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 K-1  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

  جدول تعليمات– اجهزة حماية شخصية

 
هل تم ت مالئمة أجهزة الحمایة  •

 الشخصية لكم شخصيا  ؟
هل تالئمكم أجهزة الحمایة الشخصية  •

 جيدا  ؟
هل تم إعطاءآم تعليمات حول آيفية  •

فحص إذا ما آانت األجهزة التي 
ترتدونها قد ارت دیت بالشكل المناسب 

 ؟)مثال  فحص مالئمة جهاز التنفس(
 تم إعطاءآم تعليمات حول آيفي ة هل •

االعتناء والمحافظة جيدا  على أجهزة 
 الحمایة الشخصية الخاصة بكم؟

هل لدیكم أماآن تخزین وتنظيف  •
 مناسبة؟

هل تأخذون حوافز لتشجيع  •
 االستعمال؟

هل ترجعون األجهزة المستعملة أو  •
 المعطوبة حتى تأخذوا إعادة إصدار؟

خصية هل تعتنون بأجهزة الحمایة الش •
 الخاصة بكم بانتظام؟

هل یفحص المسؤول عنكم أجهزة  •
الحمایة الشخصية الخاصة بكم للتأآد 

 من أنها صالحة للعمل؟
هل یدو ن برنامج أجهزة الحمایة  •

 الشخصية استعمال األجهزة؟
هل یراجع مكان العمل الذي تعملون  •

به أوامر االستعمال سنویا  إلعادة 
ال تقييم الحاجة الختيار أو استعم

 أجهزة الحمایة الشخصية؟

 

هل تعلمون أیة أجهزة حمایة شخصية  •
تتطل بها التعليمات الحكومية لألعمال 

 التي تقومون بها؟
ل تعلمون سياسة أو ممارسة ه •

الشرآة المكتوبة التي تحمي 
 االستعمال الصحيح لألجهزة؟

القوانين التي /هل تعلمون المعایير •
تنظ م االستعمال الصحيح لألجهزة 

 عند القيام بأعمال معينة؟
هل تعلمون بالتزام اإلدارة لبرنامج  •

 أجهزة الحمایة الشخصية؟
هل راجعتم أنتم أو راج ع ت لجنة  •

صحة والسالمة أو مندوبون عنكم ال
قوانين أجهزة الحمایة الشخصية 

 وإجراءاتها؟
هل تراجعون تعليمات الوقایة  •

(MSDS) أو الملصقات عند العمل 
مع الكيماویات لتعرفوا أیة أجهزة 

 حمایة شخصية تكون مطلوبة؟
هل األجهزة مرخ صة لالستعمال  •

 المراد القيام به من سلطة المقایيس 
)CSA ،CGSB ،NIOSH ،ANSI(؟ 

هل تم إعطاءآم تعليمات بشكل مالئم  •
عن احتياجات واستعماالت أجهزة 

 الحمایة الشخصية؟
هل تدخلتم في مناقشة عن  •

 استعماالتها؟
هل تختارون أجهزة الحمایة  •

الشخصية المناسبة من بين العدید من 
 الخيارات؟

هل تم توفير أجهزة الحمایة الشخصية 
 المناسبة لكم؟
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K-2  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

  نظ ارات واقية–  حماية شخصيةاجهزة

 
 .آيف تمي زون نظ ارات الحماية

 تحتوي على CSA نظ ارات الحمایة المرخ صة من :العدسات
 وهي أقوى polycarbonateعدسات زجاجية أو بالستيكية أو 

من العدسات العادیة وتكون ضد الصدمات وتأتي بوصفة أو 
 ).مستویة(غير وصفة 

) أو محفور(ر المصنع مكتوب  یكون شعا:عالمة العدسات
 .على آل العدسات المرخصة

 
تكون اإلطارات في نظارات الحمایة أقوى من : اإلطار

صم مت نظ ارات . اإلطارات العادیة وعادة مقاومة للحرارة
 .یة بحيث تمنع العدسات من االندفاع إلى عينيكمالحما

آل إطارات نظ ارات الحمایة : ما هو مكتوب على اإلطار
 وممكن أن یكون Z94-3 مكتوب عليها CSAالمرخ صة من 

 .CSAمطبوع عليها أیضا شعار 

 المالئمة
یختلف حجم . تأآدوا من وضع نظ ارات الحمایة بشكل جيد •

لهذا یجب أن یضع الشخص العين والجسر وطول الهيكل و
 .النظ ارة التي تناسبه والتي توضع جيدا 

ضعوا نظ ارات الحمایة بحيث یرآ ب الهيكل جيدا  على  •
یجب أن یكون اإلطار أقرب ما یمكن للوجه . األذنين

 .ومدع م جيدا  بالجسر فوق األنف

 العناية
 :المحافظة عى نظارات الحمایة

. بعوا تعليمات المصنعات. نظفوا نظ ارات الحمایة یوميا  •
تجنبوا التعامل السيء والذي من الممكن أن یخدش 

تعطل الخدوش الرؤیة وممكن أن تضعف .  العدسات
 .العدسات

ضعوا نظارات الحمایة في مكان نظيف وجاف بحيث ال  •
ابقوا النظارات في علبة . یمكن أن تقع أو یداس عليها
 .عندما ال تكونوا تضعونها

 المنقورة أو ولحمایة المخدوشة أاستبدلوا نظارات ا •
تعطل . المكسرة أو المثنية أو التي ال یمكن وضعها جيدا 

نظ ارات الحمایة المعطوبة الرؤیة وال توف ر الحمایة 
 .الالزمة

 مقارنة بين مواد العدسات
 المادة المميزات المساوئ

 درجة عامة من مقاومة الصدمات •
 اتتقلل الدبابيس من المقاومة ضد الصدم •
 Polycarbonate أثقل من البالستيك و •

 ضد الخدوش •
 ناقل ممتاز للرؤیة •
 فلتر ممتاز لألشعة تحت الحمراء والفوق البنفسجية •
 أنواع عدیدة متوفرة من العدسات لالستعماالت الخاصة •

 زجاج 

 تخدش بسهولة أآثر من الزجاج •
 اختيارات محدودة من األلوان  •

 مواد أقوى لمقاومة الصدمات •
  أخف من الزجاج37 %–لوزن خفيفة ا •
 مرنة أآثر من الزجاج، عدساتها أسهل للتغيير •
 91%ناقلة عالية للرؤیة  •

Polycarbonate 

  Polycarbonateتخدش بسهولة أآثر من •
 Polycarbonateأضعف بالصدمات من  •

 أقوى من الزجاج •
 Polycarbonateاختيارات أآثر من األلوان أآثر من  •
  الزجاج أخف من40 %–خفيفة الوزن  •
 أفضل عازل لطرطشة المعادن •

 بالستيك

 CSA من المرخصة الوحيدة هي والبالستيك Polycarbonate عدسات: مالحظة
  أللوان اللحامD18 الوقایة ) INFOGRAM( الحظوا جدول البيانات 
  عن االختيارK03 الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
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 K-3  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

 ة للعينين والوجه اختيار وقاي– اجهزة حماية شخصية
  

 الخطر األنشطة الخطرة الحماية التي ينصح بها المفتاح
یمكن أن تكون العوینات بدون 

واقي جانبي مالئمة لبعض 
مل الحاالت
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 ♦  h ▲ ■ ثقب ونقر الخشب 
 ♦  h ▲ ■ الشحذ والصقل 
   h ▲ ■ القص/الثقب/تثبيت البراغي 
   h ▲ ■ التكسير 
 ♦  h ▲  الترسيم/الخياطة المستمرة 
   h ▲ ■ معالجة األسالك واألشرطة 
 ♦  h ▲ ■ التفریغ/الطرق 
 ♦  h ▲ ■ العمل بالمخرطة/ضغط الثقوب 

 Aالمجموعة 
/ األجسام المتطایرة 

 الصدمات

 ♦  h ▲ ■ أعمال النجارة 
 ♦  h ▲ ■ اآلالت/العمل بالمعادن الخفيفة 
   h ▲ ■  التعرض للهواء والغبار 
 اللحام المقاوم ■ ∆ ○  ♦ 
◊   h ▲  ملالر/العمل باإلسمنت 
◊ ♦  h ▲  الدهان 
 ♦  h ▲  اإلسمنت/العمل بالجبص 
 ♦  h ▲  تصنيف المواد وخلطها 

  Bالمجموعة 
 الذرات المتطایرة

 األبخرة/ الغبار 

 ♦  h ▲  الصب/التبطين 
  بالنحاس اللحام/ اللحام ■ ∆ ○  ♦ 
 المسامير/لحام النقاط  ∆ ○  ♦ 
 ♦  h ▲  الغمس بالسوائل الحارة 

 Cالمجموعة 
 التوهج/الحرارة

 الحدید المصهور

◊ ♦  h ▲  العمل باألحماض والقلویات 
 ♦  h ▲  الطالء بالمعادن/التخليل 
 ♦  h ▲  تكسير الزجاج 
◊ ♦  h ▲  الرش الكيماوي 
 ♦  h ▲  التعامل بالقطران السائل 

 Dالمجموعة 
 طرطشة الكيميائيات

 

◊   h ▲  التنظيف بالرمل 
 يف بالرشالتنظ      ◊
 الرش الناقص      ◊

 Eالمجموعة 
 الكشط
 النفخ

 الضوء/انعكاس الشمس ■ ∆ ○   
 وميض اللحام ■ ∆ ○   
 العمل باألفران/صب المعادن ■ ∆ ○  ♦ 
 المسامير/لحام النقاط  ∆ ○  ♦ 
 نسخ التصویر/تحميض ■ ∆ ○   

 Fالمجموعة 
 التوهج

 القطع واللحام بالغاز  ∆ ○  ♦ 
 العمل باألفران ■ ∆ ○  ♦ 
 اللحام الكهربائي ■   □  
 القطع المستمر بالغاز ■   □  
 رش وقطع البالزما ■   □  
اللحام الكهربائي مع  طبقة  ■   □  

 الغاز الخامل 

مع ) اإلشعاع(عوینات  1
 واقيات جانبية

 مع )الصدمات(عوینات ا 2
 واقيات جانبية

عوینات آأس العين  3
 )الصدمات(

تطایر (عوینات آأس العين  4
 )الغبار

عوینات آأس العين  5
 ) اإلشعاع(

 )الصدمات(عوینات تغطي  6
تطایر (عوینات تغطي  7

 )الغبار
 ) اإلشعاع(عوینات تغطي  8
الحظوا جدول (خوذة لحام  9

INFOGRAM(البيانات 
 )D18الوقایة ) 

 للوجه واقي  10
 غطاء آامل 11

 اللحام بالهيدروجين الذري ■   □  

 G ,Hالمجموعة
 اعاإلشع

 .بالنسبة الى حمایة العينين والوجه) CSA(لكندیة تم انجاز هذا الجدول حسب تعليمات مؤسسة التعليمات ا
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K-4  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

  األحذية الواقية– اجهزة حماية شخصية

 
. األحذیة الواقية مصممة لحمایة الرجل من العدید من اإلصابات

أآثر اإلصابات شيوعا  بين إصابات القدم هي الكدمات والضغط 
 .والثقوب

(نات الحظوا جدول البيا. اختاروا الحذاء حسب نوع الخطر •
INFOGRAM ( الوقایة Z195" األحذیة الواقية." 

تأآدوا من أنه اجتاز .  CSAاختاروا الحذاء المرخص من  •
المعيار المحدد لتفادي األخطار وأنه یحتوي على النعل 

 .المناسب لظروف العمل

 .جر بوا الحذاء بالمشي حتى تتأآدوا من أنه مریح •
ت العنق العالي تحمي األحذیة ذا.  اربطوا الحذاء بإحكام •

 .من إصابات الكاحل
 .استعملوا غطاء واقي لجعل الحذاء یقاوم الماء •
أعلى القدم بين األصابع (استعملوا حمایة لمشط القدم  •

 .عندما یكون هناك احتمال لإلصابة) والكاحل
 .افحصوا الحذاء بانتظام للتأآد من عدم وجود أي عطب •
  .المعطوبةاصلحوا أو استبدلوا األحذیة المهترئة أو  •

 اختيار األحذية الواقية
.  قدم، رطل45 جول أو Grade III 60یتحمل 

  انش10.5 رطل من ارتفاع 50
. رطل.  قدم50 جول أو Grade II 90یتحمل 

  انش16 رطل من ارتفاع 50
 50. رطل.  قدم93 جول أو Grade I 125یتحمل 

  انش22رطل من ارتفاع 

 300( آغم من الضغط 135 تحمل خصصوا نعل مضاد الثقوب قادر على
ft. lbs. ( سم5بدون أن یثقب بمسمار طوله . 
 یستعمل حيث وجود خطر الثقب* 

یجب أن .  GSA عالمة الكهربائية للصعقات المقاومة الواقية األحذیة تحمل
، ) فولت18,000 (kV 18اختبار قدرة ) تحت ظروف جافة(تتحمل هذه األحذیة 

). mA 1( ميلي أمبير 1التفریغ باألرض ألآثر من  هرتز لمدة دقيقة بدون 60
 . استعملوه عند وجود خطر من تيار عالي*

 صناعة المصابيح •
 محالت التجزئة •
 المشرفين •
 طواقم المكاتب •
 المستشفيات •
 محطات الخدمة •
 األمن •
 طواقم اإلسعاف •

 المخازن •
 ورشات اآلالت •
 صناعة السيارات •
 صناعة الطائرات •
 شرآات الدهان •
 ة المنزليةشرآات األجهز •
 دوائر اإلطفاء •

 شرآات النقل •
 مصانع الحدید •
 البناء •
 المناجم •
 صناعة السيارات •
 مصانع الورق •
 قطع األشجار •

 
 تصنيف األحذية الواقية

برادة  الكيماويات وسادات اإلسمنت االنزالق الماء الدهون الحرارة
 الحديد

 النعل االحتكاك

F G G G X X F F G مطاط منفوخ 
G G G F G G F G G PVCقاسي  
X G X X X X G X X Vibram 
P F P G G G F F F جلد 
F G G X X X F F G Vinyl Flex 
X X X X X X G G X Chemigum (Ambergum) 
G X X G X G X G X Neoprene 
F F G G G X F F X Krayton 
P G G X G X F F G Neo Crepe 
G G X G X X G G X  مطاط قاسي(مطاط( 
G X X X X G X G X Nitrile (Nitilegum) 
G G X X X G G X X Dynatread 
G X X X G X X G G  مطاطSur-Sport 
G X X G X X X F X Polyurethane 
F X X X G G X P F Vylyt 
G G X G X G G X G Crepe 

   P :ال ینصح به   :F جيد   :G جيد جدا     X: ممتاز
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 K-5  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

 تيار وعناية بغطاء الرأس الواقي اخ– اجهزة حماية شخصية

 
تعمل هذه األجزاء مع .  یتكو ن غطاء الرأس من القالب والعالقات

 .بعضها آجزء وتحتاج إلى فحص وصيانة دوریة
الحظوا جدول البيانات . الصحيح للعملاختاروا غطاء الرأس  •

)INFOGRAM ( الوقایة Z94.1"الواقي غطاء الرأس 
 ":بالصناعة

 )حافة آاملة(قبعة  Iالنوع 
 )مع أو بدون قمة(قبعة  IIالنوع 
 استعمال عام حمایة ضد تيار محدود Aصنف
 حمایة ضد تيار عالي  Bصنف 
 استعمال عام، معدنية بدون حمایة ضد  Cصنف 
 التيار

ال تنقلوا غطاء الرأس فيما هو موضوعا  على النوافذ  •
 .الخلفية بالسيارة

 .افحصوا غطاء الرأس قبل آل استعمال •
 لقالبا

من .  یكون القالب صلب وخفيف ومصم م لصد األجسام الساقطة
 .المهم جدا  الصيانة الصحيحة

 ما يجب عمله
افحصوا واستبدلوا القالب الذي یحتوي على اهتراءات أو  •

ممكن القالب الذي یتعرض للحرارة أو . خدوش أو ثقوب
ممكن یظهر . الكيماویات أن یصبح قاسيا  أو سهل الكسر

ممكن أن تكون ألوان  . ضح من التشققات الصغيرةخطا  وا
 .القبعات سيئة أو ذات مظهر طباشيري

استبدلوا غطاء الرأس عندما تبدأ التشققات بالظهور حيث  •
 .ستمدد هذه الشقوق وتتسع

استبدلوا غطاء الرأس الذي یصاب بضربة ولو لم یكن  •
 .هناك أي عطب ظاهر

ان قدرته على أزیلوا وتخلصوا من أي غطاء للرأس إذا آ •
 .الحمایة موضع شك

 ما ال يجب عمله
ممكن للتغييرات أن تقلل . ال تثقبوا أو تغي روا أو تعدلوا القالب •

 .من الحمایة التي یوفرها غطاء الرأس
محاليل الدهان تجعل من . ال تطلوا غطاء الرأس البالستيكي •

استعملوا بدال  من ذلك . غطاء الرأس البالستيكي قابال للكسر
یمكن .  ط الصق لعمل أرقام أو إشارات ألغراض تعریفيةشری

 .طالء غطاء الرأس المعدني
ال تستعملوا معاطف شتویة والتي تحتوي على معادن أو مواد  •

 .موصلة للكهرباء

ال تستعملوا أشرطة الصقة معدنية على غطاء الرأس من  •
 .B نوع

ال تضعوا واقي للذقن فوق الحافة أو قمة غطاء الرأس من  •
 B. نوع

 
 العالقات

تحمل العالقات القالب بعيدا  عن . نظام العالقات مهم آما هو القالب
تبقي العالقات القالب أیضا  في . الرأس وتعمل آممتص للصدمات

 .للهواء بحری ةمكانه فوق الرأس وتسمح 
عي روا رباط الرأس بحيث یكون على الرأس عندما تنحنون  •

 .ولكن ليس بشدة بحيث یبقي عالمة على مقدمة الرأس
الغرض الرئيسي من . تأآدوا من أن العالقات في حالة جيدة •

 .العالقات هو امتصاص القوة
انظروا عن ق رب لفتحات التعيير المتشققة أو المهترئة أو المواد  •

 .هترئة وأیة دالئل أخرىالم
یسبب العرق ودهون الرأس . افحصوا أذن العالقات بعنایة •

ممكن أن تسبب أوقات االستعمال الطویلة عطب . االهتراء
 .العالقات

 .استبدلوا العالقات التي تكون أسطحها مهترئة أو مكسورة •
یجب أن یكون هناك . ال تضعوا أي شئ داخل غطاء الرأس •

یساعد الفراغ في . س عند وضعهفراغ داخل غطاء الرأ
 .امتصاص الصدمة في حال حدوث ضربة للرأس

 الصيانة والفحص
العنایة وصيانة غطاء الرأس ضروریة إذا آان غطاء الرأس 

للحمایة آما هو مقر ر، تتأثر حياة غطاء الرأس باالستعمال العادي 
 .والحرارة والبرودة والكيماویات واألشعة تحت البنفسجية

 .لعالقات والهيكل دوریا نظ فوا ا •
استعملوا إسفنج مبللة أو فرشاة ناعمة مع مسحوق جلي مخفف  •

 .واغسلوه بالماء إلزالة األوساخ والبقع
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K-6  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

  وقاية االذنين– أجهزة حماية شخصية

 
 .تقل ل واقيات األذن قوة الصوت التي تصل األذن

یقل ل الوضع الغير مناسب وانخفاض نسبة الوقت التي وضعت 
 .اقيات األذن فعالية حمایة السمعفيه و

 :اختاروا واقي األذن الذي یكون •
 معيار CSAراجعوا جدول بيانات . مناسب للعمل 

Z94.2" واقيات السمع." 
راجعوا دليل . مناسب لتخفيف موجات الصوت 

 .المصنع
مریح بما فيه الكفایة بحيث یمكن وضعه طوال وقت  

 .التعرض للضوضاء
ممكن أن تكون . خل قناة األذنتدخل سد ادات األذنين دا •

مصن عة أو على شكل قوالب آالواقيات الزجاجية أو 
 .البالستيكية أو القطنية

تكون أغطية األذن من سدادتين لألذنين فوق نهایات قناة  •
 .األذن برباط فوق الرأس

تتكو ن أغطية األذن من مواد مضعفة للصوت وسد ادات  •
تربط األغطية . نخفيفة لألذن ترآ ب حول األذن والصيوا

 .مع بعضهما برباط فوق الرأس
 .ال تستعملوا سم اعات الرادیو آبدیل لواقيات األذن •
 .ال تعدلوا على واقيات األذن •

 العناية
 .راجعوا تعليمات المصنع •
 .افحصوا واقيات األذن بانتظام من أیة اهتراء أو تمز ق •
استبدلوا سد ادات األذن أو أغطية األذن والتي لم تعد  •

 .لحةصا
استبدلوا الوحدة عندما یكون شریط الرأس متمدد آثيرا   •

 .بحيث ال یبقي وسائد األذنين بشكل مریح فوق األذن
 .فككوا أغطية األذن لتنظيفها •
ومن ثم  . اغسلوا واقيات األذن بسائل مخف ف بماء دافىء •

 .اغسلوها بماء دافىء نقي
 تأآدوا من عدم ابتالل المواد المضع فة للصوت داخل •

 .الوسادات
استعملوا فرشاة ناعمة إلزالة دهون الجسم واألوساخ التي  •

 .ممكن أن تجعل وسائد األذنين قاسية
اعصروا الرطوبة الزائدة من األغطية أو السد ادات وبعدها  •

 .ضعوها على سطح نظيف لتجف

 المالئمة
 .ات بعوا تعليمات المصنع •
قناة األذن تأآدوا من أن واقيات األذن تعل ق بشكل تام حول  •

 .عكس جانب الرأس

 مقارنة بين واقيات السمع
 ادة األذن سد  أغطية األذن

 الحسنات
  اختالف أقل بتضعيف الصوت بين المستخد مين-
 . مصممة بحيث تناسب أحجام الرؤوس المختلفة-
 . یمكن رؤیتها من مسافة للمساعدة في مراقبة استعمالها- 
 .مكانها معرفة عدم أو إضاعتها السهل من ليس -
 . یمكن وضعها واألذن ملتهبة قليال -
 

 المساوئ
 أثقل ونقلها أقل-
 . قليال  لالستعمال مع أجهزة الحمایة األخرىة غير مالئم-
 . غير مریحة قليال  بمناطق العمل الحارة والرطبة-
 . غير مریحة قليال  في مناطق العمل المغلقة-
 

 الحسنات
 . صغيرة وسهلة الحمل-
یمكن أن توضع مع أغطية         (ئمة لالستعمال مع أجهزة الحمایة األخرى              مال  -

 ).األذن
 .مریحة أآثر بمناطق العمل الحارة والرطبة-
 . مریحة للعمل في مناطق العمل المغلقة-
 

 المساوئ
 . تتطلب وقتا أآثر لمالءمتها-
 . أصعب قليال  إلدخالها وخلعها-
  تتطلب ممارسات صحية جيدة-
 ج قناة األذنممكن أن تهي  -
 .ممكن إضاعتها بسهولة-
  أصعب قليال  لرؤیة ومراقبة االستعمال-
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 K-7  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

  العناية بأجهزة التنفس– أجهزة حماية شخصية

 
 .افحصوا قبل وبعد آل استعمال وخالل التنظيف •
مرة " لالستعمال الطارىء"افحصوا األجهزة المصم مة  •

 واحدة على األقل آل شهر وبعد آل استعمال 
وا القطع المشقوقة أو المهترئة أو المكسورة أو استبدل •

 .الضائعة أو المستهلكة
 للعنایة CSA 294.4ات بعوا تعليمات المصنع ومعایير  •

 والصيانة
 القطع العليا

 .تأآدوا من أنه ال توجد ثقوب أو تشققات •
افحصوا لوجود التشققات أو الخدوش أو العدسات  •

 . الكاملةافحصول مشابك الترآيب بالقطعة. المرخية
تأآدول من أن مشبك األنف المعدني موضوع بسهولة فوق  •

 .جسر األنف على أجهزة التنفس الممكن التخل ص منها
 العدة / حزام الرأس 

 افحصوا الشریط المنسوج  من الكسر •
 .ابحثوا عن انخفاض المرونة •
 افحصوا االهتراء الشدید  لشریط الرأس •

 صم امات إدخال وإخراج الهواء
من أن الصم ام ومكان الصم ام خاليين من بقایا تأآدوا  •

المساحيق أو ذر ات الغبار أو األوساخ التي یمكن أن تسبب 
 .إغالق ضعيف وبالتالي انخفاض الفعالية

 .استبدلوا غطاء الصم ام المفقود أو المعطل •
 عنصر الفلتر

تأآدوا أن الفلتر والقناع مرخ صين لالستعمال مع بعضهما  •
 .البعض

 .لفلتر لرؤیة إذا ما آان مرخ صا  لمجابهة الخطرافحصوا ا •
 .افحصوا أسنان الفلتر وأسنان القطعة من االهتراء •
 .افحصوا مكان الفلتر من الشقوق واالنثناءات •
افحصوا . افحصوا مؤشر انتهاء الصالحية ألقنعة الغاز •

 .تاریخ انتهاء الصالحية
 نظام التزويد بالهواء

لحقات الترآيب من افحصوا خرطوم تزوید الهواء وم •
 .الكسور والتشققات والعقد

 .افحصوا شدة الوصالت •
تأآدوا من العمل واألوضاع الجيدة لكل صم امات  •

 .المنظ مات أو باقي أجهزة تدفق الهواء األخرى
راجعوا . افحصوا الترآيب الجي د للمنظمات والصمامات •

 .توصيات المصنع
الكربون أو راقبوا عمل عناصر تنقية الهواء وأول أآسيد  •

 .إنذارات الحرارة العالية
 .افحصوا الشقوق بالبدلة أو البلوزة من التمز ق والقطع •
تأآدوا أن شاشات الحمایة موجودة ومرآ بة جي دا  فوق  •

 .)غطاء أو بلوزة آاشطة نافخة(القطعة 
 التصليح والتنظيف والتخزين

 .ال تنظفوا بالمحاليل •
 .ات بعوا تعليمات المصنع •
. وق جلي مخف ف أو خليط من سائل ومعقماغسلوا بمسح •

 ). درجة مئویة60 – 49(استعمل فرشاة وماء دافئ 
اغسلوا بماء نظيف أو اغسلوا مرة بمعق م ومرة أخرى بماء  •

یزیل الماء النظيف السائل أو المعق م الزائد الذي . نظيف
 .ممكن أن یسبب تهي ج أو إلتهاب الجلد

. وا بعالقة مالبسضعوا على رف أو سطح نظيف أو عل ق •
ضعوا جهاز التنفس بحيث ال یجلس مطاط القطعة بطریقة 

 .خاطئة بعد أن یجف
خز نوا جهاز التنفس في نهایة آل دوام لحمایته من الغبار  •

وأشعة الشمس والحرارة والبرودة الشدیدة والرطوبة 
 .الشدیدة والكيماویات

 .لنظ فوا وعق موا أجهزة التنفس المشترآة بعد آل استعما •
اسمحوا فقط للطاقم المدر ب والمؤهل بإصالح أجهزة  •

 .التنفس
 .ال تخلطوا القطع من مصنعين مختلفين •
 .أو الفحوصات/دو نوا التصليحات و •
 . الناتج عن سوء التخزین.افحصوا االعوجاج •

K08 الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 )SCBA(لمعلومات عن أجهزة التنفس الخاصة 
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K-8  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

 )SCBA( أجهزة التنف س الخاصة – ماية شخصيةأجهزة ح

 
افحصوها . افحصوا أجهزة التنفس الخاصة قبل آل استعمال •

 .ونظ فوها بعد آل استعمال
مرة واحدة " لالستعمال الطارىء"افحصوا األجهزة المصم مة  •

 .على األقل آل شهر وبعد آل استعمال
 للعنایة CSA 294.4ات بعوا تعليمات المصنع ومعایير  •

 .والصيانة
اسمحوا فقط للطاقم المدر ب والمؤهل من المصنع لصيانة  •

 .أجهزة التنفس الخاصة
 .ال تخلطوا القطع من مصنعين مختلفين •
 .ابقول سجال  آامال  لكل القطع العليا واالسطوانات •

 النظارة
اغسلوها لوحدها في ماء . افصلوا النظارة عن جهاز التنفس •

ى الصابون باستعمال یحتوي عل) 49oc  –60 oc(دافىء 
 .مسحوق جلي مخف ف

اسكبوا الماء بوضع راحة یدآم على وصلة خرطوم التنفس  •
 .على جسم صمام الهواء الخارج

تخلصوا من الماء الزائد بمندیل ورقي أو قطعة قماش خالية من  •
 .العروق

 .اجعلوها تجف بالهواء •
 .عق موها حسب تعليمات المصنع •
 .افحصوا المطاط من الشقوق •
 .صوا شریط الرأس من التشققاتافح •
افحصوا العدسات من التشققات والخدوش الكثيرة أو أیة عيوب  •

 .أخرى
افحصوا الحلقات والمشدات مع حفظ العدسات من االتثتاءات أو  •

 .بروز بالمعدن
افحصوا صمام الهواء الخارج للتأآد من أنه مثبت جيدا  وآذلك  •

 .غطاء الصمام
الهواء من الدخول بالفتحة افحصوا صمام الهواء، امنعوا  •

إذا آان صمام الهواء الخارج ال یعمل . وأخرجوه ببطء
. بالطریقة الصحيحة، ستشعرون بنفخة هواء قویة في الصدغ

 .اسحبوا الهواء للداخل حيث سيتكون شفط جزئي
ال تخلطوا النظارة ومنظ مات مع قطع ومنظ مات المالئمة  •

 .للضغط
 المنظ م

 خرطوم الهواء ومؤش ر الضغط افحصوا المنظ م وأسنان •
 .والصم امات الرئيسية والموصلة من أي ضرر

 .خز نوا صم ام االسطوانة مغلقا  آليا  •
أخرجوا الهواء المتبقي بالمنظ م بعد آل استعمال مت بعين  •

 .تعليمات المصنع

 أنبوب الهواء
 .مد وا أنبوب الهواء وافحصوه من الشقوق والتمزقات والثقوب •
 .كيتاتافحصوا الكاس •
افحصوا المشد ات والحلقات للتأآ د من أنها مشدودة ومثبت ة جيدا   •

 .وغير مثنية أو متآآلة
إذا آان . اغسلوا أنبوب الهواء منفصال  ودعوه یجف بالهواء •

األنبوب مثبتا  بشكل دائم بالقطعة، اجعلوا أنبوب الهواء یجف 
 .لعدة أیام قبل استعماله
 خرطوم الضغط العالي

 .خرطوم من القطع واالنتفاخات والتسل خافحصوا ال •
 .افحصوا ترآيب خرطوم الضغط العالي والمنظ م من أیة عطل •

 اإلنذار المسموع
 .افحصوا اإلنذار المسموع من أي عطل •
 .نظ فوا األجراس والصف ارات •
إذا آان ال یعمل عندما یصل الضغط . تأآدوا أن اإلنذار یعمل •

.  اإلنذار معطال  من وقت الخدمة، یكون25 %– 20%إلى 
 .أخرجوا اإلنذار من الخدمة
 الحقيبة التي ت حمل على الظهر

افحصوا أشرطة الحقيبة من االهتراء والغرز المقطعة والعد ة  •
 .الضائعة أو المعطوبة

 االسطوانة
تأآدوا من أن االسطوانات مفحوصة من ناحية توازن السوائل  •

وصيانة اختيار  "294.4 رقم CSAآما هو مبي ن في نظام 
 ".واستعمال أجهزة التنفس

افحصوا من القطع أو المؤشرات والتي ممكن أن تسب ب نسل  •
 .في النسيج المرآ ب في غالف االسطوانة

افحصوا االسطوانات التي بدون غطاء من أي عطب ناتج عن  •
 .صدمة

ابحثوا عن دهان مقشور . افحصوا أي دليل للتعر ض للحرارة •
 .أو عدسات مؤشر مصهورة

 رقم CSAوا أن الهواء یناسب جودة البيئة المبينة في نظام تأآد •
 ".هواء التنفس المضغوط "2180.1

 تنظيف باقي القطعة
 .أزیلوا الحقيبة واالسطوانة وترآيب المنظ م •
 .نظ فوا بالماء أو بالماء والصابون •
امسحوا المنظ م وخرطوم الضغط العالي واإلنذار المسموع  •

التي ت حمل على الظهر والعد ة بقطعة واسطوانة الهواء والحقيبة 
 .قماش مبتلة

 .جف فوا بقطعة قماش •
K07 الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 

 ".العنایة وصيانة القطع العليا"لمعلومات عن 
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 K-9  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

  العناية بأجهزة األمان والنجاة – أجهزة حماية شخصية

 
 األجهزة

 .افحصوا األجهزة یوميا  •
 .لمعط لةاستبدلوا األجهزة ا •
استعينوا بخبير متمر س لمعاینة أي  . استبدلوا أیة أجهزة سقطت •

 .عطل مشكوك فيه
 ).جسم الحزام أو العد ة أو الحبل القصير(الشريط المنسوج 

ابدأوا من إحدى . افحصوا آامل الشریط المنسوج من أي عطل •
امسكوا الحزام . Uالجهات واثنوا الشریط المنسوج آحرف 

 بوصات من جانب الجسم 8 – 6ن بعضهما من ویدیكم بعيدة ع
 .والحزام باتجاهكم

انتبهوا للحواف المهترئة والقطع المكسورة والدرزات  •
تظهر قطع الشریط . المسحوبة، الشقوق أو االهتراء الكيماوي

 . المنسوج الجانحة عادة آعناقيد على سطح الشریط المنسوج
 .استبدلوها تبعا  لتعليمات المصنع •

 )شبكال(الربط 
ال . افحصوا الحلقات إذا ما آانت مرخي ة أو مثني ة أو مكسورة •

تقطعوا أو تثقبوا مزیدا  من الثقوب في الحزام أو تقو وا 
 .األطراف

افحصوا الحزام بدون الحلقات من أي اهتراء أو الثقوب  •
 .المتمد دة والتي ممكن أن تسب ب للسان الحزام أن یفلت

یجب أن تكون .  الحواف الحادةافحصوا الحزام من االنثناء أو •
افحص الزوایا ونقاط . المزالج الخارجي واألوسط مستقيم
یجب أن یكرروا إطار .  طاالتصال بعنایة في المزالج األوس

یجب أن .  الحزام ویتحرآوا بحر یة ذهابا  وإیابا  في التجویف
 .تدور البكرات بحر یة على اإلطار

یجب أن .  مكن تحر آهاتأآدوا من أن البراغى مشدودة وال ی •
یكون جانب جسم قاعدة البرغي وزوائد البرغي الخارجي 

 .مستقيمة عكس المادة
افحصوا إذا ما آان هناك براغ  مفقودة ومشقوقة تدل على تآآل  •

 .آيماوي
 الحبل

لفوا الحبل القصير وافحصوه بالكامل من أي عروق غير  •
ناطق تحتوي الم.  واضحة أو مهترئة أو مكسورة أو مقطعة

 .الضعيفة على تغي رات واضحة في قطر الحبل األصلي
استبدلوا الحبل عندما یكون قطر الحبل غير منتظم على طوله  •

 .مع أت باع فترات قصيرة

 ")D"مقاطع الفوالذ المطروق، الحلقات على شكل ( العدة 
استبدلوا الحزام . افحصوا العدة من التشق قات أو األعطاب األخرى •

 ك وال تتحر90oبزاویة " D"لحلقة على شكل إذا لم تكن ا
 ".D"عامودیا  باستقالل تام عن الجسم أو قاعدة الحلقة على شكل 

افحصوا حلقات األداة وخياطة الحزام من أیة حلقات مكسورة أو  •
 .متمددة 

افحصوا حلقات الحقيبة ومقاطع السكين إذا ما آانت مثب تة وتعمل  •
افحصوا السلك إذا ما . داةافحصوا برغي حلقة األ. بشكل مناسب

 .أنفصل أو اهترأ  من داخل أو خارج قاعدة الحزام
افحصوا المقاطع من اعوجاج الخط افات والثقوب أو الشقوق أو  •

یجب أن یجلس لسان الحزام في أنف .  التآآل أو النقور في السطح
یجب أن یبذل . المقطع بدون ثنيه ویجب أال یعو ج أو یعترض

 .ة آافية إلقفال اللسان بقوةزنبرك اللسان قو
 .فحص حزام النجاة

افحصوا آل بوصة من العروق المقطوعة أو الغرز الغير سليمة  •
انتبهوا للشقوق أو األماآن ".  U"بثني الشریط على شكل 

 .المهترئة أو المتآآلة
 .افحصوا حزام االحتكاك من االنزالق والحواف الحادة •
سان الحزام مهترئة ومتمددة استبدلوا الحزام عندما تكون ثقوب ل •

 .جدا 
 التنظيف

 .العنایة البسيطة تمد  من ع مر األداة وتساهم في أدائها
جف فوا الحزام واألجهزة األخرى بعيدا  عن الحرارة والبخار  •

 .والتعر ض ألشعة الشمس فترة طویلة
خز نوا الحزام في منطقة نظيفة وجافة وخالية من األبخرة وضوء  •

 .د آآلةالشمس أو أي موا
 النايلون والبوليستر

آل األوساخ على األسطح بقطعة إسفنج تحتوي على ماء  امسحوا •
ضعوا . اغسلوا قطعة اإلسفنج واعصروها حتى تجف . عادي

قطعة اإلسفنج في محلول مخف ف من الماء والصابون أو 
 .العادي أآثر من الرغوة مع حرآة قویة ذهابا  وإیابا .المسحوق

 .لمنسوج في ماء صافياغسلوا الشریط ا •
علقوا الحزام ليجف ولكن . امسحوا الحزام ليجف  بقماشة نظيفة •

 .بعيدا  عن الحرارة العالية
 القطن

ضعوا . لألوساخ الصعبة والدهون. نظ فوا بنفس طریقة النایلون •
األحزمة بمحلول مكو ن من ملعقة من مزیل الدهون وجالون واحد 

 .استشيروا المور د. من الماء
 . وضع األحزمة بالماء، اغسلوها مرة أخرى وعل قوها لتجفبعد •
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K-10  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

  وسائل وقايةاليدين– أجهزة حماية شخصية

 
ممكن أن تتوف ر . ص م م ت واقيات اليدین لحمایتها من العدید من المخاطر

الدهون الواقية وواقيات األصابع واألغطية . الحمایة بالعدید من الطرق
 . والقف ازات بال أصابع والقف ازاتوالكشتبانات وآم ادات اليدین

 .اختاروا نوع واقيات اليد التي تحمي من الخطر بطریقة مناسبة •
 دليل اختيار واقيات اليدين

 الخطر درجة الخطر المواد الواقية
مطاط ثقيل مقو ى، آتان، جلد  -

 ثقيل مقوى
 
بالستيك، جلد، بوليستر، , مطاط  -

 نایلون، قطن

 شدید
 
 

 أقل شدة

 كاكاالحت

شبك معدني، آتان، جلد ثقيل   -
 مقو ى،  شبك فوالذي

 )نسيج(جلد، قماش،   -
 جلد خفيف، بوليستر، نایلون، قطن  -

 شدید
 

 أقل شدة
 معتدل مع عمل دقيق

الحواف 
 الحادة

یعتمد على العمل الكيماوي،   -
درجة المطاط أو المطاط 
 :الصناعي من المواد التالية

 ,Neopreneالمطاط الطبيعي،  
nitrile butyl Rubber, 

Viton، Polyvinyl 
Chloride،Polyvinyl 
Alcoholومواد أخرى . 

راجعوا معایير 
ACGIH في اختيار 

القماش المضاد 
المصنع أو .  للكيماویات

 أو MSDSأو .المنتج
CCOHS 

الكيماویات 
 والسوائل

جلد، بالستيك أو مطاط معزول،   -
 .صوف، قطن

 البرودة 

زات مطاطية معزولة تفحص قفا  -
  CSAمعایير(لشدة تيار مناسبة 

22259.4 – M1979 ( مع
 .قفازات جلدیة خارجية

 الكهرباء 

أسبست، أسبست مغطى ب   -
neoprene  

-  Nomex, Kevlar,  أسبست 
،جلد neopreneمغطى ب 

 .یتحمل الحرارة مع بطانة
-  Nomex, Kevlar, جلد ،

یتحمل الحرارة مع بطانة، نسيج 
قيبر منسوج ( نسيج منشفة ذات

 ).بالزجاج الصخري
 . مدبوغ بالكروم جلد -
 

فوق (حرارة عالية 
 ). درجة مئویة350

حتى (حرارة شبه عالية 
oc 350.( 
 

 )oc 200حتى (ساخن 
 
 
 

حتى (أقل سخونة 
100oc( 

 الحرارة

آافة أنواع   قطن، مراهم ناقلة، قماش، جلد  -
 العمل

 بالستك خفيف، جلد خفيف،  -
 .قطن، بوليستر، نایلون

منتوج  
 لوث م

مطاط أو بالستيك أو جلد   -
 بخطوط معدنية

 اإلشعاع 

 .تعليمات المصنع للعنایة والحفاظ على القفازاتات بعوا  •
 . من أن القف ازات مالئمة تماما تأآدوا •
یجب أن تكون .  من أن آل الجلد المكشوف مغط ى بالقفازاتتأآدوا •

 فيه الكفایة حتى ال یكون أیة فراغ بين القف ازات القف ازات طویلة بما
 .واألآمام

 القف ازات التي تحتوي على قطع معدنية بجانب أجهزة ال تضعوا •
 ..آهربائية

 . قف ازات بالية أو مهترئةال تستعملوا •
 لئال تعلق القفازات   قف ازات فيما تعملون مع أجهزة متحرآةال تضعوا •

 .بها
 .لتي تحمي من الكيماویات بالماء قبل نزعها جميع القف ازات ااغسلوا •
 وجر بوا القف ازات للتأآد من خلو ها من أي عطب قبل افحصوا •

 .االستعمال
 القف ازات المصنوعة من المطاط أو المطاط الصناعي من افحصوا •

 .التسریبات عبر نفخها

امسكوا القف از آما هو مبي ن واإلبهامين 
 مط وا الكف قليال . بالداخل

 

 

شد وا الجزء المنتفخ من القف از باليد اليسرى مم ا 
 .یسب ب تمد د المطاط وتكبير أي عطب

أرجح القفاز إلى أعلى وباتجاه الوجه مرتين أو 
 ..ثالث مرات إلبقاء الهواء بالداخل

 

إذا آان هناك العدید من القفازات 
 .للفحص، استعمل مضخة هوائية

 لف القفاز وأمسكه بقوة باليد اليمنى

 
لمعلومات K11 الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
 . من الكيماویاتحول القفازات التي تحمي
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معهد الوقایه
والسالمة
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 K-11  اجهزة حمایة شخصية-Kسلسلة 

  قف ازات للوقاية من الكيماويات– أجهزة حماية شخصية

 
اختاروا مادة ونوع القف ازات التي تحمي اليدین بشكل مناسب  •

 .من الخطر
راجعوا المصادر التالية لمعرفة قدرة المادة لحمایة اليدین ضد  •

 :الخطر
 . مصنع الكيماویاتMSDS/ملصق 
 ).ومات األخيرة حول نفاذیتهراجعوا المعل(مصنع القف ازات  
 .استفسارات/ قاعدات بياناتCCOHSخدمة  

افحصوا وجر ب القف ازات للتأآد من خلو ها من أي عطب قبل  •
 .االستعمال

 .ات بعوا تعليمات المصنع للحمایة والصيانة •

 .تأآدوا أن القف ازات مالئمة تماما  •
اغسلوا القف ازات التي تحمي من الكيماویات بالماء قبل  •

 .خلعهم
ممكن أن . قي موا مقاومة المادة تحت ظروف االستعمال •

 . تختلف مقاومتها من مادة معي نة إلى أخرى
 .اعتنوا بالقف ازات بحذر •

 K10 الوقایة ) INFOGRAM(الحظوا جدول البيانات 
لمعلومات عامة حول حمایة اليدین

 
  آمعدلوقت النفاذ بالساعات محسوبنفاذ الكيماویات من مادة القفاز *"
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 المرآب الكيماوي النقي
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 المرآب الكيماوي النقي

 PCBs 8< 8<  1>   1< هيدروآسيد األمونيا  4< 2< 2< 4<  
 >8 <1 <1 <1 <1 <1 Xylene >4 >1 >1 >1 <1 >1  70<%مض الكبریتيك اح 
 >8 >4 <1   >8 Toluene 

disocyanate 
 ماء النار 8< 4< 2< 2< 4< 1< 1>

<1 >8  <1 <1 <1 >4 Trichloroethane >8 >4 >4 >2 >4 >4 >8 هيدروآسيد الصودیوم 
% <70 

>4 >8 >8 <1 <1 >2 >8 Formaldehyde <1  >4 >4 >4 >4  30>%يتریك مض الناح 
<1 >8 >4 <1 <1 <1 <1 Parchloroethylane >2  >2 >2 >1 >2  Ethylene glycol 
>4 >8 <1 <1 <1 >4 >8 Phenol >70%  >4 >4     Vinyl chloride  
>4 >1 >4 >2 >2 >4  Acetic acid   >4  >2 >1  Pentachlo-rophenol 

  >4 >1 >4 >1  Chromic acid >8 >1 <1 <1 <1 <1 >8 Methanol 
   >4 >4 >1  Hydrogen peroxide >4  >4 >4 >4 >4   70<حامض الفوسفوریك%

 تسرب آامل (8<) 8<   تسرب½   (7.9-4) 4<  تسرب (2-3.9) 2<¼  (1-1.9) 1< (0-0.9) 1>
 درجات المواد المصنوع منها القفاز*

مقاومة 
 التمزق

مقاومة 
 الثقوب

مقاومة 
 األوزون

مقاومة 
 الحرارة

مقاومة  المرونة
 القطع

مقاومة 
 االحتكاك

 )الداللة باألمتار(المادة 

G G X X G G F Butyl Rubber (Butyl) 
G G X G G G X Chlorinated Polyethylene 
X X P F X X X مطاط طبيعي 
G X F G X X X Nitrile-Butadiene Rubber (NBR) 
G G X G G  X Neoprene 
G X F G X X X Nitrile Rubber (Nitrile) 
G G X F G G G Nitrile Rubber/polyvinyl Chloride (Nitrite/PVC) 
F P F F G F F Polyethylene 
G G G G X G X Polyurethane 
G F X G P F F Polyvinyl Alcohol (PVA) 
G G X P F P G Polyvinyl Chloride (PVC) 
F F F G G G X Styrene-butadiene Rubber (SBY) 
G G X G G G G )Viton( 

 P :ال ینصح به     :F جيد   :G جيد جدا     :Xممتاز 
 .تبعا  للسماآة المستعملة عند صنع القفاز وإذا ما آانت المادة مدعمة بنسيج من القماش

 . في اختيار القماش المضاد للكيماویاتACGIHاقتبست من معایير *
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K-12  سلسلةK-اجهزة حمایة شخصية  

 برامج– أجهزة حماية شخصية

 
 ةتصميم برنامج األجهزة الحماية الشخصي

أجهزة الحمایة . تأآدوا من أن تأخذوا التحك م الهندسي باالعتبار أوال 
 .الشخصية هي خط الدفاع األخير

تأآدوا من التفاعل والمشارآة اإلیجابية من جميع  •
 .األطراف

 . تأآدوا من أنه قد تم  تعيين منس ق للبرنامج •
برنامج أجهزة الحمایة الشخصية .راقبوا مراحل تطو ر •

 .ني معد  مسبقا حسب جدول زم
 .اعد وا تقييم البرنامج باستمرار •

 اإلستراتيجية الترويجية
 .أعلنوا االلتزام بالبرنامج •
تأآدوا من أنه قد تم  صياغة سياسة الشرآة بشكل واضح  •

 .ودقيق
 .اختبروا برنامج التعليم •

 دراسة مكان العمل
راجعوا ممارسات وإجراءات العمل واألجهزة وتخطيط  •

 .الموقع
وا أساليب تحليل الخطر المهني لتتكامل مع مبادىء استعمل •

 .السالمة والصحة المقبولة في العمليات المحد دة

 االختيار
 .اختاروا أجهزة حمایة شخصية لم جاب هة الخطر •
 .احصلوا على استشارة لالختيار الصحيح •
 .قوموا بتجریب أجهزة الحمایة الشخصية في مكان العمل •
سدیة في أجهزة الحمایة خذوا باالعتبار الراحة الج •

 . الشخصية
 .قي موا اعتبارات التكلفة الستعمال أجهزة الحمایة الشخصية •
تأآدوا من أن أجهزة الحمایة الشخصية تلب ي معایير  •

 ).CSA ،CGSB ،NIOSH ،ANSI(ترخيص 

 المالئمة 
 .تأآدوا من أن البرنامج یتضم ن المالئمة الشخصية لألجهزة •
أآد من أن األجهزة قد ارتدیت بشكل الحظوا المستخد مين للت •

 .مناسب

 العناية
 .افحصوا أجهزة الحمایة الشخصية قبل وبعد آل استعمال •
 .اعتنوا بأجهزة الحمایة الشخصية في جميع األوقات •
 .نظ فوا آل أجهزة الحمایة الشخصية بعد االستعمال •
 .اصلحوا أجهزة الحمایة الشخصية المعطوبة أو المكسورة •
الحمایة الشخصية في مكان ذو تهوئة، نظيف خز نوا أجهزة  •

 .وجاف وخالي من التعر ض ألشعة الشمس أو الملو ثات

 التدريب
تأآدوا أنكم قد تدربتم على مالئمة ولبس والعنایة بأجهزة  •

 .الحمایة الشخصية
تأآدوا من أن برنامج التدریب یشمل معلومات توض ح متى  •

تها وآذلك لماذا یجب أن تلبس أجهزة الحمایة الشخصية وماهي 
 .یجب أن تلبس هذه األجهزة

تأآدوا من أن المستخد مين والمشرفين والذین اختاروا  •
 .والمشترین وأمناء المخازن قد تدر بوا

 الدعم والمساندة
 .تأآدوا من أن برامج التعليم مستمرة •

 تدقيق البرنامج
(الحظوا جدول البيانات .( راجعوا البرنامج سنویا  •

INFOGRAM (ایة الوق K01( 
 .راجعوا وقارنوا سجالت أداء اإلنتاج والسالمة •
برامج أجهزة الحمایة الشخصية  "CCOHSراجعوا وثيقة  •

لمعلومات عامة حول برامج أجهزة " دورها وتطبيقاتها:.الفعالة
 .الحمایة الشخصية

 

 


