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يجب أن يكون قطر أو سماكة المواسير أو المواد المكونة   -1

 (.ملم 6)بوصة      ¼ للدرابزين على األقل 
 1.1)بوصة  42الجزء العلوى للدرابزين يكون على إرتفاع   -2

m)  من سطح العمل أو المنصة ، والجزء األوسط من الدرابزين

 . (cm 0.53)بوصة  21يكون على إرتفاع 
يجب أن يتحمل الجزء العلوى من الدرابزين قوة ضغط   -3

رطل على األقل من الجهتين  والجزء األوسط  200تعادل 

  .رطل 150يتحمل قوة ضغط ال تقل عن 
 

      Guardrail Systems      نظام الدرابزين  1



  
 8المسافة بين األعمدة الرأسية المكونة للدرابزين ال تزيد عن  -4

 . (m 2.5)قدم 
يجب أال تكون هناك أية أجزاء حادة أو مدببة فى المواد   -5

المكونة للدرابزين حتى ال تعرض العاملين لخطر اإلصابة 

 بالجروح



  
 -:أعمال السقاالت  2 

 .يلتزم كل العاملين بإرتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة . 1
كل سقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل على األقل أربعة . 2

 (.  WORKING LOAD)أمثال حمل العمل
يتم تركيب وتعديل السقاالت بواسطة متخصصين ومؤهلين . 3

 .لهذا العمل 
يحظر بناء وتركيب السقاالت على البراميل والرصات . 4

 .والقواعد الغير ثابتة حيث تكون عرضة لإلنهيار 
 



  
على أعمدة رأسية ( تسوير المكان)تركب الحواجز الواقية . 5

VERTICAL POSTS    أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها

 .سم  240مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 
يجب أن تكون الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حمالً . 6

كيلو  120واقعاً على أى نقطة فيها وفى إتجاه مقداره ال يقل عن 

 .جرام 
 WAYS OFضرورة قرب وسائل الوصول ألى السقالة . 7

ACCESS . 
يجب ربط السقالة إلى المبنى أو إلى أى هيكل صلب فى حالة . 8

 .زيادة إرتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها 
 



  
تعتمد قوة ومتانة أية سقالة على القاعدة وترجع معظم حوادث . 9

إنهيار السقاالت إلى ضعف القاعدة ، لذا يجب اإلهتمام بقوة 

 .ومتانة القاعدة 
 .يجب تثبيت ألواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها . 10
متر أفقياً  9يتم ربط السقاالت بالمبنى بمسافات ال تزيد عن . 11

 .متر رأسياً  7.8و 
 FALLيجب توفير وسائل الحماية من السقوط . 12

PROTECTION  متر 2من السقاالت التى يزيد إرتفاعها عن 



يجب عدم السماح بدهان السقاالت بأى طالء يمكن أن يخفى . 13

 .أو يغطى أية عيوب بها 
يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد على . 14 

 .السقاالت كما يجب إخالء السقاالت عند نهاية كل وردية 
متر بين السقاالت وخطوط  3يجب ترك مسافة ال تقل عن . 15

 .الكهرباء 
 6فى حالة السقاالت المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط . 16

 وزنها + مرات الحمولة الكلية للسقالة 
  

 



  
 -:العمل على إرتفاعات  3   
يجب على العاملين إرتداء األحزمة لتقيهم من السقوط من على . 1

 .إرتفاعات وخاصة إذا لم يكن هناك مدخل ثابت بمكان العمل 
 .يجب فحص ومراجعة معدات األمان والسالمة قبل إستخدامها .2
يجب على العاملين التأكد من أن كل المواد واألدوات والمعدات . 3

 توضع فى مكان أمان كل األوقات 
يجب وضع حواجز حول مكان العمل لحماية العاملين اآلخرين .4

. 
يجب تخصيص مشرف أمن صناعى لمراقبة اآلخرين أثناء . 5

 .عملهم ومالحظة إذا كان هناك إحتمال سقوط أى شئ 
 



  
 .يجب عدم دهان الساللم مطلقاً ألن الدهان قد يخفى ما بها من عيوب . 6
يجب إزالة الساللم المعيوبة من الخدمة وتكهنها بالشكل الذى يمنع . 7

 .إستخدام اآلخرين لها أيضاً 
 .يجب عدم وضع المهمات الثقلية أبداً على السلم . 8
يجب توفير شخص أخر يعمل على تثبيت السلم من القاعدة حتى يتم . 9

 متأمين الشخص على قمة السل
 .يجب على العاملين التأكد من تطبيقهم لنظام األمن فى العمل .10
 .التفتيش الدوري على تصاريح العمل . 11
 .التسجيالت الخاصة بتصاريح العمل . 12

  
 



  
 -:الرفع والتعتيق اآللى 

 
ولضمان تنفيذ األعمال الخاصة بعمليات الرفع والتعتيق دون 

وقوع أى حادث أو إصابة أو ضياع للوقت أو الجهد ولضمان 

 -:سالمة بيئة العمل يتم تنفيذ التعليمات اآلتية 
 



  
يلتزم كل العاملين بإرتداء جميع مهمات الوقاية الشخصية . 1

 .المناسبة 
 .التأكيد على جميع معدات الرفع قبل البدء فى العمل . 2
 .التأكيد على مساعدين الونش أنهم بعيدون فى حالة الرفع . 3
التأكيد على وجود حواش بالحمل حتى يمكن التحكم به من . 4

 على بعد وبدون الوقوف تحت أو بجوار الحمل 
 .ال تترك المعدة وعليها حمل معلق . 5
على ربط الخامات والمواد من مكانين متوازيين التأكيد . 6

 .لسهولة الرفع 


