
 أعمال الرفع 
 



 :الرفع اليدوي  •
أسأل نفسك هل  –فكر في الحمولة  –قبل قيامك بأي حمل . 1

بمقدرتك حملها بمفردك أم تحتاج لمساعدة ميكانيكية أو مساعدة 

 .زميل؟
 



يجب قبل الشروع فى رفع أى حمل التأكد ومعاينة الحمل . 2

جيداً للتأكد من عدم وجود حواف حادة أو مسامير أو أسطح غير 

سليمة أو عليها زيوت أو شحومات قد تسبب إنزالق أو تشكل 

.خطراً   
 



 
يجب التأكد من أن المنطقة التى سيتم بها رفع الحمل ونقله ، . 3

 .خالية من أى عوائق أو شئ يسبب إنزالق 
ينبغى الوقوف بجانب الحمل مع تثبيت القدمين ، بحيث . 4

يمكنك رفع الحمل رأسياً من وضع الجلوس لوضع قائم مع 

اإلحتفاظ به قريباً من الجسم ، منعاً لإلنحناء وتعرض الجسم 

 .  إلجهادات غير ضرورية كما هو موضح بالشكل 
 





عند رفع الحمل يجب مراعاة ثنى الركبتين وإستقامة الظهر . 5

مع تثبيت المرفقين للداخل واإلستعانة بعضالت الساقين عند 

.الرفع وذلك لوقاية العمود الفقرى من أى إصابة   
 

 الوضع الخاطئ                                                                                  األوضاع الصحيحة لرفع األحمال يدويا  
  



يجب رفع األحمال بكال اليدين ولسيت باألصابع فقط ، . 6

ويتعين وضع األحمال على قطعة خشبية فى حالة عدم إمكانية 

 .إدخال كال اليدين أسفل الحمل 
فى حالة قيام أكثر من شخص برفع حمل ، يراعى أن يكونوا . 7

ذوى أطوال متقاربة وأن يتم التنسيق أثناء عملية الرفع واإلنزال 

منعاً لعدم زيادة الحمل على شخص دون آخر للوقاية من إحتمال 

 حدوث إصابات
 



يجب التأكد من وزن الحمل قبل البدء برفعه وفى حالة . 8

األحمال ذات األحجام الكبيرة أو المرتفعة يجب نقلها بدحرجتها 

على األرض ، ويراعى إرتداء القفازات المناسبة وعدم مالمسة 

 الحواف الخشبية أو المعدنية البارزة 
 



فى حالة رفع األحمال إلى مستوى عال يجب رفعها إلى . 9

 .مستوى متوسط ثم تكملة الرفع للمستوى المطلوب 
فى حالة رفع األحمال الطويلة كاألخشاب وما شابهها يجب . 10

 .اإلنتباه لنهايتيها لتفادي إصابة الغير وإعتراض السير
في حالة رفع األحمال التي تحتوي على مواد خطرة يجب . 11

 .إتباع إرشادات السالمة الخاصة بها
فى حالة إنزال األحمال يتم رفعها ونقلها بعكس ما هو متبع . 12

 عند الرفع من حيث ثنى الركبتين مع إستقامة الجسم وينبغى

 .وضع الحمل على سطح مستوى لمنع إنهيار أو سقوط الحمل
يراعى قبل البدء برفع الحمل التأكد من أن الممرات خالية . 13

 .من العوائق التى قد تسبب إصابات 
 



يراعى إرتداء مالبس العمل والتى تكفل الحماية للجسم مع . 14

 .عدم إشتباكها مع األحمال أثناء نقلها 
يجب نقل األوعية ذات المساحات الكبيرة والتى تزيد عن . 15

المساحة المسموح بها فى عربات النقل اليدوية المخصصة لذلك 

 .الغرض 
 

 (رافعة ) نقل األحمال واألجزاء المعدنية بإستخدام عربات النقل ذات المنصة 

 وفقا  لمساحات حملها



أثناء التعرض لألعمال الشاقة ، بسبب نقل أو تداول  -16

األحمال أو لطول فترات العمل يجب الحصول على فترات راحة 

كافية وذلك إلنعاش الجسم وتهدئة العضالت والقلب والرئة حيث 

يتسبب اإلرهاق الشديد لدى بعض العاملين فى حوادث جسيمة 

وغير متوقعة كما يجب الحصول على تغذية جيدة وشرب كميات 

.وافرة من المياة خاصة عند درجات الحرارة العالية  
 


