
الحد الح�اري للعمل في مناطق العمل 
التحكم باالج�اءات والتدا�ير لل�احة في العمل، والجدول الزمني إلحتياجات ماء الشرب

 
 

  

  

  

 

 

 

ال حظر على وتيرة العمل الذا�ي أ للعمال المدر�ين 
والذ�ن يتناولون كميات كافية من الماء  

منطقة تحذي��ة تشير إلى الحاالت التي تكون فيها 
الظ�وف ال�يئية �تطلب إج�اءات احت�ا��ة إضافية

وينبغي تط�يق تدا�ير الم�اقبة الهندسية عمليا للحد من   •
اإلجهاد الح�اري على س�يل المثال توفير مناطق مظللة، 

وتحسين التهوية ..الخ
ال يجوز ألي شخص أن يعمل وحده  •
ال يجوز تشغيل شخص غير متأقلم ب  •

التأكد من أخذ السوائل الكافية المناسبة لنوع العمل  •

التشديد على تط�يق (دورة العمل - ال�احة) المطلوبة   •
ال يجوز ألي شخص أن يعمل وحده  •

ال يجوز تشغيل شخص غير متأقلم مع �يئة العمل ب  •
في منطقة الخطر العالي يتطلب التركيز على الت�ود بالماء   •

وتحديد عالمات اإلجهاد الح�اري
الت�ود بقا�ورة ماء شخصية سعة 2 لتر  في الموقع في   •

كل األوقات 

التدخالت

خطر منخفض
منطقة غير محظورة 
TWL: 140 -  220 <

خطر متوسط
منطقة تحذي��ة

TWL: 115 -  140

منطقة خطر عالي
TWL: 115 >

عمل خفيف
600 مل - 1 لتر/

 الساعة

عمل خفيف
1 لتر - 1.2 لتر /الساعة

عمل ثقيل
> 1.2 لتر / الساعة *

جميع انواع العمل
> 1.2 لتر / الساعة *

المنطقة آمنة 
لجميع اْألعمال 
الذا�ية المستمرة

المنطقة آمنة للعمل 
الذا�ي  

المستمر الخفيف 

العمل الذا�ي 
المستمر

45 دقيقة عمل - 15 
دقيقة �احة

عمل خفيف ج
45 دقيقة عمل - 

15 دقيقة �احة

عمل ثقيل د 
20 دقيقة عمل - 

40 دقيقة �احة

مالحظات: 
العمل الذا�ي أ: يجب أن يسمح للعمال بضبط معدل عملهم وفقًا لظ�وف العمل.   •

وتيرة العمل: هو عندما يكون معدل العمل ليس تحت سيطرة العمال  •
غير متأقلم ب:  يطلق على العمال الجدد أو أولئك الذ�ن كانوا خا�ج العمل ألكثر من 14 �وما بسبب المرض أو في اإلجازة (في منطقة مناخ بارد)  •

العمل الخفيف ج: العمل دون بذل مجهود ك�ير ويقتصر على الجلوس والوقوف وتح��ك الذ�اع  •
العمل الثقيل د: القيام، والتسلق، ورفع، ودفع، استخدام كامل أعضاء الجسم في العمل  •

* فــي حــاالت األعمــال الثقيلة او التعرض لإلجهاد الح�اري �زداد معدل التع�ق إلى 1٫2 لتر/الســاعة فتناول الســوائل بكمية أعلى من هــذا المعدل غير عملي   •
و�ــؤدي إلــى مشــاكل معويــة وعدم �احة وذلك �رجع إلــى أن أعلى حد للمعدة للتخلص من الســوائل  واف�اغها تق��بًا 1٫5 لتر/الســاعة ولذلــك ينبغي التحكم 

بالظ�وف الح�ا��ة باإلضافة إلى توفير الماء الكافي ليعوض كمية الع�ق المفقودة

الجدول الزمني 
لل�احة / العمل 

بالدقيقة

الجدول الزمني
لكميات ماء الشرب
الالزمة في الساعة

مناطق
العمل

safetyinheat@adphc.gov.ae للم��د من المعلومات �رجى التواصل عبر الب��د االلكت�وني

نحو مجـتمع يتمتع بالصحة والسـالمة

S A F E T Y  I N  H E AT
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Thermal Work Limit-Working Zones
Control Interventions, Rest-Work and Rehydration Schedules

Working
Zones Interventions

 
 

  

  

  

 

 

 

Rehydration 
Schedule
(per hr)

Low Risk
Unrestricted

Zone
TWL: 140 -  220 <

Medium Risk
Cautionary

Zone
TWL: 115 – 140

High Risk
Zone

TWL: < 115 

Work-rest Sched-
ule

(minutes)

No limits on self-paced worka for educated, hydrated 
workers.

Cautionary zone indicates situations in which environmen-
tal conditions require additional precautions.
• Practicable Engineering control measures to reduce 

heat stress should be implemented, e.g. provide shade, 
improve ventilation, etc.

• Working alone to be avoided
• No unacclimatised person to workb

• Ensure adequate fluid intakes appropriate for type of 
work

• Strict Work/Rest cycling required
• No person to work alone
• No unacclimatised person to workb

• High Risk induction required emphasising hydration and 
identifying signs of heat strain

• Provide personal water bottle (2 litre capacity) on-site 
at all times 

Light  Work 
600 ml  - 1 Litre 

/ hr

Safe for all 
continuous 

self-paced worka

Light  Work
1 -1.2  Litres / hr

Safe for continu-
ous self-paced 

light worka

Heavy  Work
> 1.2 Litres / hr *

Continuous paced 
work

45 work - 15 rest

All Work
>1.2 Litres / hr *

Light workc

45 work – 15 rest

Heavy workd

20 work - 40 rest

Notes: 
• Self-paced worka - workers must be allowed to adjust their work rate according to workplace conditions. Paced work is when the work rate is not under 

the worker’s control
• Unacclimatisedb workers are defined as new workers or those who have been off work for more than 14 days due to illness or on vacation leave (in a cool 

climate area)
• Light workc – sitting or standing, light arm work
• Heavy workd – carrying, climbing, lifting, pushing, whole-body work
• * At high workloads and or thermal stress, sweat rates exceed 1.2 Litres / hr. Increasing fluid intake much above this level is not practical due to gastric 

discomfort as the upper limit for gastric emptying and fluid absorption is ~ 1.5 Litres / hr so control solutions to improve thermal conditions should be 
implemented in addition to providing adequate hydration to replace sweat lost 

 Please send an email to safetyinheat@adphc.gov.ae for more inforamtion

Towards a healthy and safe society

S A F E T Y  I N  H E AT


