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

هذا  تعارض المتطلبات الواردة في ة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حالالسلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحد
 العمل إتباع المتطلبات األكثر صرامة أصحابالدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

 من بینها.

لمحتمل اتعرض المترتبة على اللمخاطر ل اإلدارة المناسبةیوفر هذا الدلیل متطلبات وٕاجراءات التحكم الالزمة لضمان  )ب(
على معیار  قیاسها موزونةعند ) dB(دیسیبل  85 تتجاوزتعادل أو ضوضاء بمستویات للوالمتعاقدین والزوار للعاملین 

 وردیة عمل. أي في أي وقت خالل) dB(A)اختصارا بـ  ع لهذه الوحدة(ویرج )A( القیاس
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  والكفاءةالتدریب  -2
 تتوافق مع متطلبات:  بالسالمة والصحة المهنیة من أن برامج التدریب المتعلقة التأكد العمل  أصحاب على )أ(

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

المهنیة العاملة  المؤسساتتسجیل  – )7.0(اآللیة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة     )2(
 ؛ مجال السالمة والصحة المهنیةفي 

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

كمعدل  dB(A) 85 تساوي أو تتجاوز لضوضاءالذین یتعرضون  العاملینجمیع لتدریب توفیر الالعمل  أصحابعلى  )ب(
في غضون ثالثین یوًما  التدریبهذا تقدیم ویجب  .ساعات 8على مدار ) Time-Weighted Averageموزون وقتیا (

 :ما یليأن یتضمن التدریب وعلى  .ضوضاء مرتفعةلعمل في منطقة ا قبل بدءمن بدء العمل على أن یكون ذلك 

 ؛هذا الدلیلمتطلبات  )1(

 ؛dB(A) 85 تتجاوزبالتعرض للضوضاء التي  ذات الصلةالمخاطر الصحیة  )2(

 ؛وفقدان السمععالمات وأعراض التعرض للضوضاء  )3(

 ؛فقدان السمعأنواع  )4(

 لحفاظ على السمع؛ بشأن االعمل  صاحبمعلومات عن برنامج  )5(

 خفضها لمستوى الضوضاءومدى  مختلف أنواعهاممیزات وعیوب بیان مع  ،حمایة السمع الغرض من أدوات )6(

 ؛واستخدامها والعنایة بها وموائمتهاتعلیمات حول اختیار أدوات حمایة السمع  )7(

  ؛ إجراءات االختبار وشرح السمعالغرض من اختبار قیاس  )8(

 .حمایة السمع أدواتاستخدام  یجبو  حیث تتواجد مخاطر الضوضاء المنشآةداخل الموجودة المواقع  )9(

 یجب للتدریب المقدم أن یتضمن تدریبا عملیا ونظریا.  )ج(

  للعاملین. مناسبتینطریقة و لغة بیجب تقدیم التدریب  )د(

 (ب) من هذا الدلیل.2، وأن یتضمن المعاییر الواردة في البند فترات زمنیة مناسبة یجب توفیر التدریب التذكیري على )ه(

 المعلومات التالیة: یتضمنعلى صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدریب المطلوب  )و(

 االسم ورقم الهویة )1(

 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  )2(

 موضوعات التدریب  )3(

 تاریخ/تواریخ التدریب  )4(

 الشخص الذي قدم التدریب )5(
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ن العاملی غیرهم من  الذین لألشخاصو / أو التدریب  واإلرشادات المعلوماتمن  المناسبأصحاب العمل توفیر  على )ز(
 الضوضاء المنبعثة من مكان العمل.  بفعل للمخاطر معرضون لكنهم

لضوضاء  والمعرضینالمناسب ألي من المتعاقدین العاملین في مكان العمل  ریبدالت توفیرمن  التأكدأصحاب العمل  على )ح(
 ساعات. 8كمعدل موزون وقتیا على مدار  dB(A) 85تساوي أو تتجاوز 
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 المتطلبات -3
 المهام والمسؤولیات 3-1
 العمل صاحب 3-1-1

مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة  على أصحاب العمل تأدیة )أ(
 .)5-2-3(الذاتي، القسم  نظیموالمسؤولیات والتاألدوار  - )1(العنصر  –المهنیة 

عن طریق شراء معدات منخفضة  الضوضاءمخاطر  تجنبالعمل  أصحاب، یتعین على عملیاً حیثما أمكن ذلك   )ب(
 أو تطبیقو/ ،حواجز قامةأو إو/ ،على المعدات وفقًا لمواصفات جهة التصنیع الحفاظأو و/ الضوضاء واالهتزازات،
 . أو الحد منها الضوضاءخاطر م للتخلص منإجراءات تحكم أخرى 

اوز والزوار من آثار التعرض للضوضاء عندما تتجوالمتعاقدین  للعاملینالالزمة توفیر الحمایة العمل  أصحابتعین على ی )ج(
 تعمل على معیار لقیاس مستوى الصوت معیاریةباستخدام أداة  عند قیاسها) 1(ملحق الفي  الواردةمستویات الصوت تلك 

، )Octave Analysis( الجواب نغمةتحلیل ل وفقاً . وعند تحدید مستوى الصوت االستجابة البطیئةمستوى  عند) Aالقیاس (
 .)2(ملحق الفي  الوارداإلجراء  عن طریق) Aمعیار القیاس (على یمكن تحدید مستوى الصوت المعادل 

تنفیذ  التأكد من العمل أصحابیتعین على ، )1الملحق (المذكورة في  تلك لمستویات تتجاوز العاملینتعرض في حال  )د(
ات مستویمن  الحداإلجراءات في  تلك. وفي حال فشل عملیا الممكنةالمناسبة إجراءات التحكم اإلداریة أو الهندسیة 

 للحد منشخصیة واستخدامها ال الحمایة أدوات، یجب توفیر )1(في الملحق  الواردةالمستویات  لتصبح في حدودالصوت 
 الجدول.  ذلك في  الواردةالمستویات  لتصبح في حدودمستویات الصوت 

فإنها و أقل، ثانیة واحدة أتستغرق  فتراتقیم علیا تفصلها  بشكلفي مستوى الضوضاء  التفاوتات تمثلتملحوظة : إذا 
 مستمرة. تعتبر ضوضاء

ل الطرق بفعمستمرة أو متقطعة أو  ضوضاءوالزوار إلى  العاملین والمتعاقدینعدم تعرض التأكد من العمل  أصحابعلى  )ه(
 .للسمعلم یتم توفیر الحمایة المناسبة  ما dB(A) 100 یتجاوز بمستوي یعادل أو / االصطدام

 خطرعند وجود  دلیلهذا المن  )3-3(حفاظ على السمع حسب القسم للبرنامج وتنفیذ  وضعالعمل  أصحابعلى  )و(
 .dB(A) 85ضوضاء تتجاوز 

 العاملون 3-1-2

ة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیلمتطلبات العامة ل وفقاومسؤولیاتهم  مهامهم تأدیة نیالعاملعلى  )أ(
 .)7-2-3(القسم  -الذاتي  تنظیمالو  والمسؤولیات األدوار – )1(العنصر  –

 أنا له عملییمكن أنه  یرونو دات یتعلق بالتعرض للضوضاء مععیب في الأي نشاط أو  اإلبالغ عن العاملینعلى  )ب(
 غیرهم من األشخاص.ل للضوضاء سواء لهم أو الزائد التعرضیتسبب في 

على  ملالع صاحبوفرها یالتي المناسبة المعدات أو أجهزة السالمة  وألحفاظ على السمع اأدوات استخدام  العاملین على )ج(
 .التي تلقوهاتعلیمات الأو  اتتدریبالیتفق مع الذي نحو ال

 مخاطر الضوضاء تقییم 3-2
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التدخل  مستوى تساوي أو تتجاوز لضوضاءالذین یقومون بأعمال یمكن لها تعریض أي من العاملین على أصحاب العمل  )أ(
فقًا و العاملین هؤالء أن یقوموا بتقییم مناسب وكافي لمخاطر تلك الضوضاء على صحة وسالمة  dB(A) 85 الذي قدره

ویجب لتقییم المخاطر أن  ،إدارة المخاطر – )2العنصر ( –یة لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهن
ي من أتعرض  تقییم مدىالعمل  أصحابعلى لتحقیق متطلبات هذا الدلیل. كما یجب  الالزم اتخاذهایحدد الضوابط 

 الناتجة عن مكان العمل.  ضوضاءبال همتأثر  المحتمل أو األشخاص اآلخرین المتعاقدین

 خالل: ون منلمتوى الضوضاء التي یتعرض لها العاصاحب العمل تقییم مسعلى الضوضاء، مخاطر تقییم  عند إجراء )ب(

 ؛العملالخاصة ب المحددةممارسات المراقبة  )1(

ف ظرو العن المعدات المستخدمة في  صدورها مستویات الضوضاء المحتملب المتعلقةالرجوع إلى المعلومات  )2(
 و ؛الخاصة بالعملالمحددة 

 لدیه. یتعرض له العاملون  المحتمل أنعند الحاجة، قیاس مستوى الضوضاء  )3(

للضوضاء بمستوى یساوي أو یتجاوز حدود العاملین إن كان من المحتمل تعرض أي من على أصحاب العمل تقییم  )ج(
 ) من هذا الدلیل.1التعرض الواردة في الملحق (

 :مراعاةمخاطر التقییم  على )د(

 رتفاع حاد في ضغط الصوت. عرض، بما في ذلك أي تعرض المستوى ونوع ومدة الت )1(

اص للخطر بشكل خ الذین صحتهم معرضةالتعرض للضوضاء على العاملین أو مجموعات من العاملین  اتتأثیر  )2(
 ؛بسبب هذا التعرض

ي فالتفاعل بین الضوضاء واستخدام مواد  نتیجةأي تأثیرات على صحة وسالمة العاملین إلى الحد الممكن عملیا،  )3(
 ؛حاسة السمع، أو بین الضوضاء واالهتزازات سام علىلها تأثیر موقع العمل 

وتیة أو وٕاشارات التنبیه الصالتفاعل بین الضوضاء  نتیجة على صحة وسالمة العاملینغیر مباشرة أي تأثیرات  )4(
 ؛غیرها من األصوات الالزم سماعها لخفض المخاطر في مكان العمل

  ؛المعدات المستخدمة في العمل مصنعو یقدمهامعلومات أي  )5(

 ؛مدى توفر المعدات البدیلة المصممة لخفض انبعاث الضوضاء )6(

، بما في ذلك الحاصل في مكان العمل للضوضاءأي زیادة بعد ساعات العمل المعتادة على التعرض  )7(
 ؛التعرض في األماكن المخصصة للراحة التي یشرف علیها صاحب العمل

 ؛بما في ذلك المعلومات المنشورة حیث أمكن ،عملیة الرقابة الصحیة الناتجة عنالمعلومات المناسبة  )8(

 .خفض مستوى الضوضاءخواص مناسبة في  ذاتومدى توفر معدات شخصیة لحمایة السمع  )9(

العمل  انمكتغییر جوهري في أي حدوث  وبعداألقل بصورة سنویة  علىیجب مراجعة تقییم المخاطر بانتظام،  )ه(
 أن یؤثر في مستویات الضوضاء التي یتعرض لها العاملون.  یمكن له

 على السمعبرنامج الحفاظ  3-3
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قسم عندما ال هذا على النحو الموصوف فيالسمع حفاظ على لل مستمر وفعال برنامج تنفیذالعمل  أصحابیتعین على  )أ(
عند مستوى ( )Aعلى معیار القیاس ( كمعدل موزون) dB( دیسیبل 85 یتجاوزالتعرض للضوضاء أو  مستوى یساوي

) من 2-3، وذلك عند رصد هذا التعرض بناء على تقییم لمخاطر الضوضاء كما هو وارد في القسم ()بطیئةالستجابة اال
و/أو  )1( للضوضاء وفًقا للملحق العاملحساب تعرض  یجب، السمعبرنامج الحفاظ على  تنفیذ . وألغراضهذا الدلیل

 صحابأیتعین على و . الشخصیة الحمایةاستخدام معدات  بفعل خفض للضوضاءغض النظر عن أي بذلك و  )3(ملحق ال
 بفعل الطرق / االصطدام إلى أي ضوضاء مستمرة أو متقطعة أو أو متعاقد أو زائر  عاملضمان عدم تعرض أي العمل 

 حمایة السمع.  معدات بدون استخدام  dB(A) 100تتجاوز 

 من العناصر التالیة:أن تتكون العمل  أصحابالسمع الخاصة ببرامج الحفاظ على لیجب  )ب(

 مراقبة التعرض: )1(

عینات الخذ ألمراقبة واستراتیجیة للوتنفیذ برنامج  لوضع مؤهلشخص ب االستعانةالعمل  أصحابیتعین على  .1
 ؛للضوضاء العاملینتعرض مدى تقییم بهدف 

لى برنامج الحفاظ عل إخضاعهم یجب الذین العاملینتحدید  بهدفالعینات  أخذ إستراتیجیة وضع یجب .2
 ؛لحمایة السمع ةالمناسب ختیار األدوات والمعداتالوكذلك السمع 

ى في مستو  التفاوت الكبیرأو  للعاملحركة المرتفع معدل المثل  - روفظال تكون هناك بعضعندما  .3
 عملیة إجراءالتي تجعل من غیر المناسب عمومًا  – النبضیةلضوضاء لهام  وجود مكونالصوت أو 

ن مممثلة من األشخاص أخذ عینات أسلوب العمل استخدام  صاحبیتعین على  ،المعنیة لمنطقةلمراقبة 
عینة قة كالمنطأن أخذ  إثباتالعمل  تستطع جهةلم  مافي هذه الفقرة الواردة متطلبات المراقبة  تلبیةأجل 
 ؛مكافئةنتائج  یوفر

جمیع مستویات الصوت المستمرة أو المتقطعة أو النبضیة أن تشمل  مستوى الضوضاء اتقیاسلیجب  .4
 ؛dB(A) 130و 80 التي تترواح بین

 جهة التصنیعحسب توصیات بللضوضاء  العاملقیاس تعرض في األدوات المستخدمة  معایرةیجب  .5
 ؛لضمان دقة القیاس

 أو المعدات أو اتفي إجراءات اإلنتاج أو العملیتغییر  أي ما یؤديالمراقبة عندعملیات تكرار  یجب .6
 لضوضاء إلى الحد الذي:لزیادة التعرض  إلىالتحكم  إجراءات

 أو یتجاوزه؛أو  التدخلمستوى یعادل مستوى ل آخرین عامیلنقد یعرض  •

اسب غیر من العاملون التي یستخدمهاأدوات حمایة السمع  بفعل خفض مستوى الضوضاء مدىیجعل  •
 .هذا الدلیل) من )12)(ب()3-3( لتلبیة متطلبات القسم
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 :  عاملال إبالغ )2(

كمعدل موزون  dB(A) 85 یتجاوزیساوي أو  لمستوىیتعرض  عاملكل  إبالغالعمل  أصحابیتعین على  .1
 .ل للعام مفهومینأسلوب لغة و ب اإلبالغویجب أن یكون  تائج المراقبة.نشأن بساعات  8 على مداروقتیا 

 

 السمع: تخطیطبرنامج اختبار  )3(

 سمع كما هو منصوص علیه في هذه الفقرةال تخطیطختبار البرنامج  تطبیقالعمل  أصحابیتعین على  .1
 یتجاوز یساوي أو ن یتعرضون للضوضاء بماالذی العاملینسمع لجمیع ال تخطیطاختبار توفیر  من خالل

85 dB(A)  ؛ساعات 8 على مداركمعدل موزون وقتیا 

   ؛للعاملین مجاناً السمع  تخطیطبرنامج  توفیر یجب .2

 أو طبیب آخر مرخصوحنجرة  أذنسمع أو طبیب  أخصائي بواسطةالسمع  تخطیطاختبارات  تنفیذ یجب .3
 المطلوبمستوى الأظهر و  أبوظبي -الصحة  دائرةمن  مصادق علیه معتمد/فني  بواسطةأو  ،أو معتمد

هزة أجاستخدام في و لسمع ختبارات اال سلیمةالمخططات ال وٕاعداد السمعفحوصات  إجراءفي  من الكفاءة
ختبارات ایجري لفني الذي یجب لو  .ها بالصورة الالزمةوتشغیل معایرتها وضمان تهاوصیانقیاس السمع 

 .آخر أو طبیبوحنجرة  أذنسمع أو طبیب  أخصائيتحت إشراف أن یعمل  السمع تخطیط

 سمع:لل المرجعيالمخطط  )4(

من الضوضاء، یتعین على  dB(A) 85 یتجاوزلما یعادل أو  عاملمن أول تعرض لل أشهر ستةخالل  .1
 و ؛یمكن مقارنة المخططات الالحقة به بحیثسمع لل مرجعيمخطط  وضعالعمل صاحب 

ساعة على األقل بدون التعرض لضوضاء  14مرور سمع المرجعي للمخطط ال وضعیجب أن یسبق اختبار  .2
 و ؛الشرط لهذاالعمل. ویجوز استخدام أدوات حمایة السمع كبدیل 

ضوضاء لالتعرض لمن المرتفعة مستویات البالحاجة إلى تجنب  العاملین إبالغلعمل اصاحب یتعین على  .3
 .مباشرة السمع السابقة على اختبار األربع عشرة ساعةخالل مدة  غیر المهنیة

 : لسمعل السنويالمخطط  )5(

مخطط یمكن  توفیر العمل صاحب، یتعین على للعامل المرجعي مخططالوضع من  اً شهر  12خالل  .1
 و ؛والمخططات الالحقة المرجعيمخطط المقارنته ب

ساعة على األقل بدون التعرض لضوضاء  14مرور للسمع  سنويالمخطط ال وضعیجب أن یسبق اختبار  .2
 و ؛لهذا الشرطالعمل. ویجوز استخدام أدوات حمایة السمع كبدیل 

وضاء التعرض للضمن المرتفعة مستویات البالحاجة إلى تجنب  العاملینإخطار العمل  صاحبیتعین على  .3
 .مباشرةالسمع  السابقة على اختبار األربع عشرة ساعةخالل مدة  غیر المهنیة

 

 تقییم مخطط السمع:  )6(
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لتحدید ما إذا كان مخطط  العاملنفس لسمع لالمرجعي لبالمخطط  عاملیجب مقارنة مخطط السمع لكل  .1
 ))7)(ب)(3-3(في القسم  وارد السمع كما هوعتبة في قیاسي  وما إذا كان هناك تحولالسمع صالًحا 

 ؛هذا الدلیلمن 

 صاحبل، یجوز السمععتبة في  بتحول قیاسي مرلسمع أن الموظف لالسنوي المخطط  أظهرفي حال  .2
 ؛لسمعلالسنوي هي المخطط المعاد بار یوًما واعتبار نتائج االخت 30ختبار خالل االإعادة  العمل

ي أأو  والحنجرة ذنأو طبیب األ السمع أخصائي من قبل كلامشالتي بها  مراجعة مخططات السمعیجب  .3
على  ویتعین تقییم إضافي.جراء ما إذا كانت هناك حاجة إلتحدید أن یقوموا بالذین علیهم و  ،آخرطبیب 
 المعلومات التالیة:بالشخص الذي یقوم بهذا التقییم  تزوید العمل صاحب

 ؛هذا الدلیلنسخة من متطلبات  •

 ؛تقییمها من أجل للعاملوأحدث مخطط سمع  المرجعيالمخطط  •

القسم  في الواردعلى النحو  السمع تخطیطاختبار  غرفةالخلفیة في ضغط صوت  ىقیاسات مستو  •
 و ؛هذه الوثیقةمن  )3-5(

 .المصنعة للمعداتجهة الوفقًا لمتطلبات  السمع اختبارات تخطیط معایرة سجالت •

 المتابعة:  اتإجراء )7(

 تحول قیاسي في عتبة السمعوجود المرجعي مخطط الو  سمعالسنوي للالمخطط بین مقارنة الإذا أظهرت  .1
خطًیا  المعلومةبهذه  العاملإبالغ  یجب، الدلیل اهذ) من )8)(ب)(2-3( في القسم الواردعلى النحو 

 ؛اكتشاف ذلكًما من یو  21باللغة التي یفهمها خالل و 

لتعرض بسبب ا تفاقملم یمرتبط بالعمل أو  غیر قیاسي في عتبة السمعالحول التلم یحدد طبیب أن  ما .2
 تحول قیاسيالعمل ضمان اتخاذ الخطوات التالیة عند حدوث صاحب  للضوضاء المهنیة، یتعین على 

 :في عتبة السمع

وتدریبهم على استخدامها واالعتناء  المناسبة أدوات حمایة السمعب العاملین تزوید/إعادة تزوید یجب •
 ؛بها ومطالبتهم باستخدامها

لزم ا ٕاذو . للضوضاءلمستوى التعرض خفضها المستخدمة لضمان  أدوات حمایة السمعتقییم  یجب •
 ؛أكبرتضمن خفض بأخرى  تلك األدواتاستبدال  یجب األمر،

 إذا كان الفحص ، حسبما یكون مناسًبا،أذنسمع أو فحص طبي للإلى تقییم  العاملینإحالة  یتم •
أدوات دام بسبب استخ تفاقمیأو  تأثری ذنألل الوضع المرضيأن  في العمل صاحب ضرورًیا أو اشتبه

 و ؛حمایة السمع

 رتبطمغیر  ذنألل الوضع المرضيأن في  في حال االشتباه ذناألبالحاجة لفحص  عاملیتم إبالغ ال •
 .أدوات حمایة السمع مادباستخ
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یتعین  ،مستمرغیر  التحول القیاسي في عتبة السمعأن للعامل  الالحقة قیاس السمع اتاختبار  تإذا أظهر  .3
 .لقیاس السمع بالتفسیر الجدید العاملإخطار  العمل صاحبعلى 

 : التحول القیاسي في عتبة السمع )8(

 مقارنةً لسمع ا عتبةفي  حدوث تغیریعني  التحول القیاسي في عتبة السمعفإن ، الدلیل ألغراض تطبیق هذا .1
 3000و 2000 تردد أو أكثر عند dB(A) 10 بمعدل یساوي أو یتجاوزلسمع المرجعي للمخطط با
 و ؛ینذنمن األ أيهرتز في  4000و

 أخذ العوامل المتعلقة بالتقدم في یجب عدممن عدمه، التحول القیاسي في عتبة السمع حدوث  تحدید في .2
 ).  ةصمم الشیخوخ( العمر في االعتبار

 : السمع تخطیطمتطلبات اختبار  )9(

، یل الهواءتوصمع نقیة  اتنغم باستخدامالسمع  عتبةل اً فحوص تتضمنأن  السمع تخطیطختبارات الیجب  .1
، هرتز 6000و 4000و 3000و 2000و 1000و 500كحد أدنى  تشملترددات اختبار على  وذلك
 ؛أذنبشكل منفصل لكل على كل ذبذبة إجراء االختبارات  یجب حیث

 لسمعا تخطیط(بما في ذلك أجهزة  السمع تخطیطأجهزة  باستخدام السمع تخطیطاختبارات  تنفیذیجب  .2
ریكي لمعهد الوطني األمادلیل  ومتطلبات الصیانة التي ینص علیها مواصفاتال) التي تلبي الحاسوبیة
 .)1:2010-8253( رقم المنظمة الدولیة للمعاییردلیل أو  )S3.6-2010( رقم للمعاییر

ات المحددة المتطلبأن تلبي ، في حال استخدامهاالنغمة النبضیة، ذات جهزة القیاس ذاتیة التسجیل و ألیجب  .3
 و ؛الدلیل هذان م )5-3(في القسم 

 .هذا الدلیلمن ) 6-3(طلبات الواردة في القسم تتلبي الم غرفةفي  السمع تخطیطإجراء فحوص  یجب .4

 : السمع تخطیط أجهزة معایرة )10(

 .نیعجهة التصیومي وفًقا لمواصفات  استخدامقبل كل  السمع تخطیطجهاز سالمة عمل  التحقق من یجب .1
 تاعتبلدیه  عن طریق اختبار شخص السمع تخطیطوفي حال عدم وجود مواصفات، یتم فحص جهاز 

وعن طریق االستماع إلى مخرج الجهاز للتأكد من أن المخرج خالي من األصوات  ،ةثابتو معروفة  ةسمعی
 معایرةإجراء تتطلب  dB(A) 10 تتجاوزعادل أو ت اتفإنحراوجود علًما بأن  .فیهاوغیر المرغوب  المشوشة

 ؛ةسمعی

ستبعاد ا حیث یجوز ،جهة التصنیعسنوًیا وفًقا لمواصفات  یة لألجهزةالسمعمعایرة ال التحقق من یجب .2
 إنحرافوجود علًما بأن  .هرتز من هذا الفحص 6000من  واألعلىهرتز  500ترددات االختبار األقل من 

 و ؛تطلب معایرة شاملةی dB(A) 15 یتجاوزیعادل أو 

المعهد  دلیلو  جهة التصنیعمرة كل سنتین على األقل وفًقا لمواصفات لألجهزة معایرة شاملة  إجراءیتم  .3
-8253( رقم المنظمة الدولیة للمعاییردلیل أو  )S3.6-2010( رقم الوطني األمریكي للمعاییر

هرتز من  6000هرتز واألعلى من  500استبعاد ترددات االختبار األقل من  حیث یجوز )،1:2010
 هذا الفحص.  
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 السمع: أدوات حمایة  )11(

أو اوي یسبما  للضوضاءالذین یتعرضون  عاملینتوفیر أدوات حمایة السمع لجمیع الالعمل  أصحابعلى  .1
على و  ،العاملینعلى  ساعات وذلك دون أي تكلفة 8 على مداركمعدل موزون وقتیا  dB(A) 85یتجاوز 

 ؛أن یتم استبدالها عند الضرورة

 dB(A) 85 یتجاوزیساوي أو بما  للضوضاءالذین یتعرضون  العاملینمطالبة جمیع العمل  أصحابعلى  .2
 ؛حمایة السمع ساعات بارتداء أدوات 8 على مداركمعدل موزون وقتیا 

ة الحمایختیار أداة حمایة السمع الخاصة بهم من مجموعة متنوعة من أدوات الالفرصة  العاملینیجب منح  .3
 ؛لهذا الغرض العمل صاحب وفرهایالتي مناسبة ال

 للعاملینع المقدمة استخدام جمیع أدوات حمایة السمالالزم بشأن التدریب  توفیرالعمل  أصحابعلى  .4
 ؛والعنایة بها

توفر هم و كل منمالئمة ل للعاملین التي یتم توفیرهاأدوات حمایة السمع  أنمن التأكد  العمل أصحاب على .5
 الحمایة المطلوبة. 

 : ضوضاءتعرض للخفض مستوى ال على أدوات حمایة السمعقدرة  )12(

س نففي ضوضاء تعرض للمستوى العلى خفض أدوات حمایة السمع  قدرة تقییمالعمل  أصحابعلى  .1
احدة و یستخدم أن العمل  صاحبعلى  حیث یجب ،األدواتتلك استخدام فیها یتم  ظروف الضوضاء التي

 ؛الدلیل اهذمن ) 8-3(من أسالیب التقییم الواردة في القسم 

 85 یبلغ متوسط إلى على األقلللضوضاء  العاملتعرض  خفض مستوىتأن دوات حمایة السمع ألیجب  .2
dB(A)  ؛ساعات 8 على مداركمعدل موزون وقتیا 

قل أ إلى ضوضاءتعرض للخفض مستوى ال بإمكانهاسمع لللقدرة على شراء أدوات حمایة في حال عدم ا .3
حمایة مزدوجة أدوات یجب ارتداء فإنه ساعات،  8 على مداركمعدل موزون وقتیا  dB(A) 85من 

حساب معدل حمایة السمع المزدوجة باستخدام العمل  أصحابعلى  كما یجب ،)السدادات والسماعات(
 خفض مستوىالمزدوجة أن تدوات حمایة السمع أل ویجب الدلیل. اهذب) من )(8-3(متطلبات القسم 

 8 على مداركمعدل موزون وقتیا  dB(A) 85 یبلغ متوسطإلى  على األقلللضوضاء  العاملتعرض 
  ؛ساعات

عندما یزداد للضوضاء على خفض التعرض أدوات حمایة السمع  قدرةمالءمة مدى إعادة تقییم  یجب .4
. خفضالالمستوى المطلوب من المقدمة فیه األدوات  توفرللضوضاء إلى الحد الذي ال  العاملتعرض 

 .اللزومتوفیر حمایة أكثر فعالیة عند  العمل صاحبویتعین على 

 مخاطر الضوضاءالتحذیر من الفتات  3-4
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 85 یساوي أو یتجاوز الضوضاءمن مستوى فیها الفتات تحذیر في كل منطقة عمل  وضع/نصب العمل أصحابعلى  )أ(
dB(A) بهامل المنطقة أو الع تلكإلى دخول ال الحمایة السمع في ح إلى ضرورة ارتداء أدواتوالزائرین  العاملین لتنبیه. 

 .ذلك في الفتة التحذیر توضیححمایة مزدوجة یجب  أدوات استخدام اشتراطوفي حالة 

ي اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبكما یجب أن تتوافق مع  ،الذین یدخلون المنطقة العاملینیجب أن تكون الالفتات بلغة  )ب(
 .   السالمة وٕاشاراتالفتات  – )17.0(دلیل الممارسة  -للسالمة والصحة المهنیة  

  أدوات قیاس السمع 3-5

ثانیة على  ملي 200لمدة  مضبوطةذات النغمة النبضیة، یجب أن یكون بها نغمة  أدوات قیاس السمعفي حال استخدام  )أ(
 األقل.

 المتطلبات التالیة: أن تلبي ذاتیة التسجیل دوات قیاس السمعألیجب  )ب(

جمیع مضاعفات مستوى السمع مع  تتوافق اً خطوطیتضمن أن للنموذج الذي سیسجل علیه مخطط السمع یجب  )1(
الخطوط  ویجب لتلك .عأداة قیاس السم الذي تغطیه شدة الصوت نطاق في حدودالواقعة  dB(A) 10الذي قدره 

الرغبة ال حمع إمكانیة زیادة التقسیمات في  ،ربع بوصة على األقلیفصل بینها على مسافات متساویة تكون أن 
 ؛dB(A) 2 ما مقداره تجاوز یأال كما یجب لعرض الخط الناتج عن قلم الرسم  في ذلك. 

الصوت  مستوى مضاعفاتخطوط أي من یدوًیا على وضع طرف قلم الرسم  ینبغي توفر إمكانیة ،ألغراض المعایرة )2(
 ؛dB(A) 10 الذي قدره 

ویستثنى  ،/ ثانیةdB(A) 6 ال یتجاوز دورانمعدل أن یكون لها جهاز قیاس السمع الضوضاء بخفض ألداة یجب  )3(
 لحین لكن فقط ،لالختبار تردد جدیدفي بدایة كل / ثانیة dB(A) 6أكبر من  دوران أوليمعدل بمن ذلك السماح 

 ؛الخاضع لالختبار الثاني الحصول على استجابة الشخص

وضع  كما یجب .)ثوان 3 -ثانیة (+/ 30مطلوب لالختبار لمدة  على كل ترددأن یظل  قیاس السمعجهاز ل ینبغي )4(
ن أ معقیاس السجهاز تردد في تغیر الفعلي لل ، ویجبترددال فيتغیر أي عالمة واضحة في مخطط السمع عند 

  ؛نقصانالزیادة أو من حیث الثواني  3في مخطط السمع بأكثر من  الموضحةعن حدود التردد ال ینحرف 

یقطع  ثبحی ،لمحور الزمن في مخطط السمع وضع خط أفقي موازٍ  ، یجب أن یكون باإلمكانیتم اختباره تردد لكل )5(
 سطمتو هي السمع  عتبةكون تو  .الترددذلك اختبار ست مرات على األقل في  الخطذلك  السمع تخطیط مؤشر
 .المنتصف لمدى حركة مؤشر التخطیطنقاط 

 السمعقیاس غرف اختبار  3-6

 )Background levels(صوت الضغط لخلفیة مستویات من أن تخلو  قیاس السمعلغرف المستخدمة الختبار لیجب  )أ(
 انيالثتتوافق على األقل مع متطلبات النوع  أجهزةعند قیاسها باستخدام ) 1-3(المحددة في الجدول  المستویاتتتجاوز 

 ،)R2006( )1983-1.4( أجهزة قیاس مستویات الصوت بشأن للمعاییرالمعهد األمریكي الوطني  ةمواصف الوارد في
 ریة (التماثلیة)اإلشارات التناظمرشحات بشأن  المعهد األمریكي الوطني للمعاییر ةمواصفالواردة في  الثانیة الفئةومتطلبات 
 .S1.11-2004()(R2009النغمة ( نطاق جوابكسور و النغمة  لنطاق جوابوالرقمیة 
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 8000 4000 2000 1000 500 (بالھرتز)النغمة  نطاق جوابتردد مركز 

 62 57 47 40 40 مستوى ضغط الصوت (بالدیسیبل)

 قیاس السمعاختبار  غرفبالنغمة نطاق جواب و صوت المستویات ضغط لالحد األقصى المسموح به  - 1-3الجدول رقم 

 للضوضاء  العاملتعرض  مستوى حساب 3-7

ع م على األقللجرعات یتوافق القیاس صوت أو المستوى  جهاز لقیاسبواسطة تحدید مستوى ضغط الصوت  یجب )أ(
)، R2006()1983-1.4(أجهزة قیاس مستویات الصوت بشأن  المعهد األمریكي الوطني للمعاییرمواصفة متطلبات 

جرعات أجهزة قیاس بشأن  S1.25-1991()(R2007( لمعاییرالمعهد األمریكي الوطني ل، أو مواصفة S2Aالنوع 
على أال تتجاوز  االستجابة البطیئة،مع  )Aعلى معیار القیاس (للعمل جهاز القیاس  ضبط ویجب .الضوضاء الشخصیة

على إجمالي مدة التعرض لكل یوم عمل بغض النظر عما  تسريهذه القیم . و )1(في الملحق  الواردة الفترةمدة التعرض 
 .األمد ةقصیر  اتتعرض عدةمستمر أو  واحد تعرضالتعرض بصورة إذا كان 

عد عملیات قبل وبأو مقیاس الجرعات وت لمعایرة المباشرة لمقیاس مستوى الصجراء اإل یةصوت ةمعایر جهاز استخدام  یجب )ب(
 مع: ةمعایر جهاز العلى أن یتوافق  ،قیاس الضوضاء

 و/أو ؛األولىوالفئة  LSفئة ال   EN/IEC 60942 (2003)المعیار •

 المعهد األمریكي الوطني للمعاییر  الصادر عن )S1.40-1984(المعیار  •

 منمدة معتمؤسسة بواسطة أو  جهة التصنیعمعایرة أجهزة قیاس مستوى الصوت وأجهزة قیاس الجرعات بواسطة  یجب  )ج(
 .وفقا لمواصفات جهة التصنیع التصنیعجهة قبل 

 .هذا الدلیللالتعرض للضوضاء المهنیة وفًقا  یتم استكمال عملیات تقییم )د(

 اإلجماليتأثیر لا، یتم احتساب متباینةلمستویات لتعرض من اأو أكثر  فترتینالتعرض الیومي للضوضاء من  یتألفعندما  )ه(
 .على حدة التعرضات تأثیر كل منولیس 

 أصحاب یجب على، dB(A) 85 مستوى الجرعاتجهاز قیاس جهاز قیاس مستوى الصوت أو عندما تتجاوز قراءة  )و(
 .)3(الملحق  في الواردة الحساب وفقًا آللیةالضوضاء المسموح بها  احتساب مستویات العمل

 حمایة السمع دوات خفض الضوضاء ألمستوى حساب  3-8

 ):السدادات وأ السماعات( ةحمایة السمع الفردی أداة كیفیة الحساب في حال )أ(

 ))4(في الملحق  الحسابهذا  إجراءكیفیة ل مثال اإلطالع على یمكن(

 خفض معدل أخذأن یالعمل  صاحبحمایة السمع، یتعین على  غراضأل مستوى خفض الضوضاءعند حساب  )1(
 dB(A) 7حمایة السمع وطرح أداة  حددته جهة تصنیع الذي )Noise Reduction Rating, NRR( الضوضاء

  المعدل؛ ذلكمن 
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قع العمل مو في الذي تم قیاسه صوت المن مستوى  تم احتسابهالذي  مستوى خفض الضوضاءیتم بعد ذلك طرح  )2(
التعرض مستوى وٕاذا كان  .)Aمعیار القیاس (على الجرعات قیاس جهاز باستخدام جهاز قیاس مستوى الصوت أو 

 حمایة السمع مناسبة.  أداة  تعتبر، dB(A) 85المحتسب أقل من 

ایة كافیة لحمغیر  واحدةحمایة أداة عندما تكون  -) والسدادات السماعاتحمایة السمع المزدوجة ( كیفیة الحساب في حال )ب(
خفض مستوى مطلوبة، یتم احتساب ) والسدادات السماعات(من خطر الضوضاء وتكون الحمایة المزدوجة  العامل

 حمایة السمع بالطریقة التالیة: غراض الضوضاء أل

 ))4(في الملحق  الحسابهذا  إجراءكیفیة ل مثال اإلطالع علىیمكن (

على النحو المذكور في القسم  باستخدام السداداتحمایة السمع غراض الضوضاء ألخفض مستوى احتساب یتم  )1(
 .أ))(3-8(

 معدلمن  %25عن طریق طرح  باستخدام السماعاتحمایة السمع غراض الضوضاء ألخفض مستوى احتساب یتم  )2(
 صحیحالد عدالوٕاذا كانت النتیجة كسًرا عشرًیا، یتم التقریب إلى   .الذي حددته جهة التصنیعالضوضاء  خفض

 األصغر.  قرباأل

 .الخفضمستوى للحصول على إجمالي  ،مًعا والسماعاتالمحتسب للسدادات  الخفضمستوى جمع یتم  )3(

استخدام موقع العمل بفي الذي تم قیاسه صوت المن مستوى  المحتسباإلجمالي  مستوى الخفضیتم بعد ذلك طرح  )4(
وٕاذا كان التعرض المحتسب أقل  ).Aمعیار القیاس (على  الجرعاتقیاس جهاز جهاز قیاس مستوى الصوت أو 

 حمایة السمع المزدوجة مناسبة.  تعتبر، dB(A) 85من 
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 السجالتب االحتفاظ -4
ین سنة بعد الطبیة لمدة ال تقل عن ثالث اتواالستشار  اتصو والفح ةالطبی والرقابةسجالت مراقبة التعرض االحتفاظ بیجب  )أ(

االلتزام   – )9( العنصر –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   وفقا لمتطلباتمدة التوظیف 
 والمراجعة االداریة.

اإلطار العام لنظام إمارة  وفقا لمتطلباتسنوات  5والتدریب لمدة ال تقل عن  االمتثالاالحتفاظ بجمیع سجالت  یجب )ب(
 االلتزام والمراجعة االداریة. – )9( العنصر –أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
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 المراجع -5
 الذاتي نظیموالت والمسؤولیاتاألدوار  – 1)( العنصر – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

 اإللتزام والمراجعة اإلداریة  -) 9(العنصر  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

  السالمة واشاراتالفتات  – )17.0(دلیل الممارسة  –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

 . BEI ،(2010) و (TLVقیم (، ینالمؤتمر األمریكي لخبراء الصحة الصناعیة الحكومی •

التحكم في الضوضاء لوائح  -، الصحة والسالمة )1643رقم  2005(للصحة والسالمة، األدوات التشریعیة  ةالتنفیذی الهیئة •
 2005في العمل 

 التعرض للضوضاء المهنیة - )CFR 1910.95 29القسم ( الصحة المهنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة،و السالمة إدارة  •

 S2A)، النوع S1.4-1983()R2006(أجهزة قیاس مستویات الصوت بشأن المعهد األمریكي الوطني للمعاییر مواصفة  •

 لضوضاء الشخصیةا رعاتج ألجهزة قیاسS1.25-1991() (R2007( المعهد األمریكي الوطني للمعاییرمواصفة  •

 : التعرض للضوضاء المهنیةالمقترحلمعیار لمبادئ ، )126-98(لصحة المهنیة رقم والسالمة لالمعهد القومي  مطبوعة •

 .ANSI S12.12-1996( )(ANSI 1991a(لتعرض للضوضاء المهنیة اقیاس  –المعهد األمریكي الوطني للمعاییر  •
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 الوثیقةسجل تعدیل  6-
 الصفحات المعنیة   وصف التعدیالت اریخ المراجعةت رقم اإلصدار

 ال ینطبق باللغة العربیة اإلصدار األول 2018یونیو  10 3.1
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 dB(A)ـ :  مدة التعرض المسموح بها بناًء على مستوى الصوت بال)1لملحق (ا
 

مستوى 
 التعرض

L 
 ةالزمنی المدة

T 
 مستوى
 التعرض

L 
 الزمنیة المدة

T 

dB(A) يثوان دقائق ساعات dB(A) ثواني دقائق ساعات 
80 24 - - 106 - 3 45 
81 20 10 - 107 - 2 59 
82 16 - - 108 - 2 22 
83 12 42 - 109 - 1 53 
84 10 5 - 110 - 1 29 
85 8 - - 111 - 1 11 
86 6 21 - 112 - - 56 
87 5 2 - 113 - - 45 
88 4 - - 114 - - 35 
89 3 10 - 115 - - 28 
90 2 31 - 116 - - 22 
91 2 - - 117 - - 18 
92 1 35 - 118 - - 14 
93 1 16 - 119 - - 11 
94 1 - - 120 - - 9 
95 - 47 37 121 - - 7 
96 - 37 48 122 - - 6 
97 - 30 - 123 - - 4 
98 - 23 49 124 - - 3 
99 - 18 59 125 - - 3 

100 - 15 - 126 - - 2 
101 - 11 54 127 - - 1 
102 - 9 27 128 - - 1 
103 - 7 30 129 - - 1 
104 - 5 57 130-140 - - >1 
105 - 4 43 - - - - 

 

ما  dB(A) 100بفعل الطرق / االصطدام تتجاوز إلى أي مستویات ضوضاء مستمرة أو متقطعة أو  أي شخصض ییجب عدم تعر 
 .للسمعلم یتم توفیر الحمایة المناسبة 
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 )Octave Band Analysis( النغمةنطاق جواب باستخدام بیانات تحلیل  dB(A)حساب : )2الملحق (

على معیار  الموزونیمكن تحدید مستوى الصوت المعادل فإنه ، النغمة نطاق جوابتحدید مستوى الصوت باستخدام تحلیل  ما یتمعند
 باستخدام اإلجراء التالي: )Aالقیاس (

صوت المستوى ضغط لحسابًیا  )أ(في الجدول  الواردة )Aمعیار القیاس (على تصحیح القیم  إضافة أو طرحیتم :  الخطوة األولى
 ؛النغمة لنطاق جواب

باستخدام الجدول ) I( تقدیریةشدة إلى وحدات  )Aمعیار القیاس (على بعد تصحیحها  النطاقیتم تحویل مستویات الخطوة الثانیة: 
 ؛"ب"

 ؛مًعا حسابًیا )I( الشدةوحدات یتم جمع قیم :  الخطوة الثالثة

باستخدام ، dB(A))، أي Aمعیار القیاس (على موزون إلى مستوى صوت  )I( الشدةوحدات یتم تحویل إجمالي قیمة  الخطوة الرابعة:
 توى الصوت.لمساألعلى  التالیةیتم استخدام القیمة  ، فإنهبین قیمتین في الجدولللشدة  تقع القیمة اإلجمالیةوعندما  .الجدول "ب"

النغمة  نطاق جوابتردد مركز 
 (بالهرتز)

63 125 250 200 1000 2000 4000 8000 

 )Aمعیار القیاس (على تصحیح ال
 بالدیسیبل

-26 -16 -9 -3 0 +1 +1 -1 

 الجدول "أ"

dB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 .0010 .0013 .0016 .0020 .0025 .0032 .0040 .0050 .0063 .0079 

70 .010 .013 .016 .020 .025 .032 .040 .050 .063 .079 

80 .100 .126 .158 .200 .251 .316 .398 .501 .631 .794 

90 1.00 1.26 1.58 2.00 2.51 3.16 3.98 5.01 6.31 7.94 

100 10.0 12.6 15.8 20.0 25.1 31.6 39.8 50.1 63.1 79.4 

110 100 126 158 200 251 316 398 501 631 794 

 الجدول "ب"

 مثال:

 ،ق الجوابنطامركز لكل تردد النغمة عند قیاسه ل جوابنطاق لصوت ال طن األول والثاني في الجدول أدناه مستوى ضغاالعمود یظهر
العمود ویظهر األولى أعاله، لخطوة ل تطبیقاً  )أ(الجدول  من واقع) Aمعیار القیاس (على التصحیح قیم العمود الثالث  یظهربینما 
 للشدةإلى قیم  )dB(A)(المصححة  نطاق الجواب ت. ویتم تحویل مستویا)Aمعیار القیاس (بعد التصحیح على  نطاق الجوابالرابع 

القیم مًعا ذه هیتم جمع  حیث ،لكل تردد الشدةقیم وحدات أعاله. ویوضح العمود الخامس  الثانیةلخطوة ل تطبیقاً  )ب(استخدام الجدول ب
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على موزون الصوت ضغط المستوى لإلى قیمة الشدة یتم تحویل إجمالي قیم من ثم أعاله. و  الثالثةعلى النحو المطلوب في الخطوة 
 أعاله. الرابعةباستخدام الجدول "ب" على النحو المحدد في الخطوة  )Aمعیار القیاس (

1 2 3 4 5 

نطاق تردد مركز 
  –النغمة  جواب
 هرتز

مستوى ضغط 
 نطاق جوابلصوت ال

  -النغمة 
dB(A) 

معیار على تصحیح ال
واقع من  )Aالقیاس (
  - (أ)الجدول 
dB(A) 

 نطاق جوابمستوى 
النغمة بعد التصحیح 

معیار القیاس على 
)A( -  

dB(A) 

  من )Iالشدة (قیمة 
 (ب)الجدول واقع 

125 95 -16 79 0.079 
250 102 -9 93 2.000 
500 105 -3 102 15.800 

1000 102 0 102 15.800 
2000 98 +1 99 7.940 
4000 89 +1 90 1.000 
8000 79 -1 78 0.063 

 I(  =42.682( لشدةاإلجمالیة ل ةقیمال •

هو  ،أعاله الرابعةالخطوة عند تطبیق  ،قرب دیسیبلوأل )Aمعیار القیاس (على لصوت لمستوى یتبین أن أقرب  )ب(لجدول من ا •
 .dB(A) 107 يیساو الذي 
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 :  حساب الضوضاء المسموح بها)3( الملحق

T  مستوى الصوت الذي تم قیاسهل= المدة المرجعیة 

L  معیار القیاس (على الموزون = مستوى الصوت مقاًسا بالدیسیبل (مستوى الصوتA(( 

T   = 
8 

2(L-85)/3 

 مثال:

 كمعدل موزون وقتیا dB(A) 85الوصول إلى مستوى  ، ما طول التعرض المسموح به قبلdB(A) 94قیاس مستوى صوت قدره  عند
 ؟ساعات 8على مدار 

T   = 

8 

T = 94)2 ساعة واحدة-

85/)3 

 . ساعات 8على مدار  كمعدل موزون وقتیا dB(A) 85مستوى ساعة واحدة من التعرض قبل تجاوز ب أي أنه یسمح

 .)1الملحق (مالحظة: هذا هو نفس الموجود في 

 

 :ةالتالی آلیة الحسابیجب احتساب إجمالي التعرض للضوضاء (الجرعة) باستخدام 

D  أكبر من واحد = تعرض زائد) أما ،= عدم وجود تعرض زائد 1= جرعة الضوضاء (أقل من 

C  من الضوضاء معینمستوى ل= إجمالي زمن التعرض 

T  مستوى الصوت الذي تم قیاسه ل= المدة المرجعیة 
 .)1(أعاله أو الملحق  آلیة الحساب** انظر       

 

D     = 
1C 

+ 
2C 

+ 
  nC 

1T 2T  nT 

 

 مثال:

هل تجاوزت ساعات.  3لمدة  dB(A) 85و ،دقیقة 30لمدة  dB(A) 91لمدة ساعتین،  dB(A) 88 یبلغ قیاس مستوى صوتعند 
 ؟ساعات 8على مدار  كمعدل موزون وقتیا dB(A) 85الذي قدره المسموح به  المستوى

88T  =  4  ،91ساعاتT 85ن، = ساعتاT=  8 ساعات 
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  88C  ،91= ساعتینC  85=نصف ساعةC = 3 ساعات 

 

D     = 
2 

+ 
0.5 

+ 
3  

1.125   
 

4 2 8  

على مدار  كمعدل موزون وقتیا dB(A) 85المستوى المسموح به الذي قدره  تم تجاوزفقد إذًا أكبر من الواحد الصحیح،  Dحیث أن 
 .ساعات 8
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 حساب مستوى خفض الضوضاء ألدوات حمایة السمع:  )4الملحق (

 ):سماعاتأو  ات(سداد ةالسمع الفردی حمایة أدواتفي حال ساب حال

الضوضاء  خفض معدل أن یأخذالعمل  صاحبحمایة السمع، یتعین على غراض أل مستوى خفض الضوضاءعند حساب  )1(
)Noise Reduction Rating, NRR (7طرح یحمایة السمع و أداة  حددته جهة تصنیع الذي dB  المعدل؛ ذلكمن  

استخدام موقع العمل بفي الذي تم قیاسه صوت المن مستوى  الذي تم احتسابه مستوى خفض الضوضاءیتم بعد ذلك طرح  )2(
التعرض المحتسب أقل من مستوى وٕاذا كان ). Aمعیار القیاس (على الجرعات قیاس جهاز جهاز قیاس مستوى الصوت أو 

85 dB(A)  ،حمایة السمع مناسبة.   تعتبر 

 مثال:

 ).Aمعیار القیاس (على دیسیبل  94مستوى عن وجود مراقبة الضوضاء  كشفت عملیة •

 dB 28 یبلغ )NRR( معدل خفض للضوضاءأن أداة حمایة السمع توفر حددت جهة التصنیع  •

 dB - 7 dB  =21 dB 28حمایة السمع = غراض خفض مستوى الضوضاء أل •

 dB(A) – 21 )NRR(  =73 dB(A) 94حمایة السمع = توفر مع  العاملتعرض  •

 .عاملینحمایة السمع مناسبة لحمایة التعتبر أدوات  •

 )والسدادات السماعاتحمایة السمع المزدوجة (في حال حساب ال

من خطر الضوضاء وتكون الحمایة المزدوجة (السماعات والسدادات) مطلوبة،  عاملواحدة غیر كافیة لحمایة الحمایة عندما تكون أداة 
 حمایة السمع بالطریقة التالیة: غراض خفض الضوضاء ألمستوى یتم احتساب 

سمع أعاله ألداة حمایة الحمایة السمع باستخدام السدادات على النحو المذكور غراض الضوضاء ألخفض مستوى احتساب یتم  )1(
 الفردیة

من معدل خفض  %25حمایة السمع باستخدام السماعات عن طریق طرح راض غخفض الضوضاء ألمستوى احتساب یتم  )2(
ألقرب ا صحیحالعدد الوٕاذا كانت النتیجة كسًرا عشرًیا، یتم التقریب إلى   .الذي حددته جهة التصنیع )NRR( الضوضاء

 األصغر

 الخفضمستوى للحصول على إجمالي  ،الخفض المحتسب للسدادات والسماعات مًعامستوى یتم جمع  )3(

از موقع العمل باستخدام جهالذي تم قیاسه في المحتسب من مستوى الصوت اإلجمالي یتم بعد ذلك طرح مستوى الخفض  )4(
، dB(A) 85وٕاذا كان التعرض المحتسب أقل من )، Aمعیار القیاس (على الجرعات قیاس جهاز قیاس مستوى الصوت أو 

 تعتبر حمایة السمع المزدوجة مناسبة. 

 مثال:

 ).Aمعیار القیاس (على دیسیبل  125مستوى وجود عن مراقبة الضوضاء عملیة  كشفت •
  dB 34معدل خفض للضوضاء یبلغ ادات توفر دأن السحددت جهة التصنیع  •
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 dB - 7 dB  =27 dB 34لسدادات = خفض مستوى الضوضاء عن طریق ا •
  dB 25معدل خفض للضوضاء یبلغ أن السماعات توفر حددت جهة التصنیع  •
 :خفض مستوى الضوضاء عن طریق السماعات •

o 25%  25من dB  =6.25 dB 
o 25=  اتالسماع الخفض عن طریق dB - 6.25 dB  =18.75 dB ) نزوال  18.75حیث یتم تقریب القیمة

 ) dB 18 إلى
 dB  +18 dB  =45 dB 27= حمایة السمع المزدوجة  عن طریقخفض الضوضاء  •
 dB(A) - 45 )NRR ( =80 dB(A) 125حمایة السمع المزدوجة =  عند توفیر العاملتعرض مستوى  •
 .العاملینحمایة السمع المزدوجة مناسبة لحمایة تعتبر إذا  •
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