المدراء
والمشرفين

SafetyinHeat@adphc.gov.ae

مقدمة
• بناء على قرار وزارة العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يصدر
بشكل سنوي بشأن حظر العمل وقت الظهيرة خالل أشهر الصيف
للعاملين تحت أشعة الشمس:
				  15يونيو 15 -سبتمبر
				 بين الساعة  12:30م حتى  3:00م
• يقوم مركز أبوظبي للصحة العامة بدعم القرار الصادر عن وزارة العمل عن
طريق رفع مستوى الوعي بأعراض األمراض الناجمة عن الطقس الحار من
خالل برنامج السالمة في الحر.

المحتويات
•

المتطلبات القانونية

•

االجهاد الحراري

•

األعراض الشائعة

•

المهام والمسؤوليات  -عام

•

المسؤوليات الخاصة

•

تقييم المخاطر

•

اجراءات التحكم

•

برنامج االجهاد الحراري

•

التدريب والتوعية  -توعية عامة

•

التدريب المتخصص

•

الحد الحراري للعمل

•

الحد الحراري للعمل -مناطق العمل

•

المراقبة

المتطلبات القانونية
• يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بحظر العمل وقت الظهيرة
خالل أشهر الصيف من قبل وزارة العمل بشكل سنوي
• ينطبق القرار الوزاري على جميع أماكن العمل في الدولة
• بموجب القرار ،يجب توفير استراحة خالل وقت الظهيرة
للعاملين باإلضافة إلى توفير االحتياجات الخاصة بالسالمة
في الحر
• يوفر القرار آلية خاصة إلصدار الغرامات والمخالفات

المتطلبات القانونية
• يوفر دليل الممارسة الفني بشأن السالمة في الطقس الحار والمدرج ضمن نظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية ،متطلبات إضافية لجهات العمل للتمكن
من:
 إجراء تقييم خاص للمخاطرفي أماكن العمل الحارة.
 توفير برامج تدريبية لجميعالعاملين بما فيهم المدراء
والمشرفين والمسعفين
األوليين.
 تطوير وتطبيق برنامج االجهادالحراري.

اإلجهاد الحراري
• تحدث االصابات واالمراض المتعلقة بالحرارة عندما يفقد الجسم القدرة على
التخلص من الحرارة بسرعة .وفي حال عدم التعرف على أو معالجة تلك االصابات
واالمراض ،يمكن تتطورها المراض خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
• هناك العديد من االعراض الشائعة التي
قد تبين تعرض الشخص لالجهاد الحراري.
• فمن المهم كمدير أو مشرف
التعرف على تلك االعراض
واخذ االجراءات الوقائية الالزمة.

أعراض التعرض للحرارة
• يمكن أن يؤدي االجهاد الحراري إلى:
 الطفح الجلدي التقلصات الناجمة عن الحرارة اإلغماء االنهاك الحراري ضربة الشمس• كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة
إلى اصابات بين العاملين من خالل تعرق
اليدين و ضبابية نظارات السالمة والدوخان.

األعراض الشائعة  -الطفح الجلدي
عبارة عن تهيج للجلد بسبب اإلفراط في العرق في ظل جو حار ورطب.
األعراض:
• ظهور الطفح الجلدي الناجم عن الحرارة في صورة كتل حمراء من دمامل
وبثور صغيرة
• احتمال ظهوره بدرجة أكبر على الرقبة والجزء العلوي من الصدر
وفي األريبة وتحت الثديين وفي ثنيات الكوعين
اإلسعافات األولية:
• محاولة العمل في مكان أكثر برودة وأقل رطوبة قدر اإلمكان
• الحفاظ على جفاف المنطقة المصابة
• إمكانية اللجوء إلى رش بودرة تعفير للشعور بقدر أكبر من االرتياح

األعراض الشائعة -التقلصات الناجمة عن الحرارة
عادة ما يصاب العاملون الذين يتصببون عر ًقا أثناء القيام بنشاط بدني شاق بتقلصات عضلية
بسبب الحرارة ،فعند التعرق يفقد الجسم أمالحه وتنخفض مستويات السوائل .ويؤدي
انخفاض مستويات الملح في العضالت إلى إصابتها بتقلصات مؤلمة .قد تكون التقلصات
العضلية أيضا واحدة من أعراض اإلنهاك الحراري .
األعراض:
• ألم أو تشنجات عضلية تحدث في الغالب في منطقة البطن أو الذراعين أو األرجل.
اإلسعافات األولية:
• وقف النشاط تمامًا أو الجلوس في مكان بارد
• شرب عصير صاف أو أحد مشروبات اإلرواء المتوفرة
• عدم العودة إلى العمل الشاق قبل مرور عدة ساعات من انخفاض
حدة التقلصات العضلية ألن بذل المزيد من الجهد قد يؤدي إلى
اإلنهاك الحراري أو ضربة شمس
• طلب الرعاية الطبية في أي حالة من الحاالت التالية:
 إذا كان العامل يعاني من أمراض قلبية إذا كان العامل يتبع حمية منخفضة الصوديوم/الملح -إذا لم تهدأ حدة التقلصات العضلية خالل ساعة

األعراض الشائعة-اإلغماء
نوبة من فقدان الوعي (إغماء) أو الشعور بالدوار ،وغال ًبا ما يحدث ذلك عند الوقوف لفترات
طويلة أو النهوض المفاجئ من وضع الجلوس أو االستلقاء .ومن ضمن العوامل التي
تساهم في حدوث ذلك اإلغماء جفاف الجسم وعدم التأقلم مع مكان العمل.
األعراض:
• دوخة
• الشعور بدوار
• فقدان الوعي
اإلسعافات األولية:
• الجلوس أو التمدد على األرض في مكان بارد عند بداية
شعورهم بأعراض اإلغماء
• شرب ماء أو عصير صاف أو أحد مشروبات اإلرواء
المتوفرة ببطء

األعراض الشائعة  -اإلنهاك الحراري
عبارة عن استجابة الجسم لفقد حاد في الماء واألمالح ،غالبًا ما يحدث مع التعرق المفرط ،وعادة
ما يكون العاملون األكثر عرضة لإلنهاك الحراري هم كبار السن أو الذين يعانون من ارتفاع في
ضغط الدم أو العاملون في أماكن عمل مرتفعة الحرارة.
األعراض:
• عرق غزير
• الشعور بحالة ضعف أو تعب شديدين
• دوار أو ارتباك
• الشعور بالغثيان
• تبلل الجلد ورطوبته

•
•
•
•

بشرة شاحبة أو محتقنة بالدم
تقلصات عضلية
ارتفاع بسيط في حرارة الجسم
أنفاس سريعة وغير عميقة

اإلسعافات األولية:
• جعله يستريح في منطقة باردة أو مظللة أو مكيفة
• تقديم كمية وفيرة من الماء أو مشروبات أخرى باردة غير كحولية
• توجيهه إلى أخذ حمام بارد أو االستحمام باستخدام ليفة أسفنجية

األعراض الشائعة  -ضربة الشمس
تعتبر ضربات الشمس من أخطر االضطرابات الناجمة عن الحرارة ،وتحدث عندما يصبح الجسم غير
سريعا ،وتتعطل آلية إفراز العرق،
قادر على ضبط درجة حرارته ،إذ ترتفع درجة حرارة الجسم ارتفا ًعا
ً
ً
عاجزا عن خفض حرارته .وعند حدوث ضربة شمس ،من الممكن أن ترتفع حرارة
ويكون الجسم
الجسم إلى  106درجة فهرنهايت أو أكثر في غضون مدة تتراوح من  10دقائق إلى  15دقيقة .وإذا
لم يتم عالج ضربات الشمس على نحو سريع وطارئ فقد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم.
األعراض:
• سخونة وجفاف الجلد أو اإلفراط في التعرق
• نوبات هلوسة
• قشعريرة برد مفاجئة
• صداع نابض

• ارتفاع درجة حرارة الجسم
• ارتباك/دوار
• كالم متداخل

اإلسعافات األولية:
• االتصال برقم الطوارئ وإخطار المشرف
• نقل العامل المصاب إلى منطقة مظللة باردة
• خفض درجة حرارة العامل بأي من الطرق التالية:
 ترطيب مالبسه بالماء رش العامل بالماء أو غسل جسمه بأسفنجه مشبعة بالماء أو تحميمه بالماء -تهوية جسمه

المهام والمسؤوليات
• للمدراء والمشرفين أو أخصائيي السالمة
والصحة المهنية دور مهم في حماية
العمالين المعرضين لدرجات الحرارة المرتفعة
والمعرضين لالصابة باالجهاد الحراري
• من المهم تطبيق االجراءات الوقائية لحماية
العاملين
• يجب البدء بتطوير برنامج االجهاد الحراري في
وقت مبكر من العام ،للتأكد من التخطيط
والتطبيق السليم للبرنامج.

المهام والمسؤوليات العامة
• التأكد من االمتثال للمتطلبات القانونية
• إجراء تقييم خاص للمخاطر
• تطبيق اجراءات التحكم للحد من التعرض
للحرارة المرتفعة
• االمتثال للقرار الصادر عن وزارة العمل بشأن حظر
العمل وقت الظهيرة
• التأكد من تأقلم العاملين
• التخطيط المبكر للعمل لتقليل تعرض
العاملين لدرجات الحرارة المرتفعة
• التأكد من تدريب جميع العاملين للتعرف على
أعراض االجهاد الحراري

المهام والمسؤوليات
• توفير مناطق باردة أو مكيفة للعاملين لالستراحة
• توفير السوائل والوجبات المناسبة للطقس الحار
• تطوير وتطبيق برنامج متكامل لالجهاد الحراري
• التأكد من توفر االسعافات األولية

المسؤوليات الخاصة
بالمدراء
• التخطيط المبكر للعمل لتقليل تعرض العاملين
لدرجات الحرارة المرتفعة
• التأكد من تدريب جميع العاملين
• توفير معدات الحماية الشخصية والمالبس
المناسبة
• التأكد من تطبيق القرار الخاص باستراحة وقت
الظهيرة
• توفير مناطق مظللة الستراحة العاملين

المسؤوليات الخاصة
بالمشرفين
• التأكد من توافر كميات من السوائل الباردة المناسبة
• ان يكونوا على دراية تامة باالعراض الشائعة لالمراض المرتبطة
بارتفاع درجات الحرارة ورصد حالة العاملين بشكل منتظم
• التأكد من توافر مناطق مظللة وباردة كافية الستراحة العاملين
• التأكد من تطبيق العاملين لقرار وزارة العمل بشأن
حظر العمل وقت الظهيرة
• إتاحة المزيد من الوقت ألداء الوظائف -حيث يحتاج
العاملين التنظيم الذاتي الجسامهم

المسؤوليات الخاصة
بالمسعفين األوليين
• التعرف على األعراض
الشائعة لألمراض
المرتبطة بارتفاع
درجات الحرارة
• التعرف على االجراءات
المناسبة الواجب اتخاذها
• أن يكونوا على جاهزية
تامة ودائمة

تقييم المخاطر
• يجب إجراء تقييم خاص للمخاطر المتعلقة
بارتفاع درجات الحرارة.
• على أن يتم االخذ بعين االعتبار ما يلي:
• من  -هم في خطر
• ماهو  -العمل الذي يقومون به
• لماذا  -يقومون بذلك العمل
• متى  -يتم ذلك العمل
• كيف  -يتم ذلك العمل

إجراءات التحكم
• يجب أن يشمل تقييم المخاطر على اجراءات التحكم
التي يمكن تطبيقها للتقليل من االصابات واالمراض
المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة
• على أن يتم االخذ بعين االعتبار التالي:
 إضافة مواد عازلة ألسقف المباني لتقليل دخول اشعةالشمس
 توفير أماكن مظللة للعمل توفير أماكن باردة ومكيفة باالضافة إلى السوائلالمناسبة
 استخدام عوادم التهوية ،كاالغطية المستخدمةلخروج الحرارة فوق عمليات توليد الحرارة مثل األفران
 استخدام قوة دفع الهواء كالمراوح ،لزيادة تدفق الهواءعبر الجلد مما يساعد على عملية التبخر والتبريد
 استخدام هواء بارد صادر عن أجهزة التكييف لتبريدمناطق العمل

برنامج اإلجهاد الحراري
• على جهات العمل تطبيق برنامج االجهاد الحراري
في حال التعرف على االخطار
• يجب أن يوضح البرنامج جميع االجراءات الواجب
اتخاذها
• يجب أن يكون البرنامج مختص بمكان العمل

برنامج اإلجهاد الحراري
• يجب أن يشمل برنامج االجهاد الحراري
على العناصر التالية:
 اجراءات للتأقلم مصمم من أجلالعاملين الجدد
 متطلبات التدريب الخصائيي السالمةوالصحة المهنية
 متطلبات توفير السوائل المناسبة متطلبات توفير المالبس المالئمة(خفيفة الوزن)
 العمل على تصميم وتوفير أماكنمظللة ومكيفة

برنامج اإلجهاد الحراري
 تحديد مواعيد القيام باألعمال الساخنةفي أوقات اليوم التي تنخفض خاللها
درجات الحرارة
 تدريب سابق على التكليف بالعملفي الطقس الحار (برنامج تعريفي) في
األماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة
 وضع نظام للتصريح بالعمل في األماكنذات الحرارة المرتفعة
 اجراءات للتدقيق/التفتيش للتأكد منالتزام مواقع العمل بتطبيق متطلبات
برنامج اإلجهاد الحراري
 التحقيق في اإلصابات واألمراض المرتبطةبالحرارة واإلبالغ عنها

التدريب
• التدريب والتوعية من أحد أهم العناصر لتطبيق برنامج ناجح
• في مواقع العمل ،ويجب التأكد من تدريب العاملين بما يخص ويتناسب
مع مسؤولياتهم
• يجب التأكد من توفير التدريب المناسب قبل البدء
باألعمال في االماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة
 العاملين -على المهام والمسؤوليات المدراء -كيف يتم تطوير وتطبيقبرنامج االجهاد الحراري
 المشرفين/المسعفين األوليينكيف تتم المراقبة

التوعية
• يجب توفير برامج التوعية للعاملين بلغة يستطيعون فهمها بحيث تشمل على
التالي:
 التوعية بمخاطر العمل في الطقس الحار معلومات حول أهمية الحفاظ على القدر المطلوب من السوائل في الجسموإتباع نظام غذائي متوازن
 التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة المعلومات والتوعية المناسبة والتي يتم توفيرها من خالل ( الملصقات ونشراتالمعلومات واألفالم التدريبية والعروض التقديمية)
 اضافة الى عرض ملصقات توضح آليات مراقبة مستويات السوائل في الجسم عبرمراقبة لون البول في المراحيض والحمامات (يوجد نموذج لمخطط إشارات البول
ضمن نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية في الدليل اإلرشادي الفني -
السالمة في الطقس الحار )

تدريب العاملين
• يجب أن يشمل تدريب العاملين على التالي:
 كيفية التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطةبالحرارة لديهم ولدى اآلخرين وكيف ترتفع حرارة الجسم
أكثر مما ينبغي
 أهمية شرب المياه (لتران ماء على األقل كل  3-2ساعات)وإضافة كمية إضافية قليلة من الملح الى الوجبات
 كيفية المراقبة الذاتية للون البول للتعرف علىمستويات السوائل في الجسم
 أهمية التأقلم وتنظيم العمل وفترات الراحة وأثرالمالبس على الشعور باإلجهاد الحراري
 اإلجراءات الواجب إتباعها لالتصال بالمسعفين و/أوالمساعدة الطبية لدى الشعور بأعراض إصابة/مرض
مرتبط بالحرارة
 -متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص بجهة العمل

تدريب المدراء والمشرفين
• يجب أن يشمل تدريب المدراء على التالي:
 كيفية التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة وكيف ترتفع حرارةالجسم أكثر مما ينبغي
 االحتياطات الواجب اتخاذها لوقاية العاملين من األمراض المرتبطة بالحرارة أهمية تنظيم العمل بواسطة الشخص وإتاحة فترات الراحة المناسبة الستعادةالنشاط
 اإلجراءات الالزم إتباعها لالتصال بالمسعفين و/أو المساعدة الطبية -متطلبات صاحب العمل في برنامج االجهاد الحراري

تدريب المسعفين األوليين
• يجب أن يشمل تدريب المسعفين األوليين على التالي:
 كيف ترتفع حرارة الجسم أكثر مما ينبغي وكيفية التعرف علىعالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة وأنواعها المختلفة
 االحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من األمراضالمرتبطة بالحرارة
 اإلسعافات األولية لألنواع المختلفة من األمراضالمرتبطة بالحرارة
 اإلجراءات المتبعة لطلب المساعدة الطبية -متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص بجهة العمل

الحد الحراري للعمل
• على صاحب العمل تطبيق عملية التقييم لظروف مكان العمل ومقارنتها بمؤشر
االجهاد الحراري (الحد الحراري للعمل) باالضافة إلى تطبيق متطلبات اجراءات التحكم
في مناطق العمل (تتوفر تلك المتطلبات في الدليل اإلرشادي الفني  -السالمة في
الطقس الحار)
• يمثل الحد الحراري لمكان العمل ،المقاس بوحدة الوات لكل متر مربع (وات/م،)2
أقصى معدل قد تتبدد عنده الحرارة في ظل الظروف السائدة .ويتم حساب الحد
الحراري لمكان العمل من واقع المقاييس التي تفترض وجود كميات جيدة من
السوائل في أجسام الموظفين وكذلك تأقلمهم مع ظروف العمل والتنظيم
الذاتي إليقاع العمل بواسطة الموظفين.

الحد الحراري للعمل
• يجب قياس ما يلي من أجل تعيين الحد الحراري لمكان العمل:
• درجة حرارة الثرمومتر الجاف (درجة حرارة الهواء المحيط)

درجة مئوية ْم

• درجة حرارة الثرمومتر المبلل (تحددها نسبة الرطوبة/التبخر)

درجة مئوية ْم

• درجة حرارة الثرمومتر االسود (تحددها الحرارة اإلشعاعية)

درجة مئوية ْم

• سرعة الرياح

متر /ثانية

• تتوفر األدوات التي تنفذ كل هذه القياسات ويتم حساب الحد الحراري داخليا.
أماكن رصد الحد الحراري لمكان العمل:
• ينبغي رصد جميع أماكن العمل ذات درجات الحرارة المرتفعة:
• مرة واحدة على األقل خالل نوبات العمل في فترة النهار
• في أي وقت يشكو العمال من درجات الحرارة المرتفعة
• عند التبليغ عن أحد أسباب األمراض المرتبط بارتفاع درجات الحرارة

الحد الحراري للعمل  -مناطق العمل
العمل في المنطقة التحذيرية
• الحد الحراري ما بين  115و  140لكل متر مربع.
وفي حال االستمرار في أي عمل يزيد عن العمل
الخفيف مما قد يؤدي إلى تراكم نسبة الحرارة
واألمراض الناجمة عن الحرارة.
• يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لزيادة الحد
الحراري للعمل عن  140كالتهوية ،والتظليل،
ومعدات الحماية الشخصية الخاصة بالتبريد
• يمكن االستمرار في العمل مع ضرورة زيادة
فترات الراحة وكمية السوائل.
• منع عمل العاملين غير المتأقلمين في تلك
المناطق
• تناوب فترات عمل العمال ،إن أمكن ذلك
• حظر عمل العمال المفرد أو المعزول في تلك
المناطق

المراقبة
• المراقبة والرصد المنتظم جزء مهم من برنامج االجهاد الحراري
والذي يشمل على التالي:
 تفتيش أماكن العمل التدقيق على االجراءات المراقبة المستمرة لظروف العاملين المراجعة اليومية لتوافر المشروباتوالوجبات المناسبة

