتمرة ملــدة 5 دقائــق 	 

عــى األقــل مــع إبقــاء الجفــون متباعــدة وتحريــك العينــني يف 

جميــع االتجاهــات؛ 

ال تفرك الجزء املُصاب؛ 	 

اذهب إىل قسم الطوارئ عى الفور	 

لدغات الحرشات )الدبابري األوروبية، الدبابري( 

قم بإزالة سن اللدغ )إن وجد( بامللقط؛ 	 

قم بتطهري الجزء املصاب؛ 	 

اذهــب إىل قســم الطــوارئ إذا شــعرت بتوعــك أو إذا تعرضــت 	 

لــرد فعــل تحســيس. 

لدغات الُقراد 

ال تحاول إزالة الطفيل ولكن اذهب إىل قسم الطوارئ	 
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األشياء التي يجب القيام بها وتجنبها يف حالة اإلصابة الخطرية 

اتصل بـ 112.

تأكد من أن الشخص املُصاب يتنفس.

اجعل الشخص املُصاب مستلقيًا.

نظيًفــا  منديــاًل  فاســتخدم  دم(،  )خــروج  نزيًفــا  الحظــت  إذا 

واضغــط بقــوة عــى املنطقــة املُصابــة مــن الجســم.

قم بتغطية الشخص املُصاب ببطانية.

يف حالــة التقيــؤ، أدر رأس الشــخص املُصــاب إىل أحــد الجانبــني أو 

اجعلــه يف الوضعيــة الجانبيــة للســالمة.

إذا كان الشخص املُصاب واعيًا فتحدث معه وقم بطأمنته

ال تُعطي الشخص املُصاب الكحول أو القهوة أو املاء ليربها.

ال تحرك الشخص املُصاب بشكل غري الئق.

ال تقم بإدخال الشخص املُصاب إىل السيارة.

ال تقم بإزالة حذاء الشخص املُصاب أو رسواله.

ال تُرِهق الشخص املُصاب.

صدمة الحساسية 

صدمــة الحساســية هــي رد فعــل معمــم يحــدث للكائــن الحــي 

ــة  ــية ملحوظ ــا حساس ــّور تجاهه ــا، ط ــادة م ــته مل ــد مالمس عن

للغايــة. مُيكــن أن يحــدث هــذا االحتــامل يف الزراعــة لألشــخاص 

ــري  ــري والدباب ــن ســم النحــل والدباب ــم حساســية م ــن لديه الذي

األوروبيــة. مــن الــروري أن يكــون لديــك عبــوة جاهــزة 

ــد العمــل يف الريــف،  ــا عن ــني، تحملهــا معــك دامئً مــن األدرينال

لتتمكــن مــن حقــن نفســك يف حــاالت الطــوارئ، بوضــع جهــاز 

الحقــن عــى فخــذك.
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التحذيرات 

للوقايــة مــن املخاطــر، مــن الــروري أواًل وقبــل كل يشء 

معرفتهــا؛

ــاء  ــل أثن ــا العام ــي يتالمــس معه ــواد الت ــة امل ــد معرف ــن الجي م

ــه؛ عمل

مــن الــروري احــرام مــا ورد يف إشــارات الســالمة والتعليــامت 

املُعطــاة.

يجب ارتداء معدات الحامية الشخصية عند الرورة؛

ال تقــم بإزالــة األجهــزة وغريهــا مــن وســائل الســالمة والحاميــة 

أو العبــث بهــا؛

يف حالــة وقــوع حــادث خطــري، يجــب مراعــاة القواعــد األساســية 

ــعافات األولية. لإس



50



51

الالفتات يف العمل: البطاقات وامللصقات

الالفتات 

الالفتــات التــي تزودنــا مبعلومــات مهمــة هــي جــزء مــن إشــارات الســالمة. اعتــامًدا عــى نــوع املعلومــات 

ــوي إشــارات  ــه. يجــب أن تحت ــني يســهل رؤيت ــون مع ــات شــكل أو ل ــا، تتخــذ الالفت ــا لن ــي يقدمونه الت

الســالمة عــى بعــض الخصائــص الهامــة: 

يجب أن تكون مناسبة للموقف؛ 	 

يجب أن تكون متسقة )يجب أال تتواجد إشارات متناقضة(؛ 	 

ــد 	  ــا عن ــا أو تحديثه ــايل إزالته ــالغ عــن الوضــع الحقيقــي وبالت ــة ومقــروءة، لإب يجــب أن تكــون مرئي

وجــود تغيــريات تجعلهــا غــري ســارية. 

يتم حساب األبعاد بناًء عى املسافة التي يجب رؤيتها منها. 	 

يوضح الجدول أدناه معاين األشكال واأللوان

املواصفاتاملعنىالالفتة

دائريــة الشــكل; الحــدود باللــون األحمــر; الخلفيــة الفتات الحظر

ــر;  ــري إىل الحظ ــكل( يُش ــي )الش ــم تخطيط ــاء; رس بيض

رشيط أحمر مستعرض ومائل 

الفتات ملكافحة 

الحرائق

مربعــة الشــكل; باللــون األحمــر; رســم تخطيطــي أبيــض 

)الشــكل( يُشــري إىل منشــأة; مكافحــة الحرائــق 

مثلثــة الشــكل، رأس املثلــث يف األعــى; الحــدود باللــون الفتات تحذيرية

أســود  تخطيطــي  رســم  صفــراء;  الخلفيــة  األســود; 

)الشــكل( يُشــري إىل الخطــورة

الالفتات اإلرشادية 

)إجبارية(

دائريــة الشــكل; الخلفيــة والحــدود باللــون األزرق; رســم 

تخطيطــي )الشــكل( لإرشــادات

مربعــة الشــكل باللــون األخــر; رســم تخطيطــي أبيــض الفتات اإلنقاذ

)الشــكل( يُشــري إىل الطريــق الواجــب اتباعــه أو إىل 

ــوارئ  ــرج الط مخ
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الالفتات يف العمل

ممنوع التدخني أو ممنوع اإلطفاء باملاء ممنوع عبور املشاةممنوع التدخني

استخدام اللهب 

املكشوف

حظر دخول األشخاص املياه غري صالحة للرب حظر سري سيارات النقلممنوع اللمس 

غري املرخص لهم

االفتات تحذيرية

سيارات نقل أحامل معلقةمواد مشعةمواد مسببة للتآكل



53

جهد كهربايئ خطري اإلشعاعات غري املؤينة خطر عامأشعة الليزر

مواد سامة مواد املتفجرةمواد قابلة لالشتعالسقوط من أعى

 مواد ضارة أو مسببة خطر بيولوجيمجال مغناطييس مكثفمواد قابلة لالحراق

للتهيج

خطر التعردرجة حرارة منخفضة
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الالفتات اإلرشادية

 حامية الجهاز التنفيس حامية السمع إجباريةخوذة الحامية إجبارية

إجبارية

قفازات الحامية إجبارية

 حامية شخصية إلزامية التزام عام

من السقوط

حامية العينني إجبارية حامية الجسم إجبارية

 عبور املشاة إجباريحامية الوجه إجباريةأحذية السالمة اإللزامية
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الفتات ملعدات مكافحة الحرائق

الهاتف املُخصص لتدخالت اإلطفاءسلمفوهة مكافحة الحريق

مكافحة الحرائق

االتجاه الواجب اتباعه )الفتة تُضاف إىل ما سبق(

البطاقات التعريفية باألخطار الفيزيائية

مواد قابلة لالحراقمواد قابلة لالشتعال  غازات تحت ضغطمادة متفجرة 

مواد مسببة للتآكل
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البطاقات التعريفية باألخطار الصحية

  آثار صحية طفيفةآثار صحية خطريةمواد شديدة الّسمية

بطاقة تعريفية باملخاطر البيئية

يُشكل خطرًا عى 

البيئة
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ملصقات املنتجات الكياموية

تُوضــع امللصقــات عــى الحاويــات وتعمــل عــى التحذيــر مــن املخاطــر التــي قــد تحــدث عنــد مالمســتك 

للعوامــل الكيميائيــة التــي تحتــوي عليهــا. »الرســم التخطيطــي« هــو الرســم الــذي يرمــز إىل نــوع الخطــر

جدول ملصقات املنتجات الكياموية ومعناها 

الرسم التخطيطي للمخاطر
)الئحة الجامعة األوروبية 2008/1272(

أمثلةاملعنى )التعريف واالحتياطات(

مواد متفجرة

التصنيــف: املــواد أو املســتحرات التــي قــد تنفجــر 

بســبب الــرر أو التــي تكــون حساســة للغايــة 

للصدمــات أو االحتــكاك.

أو  االهتــزاز  أو  االصطــدام  تجنــب  االحتياطــات: 

الحــرارة. مصــادر  أو  اللهــب  أو  االحتــكاك 

ثاليث كلوريد 	 

النيروجني

نيروجليرين	 

مواد قابلة لالشتعال

التصنيف املواد أو املستحرضات:

ــراط 	  ــا بإف ــة حرارته ــع درج ــن أن ترتف ــي مُيك الت

ــواء  ــد مالمســتها لله ــك عن ــم تشــتعل بعــد ذل ث

ــة ــة دون اســتخدام الطاق ــد درجــة حــرارة عادي عن

ــهولة 	  ــريان بس ــا الن ــتعل فيه ــن أن تش ــي مُيك الت

يف  تســتمر  بســيطة  رشارة  بســبب  بالغــة، 

االشــتعال حتــى مــن بعيــد

ــني 21 	  ــا ب ــراوح درجــة احراقه ــي ت الســوائل الت

ــة. ــة مئوي و55 درج

الغــازات التــي تتســبب، عنــد مالمســتها للــامء أو 	 

الهــواء الرطــب، يف إنتــاج غــازات ســهلة االشــتعال 

ــات خطرية. وبكمي

 االحتياطات: تجنب مالمســة املواد املســببة لالشــتعال 

)مثــل الهــواء واملاء(.

البنزين	 

اإليثانول	 

األسيتون 	 

الربنتني	 

الطالء	 

الزيت املعدين	 

الغاز النفطي 	 

املسال
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الرسم التخطيطي للمخاطر
)الئحة الجامعة األوروبية 2008/1272(

أمثلةاملعنى )التعريف واالحتياطات(

مواد قابلة لالشتعال

التصنيف: املواد أو املستحرضات:

الســوائل التــي تقــل درجــة احراقهــا عــن 21 	 

درجــة مئويــة.

التــي مُيكــن أن ترتفــع درجــة حرارتهــا بإفــراط ثــم 	 

ــد  ــد مالمســتها للهــواء عن ــك عن تشــتعل بعــد ذل

درجــة حــرارة عاديــة دون اســتخدام الطاقــة.

التــي مُيكــن أن تشــتعل فيهــا النــريان بســهولة 	 

ــتمر يف  ــيطة تس ــبب رشارة بس ــك بس ــة، وذل بالغ

ــد. ــن بعي ــى م ــتعال حت االش

ــا 	  ــة حرارته ــع درج ــن أن ترتف ــي مُيك ــازات الت الغ

عنــد مالمســتها للــامء أو الهــواء الرطــب، مــا ينتــج 

عنــه غــازات شــديدة القابليــة لالشــتعال بكميــات 

خطــرية.

املســببة  املــواد  مالمســة  تجنــب  االحتياطــات: 

واملــاء(. الهــواء  )مثــل  لالشــتعال 

البنزين	 

الكريوسني	 

البوتان	 

امليثان	 

األسيتيلني	 

املواد القابلة لالحراق

التصنيــف: املــواد التــي تعمــل كمؤكســدات مقارنــًة 

مبعظــم املــواد األخــرى، أو التــي تُطلــق بســهولة 

تُســّهل  وبالتــايل  الجزيئــي،  أو  الــذري  األكســجني 

ــود. ــراق الوق اح

االحتياطات: تجنب مالمسة مواد الوقود.

األكسجني	 

نرات البوتاسيوم	 

بريوكسيد 	 

الهيدروجني

الغازات املضغوطة

التصنيــف: األســطوانات أو غريهــا مــن حاويــات 

واملضغوطــة،  الضغــط،  تحــت  الواقعــة  الغــاز 

واملذابــة. واملــردة،  واملُســالة، 

مــع  واالســتخدام  والتعامــل  النقــل  االحتياطــات: 

الحــذر الــالزم.

األكسجني	 

 األسيتيلني	 
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الرسم التخطيطي للمخاطر
)الئحة الجامعة األوروبية 2008/1272(

أمثلةاملعنى )التعريف واالحتياطات(

املواد املسببة للتآكل

ــري  ــة تدم ــواد الكيميائي ــذه امل ــبب ه ــف: تس التصني
ــة. ــواد الخامل ــة و/أو امل ــجة الحي األنس

ــد  ــة الجل ــب مالمس ــق وتجن ــات: ال تستنش االحتياط
ــس. ــني واملالب والعين

ــخصية،  ــة الش ــدات الحامي ــداء مع ــك بارت ــِم نفس اح
عــى ســبيل املثــال، القفــازات والنظــارات الواقيــة 

ــل ــدالت العم وب

حمض 	 

الهيدروكلوريك

حمض 	 

الهيدروفلوريك

سام

التصنيــف: املــواد أو املســتحرات التــي قــد تنطــوي، 
ــى  ــد، ع ــراق الجل ــع أو اخ ــاق أو البل ــد االستنش عن
مخاطــر جســيمة أو حــادة أو مزمنــة، وقــد تــؤدي إىل 

الوفــاة.

االحتياطات: يجب تجنب مالمسة الجسم.
ــخصية،  ــة الش ــدات الحامي ــداء مع ــك بارت ــِم نفس اح

ــحات ــات ذات املرش ــال، الكامم ــبيل املث ــى س ع

كلوريد الباريوم	 

أول أكسيد الكربون	 

امليثانول	 

ثاليث فلوريد 	 

البورون

ساّم طويل األجل

التصنيــف: املــواد أو املســتحرات التــي قــد تنطــوي، 
ــع أو االمتصــاص مــن  ــق االستنشــاق أو البل عــن طري
خــالل الجلــد، عــى مخاطــر جســيمة أو حــادة أو 

ــاة بســهولة. ــؤدي إىل الوف ــد ت ــة، وق مزمن

الجســم  مالمســة  تجنــب  يجــب  االحتياطــات: 
ــك التعــرض املســتمر أو  ــالع، وكذل واالستنشــاق واالبت
املتكــرر لركيــزات منخفضــة من املــادة أو املســتحر.

ــخصية،  ــة الش ــدات الحامي ــداء مع ــك بارت ــِم نفس اح
املرشــحات  ذات  الكاممــات  املثــال،  ســبيل  عــى 

والقفــازات وبــدالت الحاميــة

السيانيد	 

النيكوتني	 

حمض 	 

الهيدروفلوريك

مادة مسببة للتهيج

التصنيف: املواد أو املستحرات غري املسببة للتآكل

التــي مُيكــن أن تســبب تهيًجا عنــد التالمس الفــوري أو 

املطــول أو املتكــرر للجلد أو األغشــية املخاطية.

االحتياطــات: يجــب عــدم استنشــاق األبخــرة وتجنــب 

مالمســة تلــك املــواد للجلــد.

احــِم نفســك بارتداء معــدات الحامية الشــخصية، عى 

ســبيل املثــال، الكاممات ذات املرشــحات والقفازات

كلوريد الكالسيوم	 

كربونات الصوديوم	 
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الرسم التخطيطي للمخاطر
)الئحة الجامعة األوروبية 2008/1272(

أمثلةاملعنى )التعريف واالحتياطات(

مواد ضارة

 للمنتجات

الضارة طويلة األجل

قــد  التــي  املســتحرات  أو  املــواد  االتصنيــف: 

أو  االبتــالع  أو  االستنشــاق  طريــق  عــن  تنطــوي، 

امتصــاص الجلــد، عــى مخاطــر صحيــة غــري مميتــة؛ 

ــن أن  ــاق، مُيك ــق االستنش ــن طري ــي، ع ــواد الت أو امل

تُســبب ردود فعــل تحّسســية أو الربــو؛ أو املــواد 

التــي يُشــتبه يف أن يكــون لهــا آثــار مرطنــة أو 

مطفــرة أو ذات ســمية تناســلية.

األبخــرة  استنشــاق  عــدم  يجــب  االحتياطــات: 

للجلــد. املــواد  تلــك  مالمســة  وتجنــب 

صبغة األفيون 	 

)اللودانيوم(

ثنايئ كلورو امليثان 	 

)كلوريد امليثيلني(

السيستئني	 

خطر عى

التصنيــف: مُيكــن أن تؤدي مالمســة البيئــة لهذه املــواد أو 

املستحرات إىل اإلرضار

بالنظام البيئي عى املدى القصري أو الطويل.

االحتياطات: يجب عدم نر املواد يف البيئة. البيئة

الفوسفور	 

سيانيد البوتاسيوم	 

النيكوتني	 

مالحظة هامة.

إلصــدار هــذا الكتيــب باإلضافــة إىل نــص املرســوم التريعــي رقــم. 2008/81، املعــروف أيًضــا باســم »النــص املوحــد حــول 

ــرى  ــومية األخ ــواد الرس ــت وامل ــى اإلنرن ــة ع ــة املتاح ــورات املختلف ــوع إىل املنش ــم الرج ــل«، ت ــالمة يف العم ــة والس الصح

ــن  ــم إجــراؤه، مل يكــن م ــذي ت ــن البحــث ال ــة واســتخدامها. بالنســبة لصورهــا، عــى الرغــم م ــدة للرســوم التوضيحي املفي

ــاح ألداء مســؤولياته. ــه مت ــارش أن ــر الن ــع أصحــاب الحقــوق، يُق املمكــن تتب
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