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 مقدمة  -1
 عاملون مولدیه أبوظبيداخل إمارة  منشاطه ونمارسی الذین أصحاب العملیسري هذا الدلیل على كافة  )أ (

الطقس (العمل في أماكن كل من األجواء  هذهتتضمن حیث  مرتفعة، حرارةذات درجات یعملون في أجواء 
 البیئاتوغیرها من أو التنور (األفران  موقع العمل والعملیات التي تتم داخلخارجیة خالل أشهر الصیف) 

 التي تستلزم العمل في درجات حرارة مرتفعة).

التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات هذا الدلیل الفني تم وضع  )ب (
في حال تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي و  .المتحدة وٕامارة أبوظبي

  المتطلبات األكثر صرامة من بینها. إتباع أصحاب العملسلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 
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 التدریب والكفاءة -2
كل  تتوافق مع متطلبات السالمة والصحة المهنیةن برامج التدریب المتعلقة بمن أالتأكد  أصحاب العمل على )أ (

 :مما یلي

التدریب والتوعیة " )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )1(
 ؛"والكفاءة

المؤسسات تسجیل " )7.0( اآللیة –لسالمة والصحة المهنیةل اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  )2(
 ؛ "السالمة والصحة المهنیة المهنیة العاملة في مجال

 تسجیل ممارسي" )8.0(اآللیة  - لسالمة والصحة المهنیةلاإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  )3(
   . "لسالمة والصحة المهنیةا

بلغة یستطیعون فهمها،  مرتفعة الحرارة أماكنالذین یعملون في  العاملینالتدریب المناسب لكافة  توفیر یجب )ب (
 . موكلة إلیهمأیة أعمال بوذلك قبل البدء 

بلغة یستطیعون فهمها، وذلك  الطقس الحاربالتوعیة العامة بخصوص العمل في  العاملینتزوید كافة  یجب )ج (
، على أن تشمل في هذا الشأن وزارة الموارد البشریة والتوطینأشهر الصیف وفقًا لما ینص علیه قرار  طوال

 أنشطة التوعیة النقاط التالیة: 

 الحرالتدریب على مخاطر العمل في  )1(
 نظام غذائي متوازن ٕاتباعو  القدر المطلوب من السوائل في الجسممعلومات حول أهمیة الحفاظ على  )2(
 تعرض للحراألمراض المرتبطة بال وأعراضالتعرف على عالمات  )3(
االحتیاطات الواجب كذلك و  ،مخاطر العملبالحر كأحد فیما یتعلق لمناسبة المعلومات والتوعیة ا )4(

(مثل: الملصقات ونشرات  للحرعن التعرض الناجمة اتخاذها لتفادي اإلصابات واألمراض 
 المعلومات واألفالم التدریبیة والعروض التقدیمیة)

لظروف حراریة لعاملین المعرضین ل المستمرةالتوعیة  التي تهدف إلىالمعلومات وحمالت التوعیة  )5(
 شدیدة االرتفاع

لون البول في  مراقبة عبرفي الجسم  السوائل مستویاتعرض ملصقات توضح آلیات مراقبة  )6(
اإلطار العام لنظام إمارة  ضمنالبول یبین معنى لون  مخططل نموذجهناك المراحیض والحمامات (

 )"الحرالسالمة في " –الفني  الدلیل اإلرشادي – أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

التدریب  العاملون، یجب أن یتلقى المعنیة الصیفالعمل وقبل بدایة أشهر االلتحاق بأیام من  10خالل  )د (
 على:

 ،اآلخرینلدى و  یهملدتعرض للحر كیفیة التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بال )1(
 وكیف ترتفع حرارة الجسم أكثر مما ینبغي

وٕاضافة كمیة إضافیة قلیلة من الملح ساعات)  3-2ماء على األقل كل المیاه (لتران  شربأهمیة  )2(
 الى الوجبات
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 في الجسم السوائلللتعرف على مستویات  المراقبة الذاتیة للون البول كیفیة )3(
 العمل وفترات الراحة وأثر المالبس على الشعور باإلجهاد الحراريسرعة أهمیة التأقلم وتنظیم  )4(
ها لالتصال بالمسعفین و/أو المساعدة الطبیة لدى الشعور بأعراض إتباعاإلجراءات الواجب  )5(

 بالتعرض للحرإصابة/مرض مرتبط 
 صاحب العملالخاص بمتطلبات برنامج اإلجهاد الحراري  )6(

 :ما یلي قد تلقوا التدریب المناسب على على العمل التأكد من أن المدیرین والمشرفین أصحاب العملعلى  )ه (

وكیف ترتفع حرارة الجسم  بالتعرض للحریفیة التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة ك )1(
 أكثر مما ینبغي

 بالتعرض للحراالحتیاطات الواجب اتخاذها لوقایة العاملین من األمراض المرتبطة  )2(
 الراحة المناسبة الستعادة النشاطفترات  وٕاتاحةلسرعة عمله الشخص تنظیم  أهمیة )3(
 ها لالتصال بالمسعفین و/أو المساعدة الطبیةإتباعاإلجراءات الالزم  )4(
 صاحب العملمتطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص ب )5(

 :ما یلي من أن المسعفین األولین قد تلقوا التدریب المناسب علىالتأكد  أصحاب العملعلى  )و (

كیف ترتفع حرارة الجسم أكثر مما ینبغي وكیفیة التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة  )1(
 وأنواعها المختلفةبالتعرض للحر 

 بالتعرض للحراالحتیاطات الواجب اتخاذها للوقایة من األمراض المرتبطة  )2(
 بالتعرض للحراإلسعافات األولیة لألنواع المختلفة من األمراض المرتبطة  )3(
 راءات المتبعة لطلب المساعدة الطبیةاإلج )4(
 صاحب العملمتطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص ب )5(
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 المتطلبات   -3

  والمسؤولیات المهام 3-1

  العمل أصحاب 3-1-1

لنظام إمارة أبوظبي العام  لإلطاروفقًا للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته مبمهامهم ایالق العمل أصحاب على )أ (
 . )5-2-3(القسم  ،"الذاتي والتنظیم والمسؤولیات األدوار" )1(العنصر  –للسالمة والصحة المهنیة 

لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  العام لإلطارمن إجراء تقییم للمخاطر وفقًا التأكد  العمل أصحاب على )ب (
هي  وما، لتحدید أماكن تواجد مخاطر التعرض لإلجهاد الحراري "المخاطر إدارة) "2(العنصر  –المهنیة 

 .بالتعرض للحر المرتبطة لألمراض عرضاً األكثر ت العاملینفئات 

لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة من تطبیق برنامج للمسح الطبي وفقًا التأكد  العمل أصحاب على  )ج (
لتقییم أوضاع  ،"الطبیة والرقابة المهنیة الصحة مسوحات") 5.0دلیل الممارسة الفني ( –والصحة المهنیة 

 على أداء المهام الموكلة إلیهم.  قدرتهممن  للتأكد عالیة الحرارة الذین یعملون في أجواء العاملین

 المخاطر بأقصى قدر ممكن.  من للحد هندسیة تحكممن تطبیق إجراءات التأكد  العمل أصحابعلى  )د (

برنامج فعال للوقایة من اإلجهاد الحراري وفقًا لمتطلبات هذا الدلیل  تطبیقمن التأكد  العمل أصحاب على )ه (
إلى درجات حرارة مرتفعة ومستویات من الرطوبة قد  العاملون بهاالفني، وذلك في مواقع العمل التي یتعرض 

درجة  35درجة حرارته إلى  ،تصل أن ُیرجح أو تصل، عمل موقع يأل ویجبتمثل خطورة على صحتهم. 
للوقایة من اإلجهاد الحراري،  فعاالً  اً برنامجأن یطبق مئویة أو أكثر في أي وقت من أوقات نوبة العمل، 

تقییم للمخاطر وقیاس الحد  عبر لها العاملونلم یتم توثیق خلوه من أیة مخاطر قد یتعرض  ما وذلك
 الحراري لبیئة العمل. 

 المبني علىاإلجهاد الحراري  بمؤشرومقارنتها  البیئیة الظروفیذ آلیة لتقییم تنف العمل صاحبعلى  یجب )و (
منطقة العمل المعنیة بتصنیف  الخاصة التحكم إجراءاتالحد الحراري لبیئة العمل وتنفیذ متطلبات  قیاس

 في السالمة" -الدلیل اإلرشادي الفني  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار(راجع 
 طلب).تبخصوص هذا الم الالزمة اتعلى اإلرشاد إلطالعل ،الحر"

فیما یتعلق بمنح  والتوطین البشریة الموارد وزارة تطلباتبممواقع العمل  التزاممن التأكد  العمل أصحاب على )ز (
 أشهر الصیف. في الظهیرة فترة خاللالذین یعملون في أماكن خارجیة استراحة من العمل  العاملین

 توفرتخضع للتقییم للتأكد من أنها  للعاملینرها یتوفیقوم بمن أن الوجبات التي التأكد  العمل صاحب على )ح (
 طقسال في لعملا مواصلةلالحراریة الكافیة  والسعرات باألمالحتزودهم و  ومالئمة وصحیةتغذیة متوازنة  لهم

 . الحار

واحتساء  الكحولیة المشروبات تعاطيبشأن مخاطر  العاملین وتوعیة تثقیفمن التأكد  العمل أصحاب على )ط (
تجعلهم أكثر عرضة لإلصابات قد الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافیین، حیث أنها 

 .بالتعرض للحرواألمراض المرتبطة 
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 أجل من للعاملینالعذبة)  المیاهك( الكافيبالقدر  الالزمةالسوائل  فرامن تو التأكد  العمل أصحاب على )ي (
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة وفقًا  أجسامهمفي  السوائلعلى مستویات  لمحافظةا

العام لنظام إمارة  اإلطارو  ،”العمل أماكن في العامة الراحة وسائل“) 8.0دلیل الممارسة الفني ( –المهنیة 
 ."العمل مكان في الصحة") 9.0دلیل الممارسة الفني (  -للسالمة والصحة المهنیةأبوظبي 

 بفترات وتزویدهم المعرضین للحرارة من تنظیم فترات عملهم للعاملین السماحمن التأكد  العمل أصحاب على )ك (
 .المناسبة الراحة

بأحد األمراض المرتبطة  أحد العاملینإصابة بمن أنه في حال االشتباه التأكد  العمل أصحاب على )ل (
لإلطار العام الفور المساعدة الطبیة الالزمة وفقًا  علىأن یتلقى  یجب الشخص ذلك فإن بالتعرض للحر

 والعالج األولي اإلسعاف") 4.0دلیل الممارسة الفني ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  العام لإلطاروأن یتم اإلبالغ عن الحادث وفقًا  ،"الطارئ الطبي
 ."التقاریر ورفع والتحقیق الرقابة" )7(العنصر – یةالمهن

  العاملون 3-1-2

لنظام إمارة أبوظبي للسالمة العام  لإلطاروفقًا للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته مبمهامهالقیام  العاملین على )أ (
 . )7-2-3القسم ( الذاتي"، والتنظیم والمسؤولیات "األدوار )1(العنصر  –والصحة المهنیة 

أو المشرفون على العمل فیما یتعلق  العمل صاحب تطلبهیفي التدریب الذي المشاركة  نیالعامل على )ب (
 .الحار الطقسباإلجهاد الحراري والعمل في 

ومن االلتزام  العمل صاحببمتطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص ب إلمامهممن التأكد  نیالعامل على  )ج (
 المتطلبات. بتلك

 إبالغ المشرفین علیهم فور حدوث أي إخفاق في تطبیق برنامج اإلجهاد الحراري. العاملین على )د (

 األمراض من أيالعمل فور شعورهم بأیة أعراض تخص  لىبإبالغ المشرفین عااللتزام  نیالعامل على )ه (
 نظامل العام لإلطارأو مالحظة هذه األعراض لدى أي من زمالئهم، وذلك وفقًا  بالتعرض للحر المرتبطة

 ."التقاریر ورفع والتحقیق الرقابة" )7(العنصر  –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 الحراري اإلجهاد برنامج متطلبات 3-2

 – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة نظامل العام لإلطارتقییم للمخاطر وفقًا إجراء  العمل أصحاب على )أ (
الفعالة للحد من  التحكم إجراءاتلرصد أجواء العمل مرتفعة الحرارة وتطبیق  "،إدارة المخاطر" )2(العنصر 

 . اإلمكان قدر للحرمن التعرض  العاملینمستویات التعرض وحمایة 

وضع برنامج لإلجهاد الحراري مصمم  الحرارة مرتفعة بیئاتفي  لدیهم من یعملون الذین العمل أصحاب على )ب (
 :التالیة النقاط الحصر، ال المثال سبیل على ،البرنامج یتضمن أن على ،وفقًا لكل موقع عمل
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الذین ینتقلون  العاملینالعائدین من إجازات و  العاملینالجدد و  العاملینمن أجل  مصممللتأقلم  برنامج )1(
مع السماح بفترة  ،الحرارة درجة بارتفاع یتسمإلى موقع عمل  للتحكممناخ خاضع  ذيمن موقع عمل 

 مرتفعة الحرارة البیئةأیام للتأقلم قبل بدء العمل الشاق في  7إلى  5 بین تتراوح
الراحة العمل و فترات تناوب لتحدید  ،بیئة العملللتقییم الظروف البیئیة عبر قیاس الحد الحراري  آلیة )2(

 أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطارتطبیقها (راجع  العاملینومتطلبات استهالك المیاه التي یجب على 
 )الحر" في السالمة" –الدلیل اإلرشادي الفني  – المهنیة والصحة للسالمة

 التحكم إجراءات إتباع یمكنهمحتى  العاملینالحالیة في العمل على  ةالبیئی الظروف لتعمیم نظام )3(
 لحمایة أنفسهم من التعرض إلصابات وأمراض ناتجة عن اإلجهاد الحراري الالزمة

من إجازات وزائري الموقع بمخاطر اإلجهاد  العائدین العاملینو  العاملینتواصل إلبالغ/تذكیر  نظام )4(
 منهللوقایة  اهإتباعالحراري وعالماته وأعراضه والخطوات الواجب 

بالقرب  ةالعذب الشرب میاه من المناسب القدربمرتفعة الحرارة  البیئاتالعاملین في  تزوید متطلبات )5(
 وفقًا لما یوصي به طبیب  المناسبة التعویضیة إلرواءا مشروبات توفیر كذلكمن موقع العمل و 

من  لجسما علیها یحصل التي الكمیة لزیادةإن أمكن،  ساعة كل لشربل نظام قیطبوت ،إختصاصي
دلیل الممارسة الفني  –لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  وفقاً السوائل 

إمارة أبوظبي للسالمة والصحة العام لنظام  اإلطارو  "العمل أماكن في العامة الراحة وسائل") 8.0(
 "العمل مكان في الصحة") 9.0دلیل الممارسة الفني ( –المهنیة 

 - والفضفاضة ،الفاتحة األلوان وذات ،والقطنیة ،المالبس المالئمة (المالبس خفیفة الوزن توفیر )6(
 قارورة توفیروأدوات الحمایة الشخصیة بما في ذلك  )اآلآلت باستثناء الحاالت التي یتم فیها استخدام

في أكواب الشرب أو  ویمنع من التشارك على األقل). واحد لتر سعة(لالستخدام الشخصي  میاه
 زجاجات المیاه أو غیرها من األغراض المشابهة

 خالل خارجیة نیعملون في أماك نالذی للعاملین ومكیفة مظللة أماكن وتوفیر تصمیمعلى  العمل )7(
خالل  الصیف أشهر في بها لالحتماء مالئمةو  مكیفة مالجئ/إقامة أماكن وكذلك الصیف، أشهر

  والتوطین البشریة الموارد وزارةالتي تنص علیها  الظهیرة عندفترات الراحة 
 قدر الیوم منبرودة  األكثر الفترة خاللتتم  بحیثاألنشطة البدنیة في أشهر الصیف  لجدولة آلیة )8(

 اإلمكان
لإلطار العام وفقًا  ،طبیة موافقةوالحصول على  قبل االلتحاق بالعملمسح طبي  إجراءعلى  العمل )9(

 الصحة مسوحات" )5.0دلیل الممارسة الفني ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 أیة لرصد ،الحرارة درجة بارتفاع یتسم ظرفیعمل في  وذلك ألي شخص ،"الطبیة والرقابة المهنیة
 مقاومته على سلباً  تؤثر قد أدویة استخدام أو) السمنةو ضغط الدم  ارتفاعك( مزمنة طبیة حاالت
 )الطبیب ةر ااستشب( الحراري لإلجهاد

نظام للتصریح بالعمل  ووضع ،(برنامج تعریفي) الحار الطقسفي  العملب البدء قبل تدریبتوفیر ال )10(
المصنفة منطقة الوالتي تتضمن  ،وارتفاع نسبة الرطوبة فیهاعالیة الحرارة الذات درجات  البیئاتفي 

 إمارة لنظام العام اإلطارلبیئة العمل (راجع  الحراريالحد  على أنها عالیة المخاطر بناء على
 )الحر" في السالمة" –الدلیل اإلرشادي الفني  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي



 

 أدلة الممارسة الفنیة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 14 من 9 صفحة 2017یونیو  18 - )3.1(اإلصدار  -السالمة في الحر –) 11.0دلیل الممارسة الفني (

 

 ،متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري بتطبیقمواقع العمل  التزاممن  للتأكد التفتیش/للتدقیق برنامج )11(
 التدقیق" )8(العنصر  –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  نظامل العام لإلطاروفقًا وذلك 

  "والتفتیش

 من هذه الوثیقة )2(كما هو منصوص علیه في القسم  العاملینلكل  تدریبیة برامج )12(

 نظامل العام لإلطارواإلبالغ عنها وفقًا  بالتعرض للحر المرتبطة واألمراض اإلصابات في التحقیق )13(
ها ورفع التحقیق فیاإلبالغ عن الحوادث و ") 11.0اآللیة ( –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 "التقاریر

اإلجراءات لهذه  ویمكن .للحر التعرض من/الحد لمنع هندسیة تحكمإجراءات  إتباع، یجب عملیا أمكن حیثما )ج (
 اآلتي:مل أن تش

 الشمس حرارةتأثیر  من للحد المباني أسقف إلى عوازل إضافة )1(
 مظللةمناطق عمل  توفیر )2(
التي تحتوي على  مشروباتبال أو للشرب بمیاه وتزویدها ،الهواء ومكیفة مبردة للراحة مناطق توفیر )3(

  ختصاصياإلطبیب ال/تعلیمات أبوظبي -الصحة هیئة لمتطلبات وفقاً األمالح 
، وذلك إلزالة مثل األفران لحرارةل الباعثة العملیاتفوق قبب الشفط، مثل ، الهواء لشفط وسائل توفیر )4(

  الحرارة المنبعثة
 والتبرید التبخر وزیادة الجلد عبر الهواء تدفق لزیادة ،المراوح مثل ،الهواء أسالیب لدفع استخدام )5(
 لتبرید مناطق العمل نظام تكییف الهواء عبر المبرد الهواء استخدام )6(

للعمل في الجاهزین مع بیئة العمل و  المتأقلمین العاملینالعدد المناسب من  یتوفرتخطیط العمل بحیث  یجب )د (
 .الحار الطقس

لإلطار في مناطق یتعرضون فیها إلى اإلجهاد الحراري، وذلك وفقًا  العمل بشكل منفرد العاملین على یحظر )ه (
 في/أو و المنفرد العمل") 30.0دلیل الممارسة الفني ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 ."النائیة األماكن

العام لنظام إمارة  اإلطارمتطلبات ل تكون وفقاً أن بها  العاملینیة أدوات للحمایة الشخصیة یتم تزوید أل یجب )و (
 ."الحمایة الشخصیة معدات") 2.0دلیل الممارسة الفني ( –للسالمة والصحة المهنیة  أبوظبي 

المناسب  الترویة مستوىللحفاظ على  وصولهم إلیها وتسهیل للعاملین ةالسوائل الباردة المناسب توفیر یجب )ز (
(مثل مبردات  لملءعادة اقابلة إلسوائل  حاویاتحال استخدام  وفيالمرتفعة.  الحرارةخالل فترات  بالجسم
وٕاعادة  الحاویات تلكیجب تنظیف كما  ،الحاویةملء  تاریخ یبینیجب وضع ملصق على الغطاء  ،المیاه)

 العاملین تزوید فيبتاریخ الملء  اً ملصقعلى غطائها التي ال تحمل  الحاویات استخدام ویحظر .ملئها یومیاً 
 .ألجسامهمالالزمة الترویة بمیاه 

أو نشرات تتضمن معلومات عن اإلجهاد  مخططات الفحص الذاتي للبولوضع  العمل صاحب على  )ح (
 یوجدعلى رصد تعرضهم للجفاف ( العاملینلمساعدة  بارز مكان في الحراري أو غیرها من الطرق المشابهة
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 – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار ضمنالبول  لون لبیان معنى نموذج مخطط
 ). الحر" في السالمة" –الدلیل اإلرشادي الفني 

خالل فترات  بهالالستراحة مناطق أكثر برودة ب ظروف مرتفعة الحرارةالعاملین في  تزوید األشخاص یجب )ط (
حرارة الجسم. ویجب أن تكون مدة فترات الراحة وحدود خلع المالبس ومناطق الراحة  خفضأجل  منالراحة 

 ل.مالئمة لظروف موقع العم

 أحد تطبیق البروتوكول التالي في حال تعرض مرتفعة الحرارةظروف في  تتم التي لاعماأل أصحاب على )ي (
 :بالتعرض للحرحد األمراض المرتبطة ألللجفاف أو  العاملین

الشعور أحد العاملین ب بدأحال  في الالزمة الطبیة المعالجة أو األولیة اإلسعافات توفیرالتأكد من  )1(
 الحراري أو الجفافبأعراض اإلجهاد 

طبیة المساعدة ال طلبكیفیة  یعون على العمل الزمالء و/أو المشرفین العاملینمن أن  التأكد )2(
أو یعاني من  لصدرا في المآیشكو من  العاملإن كان  أوفي حاالت الطوارئ الالزمة ضافیة اإل

 شمسأعراض ضربة 
  



 

 أدلة الممارسة الفنیة – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 14 من 11 صفحة 2017یونیو  18 - )3.1(اإلصدار  -السالمة في الحر –) 11.0دلیل الممارسة الفني (

 

 السجالت حفظ -4
 :التالیة سجالتالموثقة والالمعلومات االحتفاظ ب الحراري اإلجهاد برنامجیجب ل ،على أقل تقدیر )أ (

 الحراري اإلجهاد برنامج ضمنالمبادرات واألنشطة التي یتم تنفیذها  تفاصیل )1(
 للعاملینتم توفیرها  التي التوعیة وموادوالمعلومات والموارد والمواد التعلیمیة  التدریب برامج تفاصیل )2(

 ظروف مرتفعة الحرارةبخصوص العمل في 
 والمتعاقدین لعاملینلعن المرافق والخدمات ذات الصلة باإلجهاد الحراري والتي یتم توفیرها  تفاصیل )3(

 للحروزائري مكان/أماكن العمل المعرضین 
 من التدخل مزایاأو تقییم  تقییمه من حیث التكالیف والمنافع،مثل  ،البرنامج تقییمب المتعلقة سجالتال )4(

 ،العاملینمستوى رضا تقییم أو  ،السابقة األعوام نتائجب الحالیة اإلحصاءات مقارنة وأ ،التكلفة حیث
 العملیات مستوى تقییمأو 

 باإلجهاد الحراري المرتبطة الحوادث سجالت )5(
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 المراجع -5
 والتنظیم والمسؤولیات األدوار – )1(العنصر  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

  الذاتي

 إدارة المخاطر – )2(العنصر  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

 .التدریب والتوعیة والكفاءة -)5(العنصر  -اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 التقاریر ورفع والتحقیق الرقابة – )7(العنصر  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

 والتفتیش التدقیق – )8(العنصر  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •

تسجیل المؤسسات المهنیة  -)7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  للسالمة والصحة المهنیة •
 العاملة في مجال السالمة والصحة المهنیة؛ 

السالمة  تسجیل ممارسي -) 8.0اآللیة ( -العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار  •
   والصحة المهنیة. 

اإلبالغ عن الحوادث  -) 11.0اآللیة ( –المهنیة  والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •
 ها ورفع التقاریرالتحقیق فیو 

الحمایة  معدات –) 2.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمةالعام لنظام إمارة  اإلطار •
 الشخصیة 

 مسوحات–) 5.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة العام لنظام إمارة أبوظبي اإلطار •
 الطبیة والرقابة المهنیة الصحة

 الراحة وسائل –) 8.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة العام لنظام إمارة أبوظبي اإلطار •
 العمل أماكن في العامة

 مكان في الصحة) 9.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة العام لنظام إمارة أبوظبي اإلطار •
 العمل

 المنفردالعمل  –) 30.0دلیل الممارسة الفني ( – المهنیة والصحة للسالمة العام لنظام إمارة أبوظبي اإلطار •
 و/أو في األماكن النائیة

 الحر في السالمة –الدلیل اإلرشادي الفني  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار •
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 سجل تعدیل الوثیقة -6

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبقال  اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 2013إبریل  2.1

كمیة  "ضافة) على الحاجة إل2(د)(2النص في البند 
 من الملح "إضافیة قلیلة

7 

قبة ار المإلى ") 3(د)(2في البند تغییر تعبیر "المراقبة" 
لتفرقة فحص لون البول عن الفحوص األكثر  "الذاتیة

 تعقیدا التي تجرى بمعرفة المختصین طبیا
7 

تغییر الموقع االلكتروني الخاص ببرنامج السالمة في 
 . 5الحر ضمن القسم 

14 

 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 2017 ویونی 18 3.1

 جمیع الصفحات  تغییر الشعار 

مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى  مسمى تغییر
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

الوثیقة من اإلطار التشریعي لنظام إدارة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام إلالبیئة والصحة والسالمة 

 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها
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أبوظبي. وتعتبر هذه الوثیقة من  -تم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وهیئة الصحة 
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