
إرشادات عــامة ألصحاب العمل والعاملين
في األحوال الجوية السيئة



اإلما�ات  دولة  في  شائعة  ظاهرة  الشديدة  ال��اح  تعتبر 
العر�ية المتحدة. 

لخفض المخاطر أ�ناء حاالت ال��اح الشديدة، ينبغي م�اعاة ما 
يلي، كجزء من إج�اءات إدارة المخاطر:

حاالت ال��اح الشديدة



إرشادات عامة

العاملين أصحاب العمل

بصورة  الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة   •
منتظمة مع الجهات الرسمية في الدولة 

إصدار �ن�يهات لجميع العاملين   •

المرتفعة  األماكن  في  �تم  أعمال  أية  م�اجعة 
�تجاوز  أو  ال��اح  سرعة  تصل  عندما  والخارجية 

سرعتها القصوى 38 كم/ساعة.

التأكد من غلق كافة النوافذ وعدم فتح األبواب 

إ�الة األشياء خفيفة الو�ن من األماكن المفتوحة

إيقاف أية أعمال رفع إذا وصلت سرعة ال��اح أو   •
تجاوزت سرعتها القصوى 38 كم/ساعة

التأكد من تأمين ال�افعات ومعدات الرفع   •

التفتيش على المباني والمشا��ع للتأكد من إ�الة 
أية مواد سائبة وتأمين األشياء  

قيادة  بشأن  العاملين  لجميع  �ن�يهات  إصدار   •
المركبات في حاالت ال��اح الشديدة. 

سرعة  ��ادة  حال  في  العمل  صاحب  إخطار 
ال��اح بالتالي:

المرتفعة  األماكن  في  �تم  أعمال  أية   •
والخارجية

• أي أبواب أو نوافذ مفتوحة
من  السائبة  أو  الو�ن  خفيفة  أشياء  وجود   •

األماكن المفتوحة
• وجود أعمال رفع

• وجود معدات وأشياء غير مؤمنة

�ن�يهات
السالمة

متابعة �ن�يهات صاحب العمل

متابعة �ن�يهات صاحب العمل باستم�ار  •
يمكن  كان  إذا  إال  المركبات  قيادة  عدم   •

القيادة بأمان 
إذا كانت غير ض�و��ة  المركبات  تأجيل قيادة   •

لحين هدوء األمطار الغ��رة 
تخفيف السرعة   •

من  المركبة  إخ�اج  السائق  على  ينبغي   •
ال�ؤية  �تحسن  حتى  آمن  مكان  إلى  الط��ق 

إذا أصبحت ال�ؤية سيئة للغاية
التأكد من الحالة الجيدة لإلطا�ات وماسحات   •

الزجاج 
القيادة ق��بًا من السيا�ات األخرى، مع  عدم   •

��ادة مسافة األمان �ين المركبات 

قيادة المركبات

األماكن
المرتفعة
والخارجية

النوافذ واألبواب

األماكن
المفتوحة

أعمال الرفع

التفتيش



إرشادات عامة

العاملين أصحاب العمل

بصورة  الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة   •
منتظمة مع الجهات الرسمية في الدولة

األماكن  في  العاملين  لجميع  �ن�يهات  إصدار   •
والمشا��ع المتأ�رة 

إصدار التن�يهات الالزمة لجميع العاملين  •

المعدات  استخدام  على  االقتصار  م�اعاة   •
الكهربائية الهامة فقط أ�ناء العواصف الرعدية

إيقاف تشغيل المعدات غير األساسية   •

إبالغ العاملين بالبقاء داخل المباني

التأكد من أمان مخا�ج ومداخل المباني بحيث ال   •
تسبب االن�الق  

توفير م��د من عمال النظافة عند نقاط الدخول   •
إلى المباني والخ�وج

التن�يهية في األماكن واألنشطة  اللوحات  وضع 
وصحة  سالمة  على  خط�ًا  تشكل  قد  التي 
المياه  وبرك  المياه،  (أنا�يب  مثل  العاملين 
المع�ولة  واألشجار  المائية،  والمسطحات 

واألشياء الموصلة للكهرباء، وغيرها).

إصدار �ن�يهات لجميع العاملين بشأن:
القيادة بأمان، وتخفيف السرعة  •

تأجيل قيادة المركبات في حال عدم ض�ورتها  •
إخ�اج المركبة من الط��ق في حال ال�ؤية سيئة   •

إلى مكان آمن حتى �تحسن ال�ؤية

استخدام
المعدات
الكهربائية

البقاء داخل المبنى

مداخل ومخا�ج
المباني

�ن�يهات
السالمة

األماكن  في  العمل  صاحب  �ن�يهات  متابعة 
والمشا��ع المتأ�رة

استخدام المعدات الكهربائية الهامة فقط أ�ناء   •
العواصف الرعدية

إيقاف تشغيل المعدات غير األساسية   •
(مثل  للكهرباء  الموصلة  األشياء  عن  االبتعاد   •

األسالك الشائكة وخطوط الطاقة وغيرها)  

بعد  إال  المغادرة  وعدم  المباني  داخل  البقاء 
موافقة صاحب العمل

تسبب  ال  التي  والمداخل  المخا�ج  استخدام 
االن�الق في المباني

أحواض  يشمل  بما  المياه  أنا�يب  عن  االبتعاد   •
غسل اليد�ن وأحواض االستحمام والصنا�ير

الخ�وج فو�ًا من برك المياه  •
االبتعاد عن أي مسطحات مائية  •

إنشاءات  أو  مع�ولة  شجرة  تحت  االحتماء  عدم   •
معدنية 

عدم قيادة المركبات إال إذا كان يمكن القيادة   •
بأمان 

ينبغي  ض�و��ة  غير  المركبات  قيادة  كانت  إذا   •
تأجيلها لحين هدوء األمطار الغ��رة 

تخفيف السرعة   •
على  ينبغي  للغاية  سيئة  ال�ؤية  أصبحت  إذا   •
مكان  إلى  الط��ق  من  المركبة  إخ�اج  السائق 

آمن حتى �تحسن ال�ؤية
وماسحات  لإلطا�ات  الجيدة  الحالة  من  التأكد   •

الزجاج 
مع  األخرى،  السيا�ات  من  ق��بًا  القيادة  عدم   •

��ادة مسافة األمان �ين المركبات 

األماكن التي
تشكل خط�ًا

قيادة المركبات



تعتبر األمطار الغ��رة وظاهرة الب�ق أحد الحاالت التي تخص 
السالمة والصحة المهنية في مكان العمل، لذا ينبغي ا�خاذ 
للصعق،  التعرض  من  العاملين  لوقاية  الالزمة  االحتياطات 

وينبغي لجهات العمل أن تصنف الب�ق كخطر مهني.

العواصف  أو  الغ��رة  األمطار  هطول  أ�ناء  المخاطر  لخفض 
إدارة  إج�اءات  من  كجزء  يلي،  ما  م�اعاة  ينبغي  الرعدية 

المخاطر:

حاالت األمطار الغ��رة/ الب�ق/ الفيضان



العاملين أصحاب العمل

الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة 
الرسمية  الجهات  مع  منتظمة  بصورة 

في الدولة

العمل  صاحب  �ن�يهات  متابعة   •
باستم�ار

تخفيف السرعة   •
السيا�ات  من  ق��بًا  القيادة  عدم   •
األخرى، مع ��ادة مسافة األمان �ين 

المركبات 
كان  إذا  إال  المركبات  قيادة  عدم   •

يمكن القيادة بأمان 
إذا كانت قيادة المركبات غير ض�و��ة   •

ينبغي تأجيلها 
المركبة  إخ�اج  السائق  على  ينبغي   •
حتى  آمن  مكان  إلى  الط��ق  من 
�تحسن ال�ؤية إذا أصبحت ال�ؤية سيئة 

للغاية
عدم استخدام أضواء الخطر  •

استخدام أضواء الضباب عالية الشدة   •
إذا قلت ال�ؤية عن 100 متر

أ�ناء الضباب  م�اجعة الحاجة للقيادة   •
الكثيف/ الشديد

متابعة �ن�يهات صاحب العمل

قيادة المركبات
بشأن  العاملين  لجميع  �ن�يهات  إصدار 

قيادة المركبات في حاالت الضباب.

إرشادات عامة



القيادة  عند  للغاية  خطرة  ظ�وف  خلق  في  يسبب  الضباب 
على الط�ق العامة �تيجة لسوء ال�ؤية.  

لخفض المخاطر أ�ناء حاالت الضباب، ينبغي م�اعاة ما يلي، 
كجزء من إج�اءات إدارة المخاطر:

حاالت الضباب



العاملين أصحاب العمل

بصورة  الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة   •
منتظمة مع الجهات الرسمية في الدولة

األماكن  في  العاملين  لجميع  �ن�يهات  إصدار   •
والمشا��ع المتأ�رة 

إصدار التن�يهات الالزمة لجميع العاملين   •

التأكد من وضع الالفتات المطلوبة بما في ذلك 
التي  أو  ال�اكدة  المياه  ذات  األماكن  من  الحذر 

يمكن أن تفيض

م�اجعة استخدام الترك�بات واآلالت والمعدات   •
الكهربائية أ�ناء هطول األمطار الغ��رة

الثقيلة  والمعدات  والساللم  السقاالت  معاينة   •
وغيرها من اآلالت التي من الممكن أن تصبح غير 

آمنة �تيجة لهطول األمطار الغ��رة

م�اجعة كافة األنشطة التي �تضمن الحفر

أ�ناء  الخارجية  المناطق  في  العمل  إيقاف 
العواصف الكهربائية (الرعدية)

أو  كيماوية  مواد  أية  وتغطية  تأمين  من  التأكد 
خطرة

والمالبس  الحماية  بمعدات  العاملين  ت�ويد 
في  العمل  حال  في  الممطر  للطقس  المناسبة 

المناطق الخارجية 

في  أعمال  �نفيذ  فيها  يتم  مواقع  أية  معاينة   •
االستم�ار  سالمة  من  والتأكد  مرتفعة  أماكن 

في ذلك
المرتفعة  األماكن  عن  فو�ًا  لالبتعاد  التن�يه   •
أ�ناء  وغيرها  والسقاالت  العمل  كمنصات 

العواصف الرعدية

�ن�يهات
السالمة

متابعة �ن�يهات صاحب العمل بصورة دائمة 

االلت�ام بالالفتات المطلوبة

التأكد من ا�باع �ن�يهات صاحب العمل وتوجيها�ه 
اآلالت  أو  الترك�بات  استخدام  إمكانية  حول 
والمعدات الكهربائية وغيرها أ�ناء هطول األمطار 

الغ��رة

التأكد من ا�باع �ن�يهات صاحب العمل وتوجيها�ه 
المتعلقة  األنشطة  استم�ا��ة  إمكانية  حول 
واألعمال  المرتفعة  واألماكن  الحفر  بأعمال 

الخارجية.

عدم استخدام المواد الكيميائية أو الخطرة

المناسبة  والمالبس  الحماية  معدات  استخدام 
المناطق  في  العمل  حال  في  الممطر  للطقس 

الخارجية 

الالفتات

اآلالت والمعدات

أعمال الحفر

أعمال
في أماكن

مرتفعة

المواد
الكيميائية

األعمال
في المناطق

الخارجية

معدات
الحماية

الشخصية

حاالت األمطار الغ��رة/ الب�ق/ الفيضان



إرشادات ألعمال البناء واإلنشاء

الخطورة،  عالية  األنشطة  أحد  واإلنشاء  البناء  أنشطة  تعتبر 
وتزداد نسبة الخطورة على عاملي مجال البناء واإلنشاء في 
حاالت الطقس السيء كاألمطار الغ��رة/ الب�ق/ الفيضانات، 

وحاالت ال��اح الشديدة، وحاالت الضباب.

لخفض المخاطر أ�ناء حاالت الطقس السيء، ينبغي م�اعاة 
ما يلي، كجزء من إج�اءات إدارة المخاطر:



حاالت الضباب

العاملين أصحاب العمل

بصورة  الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة   •
منتظمة مع الجهات الرسمية في الدولة
إصدار التن�يهات الالزمة لجميع العاملين   •

للضوء  العاكسة  المناسبة  المالبس  توفير 
للعاملين في األماكن الخارجية

م�اجعة إمكانية متابعة العمل في أنشطة 
بسبب  ال�ؤية  تعذر  ضوء  في  الثقيل  الرفع 

الضباب  

الصوتي  اإلنذار  أنظمة  تشغيل  من  التأكد 
والضوئي في اآلالت والمعدات

متابعة �ن�يهات صاحب العمل بصورة دائمة 

ارتداء أدوات الحماية الشخصية الم�ودة من 
العاكسة  المالبس  مثل  العمل  صاحب 

للضوء عند العمل في األماكن الخارجية

العمل  صاحب  توجيهات  متابعة  من  التأكد 
في  باألعمال  االستم�ار  إمكانية  بخصوص 

ضوء تعذر ال�ؤية بسبب الضباب

اال�تباه إلى أنظمة اإلنذار الصوتي والضوئي 
عند  واستخدامها  والمعدات  اآلالت  في 

الل�وم

�ن�يهات
السالمة

أعمال الرفع

معدات
الحماية

الشخصية

اآلالت والمعدات

مالحظة: باإلضافة إلى ا�باع االرشادات العامة ألصحاب العمل والخاصة بحاالت األمطار 
الغ��رة/ الفيضانات/ الب�ق، وحاالت الضباب، وحاالت ال��اح الشديدة. 



حاالت ال��اح الشديدة

العاملين أصحاب العمل

بصورة  الطقس  وأحوال  التن�يهات  متابعة   •
منتظمة مع الجهات الرسمية في الدولة
• إصدار التن�يهات الالزمة لجميع العاملين 

األماكن  في  �تم  أعمال  أية  م�اجعة   •
سرعة  تصل  عندما  والخارجية  المرتفعة 
 38 القصوى  سرعتها  �تجاوز  أو  ال��اح 

كم/ساعة
بها  تطيح  أن  يمكن  التي  األشياء  تأمين   •

ال��اح القوية بسهولة 

إذا تجاوزت سرعة  أية عمليات رفع  إيقاف   •
ال��اح 38 كم/ساعة

معدات  أو  �افعات  أية  تأمين  من  التأكد   •
رفع

ذات  أحمال  لرفع  للتحكم  حبال  توفير   •
أسطح ع��ضة

آمنة  بصورة  األدوات  وضع  من  التأكد 
وتأمين ألواح السقف والمخا��ط والالفتات 

وغيرها من المواد السائبة  

الموقع  أسوار  أو  المؤقتة  األسوار  تأمين   •
�إحكام

مواد  أية  وتغطية  تأمين  من  التأكد   •
كيماوية أو خطرة

لحماية  الشخصية  الحماية  معدات  توفير   •
العيون من الغبار والركام وغيرها
تأمين خوذات �أس ثابتة �إحكام   •

من  السقوط  من  الحماية  أدوات  توفير   •
األماكن المرتفعة

متابعة �ن�يهات صاحب العمل بصورة دائمة 

العمل  صاحب  �ن�يهات  ا�باع  من  التأكد   •
في  العمل  إمكانية  حول  وتوجيها�ه 

األماكن المرتفعة
عدم الوقوف بالقرب من المواد المكدسة   •

أو اإلنشاءات 

العمل  صاحب  �ن�يهات  ا�باع  من  التأكد   •
وتوجيها�ه حول إمكانية االستم�ار بأعمال 

الرفع 
استخدام حبال للتحكم عند رفع أحمال ذات   •

أسطح ع��ضة.

األخرى  والمتطلبات  بالالفتات  االلت�ام 
واالبالغ عن أي الفتات سقطت بفعل ال��اح 

الشديدة

الالزمة  الشخصية  الحماية  أدوات  ارتداء 
والم�ودة من صاحب العمل

االلت�ام بتعليمات صاحب العمل.

�ن�يهات
السالمة

أعمال
في أماكن

مرتفعة

الالفتات

معدات
الحماية

الشخصية

تأمين
المعدات

والمواد األخرى

أعمال الرفع



www.adphc.gov.ae


