
 تعليمة االماكن المغلقة
 



يتم عمل توعية لجميع العاملين بمخاطر العمل داخل األماكن 

 .المغلقة قبل بدء العمل 
ولضمان تنفيذ األعمال الخاصة بعمليات الدخول إلى األماكن 

المغلقة دون وقوع أى حادث أو إصابة أو ضياع للوقت أو الجهد 

 -:ولضمان سالمة بيئة العمل يتم تنفيذ التعليمات اآلتية 
 confined)يجب إعتماد تصريح الدخول لألماكن المغلقة. 1

space permit)   قبل بدء العمل محدد به المخاطر المحتملة

ووسائل مواجهتها وكذلك مرفق معه شهادة عزل مصادر الطاقة 

 .وتصريح أعمال ساخنة إن وجدت
ال يسمح بوجود أى شخص غير الموجود أسمائهم بالتصاريح . 2

المعتمدة واألخذ فى اإلعتبار تاريخ إنتهاء التصريح وتجديده إن 

 .لزم األمر إستمرار العمل 
 



المكان المغلق تأميناً كامالً من / يجب التأكد من تأمين الوعاء . 3

حيث عزل مصادر الطاقة وكذلك التأكد من توافر وسائل اإلطفاء 

بالقرب من مكان العمل مع وجود عمال اإلطفاء بالموقع لحين 

 .إنتهاء العمل خاصة عند وجود أعمال ساخنة بالموقع 
التأكد من قياس نسب الغازات قبل الدخول ودورياً اثناء العمل . 4

 :وتسجيلها بالتصريح كما يلى 
باستخدام %  23.5:  19.5نسبة األكسجين تتراوح بين / 1 

 جهاز قياس االكسيجين معاير  
نسبة الغازات القابلة لإلشتعال أو السامة أو الخطرة ال تزيد / 2 

 .من الحد المسموح للتعرض أو اإلشتعال %  10نسبتها عن 
درجة الحرارة )مراقبة بيئة العمل داخل االماكن المغلقة / 3 

 (  والرطوبة
 



وقف العمل عند حدوث أى تغير فى نسب الغازات عن الحد المسموح . 5

 .به 
على االقل خارج المكان ( attendant)ضمان وجود عامل مساعد . 6

  entrantالمغلق مزود بأجهزة اتصال مع العامل داخل المكان المغلق 

 .  بحيث يتعرف على حالته ومقدرته على اتمام العمل دون اصابة
تأمين بيئة العمل تأميناً كامالً من قبل مشرف السالمة والصحة المهنية . 7

وتذويد المدخل بسجل للدخول والخروج ممهورا بتسجيل الوقت والتوقيع 

 .للتعرف على االشخاص داخل المكان المغلق
عند ضرورة العمل بوسائل أنارة كالكشافات وخالفه من  يجب . 8

مثال فى )إستخدام النوع المضاد للشرر أو اإلنفجار ، كذلك إن لزم األمر

عند نقص ( BLOWER)تأمين تيار هواء مستمر بواسطة ( حالة اللحام

 .الهواء الجوى بداخل الوعاء أو لتجديده
 


