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 مقدمة -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات  ،یسري هذا الدلیل على كافة المسؤولین عن المباني في إمارة أبوظبي  )أ (

التي وضعتها السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حال تعارض 
المتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على أصحاب 

 من بینها.العمل إتباع المتطلبات األكثر صرامة 

الوقایة والحد من  الالزمة من أجلتهدف المتطلبات الواردة في هذا الدلیل إلى تحدید المتطلبات العامة  )ب (
 هذا الدلیل.ب ترتبط. كما یشیر الدلیل إلى عدد من المتطلبات الفنیة المحددة التي مرض اللیجونیر

ات القانونیة الخاصة بالتشغیل/المنشأة من أن كافة المتطلبالتأكد صاحب العمل المسؤول عن المباني/ على )ج (
 مع متطلبات هذا الدلیل. یتماشى بماواالمتثال لها  تحدیدهاقد تم 

یسري هذا الدلیل على كافة المسؤولین عن المباني وأماكن العمل في إمارة أبوظبي التي تمتلك معدات  )د (
 ،مثال ال الحصر، أحواض السباحةتستخدم المیاه الدافئة أو تخزنها أو توزعها. ویتضمن ذلك على سبیل ال

 ،وخزانات المیاه الساخنة ،وأبراج التبرید ،ومسابح المیاه المعدنیة الساخنة (السبا) ،وأحواض المیاه الساخنة
وأنظمة صناعة األدوات المعدنیة التي تستخدم  ،ومرافق معالجة المیاه ،وأنظمة تكییف الهواء الضخمة

وأنظمة المیاه الخاصة بحاالت  ،األجزاء البالستیكیة التي تستخدم نظم القولبة بالحقن تصنیعومعدات  ،المیاه
ونقاط غسل العیون وأنظمة مرشات المیاه  العاملینالطوارئ (بما في ذلك صنابیر االغتسال لضمان سالمة 

 ،غراض الزینة)والمسطحات المائیة (أل ،والنوافیر/مساقط المیاه االصطناعیة ،مكافحة الحرائق)ب الخاصة
 وغیرها من المعدات واألدوات التي تستخدم و/أو تخزن مقدارًا كبیرًا من المیاه. 

المباني السكنیة التي أما لمتطلبات هذا الدلیل الفني.  التي تسكنها عائلة واحدة ال تخضع المباني السكنیة )ه (
لمسؤولة عن إدارة المنشأة هي منشآت تجاریة وتصبح إدارة المبنى/الشركة اتعتبر ف یسكن بها عدة أطراف

 متطلبات هذا الدلیل كأنها المالكة للمباني. تطبیقالمباني ویجب علیها  تلكالمسؤولة عن 
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 التدریب والكفاءة -2
تتوافق مع  السالمة والصحة المهنیةمن أن برامج التدریب المتعلقة بالتأكد  أصحاب العملعلى  )أ (

 المتطلبات اآلتیة: 
التدریب والتوعیة  – )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )1(

 والكفاءة
تسجیل المؤسسات ، )7.0(اآللیة  –مارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إطار العام لنظام اإل )2(

  السالمة والصحة المهنیة المهنیة العاملة في مجال
ممارسي السالمة تسجیل ، )8.0(اآللیة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة )3(

 والصحة المهنیة

 العاملونصیانة المعدات التي تستخدم المیاه أو تخزنها، أو ب یقومونالذین  العاملونیجب أن یتلقى  )ب (
عن  نو المسؤولالمعدات أو یعملون بالقرب منها، تدریبًا سنویًا یوفره لهم  تلكالذین یستخدمون 

  المباني، على أن یتضمن التدریب العناصر التالیة:
 وتاریخه لیجونیرالشرح لمرض  )1(
 وأعراض المرض عالمات )2(
 به العدوى وطرق للمرض مصادر التعرض )3(
 عوامل الخطورة ذات الصلة بالمرض )4(
 االحتیاطات الواجب اتخاذها أثناء التعامل مع مصادر محتملة للمرض )5(
 لمرض لنمو البكتیریا المسببة  لمنع الالزمةخطط ال )6(
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 المتطلبات  -3

 والمسؤولیات المهام  3-1

 /المباني و/أو الجهات المشرفة على إدارتها) المنشآتعن المباني (مالك  المسؤولین 3-1-1

ن عن المباني إجراء تقییم سنوي للمخاطر الصحیة لتحدید ما إذا كان المبنى یحتوي یالمسؤول على )أ (
لمرض  بالبكتیریا المسببة -أو ُیحتمل تلوثها  -على معدات أو مرافق تستخدم أو تخزن میاه ملوثة 

 -)2(العنصر  –لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وذلك وفقًا لیجونیرال
 إدارة المخاطر. 

أّیة مواقع یحتمل تلوثها بالبكتیریا المسببة  رصدإذا أسفرت عملیة تقییم المخاطر الصحیة عن  )ب (
بتنفیذ برنامج لمعالجة المیاه والصیانة للحد القیام  نشأةالممالك المبنى/ فإن على، لیجونیراللمرض 

أمثلة للبرامج المقبولة لمعالجة المیاه والصیانة في الدلیل رقم  وهناكمن خطورة نمو تلك البكتیریا. 
) ASHRAEالصادر عن الجمعیة األمریكیة لمهندسي التدفئة والتبرید وتكییف الهواء ( 12-2000

 المباني. في لیجونیر المتعلقة بأنظمة المیاه الالحد من مخاطر مرض  بشأن

أو أّي شخص آخر بمرض  السكانأو  من العاملینفي حال وجود إصابة محتملة أو مؤكدة ألي  )ج (
لیجونیر أو حمى بونتیاك، یتعین على المسؤول عن المبنى أخذ عینات من أّي موقع یحتمل ال

لیجونیر بواسطة معمل الیلزم إلجراء تحلیل للبكتیریا المسببة لمرض  التعرض به للبكتیریا واتخاذ ما
) من أجل اختبار وجود المرض من ESMAمعتمد من هیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس (

 عدمه. 

  أصحاب العمل 3-1-2

المحتمل وجود  األماكنإجراء تقییم للمخاطر الصحیة في موقع العمل لتحدید  أصحاب العمل على )أ (
في  للتحكموضع جدول للصیانة وتطبیق إجراءات وعلیهم لیجونیر بها، الالبكتیریا المسببة لمرض 

لإلطار وذلك وفقًا ، البكتیریا المسببة للمرض بغرض منع نمو ،التي تم تحدیدهاكل تلك األماكن 
 إدارة المخاطر.  -)2(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

لیجونیر في موقع العمل، أو ثبتت إصابة أحد الفي حال تبین وجود البكتیریا المسببة لمرض  )ب (
في الحال  صاحب العملبادر یبالمرض (المعروف أیضًا باسم "حمى بونتیاك")، یجب أن  العاملین

 أبوظبي.    -إلى إبالغ مكتب الصحة المهنیة والبیئیة التابع لهیئة الصحة 

  العاملینمهام ومسؤولیات  3-1-3

اإلطار ضمن للمتطلبات العامة الواردة  وفقاً طة بهم اأداء المهام والمسؤولیات المن نیالعامل على )أ (
األدوار والمسؤولیات والتنظیم   -)1(العنصر  -  العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 . )7-2-3(قسم ال - الذاتي
معدات قد تساهم في نمو البكتیریا المسببة المرافق أو ال فيمشاكل أي اإلبالغ عن  العاملینعلى  )ب (

 للمرض. 
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لیجونیر أو حمى العن أیة حاالت إصابة مشتبه بها بمرض  صاحب العملإبالغ  نیالعامل على )ج (
 بونتیاك.

 لیجونیرالمنع نمو البكتیریا المسببة لمرض  3-2

وضع وتنفیذ برامج صیانة لمنع نمو  أصحاب العملالمباني و ن عن یالمسؤول على برنامج الصیانة: )أ (
أمثلة المواقع/العملیات  ومنلیجونیر داخل المعدات والمرافق التي تستخدم المیاه وتخزنها. البكتیریا 

 ما یلي:   - على سبیل المثال ال الحصر - التي تتطلب تنفیذ برنامج للصیانة

 أنظمة میاه الشرب  )1(
 ي أنبوب المیاه الرئیس .1
 المیاه نظام معالجة عسر .2
 / خزانات المیاهصهاریج .3
 خزانات تسخین المیاه (عند منافذ سحب وتصریف المیاه)  .4

 منافذ میاه الشرب   )2(
 الصنابیر أو الحنفیات .1
 االستحمام (الُدش)  مرشات .2

 برج التبرید، مكثف البخار:  )3(
 میاه التعویض .1
 األحواض .2
 البالوعات  .3
 مصادر التدفئة والمبردات .4

 : /الرشالترطیب/البخأجهزة  )4(
 مضخات األوكسجین .1
 المیاه المستخدمة في أجهزة العالج التنفسي .2

 مصادر أخرى:  )5(
 نوافیر المیاه ومساقط المیاه والمسطحات المائیة (ألغراض الزینة)  .1
 معدات الري .2
 نظام مرشات إطفاء الحریق (بعد االستخدام)  .3
 الطوارئ في حاالتاالستحمام (الُدش)  ومرشاتمعدات غسیل العیون  .4
 المسابح .5
 أحواض الجاكوزي والسبا (مسابح المیاه المعدنیة)  .6
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 التعقیم والمراقبة:  )ب (
بالتنظیف والتعقیم الدوري للمعدات والمرافق التي االلتزام عن المباني  نی/المسؤولأصحاب العمل على )1(

 ینتج عنها قطرات المیاه والرذاذ والبخار. 
ن عن المباني وضع برنامج للتنظیف الدوري لألنظمة التي ال یتم ی/المسؤول أصحاب العمل على )2(

استخدامها بصفة یومیة (كمعدات غسیل العیون المستخدمة في حاالت الطوارئ وخزانات المیاه 
 .لیجونیروغیرها) لمنع ركود الماء بها ونمو البكتیریا المسببة لمرض 

الصادر عن  2000-12دلیل رقم ال أصحاب العملن عن المباني/ و المسؤول یفضل أن یتبع )3(
بالحد من  والخاص) ASHRAEالجمعیة األمریكیة لمهندسي التدفئة والتبرید وتكییف الهواء (

مخاطر مرض لیجونیر المتعلقة بأنظمة المیاه بالمباني لدى قیامهم بوضع برامج لمنع نمو البكتیریا 
 المسببة للمرض.

 والمعاینةوضع برنامج للمراقبة  أصحاب العملو  المنشآت: یتعین على مالك المعاینةو المراقبة  )ج (
 فعالیة آلیات الصیانة والتعقیم. للتأكد من للمخاطر مهمیقیت عملیة استنادًا إلى

 لیجونیرالالبكتیریا المسببة لمرض  وجود للكشف عن أخذ عینات 3-3

و/أو لدیه الالزم  الحصول على التدریبشخص مؤهل سبق له  یقوم بعملیة أخذ العیناتیجب أن  )أ (
 . لیجونیرالخبرة في أخذ العینات من البكتیریا المسببة لمرض 

أخذ  صفیما یخ ئة اإلمارات للمواصفات والمقاییسأخذ العینات وفقًا للمعاییر المعتمدة من هی یجب )ب (
في أنظمة المیاه (مثل: المعیار  عینات للكشف عن وجود البكتیریا المسببة لمرض لیجونیر

BS7592:2008  في أنظمة المیاه. دلیل الممارسة  اللیجونیالالخاص بأخذ العینات من بكتیریا
 ). 2008نوفمبر  –ي نالف

من أجل اختبار  ،ئة اإلمارات للمواصفات والمقاییسمعتمد من هی مختبرإرسال العینات إلى  یجب )ج (
 وجود المرض من عدمه.
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 حفظ السجالت  -4
 :لیجونیرالبرامج الوقایة من البكتیریا المسببة لمرض  بشأنومات التالیة یجب توثیق المعلكحد أدنى،  )أ (

 لمرض لللوقایة من البكتیریا المسببة  ةاإلجراءات المتبع )1(
 لصیانة والتعقیمالزمني لجدول ال )2(
 العاملینسجالت التدریب الخاصة ب )3(
 النتائج اإلیجابیةلیجونیر أو العینات ذات الالسجالت الخاصة بالحاالت المثبت إصابتها بمرض  )4(
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 المراجع  -5

األدوار والمسؤولیات والتنظیم  – )1(العنصر  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 الذاتي

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

 التدریب والتوعیة والكفاءة – )5(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
، تسجیل المؤسسات المهنیة )7.0(اآللیة  –مارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إطار العام لنظام اإل •

 السالمة والصحة المهنیة  العاملة في مجال
تسجیل ممارسي السالمة ، )8.0(اآللیة  –بوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إمارة أ •

 والصحة المهنیة

) فیما یتعلق ASHRAEاألمریكیة لمهندسي التدفئة والتبرید وتكییف الهواء ( الجمعیة 2000-12الدلیل رقم  •
 "المتعلقة بأنظمة المیاه بالمباني لیجونیربالحد من مخاطر مرض 

األمراض والوقایة منها، الصحة العامة األمریكیة، مراكز مراقبة  هیئات/اإلنسانیة وزارة الصحة والخدمات  •
 2005، ینایر البیئة من بكتیریا اللیجونیال" تخلیص"اإلجراءات المتبعة من أجل 

 وٕاحصاء بكتیریا اللیجونیالرصد  11731:1998األیزو  •

: الترشیح الثانيالجزء  –رصد وٕاحصاء بكتیریا اللیجونیال  –المیاه  جودة 2:2004-11731األیزو  •
 قلیلة من البكتیریا أعداد التي تحتوي علىالغشائي المباشر للمیاه 

• BS7592:2008 دلیل  –في أنظمة المیاه  لیجونیر المسببة لمرض بكتیریاال عن وجود للكشف أخذ عینات
  )2008نوفمبر  -الممارسة الفني 
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 سجل تعدیل الوثیقة -6

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق لم یتم اصدار الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 2017یو یون 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

لسالمة الى إ لبیئة والصحة والسالمةا مصطلح تغییر
 والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

 8 )4) إلى (4-3تغییر رقم البند الخاص بالسجالت من (

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها
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 2017مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة © 

أبوظبي. وتعتبر هذه الوثیقة من  -تم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وهیئة الصحة 
بشكل غیر  ملكیة المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها

 مصرح به.
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