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 مقدمة  -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعتها  .في إمارة أبوظبي العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ(

السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا 
ن مالدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على جهات العمل إتباع المتطلبات األكثر صرامة 

 بینها.

 الكریمات الواقیة من الشمس(بما في ذلك  /أدواتمعداتأي  :هو قائمة المصطلحاتفي  معدات الحمایة الشخصیة تعریف )ب(
ر له توف كيالشخص في مكان العمل  یحملهاأو  كي یرتدیهاالمالبس التي توفر الحمایة من أحوال الطقس) مصممة و 

وهذا یشمل، على سبیل  ، أو تقلل من تعرضه لمخاطر العمل.سالمتهالحمایة من خطر واحد أو أكثر على صحته أو 
، فورویة)سو (الفومالبس السالمة العاكسة للضوء  ،العیونأدوات حمایة و  التنفس،أجهزة أقنعة الوجه و  المثال ال الحصر،

 وأحذیة السالمة. وخوذ الرأس، واألربطة المانعة للوقوع، والقفازات،  والمعاطف السابغة، ونظارات الحمایة،

األساسي  هاالتي غرض للشركات الرسمیة ءاألزیاسري هذا الدلیل على المالبس العامة المستخدمة أثناء العمل، مثل ال ی )ج(
للحمایة من خطر بعینه، مثل المالبس  ارهیتوفالتي یتم  مالبسالأو  موحدةالعمل الأزیاء  أماصورة الشركة.  هو إظهار

 في هذا الدلیل.  الواردة متطلباتخضع للتو  معدات الحمایة الشخصیةمن فیجب اعتبارها العاكسة للضوء، 
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  والكفاءةالتدریب  -2
 ة: التالی متطلباتمع ال تتماشي بالسالمة والصحة المهنیة المتعلقة تدریباتالالعمل التأكد من أن  أصحابعلى  )أ(

 والكفاءة والتوعیة التدریب –)5(العنصر – المهنیةالعام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة اإلطار  )1(

 المؤسسات المهنیة العاملةتسجیل  -)7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(
 مجال السالمة والصحة  المهنیة.في 

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

 ان یتأثرو ألهم أو الذین یمكن  معدات الحمایة الشخصیةكافة األشخاص المطالبین بارتداء لالالزم توفیر التدریب  یجب )ب(
 األدوات.  تلكسلبًا جراء سوء استخدام 

 اآلتي: یتضمن لتدریب یجب ل )ج(

  الشخصیةمعدات الحمایة منها المخاطر التي تقي أو تحد  )1(

  معدات الحمایة الشخصیة حدود أداء )2(

 معدات الحمایة الشخصیة استخدامحیث یجب  مكانالزمان و ال )3(

 یجب ارتداؤها  معدات الحمایةأي  )4(

 بالشكل الصحیحمعدات الحمایة الشخصیة  ءوارتداوضبط  وٕازالة وضعكیفیة  )5(

 عمرها وصیانتها والتخلص منهاوتنظیفها وٕاطالة بمعدات الحمایة الشخصیة لعنایة الطریقة الصحیحة ل )6(

 التعرف على العیوب واألعطال وٕاجراءات اإلبالغ عنها  )7(

 معدات الحمایة الشخصیةالتخزین الصحیح ل )8(

 وبعده قبل االستخدام وأثنائه معدات الحمایة الشخصیة ةنمعای )9(

 معدات الحمایة الشخصیةاستخدام و  عملیات صرفإجراءات توثیق  )10(

   لتدریب العملي والنظرياعلى أن یشتمل یتم توفیره لتدریب الذي لیجب  )د(

 للعاملین  وأسلوب مفهومینالتدریب بلغة  یجب تقدیم  )ه(

أما بالنسبة  .لقوهللتدریب الذي ت واستیعابهم على فهمهم العاملونوأن یبرهن  ،على اختبار للكفاءةأن یشتمل لتدریب ل یجب )و(
عدات متتطلب استخدام  فال یجوز السماح لهم بأداء أي مهمة ،المقدم للتدریب معقوالً  اً فهم لم یظهرواً الذین  للعاملین

 مرة أخرى والتأكد من فهمهم له.  الالزمخضوعهم للتدریب  إلى حین موضوع التدریب الحمایة الشخصیة

) من هذا )(ج2( في القسم الواردةالمعاییر  بما یتماشى مععلى فترات معقولة ومناسبة التنشیطیة تدریبات الیجب توفیر  )ز(
 الدلیل. 

 یتضمن اآلتي:  للبرامج واألنشطة التدریبیةبسجل االحتفاظ العمل  أصحاب على )ح(
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 ورقم بطاقة الهویة االسم )1(

 عاملرقم بطاقة الهویة اإلماراتیة لل )2(

 موضوع (موضوعات) التدریب )3(

 تاریخ (تواریخ) التدریب )4(

 التدریب  یقدمالشخص الذي  )5(

 الحمایة الشخصیة التي یتم التدریب علیها معدات أنواع )6(
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  متطلباتال -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
 العمل  أصحاب 3-1-1

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة العامة لإلطار  متطلباتوفقًا لل مومسؤولیاته ممهامهأداء العمل  أصحاب على )أ(
 .)5-2-3(، القسم الذاتي نظیموالتوالمسؤولیات األدوار  – )1(ر نصالع – المهنیة

مخاطر تعرضون لالذین قد ی عاملینالمناسبة لكافة ال معدات الحمایة الشخصیةالتأكد من توفیر  عمل كل صاحبعلى  )ب(
 أثناء العمل.  صحتهم أو سالمتهمتتعلق ب

الشخصیة  معدات الحمایةویجوز تحمیل تكلفة  .مجاناً فإنه یجب توفیرها  عاملینلل معدات الحمایة الشخصیة توفیر عند )ج(
 . بإتالفها أو إساءة استخدامها أو إساءة تخزینها عمداً  للعاملین فقط إن قاموا

 عاملونال 3-1-2

 ةالعام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیالعامة لإلطار  متطلباتمهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للأداء  نیالعامل على )أ(
 . )7-2-3(، القسم الذاتي تنظیمالوالمسؤولیات و  األدوار – )1(العنصر  –

 لمعداتاإساءة استخدام  ویحظر علیهمالعمل،  صاحبضعها یكافة القواعد واللوائح التي  إتباعالتأكد من  نیالعامل على )ب(
 . الحفاظ على سالمتهمبغرض دهم بها یتزو  یتم التي

  .بالسلب أو بأي طریقة أخرى العمل سیر قد تؤثر على مةو سرعة اإلبالغ عن أي خطر أو معلالتأكد من  نیالعامل على )ج(

 عامة  متطلبات 3-2

آمنة على الصحة وخالیة من أیة مخاطر على صحة  معدات الحمایة الشخصیةمن أن التأكد العمل  أصحاب على )أ(
 . فقط الشخصي هالستخدامألي شخص  معدات الحمایة الشخصیة توفیرمن أنه یتم و اإلنسان، 

 2016لسنة  3مع المعاییر الوطنیة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم  تتوافقمعدات الحمایة الشخصیة أن لیجب  )ب(
 ، ومع المعاییربشأن النظام اإلماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحمایة الشخصیة والسالمة والصحة المهنیة

تعتمدها هیئة اإلمارات للمقاییس والموصفات تطبیقا لهذا النظام.  الدولیة الواردة ضمن النظام الوطني، وأیة معاییر دولیة
علما بأن النظام الوطني یسمح للهیئة باعتماد المعدات التي تحمل عالمة الجودة اإلماراتیة أو أي عالمة جودة أخرى 

 . معتمدة من قبلها

ة معدات الحماین بیالزائرین) مزودك( من أن األشخاص اآلخرین المتواجدین في مكان العملالتأكد العمل  أصحاب على )ج(
 المعدات لكتومن أنهم یستخدمون  معدات للحمایة الشخصیةالمناسبة أثناء تواجدهم في أماكن تستلزم ارتداء  الشخصیة

 بالشكل الصحیح. 
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 التخطیط والتقییم  3-3

تقییم مكان العمل  ومن ثم العمل،األخطار الموجودة في مكان  لرصدعمل  ةمهمالعمل تقییم كل موقع أو  أصحابعلى  )أ(
ر العنص – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا وفقا لمتطلباتإدارة المخاطر  من خالل إجراءات

 . إدارة المخاطر –) 2.0(

 إمارة أبوظبيالعام لنظام إلطار ا متطلباتدوري وفقًا ل بشكلتقییم المخاطر  مراجعةالتأكد من العمل  أصحابعلى  )ب(
 . إدارة المخاطر –) 2.0العنصر ( – للسالمة والصحة المهنیة

خرى كافة الوسائل األأنه قد تم تقییم من  التأكدالعمل  أصحاب على، معدات الحمایة الشخصیةب العاملینقبل تزوید  )ج(
السالمة بالمتعلقة  التحكمإلجراءات الهرمي  للتسلسلوذلك وفقًا ، من الخطر على صحتهم أو سالمتهم العاملینلحمایة 

إدارة  –) 2.0العنصر ( – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار افي  ةالمبین ،والصحة المهنیة
 . ذلك ما أمكن تلك الوسائل إتباع، ومن أنه قد تم المخاطر

  معدات الحمایة الشخصیة راختیا 3-4

 حابأصیجب على فإنه ، منها أو الحدمن المخاطر للوقایة  لحمایة الشخصیةامعدات ستخدام ال في حال تقررت الحاجة )أ(
 العمل التأكد من اآلتي: 

رض تعالالمكان الذي قد یحدث به  ظروفلو لمخاطر الموجودة في مكان العمل، لالشخصیة  معدات الحمایة مالئمة )1(
 . المعدات تلك /استخدامارتداء الزمنیة التي سیتم فیهالمدة ول، للمخاطر

 فاتمواصلو  ،تلك المعدات يشخص الذي قد یرتدللالحالة الصحیة و  العمل فيالراحة  متطلباتلالمعدات  مراعاة )2(
 شخص. ال بذلكموقع العمل الخاص 

هي في حدود ما  ، إن یلزم،تعدیلها بما في ذلك بعد، /القیاسمن حیث الحجم للعاملمالئمة معدات الحمایة  )3(
 مصممة من أجله. 

من  مایةلمدى الحتقییم إجراء فإنه یجب من مواد كیمیائیة، بغرض الحمایة لحمایة الشخصیة ا معداتعند توفیر  )4(
 المستخدمة. المعداتاستبدال  قراراتنتائج في ال ومراعاة ،نفاذهامدى المواد الكیمیائیة/

اإلجمالي  مستوىأو الحد منها دون التسبب في زیادة ال ذات العالقةالوقایة من المخاطر  فيكفاءة المعدات  )5(
 ، وذلك إلى الحد األقصى الممكن عملیا. مخاطرلل

 عند وجود أكثر من خطر، الوقتنفس في للحمایة الشخصیة  أداةأكثر من أو استخدام رتداء الن احتاج العاملو  في حال )ب(
العمل التأكد من توافق تلك األدوات مع بعضها البعض واستمرار  أصحابیجب على فإنه ، یتهدد الصحة أو السالمة

 فعالیتها في الحمایة من المخاطر ذات الصلة. 

العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة إلطار ا متطلباتإجراء تقییم للمخاطر وفقًا لالتأكد من العمل  أصحاب على )ج(
بمالبس وأحذیة ال تهدف للحمایة الشخصیة  العاملینبتزوید  مقیامه، في حال إدارة المخاطر –) 2.0العنصر ( – المهنیة

 (مثل الزي الموحد للشركة). 
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 معدات الحمایة الشخصیةصیانة  3-5

ستبدالها (بما في ذلك ا بها العاملیند یتزو یتم التي  معدات الحمایة الشخصیةكافة  صیانةمن التأكد العمل  باصحأ على )أ(
 وصالحة للعمل.  جیدةفي حالة ومن أن المعدات أو تنظیفها حسبما یلزم) 

وفة المصر  معدات الحمایة الشخصیة كافةعلى  للتفتیشم مناسب نظاوتطبیق من وضع التأكد العمل أصحاب  على )ب(
 . للعاملین

 معدات الحمایة الشخصیةتخزین  مرافق 3-6

تكون  عندما ال معدات الحمایة الشخصیةالتخزین المالئمة لتخزین وحمایة  مرافق توفیرمن التأكد العمل  أصحاب على )أ(
 ستخدام. اال قید

 من اآلتي:  وقایتهاأن تراعي  معدات الحمایة الشخصیةطریقة تخزین لیجب  )ب(

 غیر المقصودة الصدمات وأالحرارة  وأ الرطوبة المرتفعة وأالشمس  وأالتلف جراء التعرض لمواد كیمیائیة  )1(

 والمواد الضارة  الترابالتلوث الناتج عن  )2(

  ضیاعهااحتمال  )3(

 التلوث الناتج عن تعدد المستخدمین )4(

ن مالتأكد العمل  أصحاب علىیجب فإنه ، معدات الحمایة الشخصیةأشخاص آخرین استخدام نفس  یحظر على حیث )ج(
 . المعدات المعنیةمستخدم التخزین مؤمنة وال یمكن فتحها إال بواسطة  مرافقأن 

  لتشاور والتواصلا7  -3

 والزائرین واألطراف المعنیة باآلتي:  عاملینال توعیةالعمل  أصحاب على )أ(

 معدات للحمایة الشخصیةاألماكن التي تستلزم ارتداء  )1(

 المطلوبة  معدات الحمایة الشخصیةأنواع  )2(

 المخاطر الموجودة في هذه األماكن )3(

 معدات الحمایة الشخصیةلصرف  إتباعهااإلجراءات الواجب  )4(

 ات الحمایةمعدارتداء فیها  یجبكافة المناطق التي  التأكد من وجود الالفتات واإلشارات المناسبة فيالعمل  أصحاب على )ب(
 وٕاشاراتالفتات  – )17.0(دلیل الممارسة الفني  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةلإلطار وفقًا 

 السالمة. 
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من القانون االتحادي  )91(، وفقاً للمادة مجاناً الالزمة  معدات الحمایة الشخصیةبكافة  العاملینتزوید العمل  أصحاب على )أ(
 . 1980لعام  8رقم 
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 :نتائج عملیة تقییم المخاطر بحسب مجاناً  األخرىحمایة ال معدات توفیرأیضا العمل  أصحابعلى  )ب(

 وأحذیة العمل العادیة ،العادیةحذیة األو  ،والسراویل الطویلة ،المالبس العادیة، مثل القمصان طویلة األكمام )1(

البشرة أو غیرها من األغراض التي تستخدم فقط للحمایة من أحوال الطقس، مثل  أو كریماتالمالبس العادیة  )2(
 ،ةواألحذیة المطاطی ،مكسو بالفروطاء للرأس والسترات المزودة بغ ،والقفازات ،والستراتالشتویة، المعاطف 

 الوقایة من الشمس.  وكریمات ،العادیة یةنظارات الشمسالو  ،األمطارالحمایة من ومعاطف  ،والقبعات

فیها  تسببی، باستثناء الحاالت التي یوفرونهاالتي  معدات الحمایة الشخصیةتكلفة استبدال تحمل العمل  أصحاب على )ج(
 أو یتلفها عمدًا.  المعداتبضیاع  العامل

 المعدات تلكجهات العمل التأكد من أن  علىفإن بنفسه، الخاصة به  شخصیةالحمایة المعدات  توفیرب العاملإذا رغب  )د(
 . ونظافتها المطلوبصیانتها بالشكل  توفر الحمایة المناسبة وفقًا لتقییم المخاطر، بما في ذلك

 العامة لحمایة الجهاز التنفسي  متطلباتال 3-9

المنصوص علیها  )Threshold Limit Value, TLVالعتبة ( حد ةقیم إلى ملوثات هوائیة تفوق العامل في حال تعرض )أ(
 أصحابلى ع فإنه، "المهنیة المعاییر والقیم اإلرشادیة – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا" ضمن

  :حیث یجب توفیر الحمایة المناسبة والفعالة .حمایة الجهاز التنفسيالمعدات الالزمة لب العاملالعمل تزوید 

ندسیة هال تحكمال عبر إجراءات العتبة قیم حدصبح أدنى من یمخاطر التعرض لمستوى  ضخفیتحقق إلى أن  )1(
 ، أو وغیرها من الوسائل

الكفاءة  تحقیقالتحكم إجراءات التحكم الهندسیة أو غیرها من  إجراءات في تلك األحوال التي ال تستطیع فیها )2(
 . حد العتبةقیم تعرض لتصبح أدنى من الفي خفض مستویات المطلوبة 

 المناسبة وفقًا لنتائج تقییم المخاطر. حمایة الجهاز التنفسيمعدات توفیر العمل  أصحاب على )ب(

 الجهة المصنعة. الخاص بها كما حددتهال تتخطى عامل الحمایة  معدات التنفسمن أن التأكد العمل  أصحاب على )ج(

 حمایة الجهاز التنفسيبرنامج مكتوب بخصوص وضع العمل  أصحاب فإن علىللتنفس،  معداترتداء العند الحاجة  )د(
 .عمل موقعكل في المطلوبة ستخدام المعدات ال الالزمةاإلجراءات والعناصر على أن یتضمن ، واالستمرار في تنفیذه

 : یجب للبرنامج أن، كحد أدنىو 

 بموجب هذا القسم لتنفسلمعدات ارتداء  مطلوب منه عاملكل  یشمل )1(

 ت التنفسمعدامكان العمل التي تؤثر على استخدام ظروف  فيالتغییرات تلك لزم لیعكس ی حیث هتحدیثیتم  )2(

 : االقتضاءحسب ب بما یلي، المتعلقة المتطلباتاإلجراءات/ یتضمن )3(

 المراد استخدامها في مكان العمل معدات التنفس اختیار .1

 وفي حاالت الطوارئ المتوقع حدوثها أثناء مهام العمل الروتینیة معدات التنفسالصحیح ل االستخدام .2

  معدات التنفس اختبار مالئمة متطلبات .3
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لك مما وغیر ذ والتخلص منها هإاصالحومعاینتها و  هاتخزینالمعدات وتعقیمها و لتنظیف الزمنیة جداول ال .4
 یلزم للمحافظة علیها

 الهواء بضخ العاملة معدات التنفس داخل والتدفق المطلوب یةضمان توفر الهواء بالجودة والكم .5

 التي قد یتعرضون إلیها أثناء مهام العمل الروتینیة وفي المتعلقة بالتنفسعلى المخاطر  العاملینتدریب   .6
 حاالت الطوارئ

 حدودو  ك كیفیة ارتدائها وكیفیة خلعها، بما في ذلمعدات التنفسعلى االستخدام الصحیح ل العاملینتدریب  .7
 استخدامها وكیفیة صیانتها

 هذا البرنامج فعالیةمدى التقییم الدوري ل ضمان .8

حمایة الجهاز العمل توفیر أدوات  أصحاب، یتعین على )TLV( العتبة حد ةقیممستویات التعرض  تتجاوزعندما ال  )ه(
الطوعي م ستخدااالقتصار فقط على اال وفي حالنفسه، أو من أجل االستخدام الطوعي.  العاملبناًء على طلب  التنفسي
ال  فإنه، حد العتبةقیم من  أقلفي مستویات تعرض ، وذلك لهواءلبمرشح مزودة الذات االستخدام الواحد  تنفسال ألقنعة
 . الجهاز التنفسيحمایة متطلبات لمكتوب برنامج  وضعلحاجة 

تعقید  التي تتماشى مع مدىأو الخبرة الكافیة  المناسبعبر التدریب  - لدیه الكفاءةالعمل تعیین شخص  صاحبعلى  )و(
 الیته. الالزمة الستبیان مدى فع عملیات التقییمواإلشراف علیه وٕاجراء حمایة الجهاز التنفسي برنامج  دارةإل-البرنامج 

 . مجاناً الطبي  وعملیات التقییموالتدریب  معدات التنفسب لعاملینتزوید االعمل  أصحاب على )ز(

 لمعداتتلك االعمل العدد الكافي من  صاحبوفر ییجب أن ، یتم استعمالها لمرة واحدة فقطتنفس  معداتعند استخدام  )ح(
 حسبما تتطلب ظروف العمل. للسماح باستبدالها 

مارة العام لنظام إلإلطار ، وفقًا ةمناسبال ةطبیال للرقابة العاملینومستویات تعرض مكان العمل أوضاع إخضاع یجب  )ط(
وعندما یطرأ . مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة - )5.0دلیل الممارسة الفني ( – أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 فإن على، معدات التنفسسلبًا على فعالیة  یؤثرقد  بشكل العاملینمستویات تعرض  وأتغییر على أوضاع مكان العمل 

 . تلك المعداتفعالیة استمرار مدى تقییم إعادة العمل  أصحاب

تم تنفیذها ی البرنامج الحالي المكتوب متطلباتللتأكد من أن  ما یلزمحسبمكان العمل ل اتتقییمالعمل إجراء  أصحابعلى  )ي(
صورة بحمایة الجهاز التنفسي لبرنامج  تقییمال ویجب إجراء .من حیث التأثیر فعاالً  ما زال البرنامج ومن أن ،بفعالیة
   . سنویة

  معدات التنفساستخدام  3-10

حیة تنفس نظیفة وص بمعدات لحمایة الجهاز التنفسي استخدام معدات مطلوب منه عاملالعمل تزوید كل أصحاب على  )أ(
 للعمل. وبحالة جیدة صالحة 

دى مالجهة المصنعة و  متطلباتبناًء على  معدات التنفسالستبدال مرشحات  زمني جدولوضع العمل أصحاب على  )ب(
 . االفتراضيوعمرها  المعداتاستخدام 
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هة المصنعة، الج وفقًا لمتطلبات وتوصیاتللتنظیف والتعقیم تخضع  معدات التنفسمن أن التأكد العمل أصحاب  على )ج(
 : في ذلك اآلتيما ب

 آخرون. ونعامل یستخدمهاقبل أن تعقیم عملیة تنظیف و ل عاملصرفها ألكثر من  التي یتم المعدات إخضاعیجب  )1(

 بعد كل استخدام. للتنظیف والتعقیم المخصصة لحاالت الطوارئ،  معدات التنفس إخضاعیجب  )2(

حرارة الشمس ودرجات ال وأشعةمن التلف والتلوث والغبار  بما یضمن حمایتها معدات التنفسكافة  تخزینیجب  )3(
ي یوضع تعبئتها أو تخزینها بطریقة تمنع تلف الجزء الذ یجبو ، والرطوبة الزائدة والمواد الكیمیائیة الضارة المتطرفة

 على الوجه وصمام الزفیر. 

لفحص والمعاینة قبل كل استخدام وأثناء لالمستخدمة في ظروف العمل االعتیادیة  معدات التنفسكافة  یجب إخضاع )د(
 تنظیفها. 

مرة واحدة شهریًا على األقل، بواقع نة المخصصة لحاالت الطوارئ للفحص والمعای معدات التنفسكافة  یجب إخضاع )ه(
 التحقق من صالحیتها للعمل قبل وبعد كل استخدام.  معیات الجهة المصنعة، توص وبشكل یتوافق مع

التي أثبتت المعاینة أو غیرها من وسائل الفحص عدم صالحیتها معدات التنفس استبعاد التأكد من العمل  أصحاب على )و(
 التخلص منها أو إصالحها أو ضبطها وفقًا لتوصیات الجهة المصنعة.من أنه یتم للعمل، و 

 ،المهام بمثل هذه لقیاملعلى التدریب المالئم  نیحاصلأشخاص فقط من قبل أو ضبطها  المعداتإصالح أن یتم  یجب )ز(
 . لهاالمعتمدة من الجهة المصنعة و المصممة لتلك المعدات استخدام قطع الغیار فقط بو 

 الهواء د بیالتزو أنظمة  3-11

 یتطابق مع المواصفات التالیة:  معدات التنفسإلى  المزودمن أن الهواء المضغوط التأكد العمل  أصحاب على )أ(

 )v/v(حجمًا  %23.5 - %19.5محتوى األوكسجین  )1(

 ملغم في المتر المكعب من الهواء أو أقل 5كثف) تمالمحتوى الهیدروكربون ( )2(

 أو أقل  في الملیون أجزاء CO (10الكربون ( أكسیدمحتوى أول  )3(

 أو أقل  جزء في الملیون 1000الكربون  أكسیدمحتوى ثاني  )4(

 رائحة ملحوظة  عدم وجود )5(

 أي تركیزب ال یحتوي على مادة (مواد) سامة )6(

صممة م معدات التنفس إلىهواء التنفس  لتزویدالمستخدمة  األسطواناتأو  الضواغطمن أن التأكد العمل  أصحاب على )ب(
 : بحیثد مكانها یحدوتم ت

 د بالهواءیتمنع دخول الهواء الملوث إلى نظام التزو  )1(

درجة حرارة  مندرجة مئویة  5.5 أقل بـ ضغط جوي 1ثف عند االتكتصبح درجة  بحیثتحد من محتوى الرطوبة  )2(
 البیئة المحیطة. 
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ودة هواء جمستوى ضمان لتعزیز  المناسبةالتنقیة  مرشحاتو متصاص جر االفیها على حُ خطوط الهواء  تحتوي )3(
 : أن تكونهذه  والمرشحات جر االمتصاصلحُ التنفس. ویجب 

  واالستبدال أو التجدید بشكل دوري تبعًا لتعلیمات الجهة المصنعة لصیانةخاضعة ل .1

لعمل ا صاحب من قبلبطاقة توضح تاریخ أحدث تغییر طرأ علیها وتوقیع الشخص المصرح له بملحقة  .2
 . على الضاغطالبطاقة تلك  حیث یجب أن تبقى ،التغییر ذلكإلحداث 

بون في الكر  أكسیدالعمل التأكد من أن مستویات أول  صاحب علىفإن غیر المشحمة بالزیت، الهواء  لضواغطبالنسبة  )ج(
 . في الملیون أجزاء 10 ال تتجاوزهواء التنفس 

 نظام إنذار لرصد درجات الحرارة المرتفعة أو تطبیقالعمل  أصحابعلى  فإنالمشحمة بالزیت،  لضواغط الهواءبالنسبة  )د(
شأن بإنذار  تطبیق نظامالكربون. وفي حال  أكسیدمراقبة مستویات أول من أجل  الكربون أو كلیهما معاً  أكسیدأول 

لكربون ا أكسیدول أ ارتفاع تركیزلتفادي  مناسبةعلى فترات الواصل مراقبة الهواء  یجبفإنه درجات الحرارة المرتفعة فقط، 
دلیل  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا انظریون. لفي الم أجزاء 10في هواء التنفس عن 

 . المضغوطة والغازات الهواء– )049.(، ودلیل الممارسة الفني اآلآلت الثقیلة والمعدات – )36.0(الممارسة الفني 

غیر  األخرىالهواء أو الغازات مخارج أنظمة  تتوافق معأنابیب هواء التنفس ال روابط من أن التأكد العمل  أصحاب على )ه(
 أي مواد خانقة داخل أنابیب هواء التنفس.  تمریر / إدخال ویحظرالعمل.  موقعالصالحة للتنفس في 
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التدریبي  البرنامج توفیرالعمل  أصحابفي مكان العمل، یجب على  معدات التنفسباستخدام  العاملینأي من قبل مطالبة  )أ(
 : على األقل المعرفة بالنقاط التالیة یمتلك عاملالمناسب للتأكد من أن كل 

تم  الحمایة إن كان قیاسها غیر مناسب أوتوفیر وكیف یتأثر دورها في  ،معدات التنفسرتداء ال الموجبة سباباأل )1(
  استخدامها أو صیانتها بشكل خاطئ

 المعدات وٕامكانیاتما هي حدود  )2(

 معداتالتلك ها فی تعطلالتي تحاالت ال في ذلكبما  ،في حاالت الطوارئ بفعالیة المعدات كیفیة استخدام  )3(

 عدم وجود تسریبات فیها واستخدامها والتحقق من ونزعها وارتدائها معدات التنفس معاینةكیفیة  )4(

 وتخزینها ة المعداتإجراءات صیان )5(

 حول دونهأو ت معدات التنفساالستخدام الفعال ل منكیفیة التعرف على اإلشارات واألعراض الطبیة التي قد تحد  )6(

 العامة لهذا القسم من الدلیل متطلباتال )7(

 .تكالیفأیة  مودون تحمیله مله ،في الوقت والمكان المناسبّینو  ،مفهومین للعاملین وأسلوبیجب توفیر التدریب بلغة  )ب(

 في الحاالت التالیة: كذلك التدریب سنویًا، و  یجب إعادة )ج(

 التدریب السابق غیر فعالیجعل مما  معدات التنفسعندما تطرأ تغییرات على مكان العمل أو في نوع  )1(
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الفهم  حدوث انخفاض في مستوىإلى  معدات التنفساستخدامه ل كیفیةأو  العاملمعرفة  تشیر النواقص فيعندما  )2(
 المطلوبین منهأو المهارة 

 . معدات التنفسإعادة التدریب لضمان االستخدام اآلمن ل تشیر ألهمیةحاالت أخرى أي عندما تنشأ  )3(
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 المراجع  -4

 الذاتي نظیمالتوالمسؤولیات و  األدوار – )1.0(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

 إدارة المخاطر – )2.0(العنصر  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

 التدریب والكفاءة والتوعیة - )5.0العنصر ( – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

 السالمة  وٕاشاراتالفتات  – )17.0(دلیل الممارسة الفني  – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

  والمعداتاآلآلت الثقیلة  –) 36.0دلیل الممارسة الفني ( – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

  ةالمضغوط والغازات الهواء –) 49.0دلیل الممارسة الفني ( – العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإلطار ا •

• INDG288-  ةالمملكة المتحد – للصحة والسالمة الهیئة التنفیذیة –المناسبة  حمایة الجهاز التنفسياختیار أدوات 

• L25 –  التنفیذیة للصحة والسالمةالهیئة  –الخاصة بالعمل  الحمایة الشخصیة معداتاللوائح واألدلة اإلرشادیة بشأن – 
 المملكة المتحدة

 

  



 

 أدلة الممارسة الفنیة  - إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیةم العام لنظااإلطار 
 16من15صفحة                                     2018 یویون 3 ،  3.1اإلصدار  ،معدات الحمایة الشخصیة – )2.0دلیل الممارسة الفني (

 سجل تعدیل الوثیقة -5
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2018یونیو  3 3.1

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة © 

الوثیقة مملوكة لمركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وال یجوز استخدامها لغیر األغراض المخصصة لها. ویحظر استخدام  ذهه
 أو إعادة إنتاج هذه الوثیقة بدون إذن. 
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