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 مقدمة -1
 وضعتهاشمل المتطلبات التي ی موضوع بحیث وهو .أبوظبي رةإمافي  العمل أصحابكافة على هذا الدلیل  یسري )أ (

على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في  ،أبوظبي ٕامارةدولة اإلمارات العربیة المتحدة و السلطات التنظیمیة ل
كثر األ اتإتباع المتطلب العمل أصحابیجب على أخرى،  تنظیمیةسلطة  أي التي حددتهامع المتطلبات  هذا الدلیل

 .من بینها صرامة

إلى  للرصاص المخاطر ذات الصلة بالتعرضمن  الحدالالزمة لضمان  التحكم ٕاجراءاتو متطلبات  الدلیل هذا یحدد )ب (
التحكم  إلجراءات التسلسل الهرميعلى النحو الذي یتفق مع  التحكمإجراءات  تطبیق وللتأكد من ممكن، أقصى حد

 لمخاطر.تلك اقد یكونون عرضة لألشخاص الذین امنع إصابة أو مرض بهدف 

 الهواءفي  العالقعرضة للرصاص  لتي قد یكون الشخص (األشخاص) فیهاجمیع مواقع العمل ایغطي  الدلیل هذاو   )ج (
البناء والصیانة والتصنیع وٕاعادة التدویر مواقع  ، على سبیل المثال ال الحصر،تشمل المواقع وهذه .على أي مستوى
 والطالء. الرمالنفرة بصالو  وتجهیز األسطح
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 كفاءةالتدریب وال -2
 : توافق مع متطلباتت بالسالمة والصحة المهنیة  برامج التدریب المتعلقة أن  من العمل أصحابتأكد ییجب أن  )أ (

 الكفاءة؛و  والتوعیة التدریب – )5(العنصر –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة     )1(
المهنیة  المؤسساتتسجیل  – )7.0(اآللیة  –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة    اإلطار العام لنظام   )2(

 ؛ ومجال السالمة والصحة المهنیةالعاملة في 
ممارسي السالمة تسجیل  – )8.0(اآللیة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة     )3(

 والصحة المهنیة

للرصاص توفیر التدریب بها  همتعرضیحتمل طق شخص أو أشخاص في منا ممل لدیهیع الذین العمل أصحابعلى  )ب (
تدریبهم لبعد ذلك  ةسنوی توفیر التدریب بصورةومن ثم یتم  تلك المناطق،بدء عملهم في قبل لهؤالء األشخاص الالزم 

  :ما یلي على

 بیانات السالمة؛ صحیفةمن  خالصهااستوالمعلومات التي یمكن (للمواد) بیانات السالمة  صحیفةكیفیة قراءة    )1(
 ؛التعرض الشدید والمزمن للرصاصالمترتبة على المخاطر الصحیة    )2(
 ؛العالمات واألعراض الخاصة بالتعرض الشدید والمزمن للرصاص   )3(
 ؛مستخدمة في موقع العمل والتي یمكن أن تساهم في حدوث تعرض للرصاصال أنواع الموادو  أماكن   )4(
 ؛التحذیریة توالملصقا الفتاتال   )5(
–إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   ل وفقاً المسموح بها للرصاص حدود التعرض    )6(

 ؛المهنیة والقیم اإلرشادیة المعاییر
 ؛لمنع التعرض للرصاص إتباعهاأسالیب العمل التي یجب    )7(
العام لنظام إمارة طار لإل وفقاً موقع العمل المتعلقة بمعدات الحمایة الشخصیة وٕاجراءات صیانة متطلبات ال   )8(

  ؛معدات الحمایة الشخصیة - )2.0( دلیل الممارسة الفني –أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
  ؛ استخدام المرافق الصحیة   )9(
 وفقاً  العمل بصاحبالخاصین  المراقبة الطبیةمتطلبات برنامج التحكم في التعرض للرصاص وبرنامج   )10(

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

العام لنظام لإلطار  وفقاً یتلقون التدریب وف ألشخاص الذین سا مفهومتین من جانبالتدریب بطریقة ولغة  تقدیمیجب  )ج (
 .والكفاءة التوعیة و التدریب   – )5(عنصر ال –إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 على صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب الالزم على أن یتضمن السجل المعلومات التالیة:  )د (
 االسم ورقم بطاقة الهویة )1(
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة )2(
 موضوع (موضوعات) التدریب )3(
 تاریخ (تواریخ) التدریب )4(
 اسم الشخص المقدم للتدریب )5(
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 لباتالمتط -3
 المهام والمسؤولیات 3-1
 العملصاحب   3-1-1

لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة  لمتطلبات العامةل وفقا مومسؤولیاته ممهامه تنفیذ العمل أصحابعلى  )أ (
 .)5-2-3(القسم  -الذاتي  التنظیمو  والمسؤولیات األدوار  – ) 1(العنصر  –والصحة المهنیة 

 :بما یلي القیامبها رصاص أو یشتبه في وجوده مواقع عمل یوجد بها  ملدیه الذین العمل أصحابیتعین على  )ب (

اإلطــار العــام  فــي المنصــوص علیهــاالمتطلبــات  تتجــاوزبمســتویات لرصــاص لعــدم تعــرض أي شــخص  ضــمان )1(
 ؛المهنیة والقیم اإلرشادیة المعاییر –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

إدارة – )2( العنصر –  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةل وفقا مخاطرللتقییم  إجراء )2(
 ؛للرصاصمواقع العمل التي یحتمل أن یوجد بها تعرض  وذلك من أجل تحدید جمیع، المخاطر

 ؛معقول ممكنقل مستوى أالتعرض للرصاص إلى  الحد منأو  منعحتى یتم الالزمة إجراءات التحكم  ذتنفی )3(
  ؛ المراقبة الطبیةو برنامج مكتوب للتحكم في التعرض للرصاص  عوض )4(
أیة تغییرات في مواقع  رصدموقع العمل سنوًیا على أقل تقدیر وذلك من أجل وتقییم لمراجعة  إجراءات تنفیذ )5(

 لتعرض للرصاص.جدیدة محتملة ل مصادرالعمل أو 
وجوده ضمان إتباع برصاص أو یشتبه  بهایوجد على المدیرین أو المشرفین الموجودین في المناطق التي  )6(

 .العمل بصاحب ینالخاص المراقبة الطبیةبرنامج و  للرصاص متطلبات برنامج التحكم في التعرض

 عاملونال 3-1-2

لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة لمتطلبات العامة ل وفقا امهم ومسؤولیاتهمهالقیام بم العاملینعلى  )أ (
 .)7-2-3القسم ( -الذاتي تنظیموال والمسؤولیات األدوار– )1( عنصرال – المهنیة

 تعریضیمكنه فیما یتعلق بالتعرض للرصاص والذي یرون أنه  خللرفع تقاریر حول أي نشاط أو  العاملینعلى  )ب (
 للخطر.أو سالمة أي شخص آخر سالمتهم 

للتعامل مع الرصاص العمل  أصحابلهم رها وفیالتي استخدام المعدات المناسبة أو أجهزة السالمة  العاملینعلى  )ج (
 .ذات الصلةاستخدام معدات العمل أو األجهزة  حصلوا علیها بشأني تدریب أو تعلیمات أل وفقاً 

 التخطیط والتقییم 3-2

 ،لتعرض للرصاصلمخاطر هناك تحدید ما إذا كانت من أجل  العملیاتقع أو امو ال كافةتقییم  العمل أصحابعلى  )أ (
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة وفقًا ان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر تقییم مك ویجب
 إدارة المخاطر. – )2( العنصر – المهنیة

 )هـ)(2-3( القسمالتحكم على النحو الموصوف في  إلجراءات التسلسل الهرميتقییم المخاطر عملیة تبع تیجب أن  )ب (
 .الدلیلهذا من 
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 تلكمن أجل التحكم في  الالزمة اإلجراءاتوتطبیق وتوثیق  وضع، یجب للرصاص لتعرضلمخاطر  وجدت أینما )ج (
 المخاطر.

 ضمان: العمل صاحبعلى  )د (

 ؛أنظمة عمل آمنة لألشخاص اآلخرین والمقاولین والعامة ووضعالمخاطر  أنواع مختلفتقییم    )1(
 ؛للرصاصالتعرض  أنشطةدارة إلإجراءات وخطوات تحكم فعالة وتنفیذ  وضع   )2(
في خطة السالمة للتعاقد،  المطروحةفي حال األعمال ذات الصلة  ،إدراج إدارة متطلبات التعرض للرصاص   )3(

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة ل وفقا الخاصة بوثیقة استدراج العروض،والصحة المهنیة 
 ؛ وإدارة المتعاقدین - )2العنصر( –  المهنیة

ألعمال العمل اآلمنة ذات الصلة وقواعد موقع العمل في خطة إدارة السالمة والصحة المهنیة  إدراج أنظمة   )4(
إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  ل وفقا واإلنشاء،في حال قطاع البناء  اإلنشاء، وذلك

 ".اإلنشاء"أعمال  أثناءإدارة  السالمة والصحة المهنیة  –) 53.0(دلیل الممارسة الفني  –

 التحكم: التسلسل الهرمي إلجراءات )ه (

إتباع التسلسل للرصاص یتم  في التعرض اً أن تكون سببالتي یحتمل  /األعماللمهامتقییم مخاطر اعند 
 :الهرمي التالي إلجراءات التحكم

ا آمنً  هذان اك ، إنتجنب: ضمان عدم تنفیذ أي عمل یكون من شأنه تعریض أي شخص لخطر الرصاصال   )1(
 ؛وممكناً 

یعرض تجنب أداء العمل الذي یحتمل أن معقول  من الممكن وبشكلمنع التعرض للرصاص: حینما ال یكون    )2(
ضمان تنفیذ إجراءات التحكم المناسبة من أجل منع  العمل أصحابیتعین على فإنه أي شخص للرصاص، 

 ؛ وتعرض األشخاص إلى الرصاص
 وبشكل من الممكنحینما ال یكون المسموح به: الحد  دون ما هوالتعرض للرصاص إلى  مستویات خفض   )3(

 خفضتنفیذ إجراءات التحكم من أجل العمل  أصحابیجب على فإنه منع التعرض للرصاص، معقول 
 التعرض إلى مستوى أدنى من حد التعرض المسموح به. مستویات

 المراقبة الطبیةو برنامج التحكم في التعرض للرصاص  3-3

 :كحد أدنى ما یلي تغطيأن  المراقبة الطبیةو كم في التعرض للرصاص برامج التحلیجب  )أ (

لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  وفقاً حد المسموح به ال% من 50إلى  ونیتعرض نالذی األشخاصتحدید     )1(
 ؛المهنیة والقیم اإلرشادیة المعاییر – للسالمة والصحة المهنیة

برنامج التحكم في التعرض لحد المسموح به المن أو أكثر  %50 إلى ونیتعرض نالذی األشخاص إخضاع    )2(
 ؛والمراقبة الطبیةللرصاص 

  إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةل للرصاص برنامج مراقبة التعرض امتثالالتأكد من     )3(
 ؛مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة   –) 5.0( دلیل الممارسة الفني –

 ؛للرصاص بنتائج مراقبة التعرض األشخاصخطار إ    )4(
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لضمان عدم تعرض أي شخص للرصاص على نحو یفوق المتطلبات المنصوص  االمتثال الالزمة طرق  )5(
 ؛المهنیة والقیم اإلرشادیة المعاییر –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةعلیها في 

  ؛العمل ومالبسحمایة الجهاز التنفسي معدات  في ذلكبما  یةمعدات الحمایة الشخص متطلبات    )6(
 ؛ت التحكم وأعمال التنظیفإجراءا    )7(
 المرافق والممارسات الصحیة؛    )8(
 مع حاالت التعرض  الالزمتین للتعاملخبرة المعرفة و ال یمتلكطبیب  تحدیدالطبي  المسح أن یتضمن    )9(

 ؛للرصاص
 ؛الوقائي الطبي االستبعاد  )10(
 ؛التدریببرامج و  الخاصة باألشخاصعلومات الم )11(
 ؛السجالت حفظ  )12(
 .المتطلباتمراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص سنوًیا لضمان التوافق مع ل اً إجراء  )13(

وجد تغییرات تعندما  ،وتحدیثه إذا تطلب األمر ،الطبي والمسحیجب مراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص  )ب (
 التعرض للرصاص. علىثر أن تؤ لها في موقع العمل یمكن 

التغییرات  رصدالطبي سنوًیا على األقل من أجل  والمسحیجب مراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص  )ج (
 لتعرض للرصاص.الجدیدة المحتملة ل المصادرالمطلوبة لممارسات العمل أو التغییرات في موقع العمل أو 

 مراقبة التعرض 3-4

 هو التعرض الذي قد یحدث في حالة عدم استخدامتعرض الشخص ب فإن المقصود هذا القسم،تطبیق أحكام ألغراض  )أ (
 .األخرى معدات الحمایة الشخصیةأو  لمعدات حمایة الجهاز التنفسي الشخص

 یتجاوزرصاص للهو أي تركیز  المستوى الذي یستلزم التدخلب فإن المقصود، ألغراض تطبیق أحكام هذا القسم )ب (
 ،المهنیة والقیم اإلرشادیة المعاییر –  ام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار الع% من متطلبات 50
 .حد التعرض المسموح به عن یقل هولكن

باستخدام و دولًیا  امعترف بهالعینات الأخذ  ألحد أسالیب وفقاً وتحلیلها  العینات ضمان أخذ العملأصحاب یتعین على  )ج (
الصادر عن المعهد الوطني للصحة والسالمة  "كتیب األسالیب التحلیلیة"(مثل  ةالمناسبواإلستراتیجیة األسلوب 
" الصادر مركبات الرصاص ومركبات الرصاص غیر العضویة في الهواء -أسالیب تحدید المواد الخطرة "أو المهنیة، 

على ربین ومؤهلین مد اً أفرادالعینات  أخذعلى العاملون یجب أن یكون ). و للصحة والسالمة ةالتنفیذی الهیئة عن
 .المعمول بهاسلوب وٕاستراتیجیة أخذ العینات ألخذ العینات بما یتفق مع أ الالزمةاألسالیب 

على األقل عینة واحدة لكل  یشملبما  عمل كاملة اتوردی على مدىفردیة عینات  أخذ العمل أصحابیتعین على  )د (
 للتعرضممثلة  الكاملة اتلوردیل الفردیةعینات الیجب أن تكون و  .كل منطقة عملفي من األعمال  فئةوردیة لكل 

 .للمتابعة ینالخاضعاألشخاص  /للشخص للرصاص  یوميالمعتاد ال

عینة ممثلة حیث تقتصر على للرصاص باألولیة لرصد مستویات التعرض  عملیة المراقبةتضییق نطاق یجوز  )ه (
تركیزات  ألعلىعرضة  معقول أنهبشكل م العمل أصحابعتقد ی نوالذیللرصاص  یناألشخاص المعرض /للشخص 
 مكان العمل.بالهواء العالق في الرصاص 
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أشخاص) أو تعرض شخص ( عملیة المراقبة األولیة لرصد مستویات التعرض للرصاص احتمال تأظهر  في حال )و (
عملیة ب القیام العمل أصحابیجب على فإنه  ،المستوى الذي یستلزم التدخلستوى یساوي أو یفوق للرصاص بم

 في مكان العمل.یكون عرضة للرصاص كل شخص الخاصة بلتعرض مستویات اقبة تكون ممثلة لمرالل

أدنى من بمستوى هو للرصاص األشخاص) أو تعرض الشخص (أن المراقبة األولیة عملیة  تبین من في حال )ز (
موقع  ظروفر في تغیی إال إذا حدث القیاسعادة عملیة إلال تكون هناك حاجة فإنه ، الذي یستلزم التدخل المستوى 

 األشخاص) للرصاص. أو عرض الشخص (على تالعمل قد یؤثر 

األشخاص) للرصاص بما یصل أو تعرض الشخص ( لهاالتالیة  المراقبةاألولیة أو  الرصدفي حال تبین من عملیة  )ح (
 العمل ابأصحیتعین على فإنه حد التعرض المسموح به،  یقل عن ه، ولكنیتجاوزهأو  التدخلیستلزم للمستوى الذي 

 .كل ستة أشهر على األقل الدلیلهذا من  )د)(4-3(و )) ج(4-3( القسم  وفقالمراقبة إجراء عملیة بإعادة  القیام
متتالیتین على  قیاس إجراء عملیتي إلى أن یتمالمطلوب  بالتكرارالمراقبة عملیة في  جهات العملستمر تأن  ویجب
 وعندئذ یمكن .المستوى الذي یستلزم التدخلأدنى من  همانتائج نوتكو  ،أقل تقدیرأیام على  7 ، یفصلهمااألقل

موقع العمل قد  ظروفتغییر في  إال إذا حدثالمراقبة لهذا الشخص (هؤالء األشخاص) عملیة إیقاف  العمل لصاحب
 األشخاص) للرصاص.أو یؤثر على تعرض الشخص (

أعلى من حد التعرض  ص) للرصاص بمستوىفي حال تبین من عملیة المراقبة األولیة تعرض الشخص (األشخا )ط (
 ستمرأن ی العملصاحب على و  .كل ثالث أشهرالمراقبة عملیة إعادة  العمل أصحابیتعین على فإنه المسموح به، 

أقل أیام على  7 یفصلهما ،متتالیتین على األقلقیاس إجراء عملیتي  إلى أن یتمالمطلوب  بالتكرارعملیة المراقبة في 
 .أو تتجاوزه المستوى الذي یستلزم التدخل تساوي هاالمسموح به ولكنحد التعرض  أقل من هماتائجن وتكون ،تقدیر

 هذا من )ح)(4-3( المحدد في الفقرة وفقًا لعدد المراتاألشخاص) أو المراقبة للشخص ( یتم تكرار عملیة وعندئذ
 األشخاص) للرصاص.أو ( موقع العمل قد یؤثر على تعرض الشخص ظروفتغییر في  إال إذا حدث الدلیل

% 20 تتجاوزال %) 95بنسبة ثقة تبلغ و دقته (استخدام أسلوب مراقبة وتحلیل مستوى  العمل أصحابیتعین على  )ي (
المستوى الذي یستلزم زید عن تساوي أو ت التيبالهواء  العالقتركیزات الرصاص بالنسبة ل ، وذلك النقصان وألزیادة با

  .التدخل

ونتائج  ،التعرضمستوى مراقبة ل الالزمة عیناتالأخذ یوثق استراتیجیات االحتفاظ بسجل  العمل صاحبیتعین على  )ك (
شخص  توفیر العملأصحاب كما یتعین على  ،تحلیل البیانات وٕاجراءات التصحیح المقترحةعملیات كذلك و  ،التحلیل

 ،للصحة الصناعیة أخصائي صحة صناعیة معتمد من المجلس األمریكيكخبرة في مراقبة التعرض ( يذ متخصص
 ةالبریطانی الجمعیةمن أخصائي صحة مهنیة  والمعهد االسترالي للصحة المهنیة، أأخصائي صحة مهنیة معتمد  وأ

لدى أو  ،الصحة المهنیة مجلس التسجیل الكندي ألخصائيّ  لدىأخصائي صحة مهنیة مسجل  وأ ،للصحة المهنیة
 وال یشترط واعتماد جمیع بیانات مراقبة التعرض والتقاریر ذات الصلة. مراجعةوذلك للقیام ب) المشابهة االعتماد هیئات

استشاري أو كأي ( العملصاحب لدى  ةمباشر ون من العاملین كأن ی المختبرالذي یراجع تحلیل  لشخص المتخصصل
 ).موغیرهلیل االتح إلجراء مختبر
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 إخطار الشخص/ األشخاص 3-5

 صاحب یتعین على ج أي عملیة مراقبة یتم إجراؤها بموجب هذا القسم، یوم عمل بعد استالم نتائ 15في غضون  )أ (
سواء بشكل فردي خطًیا أو بنشر النتائج في موقع مناسب  ،بهذه النتائج ینمعنیال كافة األشخاص خطریأن  العمل

قبل من  تماماً  ینأن تكون المراسالت بلغة وأسلوب مفهوم ویجب .أولئك األشخاصیمكن الوصول إلیه من قبل 
 .یناألشخاص المعنیالشخص / 

بغض النظر عن و ، لحد التعرض المسموح بهاألشخاص العینة الممثلة من النتائج إلى تجاوز  في حال أشارت )ب (
 أنخطي الخطار اإلفي  وضحیأن  العمل صاحبیتعین على فإنه  من عدمه، معدات حمایة الجهاز التنفسياستخدام 

 مستوى لخفضالمتخذ أو الذي سیتم اتخاذه  يإلجراء التصحیحاووصف قد تم تجاوزه حد التعرض المسموح به 
من  مفهومینأن یكون اإلخطار الخطي بلغة وأسلوب  . ویجبأقل منهإلى التعرض إلى حد التعرض المسموح به أو 

 .ییناألشخاص المعنی / قبل الشخص

 طرق االمتثال  3-6

سنوًیا،  اً یوم 30التعرض المسموح به ألكثر من فوق حد لرصاص بما یأشخاص) لأو في حال تعرض أي شخص ( )أ (
 الرقابة(بما في ذلك إجراءات  ممارسات العملب وأخرى خاصةهندسیة تنفیذ إجراءات تحكم  العمل صاحبیتعین على 

باستثناء ما وذلك  ،أدنى من حد التعرض المسموح به لیصبحتعرض األشخاص للرصاص  لخفض مستوى) ةاإلداری
قابلة للتطبیق على نحو  غیر الالزمة لتحقیقهأن إجراءات التحكم  إثبات العمل لصاحبیمكن هو إلى الحد الذي 

التي یمكن القیام بها كافیة ممارسات العمل بوٕاجراءات التحكم إجراءات التحكم الهندسیة ال تكون  وعندما .معقول
 صاحبیتعین على فإنه تعرض األشخاص للرصاص لیكون أدنى من حد التعرض المسموح به،  لخفص مستوى

 التعرض إلى أقل مستوى یمكن الوصول إلیه عملًیا. لخفض مستوىاستخدامها  - على الرغم من ذلك - العمل

أو أقل  اً یوم 30یفوق حد التعرض المسموح به لمدة بمستوى أشخاص) لرصاص أو في حال تعرض أي شخص ( )ب (
 ،3/ م میكروجرام 200التعرض إلى  مستویاتیة لتقلیل تنفیذ إجراءات تحكم هندس العمل صاحبسنوًیا، یتعین على 

عمل (بما في ذلك الممارسات ب وٕاجراءات التحكم الهندسیةمن إجراءات التحكم تنفیذ مجموعة علیه یجب  ومن ثم
األشخاص للرصاص إلى  مستوى تعرض خفضمن أجل  حمایة الجهاز التنفسيٕاجراءات و ) ةاإلداری الرقابةإجراءات 
 .والحفاظ على ذلك المستوى ،منهمستوى أدنى إلى أو تعرض المسموح به حد المستوى 

تعرض األشخاص  في خفض مستوىممارسات العمل بٕاجراءات التحكم الهندسیة و إجراءات التحكم  تنجحعندما ال  )ج (
إضافة إجراءات  العمل صاحب ، یتعین علىمنهمستوى أدنى إلى أو حد التعرض المسموح به للرصاص إلى مستوى 

 الدلیل – لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةوفقًا اإلجراءات  تلك مایة الجهاز التنفسي إلىح
 .معدات الحمایة الشخصیة - 2.0
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 معدات الحمایة الشخصیة 3-7

إمارة أبوظبي  اإلطار العام لنظامبما یتفق مع  توفیر الحمایة الالزمة للجهاز التنفسي العمل أصحابیتعین على  )أ (
 .معدات الحمایة الشخصیة - )2.0الممارسة الفني ( دلیل – للسالمة والصحة المهنیة 

التي تغطي كامل الوجه  بمعدات حمایة الجهاز التنفسياألشخاص) أو تزوید الشخص ( العمل أصحابیتعین على  )ب (
جلد العین أو ال تهیجتسبب ي تال الرصاص عوالقبدًال من تلك التي تغطي نصف الوجه وذلك من أجل الحمایة من 

 .السائدة أثناء االستخدامتركیزات ال عند

معدات حمایة وبغض النظر عن استخدام  ،وق حد التعرض المسموح بهبما یفرصاص لفي حال تعرض شخص ل )ج (
 مالبس توفیر العمل أصحابیتعین على فإنه العین أو الجلد،  لتهیجأو حینما توجد إمكانیة من عدمه  الجهاز التنفسي

على سبیل المثال ال  هذه المالبس والمعدات، ومن .وضمان استخدامهم لها لألفراد مجاناً ومعدات وقائیة عمل 
 الحصر:

 الجسم بالكامل؛غطي ت ةمشابهعمل  مالبسأو  مریول    )1(
 ؛ وقفازات وقبعات وأحذیة أو أغطیة أحذیة قابلة للتخلص منها     )2(
اإلطار العام لنظام أو أي معدات وقائیة أخرى مناسبة تتوافق مع  هوائیةمنافذ ذات دروع للوجه أو نظارات    )3(

 .معدات الحمایة الشخصیة - )2.0الممارسة الفني ( دلیل –  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 والمعدات الوقائیة. مالبستنظیف أو غسیل أو التخلص من ال خدمات توفیر العمل أصحابیتعین على  )د (

في  االتخلص منهأو  من المقرر تنظیفها أو غسلها التي ةالملوث المالبسوضع  التأكد من العمل صحابأیتعین على  )ه (
 .هاتمنع تسرب الرصاص خارج مقفلةحاویة 

أو المعدات الوقائیة  ةالواقی المالبسیقوم بتنظیف أو غسل وف إخطار أي شخص س العمل أصحابیتعین على  )و (
 تعرض للرصاص.عن اآلثار الضارة المحتملة لل خطیاً 

الملوثة بالرصاص  معدات الحمایة الشخصیةعلى المالبس و  تحتويیجب لصق العبارة التالیة على الحاویات التي  )ز (
التخلص من میاه الغسیل الملوثة بالرصاص  یجبالتي سوف یتم غسلها: "تحذیر: مالبس ومعدات ملوثة بالرصاص. 

 ".بوظبيأ–مركز إدارة النفایات متطلبات على نحو یتفق مع 

الملوثة بالرصاص  معدات الحمایة الشخصیةعلى المالبس و  تحتويیجب لصق العبارة التالیة على الحاویات التي  )ح (
 من هذه األشیاء التخلص یجبالتي سوف یتم إرسالها للتخلص منها: "تحذیر: مالبس ومعدات ملوثة بالرصاص. 

 ".أبوظبي–مركز إدارة النفایات متطلبات على نحو یتفق مع 

عن طریق النفخ أو الهز أو أي الواقیة أو المعدات  المالبسالرصاص من  إزالةحظر  العملأصحاب یتعین على  )ط (
 الرصاص في الهواء. تتسبب في تطایروسیلة أخرى قد 
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 التنظیف أعمال 3-8

استخدام بأو  ،الرطبتنظیف الالرصاص باستخدام أسالیب تراكم من بشكل معقول  خالیةاألسطح یجب الحفاظ على  )أ (
 .الدلیلهذا من  ))ج(8-3( القسمبمتطلبات  تفي مكنسة كهربائیة

 الكنسیجب أال یتم تنظیف األرضیات واألسطح األخرى التي یتراكم علیها الرصاص باستخدام الهواء المضغوط أو  )ب (
 .بالهواء یتطایرالجاف أو األسالیب األخرى التي قد تتسبب في جعل الرصاص 

إعادة دخول الرصاص إلى تمنع ، یجب استخدام المكانس الكهربائیة وتفریغها بطریقة ةلكهربائیا المكنسة استخدامعند  )ج (
الهواء عالیة لعوالق  مكانس الشفط الكهربائیة مجهزة بمرشحاتٍ ویجب أن تكون  .قدر ممكن إلى أقصىمكان العمل 

 من أجل منع إعادة دخول الرصاص إلى مكان العمل.الكفاءة 

المعمول لوائح البالرصاص على نحو یتفق مع  ةومیاه الغسیل الملوث والمرشحاتكام والنفایات یجب التخلص من الر  )د (
 دلیل الممارسة الفني – واإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   النفایات الخطرةلتعامل مع بها ل

 إدارة النفایات. – )54.0(

 ،ومعدات الكشط ،الكهربائیة ذات مرشحات الهواء عالیة الكفاءة مكانس الشفطیجب تنظیف جمیع المعدات ( )ه (
 وكذلك عند إنجاز العمل. یوم عملفي نهایة كل قبل مغادرة منطقة العمل ) وغیرهاوالمفكات، 

 المرافق والممارسات الصحیة 3-9

فوق وى یبمستاألشخاص عرضة للرصاص / المناطق التي یكون فیها الشخص حال في  العمل صاحب یتعین على )أ (
عدم وجود  أن یضمن معدات حمایة الجهاز التنفسي من عدمه،بغض النظر عن استخدام و  ،حد التعرض المسموح به

وكذلك عدم استخدام مستحضرات  ،وعدم وجود أو استخدام منتجات التبغ ،أو تناولها المأكوالت أو المشروبات
وأماكن تغییر المالبس وغرف الطعام لصصة المخغرف الالمناطق النظیفة مثل في  ما عداوذلك  ،التجمیل

 .االستحمام

في المناطق التي یكون فیها  ونیعمل ناألشخاص الذی/ للشخص  االستحمام مرافق توفیر العملأصحاب یتعین على  )ب (
بغض النظر عن استخدام معدات وذلك ، أعلى من حد التعرض المسموح بهالمنقول بالهواء التعرض للرصاص 

االغتسال في نهایة األشخاص / من الشخص طلب یأن  العمل صاحبعلى و  .نفسي من عدمهحمایة الجهاز الت
 وردیة العمل.

 موه ،لمكان العمل ،باالغتسال یناألشخاص المطالب/ ضمان عدم مغادرة الشخص  العمل أصحابیتعین على  )ج (
 أي مالبس أو معدات تم ارتداؤها أثناء وردیة العمل. ونیرتد

(بما في ذلك الصابون والمناشف  الیدینل لغسمرافق  بهاالطعام  لتناولمرافق  توفیر لالعم أصحابیتعین على  )د (
 المنقولتعرض فیها للرصاص الفي المناطق التي یكون  ونیعمل ناألشخاص الذی/ القابلة للتخلص منها) للشخص 

 .هاز التنفسي من عدمهبغض النظر عن استخدام معدات حمایة الجوذلك أكبر من حد التعرض المسموح به،  بالهواء

والوجه  الیدیناألشخاص بغسل / الطعام لتذكیر الشخص تناول وضع الفتات في مرافق  العمل أصحابیتعین على  )ه (
ویجب أن تكون الالفتات باللغة (اللغات)  .قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخین أو وضع مستحضرات التجمیل

 المرافق. ونیستخدم ناألشخاص الذی/ المناسبة للشخص 
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الطعام بمالبس أو معدات  تناولمرافق  إلى األشخاص/ الشخص  عدم دخولضمان  العمل أصحابیتعین على  )و (
طریقة تنظیف أي یة أو ائباستخدام المكنسة الكهرب أسطحهاغبار الرصاص من على  إزالةإذا لم یتم  الوقائیةالعمل 
 أخرى.

 الطبي المسح 3-10

جمیع األشخاص الذین یتعرضون أو قد یتعرضون یسري على طبي ال للمسحبرنامج  وضع العمل أصحابیتعین على  )أ (
إلطار العام لنظام ل وفقا ، وذلكسنوًیا اً یوم 30ألكثر من  المستوى الذي یستلزم التدخلللرصاص بمستوى أعلى من 

 .مهنیة والرقابة الطبیةمسوحات الصحة ال  –) 5.0( دلیل الممارسة الفني –  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

تحت إشراف طبیب من قبل أو الفحوصات واإلجراءات الطبیة  كافة إجراءضمان  العمل أصحابیتعین على  )ب (
 مرخص.

 سوفحیث  ،لألشخاص الجدد إجراء عملیة مراقبة لتسجیل البیانات الصحیة األساسیة العملًأصحاب یتعین على  )ج (
المعنیین،  في مستویات الرصاص في دم األشخاص ةزیادي المبكر أل الرصد على العمل أصحاب هذه العملیةساعد ت

 .في جهة عمل سابقةتعرضوا للرصاص  وتحدید أي أشخاص سبق لهم وأن

مستویات  الالزمة في صورة أخذ عینات من الدم وتحلیل توفیر المراقبة البیولوجیة العمل أصحابیتعین على  )د (
 التالي:الزمني بناًء على الجدول  ،متطلبات هذه الوثیقةحسب بشخص لكل الزنك فرین بور بروتو و الرصاص 

 جرام للدم الكامل. 100/  میكروجرام 40ستویات الرصاص في الدم أقل من كل ستة أشهر إذا كانت م    )1(
 40 یتجاوز أن مستوى الرصاص في الدم یساوي أو له كل شهرین لكل شخص إذا أظهرت آخر عینة دم    )2(

 م الكامل.جرام للد 100/ میكروجرام 
 الرتفاعالتعرض للرصاص نظًرا  عن استبعادهشخص یتم  أي استبعادعلى األقل خالل فترة  بصورة شهریة    )3(

 مستوى الرصاص في الدم.

قد تجاوز أشخاص) أو مستوى الرصاص في دم شخص ( أنعندما تظهر نتائج اختبار مستوى الرصاص في الدم  )ه (
 إجراء العمل أصحابیتعین على فإنه ، هذا الدلیلمن  )12-3( قسمالبموجب  لالستبعاد الطبيلمعیار الرقمي ا

 .ىالدم األول عینةنتائج اختبار ل العملصاحب  متابعة) خالل أسبوعین من استالم للعینات دم ( علىثان اختبار 

بنسبة و ( دقةمستوى بأن تتمتع  القسموفًقا لهذا  المنجزةمستوى الرصاص في الدم تحلیل و عینات الأخذ  عملیةلیجب  )و (
، على أن أیهما أعلى ،ملي 100/ میكروجرام  6أو  %15مقدار  ،النقصان وألزیادة با تجاوز،ی ال%) 95ثقة تبلغ 

قبل الرصاص في الدم من  تحلیلكفاءة تقییم في  یةمرض درجةحاصل على  مرخص مختبر من خالل التنفیذتم ی
 یكونما إذا كان المختبر في إمارة أبوظبي فیجب أن أ .عشر شهًرا السابقة ياالثنخالل  عتماداال اتهیئإحدى 

 هیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس.قبل من مرخصًا 

یتجاوز كل شخص  إخطار، ةالبیولوجی المراقبة، خالل خمسة أیام عمل بعد استالم نتائج العمل أصحابیتعین على  )ز (
 لذلك مفهومینكون اإلخطار بلغة وأسلوب على أن ی ،خطًیاجرام  100/ میكروجرام  40مستوى الرصاص في دمه 

 الشخص.
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 واالستشارات الطبیة اتالفحوص 3-11

 الدلیلمن هذا  )10-3( یشمله القسمالفحوصات واالستشارات الطبیة لكل شخص توفیر  العمل أصحاب یتعین على )أ (
 التالي: الزمني لجدولل وفقاً 

المستوى  ساويت المنقول بالهواءركیزات الرصاص أي شخص للمرة األولى في منطقة تكون فیها ت تشغیلقبل     )1(
 ؛أو یتجاوزه الذي یستلزم التدخل

 علیه تظهر  قدإخطار من شخص إما بأنه  عند استالمبمجرد أن یكون ذلك قابًال للتطبیق بشكل معقول،      )2(
ارة استشالحصول على أو بأنه یرغب في  ،الرصاصبتسمم بأعراض العالمات أو أعراض مرتبطة بشكل عام 

یتمتع على إنجاب طفل  الشخصذلك ثار التعرض الحالي أو السابق للرصاص على قدرة آطبیة بخصوص 
معدات حمایة الجهاز  مالئمةمدى خالل اختبار قد واجه صعوبة في التنفس  الشخص أنبأو  ،جیدة بصحة
 أو خالل استخدامها؛ التنفسي

عشر شهًرا  االثنيفي أي وقت خالل  هدم تاأظهر اختبار عین لكل شخصعلى األقل  بصورة سنویة    )3(
 جرام؛ و 100/میكروجرام  40 أو یتجاوز یساويالسابقة أن مستوى الرصاص في الدم 

 وجود خطرلمن التعرض للرصاص نظًرا  استبعادهلكل شخص تم  من الناحیة الطبیةمناسًبا  إن كان ذلك    )4(
 طبي نهائي. لقرارخالف ذلك وفًقا طریقة ب ملهتقیید ظروف عتم أو  ،تدهور مادي مستدام في الصحةحدوث 

تحت إشراف طبیب من قبل أو واإلجراءات الطبیة  اتالفحوص كافة إجراءضمان  العمل أصحاب یتعین على )ب (
 مرخص.

 :ما یلي الطبیة اتیجب أن تتضمن الفحوص )ج (

رصاص التعرض السابق لللحاالت اهتمام خاص  إعطاء وسجل طبي مع ةلألعمال السابق مفصلسجل     )1(
بالجهاز الهضمي  المتعلقةكل السابقة ) والمشا(المهني وغیر المهني) والعادات الشخصیة (التدخین والصحة

 والجهاز التناسلي والجهاز العصبي؛ والقلب واألوعیة الدمویةلى والدم والكُ 
والقلب  لىلثة والدم والجهاز الهضمي والكُ خاص باألسنان والَّ بشكل هتمام االفحص جسدي شامل مع     )2(

معدات حمایة الجهاز ي حال استخدام كما یجب تقییم حالة الرئة ف ،والجهاز العصبي واألوعیة الدمویة
 ؛التنفسي

 ؛ضغط الدم    )3(
توكریت االهیموجلوبین والهیم دید مستوى الرصاص في الدم وتحدید مستوىعینة دم وتحلیلها حتى یتم تحأخذ     )4(

في  الكریاتینین نسبةو الزنك ونیتروجین یوریا الدم  رفرینو وبروتوب ا الدموأنواع خالیومؤشرات الخالیا الحمراء 
 ؛المصل

 ؛فحص میكروسكوبيبتحلیل بول روتیني     )5(
  .صحیحةطبیة احص مطلوًبا بناًء على ممارسة الف طبیبالأو اختبار آخر یراه  معمليأي اختبار   )6(

ذلك وتزوید في ملف الشخص  اواالحتفاظ بهمن رأي طبي مكتوبة الحصول على نسخة  العمل صاحبیتعین على  )د (
 .منهانسخة الشخص ب
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 الطبي الوقائي االستبعاد 3-12

المستوى الذي یستلزم عند التعرض للرصاص  الذي یتضمنأي شخص من العمل  استبعاد العمل صاحبیتعین على  )أ (
-3للقسم (دم وفًقا العینات عة لواختبار متابدوري ختبار اتظهر نتائج  مرةفي كل  ، وذلكهأعلى منما هو أو  التدخل

جرام في الدم  100/ میكروجرام 60 یتجاوزیساوي أو الشخص أن مستوى الرصاص في دم  الدلیلهذا من  )11
 الكامل.

المستوى الذي عند التعرض للرصاص الذي یتضمن أي شخص من العمل  استبعاد العمل صاحب یتعین على  )ب (
وفًقا عینات الدم لفیها متوسط االختبارات الثالثة األخیرة  یظهر مرةفي كل  ، وذلكأو ما هو أعلى منه یستلزم التدخل

أیهما أطول) أن  ،(أو متوسط  جمیع اختبارات عینات الدم خالل األشهر الست األخیرة ) من هذا الدلیل11-3للقسم (
 أنمع مراعاة  جرام في الدم الكامل، 100/ میكروجرام  50 یتجاوزیساوي أو الشخص مستوى الرصاص في دم 

دم أن مستوى الرصاص في الدم یساوي أو من العینة لإذا أظهر آخر اختبار  ال یتطلب استبعاد ذلك الشخصاألمر 
 جرام في الدم بالكامل. 100جرام/ یكرو م 40 یقل عن

المستوى الذي عند التعرض للرصاص الذي یتضمن أي شخص من العمل  استبعاد العمل صاحب یتعین على  )ج (
أو قرار أو رأي یؤدي فیها التقییم الطبي النهائي لصدور حكم  مرةفي كل  ، وذلكهأعلى منما هو أو  التدخلیستلزم 

بسبب التعرض  صحتهتدهور مادي في حدوث لزیادة خطر  ظاهرة تؤديالشخص حالة طبیة لدى أن ب طبي
 للرصاص.

لإلطار العام وفًقا  وجب قرار طبيبسبب التعرض للرصاص بم استبعادهماألشخاص الذین تم  یجب إعادة تأهیل )د (
 .إلى العمل إعادة التأهیل والعودة – )10.0( دلیل الممارسة الفني – لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 الالفتات 3-13

 المستوى الذي یستلزمالتالیة في كل منطقة عمل یتم فیها تجاوز  یةالفتات التحذیر الوضع  العمل أصحابیتعین على  )أ (
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  على أن تكون الالفتات بلغة العاملین في المنطقة ووفًقا ،التدخل
 السالمة. لوحات وٕاشارات  – 17.0 دلیل الممارسة الفني – المهنیة

 ةحديذ"

لك ب ع شذ ئك لمضق شاعم  ذشئ

للخضذ ئك  ةز

قك" م آه ئآل لمهظ ئكةخخي  ل
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 السجالتب االحتفاظ -4
طوال مدة التعیین الطبیة  اتواالستشار  وصاتالطبي والفح والمسح للرصاص سجالت مراقبة التعرضب االحتفاظیجب  )أ (

  – )9( العنصر – إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ل وفقا ،هابعد عاماً ثالثین  إضافة إلى
 )5.0( دلیل الممارسة الفني -إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  اإلطار العام لنظامو  ،اإللتزام والمراجعة اإلداریة

 .مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة  –

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي حسب  أعوام 5والتدریب لمدة ال تقل عن  االمتثالیجب االحتفاظ بجمیع سجالت  )ب (
 والمراجعة اإلداریة.اإللتزام   – ) 9(العنصر – للسالمة والصحة المهنیة
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 المراجع -5
 والتنظیم الذاتي والمسؤولیاتاألدوار  – )1(العنصر –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

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

 اإللتزام والمراجعة اإلداریة  – )9( العنصر –  رة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار العام لنظام إما   •

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

مسوحات الصحة  – )5.0( مارسة الفنيدلیل الم –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
 المهنیة والرقابة الطبیة

إعادة التأهیل والعودة  – )10.0( دلیل الممارسة الفني –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
 إلى العمل

 وٕاشارات الفتات  – )17.0( يدلیل الممارسة الفن –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
 السالمة 

إدارة السالمة والصحة  – 53.0 دلیل الممارسة الفني –  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
 "اإلنشاءالمهنیة أثناء "أعمال 

 ت المتحدة)(الوالیا لصحة المهنیةلسالمة وال الوطنيالصادر عن المعهد  ،األسالیب التحلیلیة دلیل   •

الرصاص،  –صحة المهنیة سالمة واللل الوطنيمكان العمل الصادرة عن المعهد في صحة الالسالمة و  موضوعات   •
http://www.cdc.gov/niosh/topics/lead/ 

الهیئة المنشور من قبل  ،ر العضویة في الهواءالرصاص غیومركبات الرصاص  –أسالیب تحدید المواد الخطرة    •
 (بریطانیا) للصحة والسالمة التنفیذیة

 1910.1025 اللوائح الفیدرالیةمن  29الفصل  الصحة المهنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة،السالمة و إدارة    •

 – )یات المتحدة األمریكیةفي الوال(الصحة المهنیة السالمة و الصحة الصادرة عن إدارة السالمة و موضوعات    •
 http://www.osha.gov/SLTC/lead/index.htmlالرصاص، 

 الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمةالتحكم في الرصاص في العمل (الطبعة الثالثة)،    •

 SAIF، مؤسسة الرصاص – الصحة الصناعیة   •

 http://www.saif.com/_files/safetyhealthguides/ss-412.pdf 

 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/lead/
http://www.osha.gov/SLTC/lead/index.html
http://www.saif.com/_files/safetyhealthguides/ss-412.pdf
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 :سجل تعدیل الوثیقة  -6
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ینطبق ال لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2012فبرایر  2.0
  ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 ال ینطبق اإلصدار األول باللغة العربیة 2017یولیو  2 3.1
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