
 
 -:تعليمة  أعمال التصنيع  

  

يتم عمل توعية لجميع العاملين قبل بدء العمل وضرورة اإللتزام بها  
 .لتنجب الحوداث 

ولضمان تنفيذ األعمال الخاصة بعمليات التصنيع دون وقوع أى 

حادث أو إصابة أو ضياع للوقت أو الجهد ولضمان سالمة بيئة 
 -:العمل يتم تنفيذ التعليمات اآلتية 

  

 



  
  

يجب إستخدام معدات الوقاية الشخصية كاملة فى جميع األوقات مثل . 1

القفازات واألفروالت ودروع الوجه ونظارات الرايش أسفل قناع الوجه 

والسدادات لألذن وتدريب العمال على استخدامها كما يجب أخذ فترات راحة 

 .طبيعية أثناء العمل متى تطلب األمر ذلك 
يجب عدم إرتداء المالبس الفضفاضة والُحلى ذات األطراف المتدلية . 2

 .بالقرب من اآلالت التي بها أجزاء متحركة
يجب إجراء مناقشات سابقة للعمل وكذلك متطلبات التصريح بالقيام . 3

بالعمل لضمان معرفة كل العاملين بطبيعة العمل الذين هم بصدده وكذلك 

 .مراجعة أى أنشطة أخرى قد تدخل مع تلك المهمة 
ضرورة إجراء الفحص الطبي االبتدائي والدوري واستبعاد المصابين . 4

 .بأمراض حساسية بالجلد والصدر
 .يجب إختبار نسبة الغاز فى الهواء قبل بدء العمل . 5 
 



  
وضع حاجز أو غلق منطقة العمل لحماية اآلخرين وإحتواء . 6

الخطر وتوعية العاملين بـمخاطر العمل وتبصيرهم بطرق الوقـاية 

 .منها
يجب ترك الفرصة للشغلة حتى تبرد قبل العمل عليها وفقا . 7

 .لظروف وتعليمات التشغيل
يجب ربط أو تثبيت الكابالت جيداً فوق األرض لتفادى التعثر بها . 8

. 
 .إستخدام ساللم مزدوجة آمنة للوقوف عليها . 9
ال يتم تغير أحجار الجلخ أو إسطوانات القطع إال من خالل . 10 

العاملين المدربين والتأكد من إختبار القرص قبل العمل مع ضرورة 

 وضع غطاء االمان قبل التشغيل



  
تـختبر آالت الرفع المستخدمة بالورشة بصفة دورية منتظمة . 11

 .بواسطة مسئولين مـختصين
يجب التأكد من وسائل التهوية الكافية وتجديد الهواء فى . 12

 .منطقة اللحام بإستخدام الشفاطات وخالفه 
يجب التأكد من وجود الماسك الواقى بالزجاج المناسب لشدة . 13

 .الضوء 
يجب التأكد من وجود معدات اإلطفاء المناسبة بجوار منطقة . 14

 .العمل 
يجب التأكد من عدم وجود مواد قابلة لإلشتعال أو اإلنفجار . 15

 .بالقرب من مكان العمل 



  
حظر تــخزين كميات من صفائح الزيوت أو الدهـانات بالورشة . 16

الزائدة عن حاجة العمل اليومى كما يحظر إلقاء األسطبة الـملوثة 

 .بزيوت الدهانات بالورشة
 .يجب التأكد من العزل التام لمقبض اللحام قبل البدء بالعمل . 17
بالطريقة ( الماس ) يجب التأكد من نقط إتصال الخط األرضى . 18

 .الصحيحة وكذلك سالمة كل التوصيالت 
يجب التأكد من أن كل المعدات واألدوات الكهربية والكابالت . 19

 .خالية من أى أعطال أو تلفيات 
 .يجب التأكد من صيانة أى أعطال أو تلفيات . 20

 



  
يـجب االهتمام بنظافـة األرضيات بصفة مستمرة والتأكد من . 21

خلوها تماماً من جميع المخلفات وعدم ترك األسطبة على األرض 

سواء كانت نظيفة أو ملوثـة وعزل األرضية والحفاظ عليها دائماً 

 .جافة و إستخدم الفرش عند تنظيف الحطام و األنقاض
يجب عدم لحام أى تنك وقود إال بعد فكه وتنظيفه جيداً وعدم . 22

 .لحامه وهو مغلق 
التأكد من توافر مواد اإلسعافات األولية بالورشة بصفة مستمرة . 23

 .وإبالغ المختص فى حالة عدم توافرها أو تواجدها 
 .يحظر التدخين داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك. 23

  
 




