
  تعليمة مهمات الوقاية الشخصية



يتم تدريب العامل على االستخدام الصحيح لمهمات  -

الوقاية الشخصية لتوفير األلفة بينهما حتى تكون جزء من 

 .برنامج عمله اليومي 
إلزام العاملين على استخدام مهمات الوقاية الشخصية  -

وتنظيم برامج التوعية لهم لتوضيح فوائدها في تجنب 

 لهم   بجانب  اإلصاباتوقوع 
عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمر لهذه 

 .المهمات



 : أنواع مهمات الوقاية الشخصية *
 :المالبس الواقية   -1

في حماية جسم ( األفرول ، المراييل ) تستخدم المالبس الواقية مثل  -

العامل من األضرار المختلفة في بيئة العمل والتي ال توفرها المالبس 

 .العادية
 .الكيماوية المراييل تستخدم لحماية الجسم من تأثير الحرارة والمواد  -

 
 الفئة المستعملة الهدف من اإلستعمال مادة التصنيع إسم المعدة

 المرايل

 عمال اللحام الوقاية من الحرارة الجلد

 قسم المخازن الوقاية من األتربة واألوساخ القماش

 البالستيك المرن
الوقاية من الكيماويات 

 والسوائل
 المتعاملين مع الكيماويات



 :معدات حماية السمع  -2
(   سدادات أو أغطية لألذن) تستخدم معدات حماية السمع  -

للوقاية من التأثيرات السلبية الضارة للضجيج على الجهاز 

السمعي وعلى الجسم بشكل عام، حيث تعمل هذه المعدات على 

الحد ) خفض مستوى الضجيج إلى الحد الذي يعتبر فيه آماناً 

 (ديسبل  85المسوح به 

 :سدادات األذن  

تعمل سدادات أألذن على خفض مستوى الضجيج ـ وتصنع من  -

الممزوج ويجب أن ( مطاط أو بالستيك ) اللدائن المعالج كيميائياً 

تنطبق تماماً باألذنين الخارجية حتى ال يسمح بمرور الهواء 

 .إليها

 :أغطية األذن  

تستعمل أغطية األذن بحيث تغطي األذنين بإحكام وتستخدم في  -

 .األماكن ذات الضجيج العالي
 



 :الجهاز التنفسي  معدات حماية  -3
ه المعدات تكون على هيئة كمامات وأقنعة توضع على الوجه بحيث هذ -

 .يغطي الفم واألنف أو الوجه بأكمله
 :كمامات ورقية  

تستخدم في حالة تداول المواد التي في صورة أتربة كيماوية دقيقة وهي  -

عبارة عن مرشحات مصنوعة من مادة ورقية يمكن تثبيتها وفكها بسهولة 

عند اللزوم فتمنع وصول األتربة إلى األنف ويصل الهواء إلى الجهاز 

 .التنفسي نظيفاً 
 Chemical Cartridge Respirator:القناع الواقي الكيماوي 

يستخدم هذا القناع لوقاية الجهاز التنفسي من األبخرة والغازات الضارة، 

ويمكن إيجاز عمل القناع في أنه يحتوي مادة كيماوية تتميز بقدرتها على 

 إمتزاز الكميات المحدودة من الملوثات الضارة /امتصاص



   All Service Masks:الكمامات الشاملة 

وهذا النوع يمكن استخدامه للوقاية من مختلف الملوثات مثل األبخرة 

والغازات واألدخنة وهي مناسبة للوقاية من أول أكسيد الكربون، وهي 

 .مزودة بوسيلة لتوضيح الوقت الزمني عند االستخدام 
 Air Line Respirator: جهاز الوقاية الهوائي 

يتصل الجهاز بخرطوم لتوصيل الهواء المضغوط بدرجة معينة ويستخدم 

 في حالة التعرض لتركيزات ضئيلة من الملوثات
 Full Face Masks:  أجهزة التنفس الكاملة

تستخدم هذه األجهزة في حالة التعرض للغازات السامة أو الحاجة غلى 

ويحتوي الجهاز على اسطوانة أكسجين . األكسجين مثل أعمال الغوص 

بوزن مناسب مزود بصمام تحكم ووسيلة للتنفس، كما تحتوي على 

بها مادة كيماوية المتصاص ثاني أكسيد ( اسطوانة صغيرة ) خرطوشة 

 .الكربون الناتج من عملية التنفس
 



 :معدات حماية اليدين  -4
المتنوعة وتختلف  Glovesتستخدم في هذه الحالة القفازات  -

أنواع القفازات حسب نوعية التعرض للملوثات الضارة وغيرها 

من المخاطر المختلفة التي تتعرض لها اليدين كونهما الوسيلة 

 .  المباشرة التي يتم العمل بواسطتها
  

 :أحزمة األمان
تستخدم هذه األحزمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط من 

أماكن مرتفعة مثل عمال البناء وغيرهم ممن يستدعي طبيعة 

ويستخدم لذلك أحزمة مزودة . عملهم الصعود إلى أماكن عالية 

بوسيلة تثبيت بجسم العامل ووسيلة تثبيت أخرى يتم تثبيتها بجسم 

 .ثابت بمكان العمل 



 الفئة المستعملة الهدف من االستعمال مادة التصنيع المعدة

 القفازات

 العام لالستعمال األوساخ الوقاية من القماش

 األطراف الحادة لنقل المواد ذات األطراف الحادة الوقاية من الجلود

 الكيماويات التعامل مع  المواد الكيماوية الوقاية من البالستيك

 الكهرباء عمال الكهرباء الوقاية من المطاط

 عمال اللحام الحرارة الوقاية من االمينت االسبست أو

النسيج  الجلود ذات

 الفوالذي
 عمال المكابس الميكانيكية التأثيرات



 :معدات حماية القدمين  - 5
لحماية القدمين من خطر سقوط المواد عليها أو تعرضها  -

 .لالصطدام 
 :معدات حماية الوجه والعينين  -6
 

 الفئة المستعملة الهدف من االستعمال مادة التصنيع المعدة

 الشفاف البالستيك النظارات

ماية العينين من ح

تطاير الغبار 

 الدقيقة واألجسام

 لالستخدام العام

 الواقيات

أو  الفيبرجالس

مواد معدنية 

 عاكسة للحرارة

الحرارة  الحماية من

العالية واإلشعاعات 

وطرطشة المواد 

 المنصهرة

 اللحام والقطع والسروخه



 مهمات الوقاية الشخصية واألقسام المستخدمة لها

 مهمات الوقاية
 القسم             

 اإلستخدام

 حماية الجسم      المريلة الواقية

 حماية اليدين    

 حماية العين

حماية الوجه   

حماية الجهاز 

 التنفسي

حماية الجهاز 

 التنفسي

 حماية السمع

 حماية السمع

 حماية القدمين



 الشروط الواجب توافرها بمهمات الوقاية الشخصية

يتم اختيار مهمات الوقاية الشخصية بحيث تكون   يجب أن -1

مطابقة للمواصفات العالمية حتى تقلل اإلخطار التي تستخدم من 

أجلها ألقل حد ممكن ، أي أنها يجب أن تكون فعالة في الوقاية 

.من المخاطر التي يتعرض لها العامل  

يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة  -2

االستخدام ، بمعنى أن تمكن العامل من القيام بالحركات 

الضرورية ألداء العمل وإنجاز المهام بدون صعوبة وحتى ال يتم 

.إهمال استخدامها من قبل العامل  

 



 

يجب أن يكون حجمها مناسباً وشكلها مقبوالً، وأن تتحمل  -3 

.ظروف العمل بحيث ال تتلف بسهولة  

 واجبات العامل تجاه مهمات الوقاية الشخصية 

يجب تدريب العامل على االستخدام الصحيح لمهمات الوقاية   -4

الشخصية لتوفير األلفة بينهما حتى تكون جزء من برنامج عمله 

.اليومي   

يجب تطبيق لوائح وأنظمة السالمة بالمنشأة إللزام العاملين   -5

على استخدام مهمات الوقاية الشخصية وتنظيم برامج التوعية 

لهم لتوضيح فوائدها في تجنب وقوع اإلصابات لهم بجانب 

.عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمر لهذه المهمات  



 :شروط ومواصفات خاصة البد أن تتوافر في واقيات الرأس
يجب أن تكون الخوذات من مواد خفيفة لكنها مقاومة للصدمات بحيث . 1 

 .  ال تشكل ثقالً على الرأس 
يجب أن تكون الخوذة مزودة بسير جلدي عند العمل بأماكن مرتفعة . 2 

 .مثل أعمال البناء
أن تكون المواد المصنعة منها الخوذة لها القدرة على العزل  يجب. 3

 .الكهربائي 
 .يجب أن ال تسمح بنفاذ السوائل من خاللها . 4
في األماكن التي يتعرض فيها العمال لمخاطر الحرارة  يجب. 5

 .المنخفضة
يجب أن تحتوي الخوذة على مادة من الصوف بداخلها باإلضافة إلى . 6 

 .غطاء للرقبة يركب تحت الخوذة مباشرة 
يجب أن تّميز القبعات المخصصة لكل فئة من العمال بلون محدد على . 7 

 .حسب طبيعة العمل 
 



 نموذج تسليم مهدات الوقاية الشخصية


