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 -1مقدمة
• علــى الرغــم مــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد حباهــا اهلل بمنــاخ مســتقر
ومشــمس علــى وجــه العمــوم ،إال إنــه فــي بعــض األوقــات يمكــن ألحــوال الطقــس
الســيء أن تضيــف إلــى المخاطــر المرتبطــة بالعمــل وبمــكان العمــل .وهــذه المخاطــر تنجــم
عــن ظواهــر جويــة مختلفــة مثــل األمطــار الغزيــرة أو الضبــاب أو عواصــف الغبــار  /الرمــال أو
صواعــق البــرق أو الريــاح الشــديدة.
• كمــا هــو الحــال مــع كافــة المخاطــر األخــرى ،مــن الضــروري لجهــات العمــل أن تتأكــد مــن
مراعــاة أخطــار الجــو الســيئ ضمــن برنامــج إدارة المخاطــر ،وأن تتأكــد مــن وضــع إجــراءات
التحكــم للحــد مــن تأثيــر أيــة مخاطــر يحتمــل أن تواجــه العامليــن لديهــا وكافــة األشــخاص
الذيــن قــد يتأثــرون فــي مــكان العمــل .وتهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تقديــم اإلرشــادات
والتوجيهــات لجهــات العمــل والعامليــن حــول مخاطــر الطقــس الســيء التــي بإمكانهــا
التأثيــر علــى النشــاطات والعامليــن فــي أماكــن العمــل ،ولتوفيــر المعلومــات بشــأن
إجــراءات التحكــم التــي يمكــن تبنيهــا للتخفيــف مــن تلــك المخاطــر.

 -2إدارة المخاطر
• مــن متطلبــات العنصــر رقــم ( )2بشــأن إدارة المخاطــر الــوارد ضمــن نظــام إمــارة أبوظبــي
للســامة والصحــة المهنيــة أن تقــوم كافــة الجهــات بتطبيــق برنامــج فعــال إلدارة المخاطــر،
وأن يتــم فــي إطــار ذلــك البرنامــج مراعــاة األخطــار مثــل أحــوال الطقــس الســيء عندمــا
تمثــل مخاطــر علــى الســامة والصحــة المهنيــة.
• مــن الضــروري عنــد تقييــم المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة الجهــة مراعــاة كيفيــة تأثــر مهــام
العمــل بســبب األحــوال الجويــة الســيئة والمتقلبــة .ويعــرض الجــدول األول أدنــاه بعــض
األمثلــة لكيفيــة تأثيــر الطقــس الســيء علــى مــكان العمــل ،وألدوات التحكــم الممكنــة.
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الجدول األول  -األخطار الشائعة أثناء األحوال الجوية السيئة

ـوان بيــن المركبــات هــو قاعــدة عامــة هدفهــا أن تضمــن وجــود مســافة ووقــت كافييــن للتمكيــن مــن إيقــاف
*مالحظــة :فــارق الـــ  4ثـ ٍ
المركبــة عنــد حــدوث طــارئ دون االصطــدام بالمركبــة الســابقة .وهــي تقــاس عــن طريــق العــد مــن وقــت اجتيــاز المركبــة الســابقة
لنقطــة معينــة إلــى وقــت اجتيــاز مركبتــك لنفــس النقطــة ،علــى شــكل ألــف وواحــد ،ألــف وإثنــان ،إلــخ.
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• يوفــر الجــدول أعــاه مجــرد أمثلــة علــى بعــض األخطــار التــي يمكــن أن تنجــم عــن الطقــس
الســيء ،حيــث يمكــن لهــذه األخطــار أن تتغيــر بنــاء علــى مجــال العمــل واألنشــطة التــي
يتــم القيــام بهــا .فعلــى ســبيل المثــال يتأثــر العمــل فــي قطــاع البنــاء واإلنشــاءات بأحــوال
الطقــس الســيء بصــورة أكبــر بكثيــر مــن العمــل فــي مبنــى إداري.
• علــى جهــات العمــل التأكــد مــن أنــه قــد تــم مراعــاة الطقــس الســيئ ضمــن برنامــج إدارة
المخاطــر الخــاص بهــم ،وإال فعليهــم مراجعــة ذلــك البرنامــج لتضمينــه أيــة حــاالت جويــة
ســيئة يمكــن توقــع حدوثهــا .وينبغــي فــي هــذا الصــدد مراجعــة كافــة عمليــات تقييــم
المخاطــر التــي ســبق توثيقهــا لمــكان العمــل ودراســة كيــف يمكــن لهــا أن تتأثــر بأحــوال
الطقــس الســيء.
• تتوفــر إرشــادات مفصلــة حــول كيفيــة إجــراء تقييــم المخاطــر ضمــن الدليــل الفني اإلرشــادي
بشــأن عمليــة إدارة المخاطــر ،والــوارد ضمــن نظــام إمــارة أبوظبــي للســامة والصحــة
المهنيــة.

 -3إدارة الطوارئ /الحوادث
• علــى جهــات العمــل مراعــاة أحــوال الطقــس الســيئ عنــد وضــع خطــط االســتجابة لحــاالت
الطــوارئ بحســب متطلبــات العنصــر رقــم ( )6بشــأن إدارة الطــوارئ ،الــوارد ضمــن نظــام
إمــارة أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة.
• كجــزء مــن برنامــج تقييــم المخاطــر الخــاص بجهــة العمــل المذكــور فــي القســم ( )2أعــاه،
فــإن جهــة العمــل ســتكون قــد حــددت الســيناريوهات التــي تحتــاج لوضــع خطــط طــوارئ
متكاملــة لالســتجابة لهــا.
• ينبغــي مراجعــة خطــط الطــوارئ التــي ســبق وأن تــم وضعهــا ،والتأكــد مــن اشــتمالها – عنــد
االقتضــاء – أليــة متطلبــات تتعلــق بأحــوال الطقــس الســيئ.
• كمــا هــو الحــال مــع كافــة خطــط الطــوارئ ،فــإن تدريــب العامليــن عنصــر أساســي ،وعلــى
هــذا التدريــب أن يشــمل كيفيــة التعامــل مــع أحــوال الطقــس الســيء.
• ينبغــي إدارة الحــوادث التــي تقــع أثنــاء أحــوال الطقــس الســيئ – إن كانــت متعلقــة بالعمــل
ً
وفقــا لمتطلبــات اآلليــة رقــم ( )11بشــأن اإلبــاغ عــن الحــوادث والتحقيــق فيهــا ورفــع
–
التقاريــر ،والــواردة ضمــن نظــام إمــارة أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة.
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 -4وضع اإلجراء الداخلي
• ينبغــي لجهــات العمــل وضــع إجــراء داخلــي إلدارة أحــوال الطقــس الســيئ ،حيــث يســاعد
هــذا علــى تحديــد المعاييــر الخاصــة بجهــة العمــل فيمــا يتعلــق بــإدارة تلــك المســائل ،عــاوة
علــى إزالــة أي شــك لــدى العامليــن عمــا ينبغــي عليهــم فعلــه إذا علقــوا فــي أحــوال
الطقــس الســيئ.
• البــد لجهــة العمــل مــن أن تكــون قــد قامــت ،مــن خــال برنامــج إدارة المخاطــر ،بتحديــد
المخاطــر األكثــر احتماليــة للتأثيــر علــى أعمالهــا .لــذا ينبغــي علــى الجهــة مراجعــة المخاطــر
التــي تــم تحديدهــا والنظــر فــي وضــع إجــراءات للحــد مــن المخاطــر.
• وهــذه اإلجــراءات يمكــن أن تكــون وثائــق بســيطة للغايــة تتضمــن اإلرشــادات والمعاييــر
الواجــب إتباعهــا خــال أوقــات الطقــس الســيئ.

 4-1المهام والمسؤوليات
• مــن العناصــر الضروريــة عنــد وضــع أي إجــراء أن يكــون هنــاك تحديــد واضــح لمهــام
ومســؤوليات العامليــن ضمــن المؤسســة .ورغــم أن األدوار والمســؤوليات قــد تتفــاوت
مــن جهــة ألخــرى ،إال إننــا نــورد أدنــاه بعــض المتطلبــات األساســية التــي ينبغــي مراعاتهــا
وتحديــد المســؤولية عنهــا فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر المرتبطــة بأحــوال الطقــس الســيء:
-

تحديد المتطلبات الداخلية إلدارة برنامج الطقس السيء
تحديد مستويات صالحية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة
المسؤولية عن متابعة تقارير الطقس
آلية التصعيد من مستوى آلخر داخل المؤسسة
تدريب وتوعية العاملين في المؤسسة
التواصل مع العاملين عقب التنبيه بوجود أحوال طقس سيئ

• ينــص العنصــر رقــم ( )1بشــأن األدوار والمســؤوليات والتنظيــم الذاتــي ،الــوارد ضمــن نظــام
إمــارة أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة ،علــى متطلبــات مفصلــة يجــب أن تراعيهــا كافــة
الجهــات عنــد مناقشــة المهــام والمســؤوليات.
• يتوفــر المزيــد مــن اإلرشــادات فــي هــذا الســياق ضمــن الوثيقــة اإلرشــادية بشــأن المهــام
والمســؤوليات المتعلقــة بالســامة والصحــة المهنيــة ،والــواردة ضمــن نظــام إمــارة
أبوظبــي للســامة والصحــة المهنيــة.
• عنــد تطويــر أي إجــراء ينبغــي كذلــك مراعــاة األشــخاص اآلخريــن الذيــن يمكــن لهــم أن
يتأثــروا فــي مــكان العمــل التابــع للمؤسســة ،مثــل المتعاقديــن والــزوار وأفــراد الجمهــور.
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 4-2مستويات الصالحيات
• عنــد وضــع اإلجــراءات الداخليــة يجــب تحديــد مســتويات واضحــة للصالحيــات عبــر المؤسســة
بشــأن أحــداث الطقــس الســيء ،بحيــث يتــم تحديــد مــن يمكنــه اتخــاذ أي إجــراء ومتــى
يمكــن ذلــك .ومــن المهــم مالحظــة إن أحــوال الطقــس الســيء يمكــن أن تحــدث بســرعة
شــديدة ،لــذا ينبغــي مراعــاة منــح صالحيــات للعامليــن فــي المؤسســة فــي مســتويات أدنــى
بكثيــر ممــا هــو فــي الوضــع المعتــاد ،ألنهــم ســوف يكونــون قادريــن علــى رؤيــة اآلثــار
المباشــرة للطقــس أثنــاء حدوثهــا.
• يتضمــن الجــدول الثانــي الــوارد أدنــاه بعــض اإلرشــادات واألمثلة حــول مســتويات الصالحيات
المقترحــة فــي المؤسســة .إال أنــه مــن الطبيعــي أن المناصــب ســوف تختلــف مــن مؤسســة
إلــى أخــرى وبالتالــي ســوف تختلــف مســتويات الصالحيــات الممنوحــة لــكل مســتوى.
• فــي إطــار وضــع اإلجــراءات ينبغــي دراســة اآلثــار المترتبــة علــى كل خطــر مــن األخطــار
بعنايــة ومــن ثــم تحديــد الشــخص األقــدر علــى اتخــاذ قــرارات صائبــة بشــأن اإلجــراءات
المطلــوب اتخاذهــا.
• تــم تصميــم الجــدول الثانــي الــوارد أدنــاه باســتخدام صيغــة جــدول الصالحيــات .وألغــراض
هــذا الدليــل يســري مــا يلــي:

 (Responsible) R (Accountable) A (Consulted) C			
(Informed) I
-

= مسؤول مخول التخاذ اإلجراءات
= متحمل للمسؤولية عن كافة اإلجراءات
= يتم التشاور معه حول كافة القرارات المتخذة
(قبل اتخاذ اإلجراءات)
= يتم إبالغه بالقرارات

		

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ
ﻻ ﻳﺬﻛﺮ

ﺑﺴﻴﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﻴﺮ

ﻛﺎﺭﺛﻲ

ﺍﻟﻤﺪﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ/
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

I/A

I/A

I/A

I/A

I/A

ﻣﺪﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺔ

I/C

I/C

C

C

C

ﻣﺪﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

R

R

R

R

R

ﺍﻟﻤﺪﺮ /ﻣﺪﺮ ﺍﻟﻤﺸﻭﻉ

C

C

R

R

R

الجدول الثاني  -مستويات الصالحيات المحتملة في المؤسسة
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 4-3العاملون
• مــن العوامــل الهامــة عنــد وضــع اإلجــراءات أن يتــم تحديــد مواقــع العامليــن
ومتطلبــات انتقالهــم ،حيــث سيســاعد ذلــك عنــد تعميــم التنبيهــات بشــأن الطقــس.
• فــي إطــار البرنامــج ،ينبغــي تحديــد مواقــع منــازل كافــة العامليــن وكيفيــة انتقالهــم
إلــى مــكان العمــل ،كمــا إنــه مــن المفيــد معرفــة المــدة الزمنيــة المعتــادة النتقالهــم
إلــى العمــل.
• مــن خــال المعلومــات أعــاه ،ســيكون فــي اإلمــكان تصنيــف العامليــن إلــى
مجموعــات مــن حيــث الموقــع ،وبالتالــي إصــدار تنبيهــات تتعلــق بمناطــق معينــة فــي
ً
بــدال مــن تعميــم تنبيــه عــام لجميــع العامليــن.
إمــارة أبوظبــي
• ســوف يتيــح اســتخدام هــذه المعلومــات أيضـ ًـا المزيــد مــن التحكــم فــي كيفيــة إدارة
العامليــن أثنــاء أحــوال الطقــس الســيئ ،حيــث ســيصبح فــي إمــكان أصحــاب العمــل
مراقبــة أحــوال الطقــس فــي مناطــق معينــة وبالتالــي إعطــاء معلومــات فوريــة إلــى
العامليــن حــول كيفيــة التصــرف.
ً
أيضــا تحديــد األدوار األساســية فــي المؤسســة فــي إطــار جهــود إدارة
• وينبغــي
العامليــن ،حيــث قــد يســاعد هــذا فــي إعــادة توجيــه العامليــن إلــى مواقــع عمــل أو
مشــاريع أخــرى بنــاء علــى المهــام التــي يمارســونها .فعلــى ســبيل المثــال قــد يكــون
لــدى المؤسســة مســاعدين إدارييــن أو مديــري مشــاريع غيــر قادريــن علــى التنقــل
بســبب الضبــاب الكثيــف أو األمطــار الغزيــرة فــي منطقتهــم ،بينمــا يتواجــد زمــاء
لهــم فــي مــكان آخــر فــي اإلمــارة ويمكنهــم االنتقــال والقيــام بنفــس المهــام فــي
مشــروع غيــر مشــروعهم المعتــاد إلــى أن تتحســن أحــوال الطقــس.
• ينبغــي أيضـ ًـا مراعــاة العامليــن الذيــن يقضــون إجــازة مــن العمــل أو الذيــن يعملــون
فــي نوبــات عمــل مختلفــة ،حيــث قــد يتطلــب هــذا األمــر اســتخدام أســاليب اتصــال
مختلفــة.
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 4-4وضع تعليمات واضحة
• ضمــن اإلجــراءات الداخليــة ،ينبغــي إدراج تعليمــات واضحــة لــكل نــوع مــن أحــوال الطقــس،
حيــث سيســهم هــذا فــي الحــد مــن االلتبــاس أو التخميــن عندمــا يكــون الطقــس الســيئ
خطـ ً
ـرا.
• علــى ســبيل المثــال ،لــو تــم النــص فــي اإلجــراء علــى منــع العامليــن مــن القيــادة أثنــاء
ـان مختلفــة
األمطــار الغزيــرة ،فــإن هــذه العبــارة قابلــة للتأويــل ألن األمطــار الغزيــرة لهــا معـ ٍ
لــدى األشــخاص المنحدريــن مــن بلــدان أو ثقافــات متنوعــة .وهــذه العبــارة يمكــن صياغتهــا
بشــكل أكثــر دقــة مــن خــال النــص علــى منــع العامليــن مــن القيــادة أثنــاء األمطــار الغزيــرة
التــي تحــد مــن الرؤيــة و /أو تتســبب فــي فيضانــات علــى الطــرق.
• يمكــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بأحــوال الطقــس الســيئ مــن خــال القيــادة
العامــة لشــرطة أبوظبــي والموقــع اإللكترونــي للمركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل.
ويرجــى الرجــوع إلــى القســم ( )5بشــأن مراقبــة تنبيهــات الطقــس.
• ينبغــي وضــع إرشــادات واضحــة بشــأن كل حالــة من أحــوال الطقس الســيء ،حيث سيســاعد
هــذا مســؤولي المؤسســة علــى تحديــد مــا إذا كان ينبغــي تعميــم تنبيهــات الطقــس علــى
جميــع العامليــن.
• يتضمــن الجــدول الثالــث أدنــاه بعــض المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها لتحديد مســتويات
المخاطــر المتعلقــة بمختلــف أحــوال الطقــس الســيء.

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ
ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ/
ﺍﻟ ﺎﺡ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
ﻻ ﻳﺬﻛﺮ
ﻻ ﻮﺟﺪ
ﺿﺒﺎﺏ ﻭﻻ
ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﻭﺟﻮﺩﻩ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻮﺍﺻﻒ
ﺭﻣﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺎﺡ ﻭﻻ
ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ

ﺑﺴﻴﻂ
ﻮﺟﺪ ﺿﺒﺎﺏ ﺧﻔﻴﻒ

ﻮﺟﺪ ﺿﺒﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻮﺟﺪ ﺿﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﻒ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ
ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻗﺼﻴﺮﺓ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ¤ﻕ
ﺍﻟﺴ§ﻌﺔ( ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄ¤ﻕ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻮﺟﺪ ﺎﺡ ﺧﻔﻴﻔﺔ
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ 15
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ-ﺳﺮﻋﺔ
ﻫﺒﻮﺏ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻲ 37
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ( ﺃﻭ
ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺭﻣﻠﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ
ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ
ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

الجدول الثالث  -مستويات الخطورة المحتملة
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ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﻴﺮ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻛ³ﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻛﺎﺭﺛﻲ
ﻮﺟﺪ ﺿﺒﺎﺏ
ﻛﺜﻴﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟ¶ﺅﻳﺔ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 30
ﻣﺘﺮ

ﺗﻮﺟﺪ ﺎﺡ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺳﺮﻋﺔ
ﻫﺒﻮﺏ ﻗﺼﻮﻯ ﺗ¬ﺪ ﻋﻦ 38
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ 49
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺭﻣﻠﻴﺔ

ﺗﻮﺟﺪ ﺎﺡ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺳﺮﻋﺔ
ﻫﺒﻮﺏ ﻗﺼﻮﻯ ﺗ¬ﺪ ﻋﻦ 38
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ 49
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺭﻣﻠﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻗﺼﻴﺮﺓ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ¤ﻕ
ﺍﻟﺴ§ﻌﺔ( ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻗﺼﻴﺮﺓ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ¤ﻕ
ﺍﻟﺴ§ﻌﺔ( ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﺗﻮﺟﺪ ﺎﺡ
ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
)ﺳﺮﻋﺔ ﻫﺒﻮﺏ
ﻗﺼﻮﻱ ﺗ¬ﺪ
ﻋﻦ 75
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ( ﺃﻭ
ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺭﻣﻠﻴﺔ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟ¶ﺅﻳﺔ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  30ﻣﺘﺮ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ/
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
ﻻ ﻳﺬﻛﺮ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺃﻭ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻉ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ

ﺑﺴﻴﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﺎﺭﺛﻲ

ﻛﻴﺮ

ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺃﻭ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﻏﺮﺓ ﺃﻭ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﺭﻣﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ
ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻗﺼﻴﺮﺓ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻕ
ﺍﻟﺴﻌﺔ( ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻰ ﺍﻟﺤﺬﺭ

ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﻕ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟ¤ﺅﻳﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 100
ﻣﺘﺮ
ﻮﺟﺪ ﺗﺄﻴﺮ ﻛ¦ﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻣﻄﺎﺭ
ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻐ¤ﺍﺯﺓ
ﺃﻭ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﻋﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟ¤ﺅﻳﺔ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 30
ﻣﺘﺮ

 4-5االستعدادات السابقة على العواصف
• رغــم إن أحــوال الطقــس الســيء يمكــن أن تتغيــر بســرعة كبيــرة إال إن االســتعداد المســبق
قبــل تحقــق تلــك األحــوال سيســاعد علــى إدارتهــا والتعامــل معهــا.
• كمــا تمــت اإلشــارة أعــاه ،ينبغــي علــى أصحــاب العمــل متابعــة توقعــات الطقــس بعنايــة
لتمكينهــم مــن التعــرف مبكــرا علــى أي حالــة جويــة ســيئة قــد تؤثــر علــى أعمالهــم ،وبنــاء
علــى هــذه المعلومــات عليهــم اتخــاذ القــرار بشــأن اإلجــراءات المطلوبــة.
• ينبغــي مراعــاة وضــع قائمــة بنــود للســيناريوهات المختلفــة ،وتحديــد اإلجــراءات ،وتوزيــع
المســؤوليات المتعلقــة بتنفيــذ تلــك اإلجــراءات داخــل المؤسســة.
• وفي هذا ،ينبغي مراعاة أمور مثل التالي:
-

-

-

ً
جيدا من األماكن المفتوحة
إزالة األشياء خفيفة الوزن أو غير المثبتة
إبــاغ العامليــن بأحــوال الطقــس المتوقعــة واإلجــراءات
مطلوبة
معاينــة أيــة توصيــات أو أجهــزة كهربائيــة خارجيــة والتفكيــر فــي طريقــة التعامــل معهــا أثنــاء
الطقــس الســيء
التأكــد مــن كــون أيــة إنشــاءات كبيــرة (العلــم أو الصــاري أو الرافعــة وغيرهمــا) أو األشــجار أو
النباتــات الكبيــرة بحالــة جيــدة ومســتقرة  -حيــث قــد تتســبب الريــاح الشــديدة فــي ســقوطها أو
كســر األفــرع الكبيــرة
معاينــة إمــدادات الطاقــة االحتياطيــة  -إن وجــدت  -الســتخدامها فــي حــال انقطــاع الطاقــة
الكهربائيــة بالكامــل
التأكد من سالمة تثبيت أي سقائف أو أسقف مؤقتة
تدريب العاملين على اإلجراءات المطلوبة أثناء أحوال الطقس السيئ
التأكــد مــن تأميــن المــواد الكيماويــة والخطــرة وفقـ ًـا للمتطلبــات المعمــول بهــا وصحــف بيانــات
ســامة المــواد
معاينــة والتأكــد مــن إغــاق أو تأميــن كافــة األبــواب والنوافــذ المفتوحــة بصــورة صحيحــة حيــث
إن العاصفــة يمكــن أن تتســبب فــي تدميرهــا إن تركــت مفتوحــة
التــي

قــد

تكــون
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• يوضــح الجــدول الرابــع أدنــاه بعــض اإلجــراءات التــي يمكــن إجراؤهــا عنــد االســتعداد
للحــاالت الجويــة الســيئة أو عنــد حدوثهــا.
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

ً
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
ﺍﻹﺟﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺨﺎﺫﻫﺎ
ﻻ ﻳﺬﻛﺮ

ﺍﻟﻤﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ/
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ

ﺑﺴﻴﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﻞ
ﺳﺎﻋﺔ

ﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻹﺘﻘﺎﻝ
ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎ ﻊ/
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺜﻴﺖ /ﺭﺑﻂ
ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺇﻏﻼﻕ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ

ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ/
ﺍﻟ¦ﺎ¥ﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﻭ ﺔ

ﻛﻴﺮ
ﺇﺑﻼﻍ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ /ﺍﻟ¦ﺎ¥ﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﻭ ﺔ

ﻣﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎ ﻊ/ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺜﻴﺖ /ﺭﺑﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺴﺎﻃﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧ©ﻻﻕ
ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻞ /ﻣﺨﺎ ﺝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ )ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ(

ﻛﺎﺭﺛﻲ

ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎ ﻊ /ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺜﻴﺖ /ﺭﺑﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺍﺟﻌﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎ·ﻝ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ
ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ

ً
وفقا لمستويات الخطورة المشار إليها.
الجدول الرابع  -اإلجراءات الممكنة

 4-6األخطار التالية للعواصف
• بعــد العواصــف ،مــن الضــروري التأكــد مــن القيــام بالتفتيــش لضمــان ســامة وعــدم تضــرر أي مــن
اإلنشــاءات أو مواقــع العمــل التــي مــن الجائــز أن تكــون قــد تأثــرت بفعــل الحالــة الجويــة الســيئة.
• ينبغــي مراعــاة وضــع قائمــة بنــود يمكــن اســتخدامها لتنفيــذ إجــراءات التفتيــش الالزمــة علــى
المنشــئات المعنيــة ،وتحديــد المســؤولية ضمــن المؤسســة عــن تنفيــذ تلــك اإلجــراءات.

• وفي هذا ،ينبغي مراعاة أمور مثل التالي:
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-

ألــواح الكســوة أو المزاريــب أو اللوحــات اإلرشــادية أو األغطيــة القماشــية المتخلخلــة التــي يمكــن أن
تقــع وتســبب إصابــات

-

األنقاض المتجمعة على الطرقات بفعل الرياح

-

الكثبان الرملية وتجمعات الرمال التي يمكن أن تتشكل على الطرقات المفتوحة فتؤدي للحوادث

-

انسداد مرشحات أجهزة تكييف الهواء بسبب التجمع الكثيف للرمال أو الملوثات

-

مــدى ثبــات أيــة ســقاالت مقامــة فــي الموقــع ،حيــث يمكــن أللــواح التثبيــت أن تكــون قــد تحركــت .لــذا
يجــب إعــادة التفتيــش علــى الســقاالت وتزويدهــا ببطاقــات التفتيــش.

-

تعــرض المعــدات أو التوصيــات الكهربائيــة للتلــف ،انفتــاح لوحــات التوزيــع أو انغمارهــا بالميــاه ،انغمــار
غــرف الكهربــاء بالميــاه ،التوصيــات الرخــوة ،األســاك الكهربائيــة ،وغيرهــا ممــا قــد يــؤدي للصعــق
الكهربائــي.

-

السراديب والقنوات وأنفاق المشاة المغمورة بالمياه

-

تــآكل األرض بفعــل جريــان الميــاه مــن فــوق حواجــز قنــوات التصريــف (ممــا يــؤدي لقطــع الطــرق
والمنشــئات المبنيــة بالقــرب مــن تلــك الحواجــز)

-

تجمــع كميــات كبيــرة مــن الميــاه علــى الطــرق وممــرات المشــاة (ممــا يشــكل مخاطــر للمركبــات
والمشــاة)

 -5متابعة تنبيهات الطقس
• تتوفــر فــي الوقــت الحالــي عــدة تطبيقــات يمكــن مــن خاللهــا متابعــة أحــوال الطقــس،
بـ ً
ـدءا مــن المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة المتوفــرة وحتــى الهواتــف المحمولــة الذكيــة
حيــث يمكــن الحصــول علــى المعلومــات بشــكل فــوري.
• يوصــى بمتابعــة الموقــع اإللكترونــي التالــي لجمــع البيانــات ومراقبــة حالــة الطقــس فــي
إمــارة أبوظبــي:
المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل http://www.ncms.ae/en -
• يوفــر هــذا الموقــع اإللكترونــي بيانــات شــاملة حــول كافــة أحــوال الطقــس فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا إن القيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي تصــدر تنبيهــات فــي
هــذا الشــأن.
• ضمــن اإلجــراء الموضــوع ينبغــي تحديــد أحــد العامليــن كــي يتولــى المســؤولية عــن متابعــة
التنبيهــات وأحــوال الطقــس ،مــع مراجعــة حالــة الطقــس بصــورة منتظمــة وتســجيل
المعلومــات وعنــد اللــزوم تعميمهــا عبــر المؤسســة.

 -6المشكالت الشائعة
• ســتمكن عمليــات تقييــم المخاطــر مــن تحديــد المخاطــر وإجــراءات التحكــم المطلوبــة
فــي مــكان العمــل ،إال إننــا نــورد أدنــاه قائمــة ببعــض المشــاكل األكثــر شـ ً
ـيوعا التــي
قــد يتــم مواجهتهــا أثنــاء حــاالت الطقــس الســيء والتــي ينبغــي مراعاتهــا مــن قبــل
أصحــاب العمــل كجــزء مــن إجراءاتهــم.

 6-1األمطار الغزيرة /البرق /الفيضان
• رغــم محدوديــة ســقوط األمطــار فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إال أن مســتوى األمطــار يمكــن
أن يصــل إلــى مــا يتــراوح بيــن  8مــم و 10مــم فــي يــوم واحــد ،وهــو مــا مــن شــأنه التســبب فــي
مشــكالت تخــص الســامة والصحــة المهنيــة فــي مــكان العمــل.

• يعتبــر البــرق ظاهــرة طبيعيــة خطيــرة .لــذا ينبغــي اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لوقايــة العامليــن
مــن التعــرض للصعــق ،وينبغــي لجهــات العمــل أن تصنــف البــرق كخطــر مهنــي ،كمــا ينبغــي
علــى أصحــاب العمــل والعامليــن فــي المواقــع الخارجيــة االلتــزام التــام باحتياطــات الســامة مــن
البــرق خاصــة عنــد العمــل فــي األماكــن العاليــة .علمـ ًـا بــأن العامليــن المطلــوب منهــم العمــل فــي
األماكــن الخارجيــة المفتوحــة ،أو علــى أو بالقــرب من األشــياء المرتفعة ،أو بالقرب مــن المتفجرات
أو المــواد الموصلــة (مثــل المعــادن) يتعرضــون بشــكل كبيــر إلــى مخاطــر الصعــق بالبــرق.
• فــي إطــار أي إجــراءات إلدارة الطقــس الســيء ،ينبغــي مراعــاة مــا يلــي أثنــاء هطــول األمطــار
الغزيــرة أو العواصــف الرعديــة:
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 6-1-1إرشادات عامة
•

إصدار تنبيهات لجميع العاملين في األماكن المتأثرة

•

إصدار تنبيهات لجميع المشاريع في األماكن المتأثرة

•

مراعــاة االقتصــار علــى اســتخدام المعــدات الكهربائيــة الحيويــة فقــط أثنــاء العواصــف
الرعديــة وإيقــاف تشــغيل المعــدات غيــر األساســية

•

إبالغ العاملين بالبقاء داخل المباني

•

التأكــد مــن أمــان مخــارج ومداخــل المبانــي وإن بهــا ســجاجيد ال تســبب االنــزالق لمنــع
دخــول المــاء

•

توفيــر مزيــد مــن عمــال النظافــة عنــد نقــاط الدخــول إلــى المبانــي والخــروج منهــا عندما
يشــكل االنــزالق والتعثــر مخاطــر نتيجــة لألســطح الزلقــة التــي تســببت فيهــا األمطــار

•

االبتعــاد عــن أنابيــب الميــاه بمــا يشــمل أحــواض غســل اليديــن وأحــواض االســتحمام
والصنابيــر

•

التأكد من إلمام العاملين باتخاذ ما يلي:

-

عدم االستلقاء على األرض

-

عدم االحتماء تحت شجرة معزولة أو إنشاءات معدنية

-

ً
فورا من أي بركة للمياه واالبتعاد عنها وعن أي مسطحات مائية أخرى
الخروج

-

االبتعاد عن األشياء الموصلة للكهرباء (مثل األسالك الشائكة أو خطوط الطاقة وغيرها)

 6-1-2قيادة المركبات
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•

التأكد من إلمام العاملين باتخاذ ما يلي:

-

عدم قيادة المركبات إال إذا كان يمكن القيادة بأمان

-

تأجيل االنتقال وقيادة المركبات إن لم يكن ذلك ضروريا ،لحين هدوء األمطار الغزيرة

-

تخفيف السرعة

-

الخــروج بالمركبــة مــن الطريــق إلــى مــكان آمــن إذا أصبحــت الرؤيــة ســيئة للغايــة ،وحتــى تتحســن
الرؤيــة

-

عدم استخدام أضواء الخطر.

-

التأكد من الحالة الجيدة لإلطارات وماسحات الزجاج

-

ً
قريبا من السيارات األخرى ،مع زيادة مسافة األمان بين المركبات
عدم القيادة

 6-1-3أعمال البناء
•

التأكد من وضع الالفتات المطلوبة

•

مراجعــة اســتخدام التركيبــات أو اآلالت والمعــدات الكهربائيــة أثنــاء هطــول
األمطــار الغزيــرة

•

مراجعة كافة األنشطة التي تتضمن الحفر

•

المعاينــة اإلضافيــة أليــة ســقاالت أو ســالم أو معــدات ثقيلــة أو غيرهــا ممــا قــد
تصبــح غيــر آمنــة نتيجــة لهطــول األمطــار الغزيــرة

•

مراجعة الحاجة إلى تنفيذ أعمال خارجية أثناء هطول األمطار الغزيرة

•

تزويــد العامليــن بالمالبــس المناســبة للطقــس الماطــر فــي حــال العمــل فــي
المناطــق الخارجيــة

•

إيقاف العمل في المناطق الخارجية أثناء العواصف الكهربائية (الرعدية)

•

التأكد من تأمين وتغطية أية مواد كيماوية أو خطرة

•

معاينة الطرق والممرات المؤقتة للتأكد من إمكانية استخدامها بأمان

•

معاينــة أيــة مواقــع يتــم فيهــا تنفيــذ أعمــال فــي أماكــن مرتفعــة والتأكــد مــن
ســامة االســتمرار فــي ذلــك

•

التأكد من إلمام العاملين بما يلي:

-

مخاطر األماكن التي تتواجد فيها المياه الراكدة أو التي يمكن أن تفيض

-

ضــرورة االبتعــاد فـ ً
ـورا عــن األماكــن المرتفعــة كمنصــات العمــل والســقاالت وغيرهــا أثنــاء
العواصــف الرعديــة
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 6-2الرياح الشديدة

• يمكــن اعتبــار الريــاح الشــديدة ظاهــرة شــائعة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث
ســرعة الهبــوب القصــوى قــد تتجــاوز  100كم/ســاعة فــي حيــن تــم تســجيل ســرعات ريــاح
ثابتــة تبلــغ  50كم/ســاعة.
• مــن بيــن أهــم المخاطــر المترتبــة علــى الريــاح القويــة تلــك التــي تهــدد األشــخاص والمــواد
الســائبة فــي األماكــن المرتفعــة ،ألنهــم أكثــر عرضــة للريــاح الشــديدة وبالتالــي فهــم أكثــر
تأثـ ً
ـرا بهــا .فالرافعــات واألبــراج تكــون معرضــة للمخاطــر بشــكل خــاص ويمكــن لهــا أن تنقلــب
بفعــل الريــاح الشــديدة إذا لــم تكــن مؤمنــة بالطريقــة الصحيحــة .أمــا األشــخاص الذيــن
يعملــون فــي أماكــن مرتفعــة فيمكــن للريــاح اإلطاحــة بهــم إلــى حــواف تلــك األماكــن،
وبالتالــي تزيــد فــرص ســقوطهم مــن فوقهــا إن لــم تتوفــر لهــم حمايــة كافيــة عنــد الحــواف
أو أربطــة ســامة لمنعهــم مــن الســقوط .كمــا إن الريــاح الشــديدة يمكــن لهــا تحريــك مــواد
مثــل بــاط األســطح أو الــركام بســرعة فيصطــدم باألشــخاص .وعــاوة علــى ذلــك يمكــن
أن تــؤدي الريــاح إلــى إثــارة الرمــال واألتربــة ممــا يتســبب فــي اإلضــرار بالعيــون أو تهيجهــا
عــاوة علــى تفاقــم حــاالت مثــل الربــو.
• يمكــن أن تتســبب الريــاح الشــديدة فــي صعوبــة الســمع بصــورة ســليمة ،إلــى درجــة قــد
تجعــل العامليــن غافليــن عــن المركبــات التــي تقتــرب منهــم إن لــم يســتطيعوا ســماع صوتهــا.
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 6-2-1إرشادات عامة
-

مراجعــة أيــة أعمــال تتــم فــي األماكــن المرتفعــة والخارجيــة عندمــا تصــل
ســرعة الريــاح أو تتجــاوز ســرعتها القصــوى  38كم/ســاعة ،للتأكــد مــن إمكانيــة
االســتمرار بأمــان .وينبغــي أن تســتند هــذه المراجعــة إلــى تقييــم المخاطــر الــذي
يراعــي ســرعة الريــاح الحاليــة والمتوقعــة وأحــوال الطقــس ومســتوى ارتفــاع
العمــل قيــد التنفيــذ وأيــة ظــروف (أخطــار) يمكــن أن تؤثــر علــى ســامة وصحــة
مــن ينفــذون العمــل أو يتأثــرون باألعمــال.

-

إصدار تنبيهات للعاملين

-

التفتيــش علــى المبانــي والمشــاريع للتأكــد مــن إزالــة أيــة مــواد ســائبة وتأميــن
األشــياء

-

التأكــد مــن غلــق كافــة النوافــذ وعــدم فتــح األبــواب إال حســبما يلــزم (يمكــن
للريــاح الشــديدة خلــع األبــواب مــن مفصالتهــا بســهولة)

-

إزالة األشياء خفيفة الوزن أو السائبة من األماكن المفتوحة

-

إيقــاف أيــة أعمــال رفــع إذا وصلــت ســرعة الريــاح أو تجــاوزت ســرعتها القصــوى
 38كم/ســاعة

-

التأكد من تأمين الرافعات ومعدات الرفع

 6-2-2قيادة المركبات
•

التأكد من إلمام العاملين بضرورة:

-

عدم قيادة المركبات إال إذا كان يمكن القيادة بأمان

-

تأجيــل االنتقــال وقيــادة المركبــات إن لــم يكــن ذلــك ضروريــا ،لحيــن هــدوء الريــاح
الشــديدة

-

عدم قيادة المركبات ذات الجوانب المرتفعة

-

تخفيف السرعة

-

التأكد من الحالة الجيدة لإلطارات وماسحات الزجاج

-

ً
قريبــا مــن الســيارات األخــرى ،مــع زيــادة مســافة األمــان بيــن
عــدم القيــادة
المركبــات

-

الخــروج بالمركبــة مــن الطريــق إلــى مــكان آمــن إذا أصبحــت الرؤيــة ســيئة للغايــة،
وحتــى تتحســن الرؤيــة
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•

مراجعــة أيــة أعمــال تتــم فــي األماكــن المرتفعــة والخارجيــة عندمــا تصــل ســرعة
الريــاح أو تتجــاوز ســرعتها القصــوى  38كم/ســاعة للتأكــد مــن إمكانيــة االســتمرار
بأمــان .وينبغــي أن تســتند هــذه المراجعــة إلــى تقييــم المخاطــر الــذي يراعــي
ســرعة الريــاح الحاليــة والمتوقعــة وأحــوال الطقــس ومســتوى ارتفــاع العمــل
قيــد التنفيــذ وأيــة ظــروف (أخطــار) يمكــن أن تؤثــر علــى ســامة وصحــة مــن
ينفــذون العمــل أو يتأثــرون باألعمــال.

•

التأكــد مــن توضيــب األدوات بصــورة آمنــة وكذلــك تأميــن ألــواح الســقف
والمخاريــط والالفتــات وغيرهــا مــن المــواد الســائبة

•

التأكد من تأمين أية رافعات أو معدات رفع

•

تأمين األشياء التي يمكن أن تطيح بها الرياح القوية بسهولة

•

التأكد من تأمين األسوار المؤقتة أو أسوار الموقع بإحكام

•

التأكد من تأمين وتغطية أية مواد كيماوية أو خطرة

•

الحــرص الشــديد عنــد التقــاط ألــواح الخشــب العريضــة أو غيرهــا مــن المــواد
المســطحة المشــابهة حيــث إنهــا قــد تعمــل كشــراع المركــب

•

التأكد من إلمام العاملين بما يلي:

-

استخدام حبال للتحكم في الحمل عند رفع أحمال ذات أسطح عريضة.

-

ارتداء أدوات الحماية من السقوط

-

عدم الوقوف بالقرب من المواد المكدسة أو اإلنشاءات

-

ارتــداء أدوات حمايــة العيــون لحمايتهــا مــن الغبــار والــركام وغيرهــا مــن
الجســيمات الغريبــة

-

التأكد من تأمين خوذات الرأس بإحكام وأنه ال يمكن أن تطيح بها الرياح

 6-3الضباب

ً
خطــرا بالــذات علــى الســائقين والعامليــن فــي مواقــع
• يمكــن للضبــاب أن يشــكل
البنــاء ،ألنــه يتســبب فــي خفــض مســتوى الرؤيــة بصــورة كبيــرة لــدى الجميــع.
فســائقو المركبــات لــن يســتطيعوا الرؤيــة لمســافة طويلــة أمامهــم ،وهــو مــا يعنــي
احتمــال عــدم قدرتهــم علــى اتخــاذ رد الفعــل الســريع المطلــوب إذا ظهــر شــخص
أو شــيء أمامهــم علــى الطريــق ،كمــا يمكــن للســائق أن ينحــرف عــن الطريــق إذا
لــم يكــن بمقــدوره رؤيــة الحافــة ،ممــا يزيــد مــن احتماليــة اصطدامــه بشــيء مــا أو
االنحــراف عبــر الحافــة والســقوط فــي منحــدر مــا .وعــاوة علــى مشــاكل الرؤيــة
التــي يعانــي منهــا الســائقون ،فإنــه يصعــب علــى العامليــن علــى األرض أيضـ ًـا رؤيــة
المركبــات القادمــة نحوهــم واالبتعــاد عنهــا فــي الوقــت المناســب.
• يتســبب الضبــاب أيضـ ًـا فــي خلــق ظــروف خطــرة للغايــة عنــد القيــادة علــى الطــرق
العامــة نتيجــة لســوء الرؤيــة.
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 6-3-1إرشادات عامة
-

إصدار تنبيهات لجميع العاملين

-

مراجعة الحاجة إلى االنتقال من مكان آلخر

 6-3-2القيادة المركبات
•

التأكد من إلمام العاملين بضرورة:

-

مراجعة الحاجة للقيادة أثناء الضباب الكثيف /الشديد

-

تخفيف السرعة

-

عدم استخدام أضواء الخطر

-

استخدام أضواء الضباب عالية الشدة إذا قلت الرؤية عن  100متر

-

عــدم االقتــراب الشــديد مــن المركبــة األماميــة والحفــاظ علــى مســافة تقطعهــا
ثــوان مــع المركبــة األماميــة (أنظــر المالحظــة فــي القســم .)2
المركبــة فــي 4
ٍ

-

متأخرا خير من عدم الوصول ً
ً
أبدا
التحلي بالصبر ،وتذكر إن الوصول

-

الحــذر مــن الضبــاب المتنقــل حيــث قــد تتغيــر الكثافــة بســرعة ممــا يــؤدي لتدهــور
الرؤيــة فجــأة بصــورة كبيــرة

-

الخــروج بالمركبــة مــن الطريــق إلــى مــكان آمــن إذا أصبحــت الرؤيــة ســيئة للغايــة،
وحتــى تتحســن الرؤيــة.

 6-3-3أعمال البناء
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-

ضرورة لبس العاملين للمالبس المناسبة العاكسة للضوء.

-

مراجعة أنشطة الرفع الثقيل بناء على ظروف الرؤية

-

تشغيل أنظمة اإلنذار الصوتي والضوئي في اآلالت والمعدات

 -7المراجع
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )1األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )2إدارة المخاطر
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )4التواصل والتشاور
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )5التدريب والتوعية والكفاءة
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )6إدارة حاالت الطوارئ
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )7المراقبة والتحقيق واإلبالغ
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
العنصر رقم ( - )9االلتزام والمراجعة اإلدارية
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
اآللية رقم ( - )6مراقبة أداء السالمة والصحة المهنية ورفع التقارير
• نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
اآللية رقم ( - )11اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير
• تعميم المجلس التنفيذي رقم ( )1لسنة 2016
بشــأن الســامة المروريــة للموظفيــن فــي األحــوال الجويــة الســيئة وتعــذر الرؤيــة،
بتاريــخ  28ينايــر 2016
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