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Introduction
Workers who work in hot workplaces or under the 
sun where temperatures are high can be exposed to 
occupational illnesses and injuries.
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Heat stress can result in heat stroke, heat exhaustion, syncope, heat cramps, or 
heat rashes. Heat can also increase the risk of injuries in workers as it may result in 
sweaty palms, fogged-up safety glasses, and dizziness. Burns may also occur as a 
result of accidental contact with hot surfaces or steam.

This document has been developed to provide guidance to managers, supervisors 
and occupational safety and health professionals on the procedures that should be 
implemented and followed during periods of hot weather.

The requirements identified within this document is to ensure following the 
implementation of the decision of the Ministry of Labor, which is issued every year 
for work noon ban.



Who is at risk?
Anyone who works in high temperatures may be at risk of heat stress or heat related 
illness, however the information within this document is aimed to protect people who:

• are in good health;
• are not on prescription medication;
• are aware of their own physical limits and how to pace themselves; and
• are aware of the importance of keeping their body hydrated.
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Employer’s 
Responsibilities
As a manager, supervisor or Occupational Safety and Health professional, you have 
an important role to help prevent workers being exposed to extreme heat and 
possible heat stress, including:

• Ensure a risk assessment is performed, in accordance with Element 02 – Risk 
Management under the “system” to determine where heat stress hazards exist 
and who is at risk from developing a heat related illness.

• Ensure engineering control measures are implemented to eliminate the risk as far 
as reasonably practicable.

• Ensure worksites adhere to the UAE Ministry of Labour requirements for a midday 
break during the summer months for employees working outside.

• Ensure an effective heat stress program is implemented for worksites where 
employees work in workplaces where high temperatures and humidity may pose 
a health risk.  

• Ensure employer supplied meals are evaluated so that they offer a healthy 
balanced diet with appropriate nutrition and appropriate electrolytes and calories 
to sustain work in high temperature workplaces

• Ensure education is provided to employees on the hazards of consuming of 
alcohol, tea, coffee and caffeinated drinks which can make them more susceptible 
to heat related injuries and illnesses.

• Ensure appropriate availability of appropriate fluids (eg. potable water) for the 
employees to maintain hydration levels, in accordance with CoP 8.0 – General 
Workplace Amenities and CoP 9.0 – Workplace Wellness issued under the “system”

• Ensure an allowance is made for self-pacing of work and appropriate rest breaks 
are provided to exposed employees.

• Ensure that in the event an employee is suffering from a suspected heat related 
illness they have immediate access to medical attention.
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Control 
Measures
Once a risk assessment has been 
undertaken, this may identify some 
engineering control measures that 
you can implement to help eliminate 
or reduce heat exposure:

These may include:
• adding Insulation to building 

ceilings to minimize solar heat 
transfer;

• providing shaded work areas;
• providing cooled and air-conditioned 

rest areas with water or electrolyte 
drinks as per qualified physician’s 
instructions;

• using exhaust ventilation such 
as extraction hoods above heat-
generating processes like a furnace 
or oven to remove heat;

• using forced air-ventilation such as 
fans to increase airflow across the 
skin and increase evaporation and 
cooling; and

• using cooled air from an air-
conditioning system to cool work 
areas.
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Training and education is a vital element of any successful safety in the heat 
program. Training must be given to all employees working in high temperature 
workplaces in a language they can understand and it must also be done prior to 
them starting work.

General Awareness:
General awareness on safety in heat  must be provided to all workers throughout 
the summer months, as defined by Ministry of Labour Decree in a language they 
understand, and it should cover:  
• Training on risks of working in heat;
• Information on the importance of maintaining good hydration and eating a well-

balanced diet;
• Recognizing the signs of heat illness;
• Precautions to be taken to avoid heat related injuries and illnesses (eg. posters, 

information leaflets, training videos and presentations); 
• Information to raise and maintain awareness amongst the workforce exposed to 

extreme heat conditions; and
• Displaying of posters illustrating monitoring of hydration status by urine color 

in toilets and rest rooms (Example of a urine chart can be found in the Technical 
Guideline – Safety in the Heat under the “system”).

Awarenesss/Training that 
must be provided
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Specific training for workers
All workers at risk of working in high temperatures must be trained. Within 10 days 
of them starting employment and prior to the start of the defined summer months, 
workers must be trained on the following:
• how to recognize the signs and symptoms of heat related illness in themselves 

and others and how the body overheats;
• the importance of drinking water (at least 2 litres every 2-3 hours) and the 

addition of a little extra salt to meals;
• how to self-monitor urine color to determine hydration levels; 
• the importance of acclimatization, work pacing, rest breaks and effects of 

clothing on heat stress;
• the procedures to call for first aiders and/or medical assistance if experiencing 

the symptoms of a heat related injury/illness; and
• the requirements of the employer’s heat stress program.

Good Urine 
Colour

Urine Colour when 
Dehydrated 

Drink Enough Water
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Training for Managers and Supervisors
Training for our managers and supervisors should be different than that delivered 
to workers and should focus on the role they have in the implementation of the 
safety in heat program. It should include:
• how to recognize the signs and symptoms of heat related illness and how the 

body overheats;
• the precautions to be taken for the prevention of heat related illness amongst 

the workforce;
• the importance of self-pacing and providing appropriate rest breaks for recovery;  
• the procedures to call for first aiders and/or medical assistance; and
• the requirements of the employer’s heat stress program.

Training for First Aiders
First aiders should also receive specific training for working in the heat and 
this should include:
• how the body overheats and how to recognize the signs and symptoms of heat 

related illness and its different types;
• the precautions to be taken for the prevention of heat related illness;
• the first aid treatment of the different types of heat related illness;
• the procedures to call for medical assistance; and
• the requirements of the employer’s heat stress program.
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Keeping the Body Hydrated
Keeping the body well hydrated is one of the most important factors for preventing 
heat related illness.

We rely on sweating to cool ourselves down and not maintaining our body fluids will 
impact the amount our bodies can cool down through sweating which can lead to 
heat illness like heat exhaustion and heat stroke. 

It is vital that all workers who are exposed to high temperatures or working in the 
heat are encouraged to:
• Come to work well hydrated and drink at least 1 Liter of water before work each 

day;
• Drink regularly during the day at least 2 Liters of water every 2-3hours;
• Self-assess hydration using colored urine charts;
• Carry a large water container with them of at least 2 Liters to drink within 2-3 

hours;
• Add a little more salt to meals in summer to replace salt lost in sweat
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Choice of Drinks
Replacement of the fluid lost in sweat requires intake of adequate quantities of 
water and salt. Drinking at mealtimes replaces both and is essential. Remember 
to encourage workers to:
• Add a little extra salt to their meals during hot weather, salt tablets are not 

recommended
• Drink water with meals
• Limit consumption of soft drinks as the sugar content is high
• Limit consumption of caffeinated drinks (coffee, tea, cola) and ‘energy drinks’, as 

the caffeine may reduce fluid retention

If workers are sweating heavily between meals, an electrolyte replacement drink is 
recommended. Replacing salt as it is lost helps the body absorb and retain the water 
consumed:
• Sports drinks are high in sugar and often quite acidic which can damage teeth. 

They are not designed for prolonged consumption at work
• For prolonged consumption a fluid with 4% or less sugar is recommended
• Appropriate products designed for industrial use are available commercially
• The suggested schedule is to drink the electrolyte replacement fluid at 

every second drink (i.e. one for one with 
water)

•  For diabetics or those on sugar restricted 
diets, medical advice is required on the 
preferred fluids for rehydration
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Hydration Testing
(for Nurses or Medical Officer)
Hydration level is reflected in the 
specific gravity (SG) of the urine, a 
measure of its concentration. This can 
be used as a monitoring and educational 
tool to encourage workers to drink more 
fluids during the work shift and avoid 
heat related illness associated with 
dehydration.
Testing must be carried out by suitably 
trained personnel (e.g. Nurse or Medical 
Officer).
• Medical gloves must be worn when 

handling urine
• A fresh midstream urine specimen is 

required

Safety Limits
at the start of the shift - Not more than 
1.015
other times e.g. end of shift - Not more 
than 1.029

When to Test Hydration Levels
• Anyone who reports sick or with an 

injury should be tested for hydration 
levels

• Anyone working where the TWL is 
less than 115 W/m²

• Unacclimatised workers returning or 
coming from a cooler climate
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Reporting
• Record the result and actions recommended on the Dehydration Test 

Report form (available within the technical guideline – Safety in Heat)
• File the form and if required advise the supervisor of the result
•  Follow the actions prescribed in the table ‘Action levels according to   
urine specific gravity’.

Failed Tests
If a worker fails a hydration test, DO NOT let them proceed to work station, ensure 
they drink water. Re-test after one hour and continue until correctly hydrated 
(SG<1.020).

In Case of Any Heat Illness Symptoms
Refer the person to the medical centre.

Action Levels according to Urine Specific Gravity

SG Level Specific Gravity Meaning Action

Normal 1.000 to 1.015 Hydration 
adequate

• Fluid intake is adequate 
   to maintain desired   
   hydration status
• Maintain fluid intake

Alert

1.016 to 1.020 Slightly 
dehydrated

• Extra fluids required
• Rehydrate before starting 
   the work

1.021 to 1.029 Moderately 
dehydrated

• Extra fluids required
• Rehydrate before starting 
   the work and every 15-20 
   minutes during the shift

Action 1.030+ Significantly 
dehydrated

• Extra fluids required
• Rehydrate before starting 
   the work and every 15-20 
   minutes during the shift
• Investigate cause of 
   dehydration
• Remove worker from hot 
   workplace
• Worker not to be allowed 
   to perform this work until 
   hydration levels improved
• Recheck SG in 4 hours
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The on-site protocol and preparation for emergencies involving heat related illness and dehydration 
cases should be planned before heat exposure occurs and be part of the heat stress management 
process and understood by all personnel.  Above is an example protocol that can be used onsite to 
plan what should be done to manage cases if they occur at the worksite.  This can be modified for a 
particular worksite accordingly.

Dehydration and Heat Illness protocol
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A full useable version is available within the technical guideline Safety in the Heat 
under the “system”

Example Dehydration Report

New Employee Y N

New Employee Y N

Work in 
Withdrawal 
Zone

Before Y N

After Y N

Developed symptoms Y N

Voluntary Y N

Maintain Fluid Intake

Increase Fluid Intake

Rehydrate Before Work

Additional

Normal Alert Action (moderate) Action (severe)

N Y Time:

N Y To:

Name: _____________________________ Employee No.: _________________

Signature: __________________________ Date: _________________________

Reason for Test

Dehydration Test
Result

Action Level

Recommendations

Re-check Required

Result reported

Signature of Testing Officer: ________________________________
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It is vital that Managers, Supervisors and Occupational Safety and Health 
professionals are aware of the common symptoms of Heat Related illnesses. All 
workers should also be trained in recognizing these as
heat related illnesses and what action they should take.

Common Symptoms
of Heat Illnesses

Symptoms Recommended Actions

Heat Rash symptoms include:
red cluster of pimples or small blisters

• Take the workers to a medical center when it   
   is convenient to do so
• Keep the affected area dry
• Work in a cooler, less Humid workplace

Heat Cramps symptoms include:
muscle pain or spasms usually in the 
abdomen, arms, or legs

• Stop all activity, and sit in a cool place;
• Drink clear juice or a sports beverage;
• Do not return to strenuous work for a few hours 
  after the cramps subside; 
• Seek medical attention if: 
  - The worker has heart problems;
  - The worker is on a low-sodium diet; and 
  - The cramps do not subside within one hour.

Heat Syncope symptoms include: 
light-headedness; dizziness; and 
fainting.

• Sit or lie down in a cool place when they begin 
   to feel symptoms; and
• Slowly drink water, clear juice, 
   or a sports beverage

Heat Exhaustion symptoms include:
heavy sweating;
extreme weakness or fatigue; 
dizziness, confusion; nausea;
clammy, moist skin; pale or flushed 
complexion; muscle cramps; slightly 
elevated body temperature; and fast 
and shallow breathing. 

• Have them rest in a cool, shaded or
   air-conditioned area;
• Have them drink plenty of water or other cool, 
   non-alcoholic beverages; and 
• Have them take a cool shower, bath, or 
   sponge bath

Heat Stroke symptoms include: 
hot, dry skin or profuse sweating; 
hallucinations; chills; throbbing 
headache; high body temperature; 
confusion/dizziness; andslurred 
speech.

• Call emergency contact number and notify 
   supervisor;
• Move the sick worker to a cool shaded area;
• Cool the worker using methods such as: 
• Soaking their clothes with water; 
• Spraying, sponging, or showering them with 
   water; and
• Fanning their body. 
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Heat Stress Monitoring
The Thermal Work Limit (TWL)
The Thermal Work Limit, which has been validated for gulf conditions and is the 
heat stress index that has been adopted by HAAD to enable safe management of 
work in heat. It gives a measure of the maximum safe work rate for the conditions. 
If TWL is too low then even low rates of work cannot safely be carried out 
continuously.

TWL, measured in watts per square meter (W/m²), is the maximum rate at which 
heat can be lost. TWL is calculated from parameters assuming that workers are well 
hydrated and acclimatized to the conditions.

Determination of TWL
To determine TWL the following must be measured:

• Dry Bulb Temperature (ambient air temperature) °C
• Wet Bulb Temperature (determined by the humidity/evaporation) °C
• Globe Temperature (determined by the radiant heat) °C
• Wind speed m/s

Instruments are available that carry out all of these measurements and
internally compute the TWL. 

Where to Monitor
All hot work areas should be monitored:
• at least once per shift, during the heat of the day
• at any time that workers complain of excessive heat
• whenever anyone has reported signs of heat illness
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Thermal Work Limit-Working Zones
Control Interventions, Rest-Work and Rehydration Schedules
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Work in the Cautionary Zone
TWL is between 115 and 140 W/m². Anything more than light work may lead to heat 
accumulation and illness if continued for too long.
• All possible measures must be taken to increase TWL to above 140 W/m² e.g. 

ventilation, shade, shielding, cooling PPE, etc.
• Work may still be carried out but work-rest cycling and increased fluid intake may 

be required.
• No unacclimatised employees may work in this zone
• Rotate workers if possible
• No lone or isolated workers may work in this zone
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Heat Stress Program 
Requirements
Heat stress program should be developed, implemented and monitored for the 
worksite if this has been identified as a foreseeable risk to workers.
A risk assessment of all areas of operations should be conducted to identify high 
temperature workplaces and implement effective control measures to reduce 
exposure and protect workers from heat exposure;
Employers that have workers working in high temperature workplaces shall develop 
a worksite specific heat stress program that shall consist of, but not limited to the 
following elements:

• Acclimatization procedure for new workers, workers that have been on vacation, 
and workers that are moving from a worksite that has climate control to a 
worksite that has high temperatures with an allowance of 5-7 days from 
acclimatization before starting hard work in a hot workplaces in summer;

• A training and awareness procedure for those responsible for workers safety and 
health ;

• Requirements for the provision of appropriate amounts of potable drinking water 
close to the worksite and appropriate electrolyte replacement drinks, as per the 
guidance from a qualified physician, for workers working in high temperature 
workplaces (implement programmed drinking where appropriate every hour to 
encourage appropriate fluid intake of at least 2 liters every 2-3 hours).

• Provision of appropriate clothing (e.g. lightweight, cotton, light-colored, loose-
fitting –unless using machinery) and personal protective equipment including a 
large personal water container (of at least two liter in size);

• Provision for design and placement of shade and cooling shelters for workers 
working outside during summer months and appropriate cooled accommodation/
shelter for the summer months during the midday break periods set by the 
Ministry of Labor;

• Process for scheduling physical activities in the summer months during the 
coolest part of the day to the extent reasonably practicable;
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• provision of pre-employment screening and medical clearance  in accordance 
with CoP 5.0 – Medical Surveillance under the “system” for any employee working 
in high temperature workplaces to identify any chronic medical condition (eg. 
high blood pressure, obesity) or use of prescription drugs which may affect their 
resistance to heat stress (consult a doctor);

• Pre-job training (inductions) prior to working in high temperature workplaces
• A permit to work and work-rest scheduling system in extreme high temperature 

and humidity workplaces that considers and includes heat stress index;
• Audit/Inspection procedure to ensure worksites are following the heat stress 

program requirements, as per Element 08 – Audit and Inspection under the 
“system”; and

• Investigation and reporting of heat injuries and illness as required by Element 07 
– Monitoring, Investigation and Reporting under the “system”.

Sample Safety 
in Heat Checklist

General Yes No
1. Does the worksite have rest areas and shade?

2. Are there poster reminding employees (employees) to drink water?

3. Is there a communication system for informing employees 
    (employees) of the current conditions?  
    (e.g., flag system)

4. Is there cool fresh water (or other fluids) available  

5. If cooler is used to supply water, is the lid sealed with tape and the 
    date of filled written on the container?

6. Are snacks/fruit available for employees (employees) during the 
    workday to ensure they maintain a nutrient and caloric intake needed 
    for working in the heat?
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Sample Safety in Heat Checklist (Cont...)

General (cont...) Yes No

7. Are there posters reminding employees (employees) of the signs and 
    symptoms of heat injuries and illnesses?

8. Are first aiders available on site?

9. Are contact phone numbers available for medical emergencies?

Training / Education Yes No

1. Do employees know the signs and symptoms of heat injuries/illnesses

2. Is there a first aid trained provider onsite 
    (response within 3 minutes)?

3. Does the first aid provider have a training certificate that is current \
    and issued by a valid training provider?

4. Does the first aid provider know how to treat for heat injuries
    and illnesses?

5. Does the first aid provider have a medical kit that is complete and 
    stocked for the hazards of the worksite?

6. Is there a way for the worksite to call for emergency medical 
    services?

7. Does the supervisor or first aid provider know how to call for     
    emergency medical services and direct them to the site?

8. Has the worksite had drills where the scenario is a heat related injury 
    or illness?
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Sample Safety in Heat Checklist (Cont...)

Site Procedures Yes No

1. Does the site have a process for evaluating the workplaces 
    conditions and heat stress?

2. Are meals provided by the employer?

3. If yes, are they sufficient and well balanced for employees working
    in high temperature workplaces?

4. Was there a pre-work briefing to remind employees of the hazards 
    of working in the heat and ways to prevent heat related injuries and 
    illnesses?

5. Is the site following the Ministry of Labour’s Mid-Day Break for 
    employees (employees) that work outside in the summer months?
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نموذج الستيفاء بنود قائمة التفتيش في الطقس الحار (تكملة...)

ال نعم اإلجراءات المعمول بها في الموقع 

هل توجد بالموقع إجراءات لتقييم الظروف واإلجهاد الحراري؟  .1

هل توفر جهة العمل الوجبات الغذائية؟   .2
إن كانت اإلجابة هي ”نعم“، فهل تلك الوجبات كافية ومتوازنة بحيث تصلح للعاملين في 

االماكن مرتفعة الحرارة؟

هل توجد أنشطة تعريفية قبل الشروع بالعمل تذكرالعاملين بالمخاطر المحتملة للعمل في   .3
الطقس الحار وطرق الوقاية من اإلصابات واألمراض الناجمة عن الطقس الحار؟ 

هل يطبق الموقع نظام الراحة في فترة الظهيرة المعتمدة من قبل وزارة العمل للعاملين   .4
الذين يعملون في األماكن الخارجية في أشهر الصيف؟ 
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نموذج الستيفاء بنود قائمة التفتيش في الطقس الحار (تكملة...)

ال نعم التفتيش على موقع العمل (تكملة...)
هل توجد ملصقات تذكر العاملين بعالمات وأعراض األمراض واإلصابات الناجمة عن العمل   .7

في الطقس الحار؟

هل يتوفر بموقع العمل مختصون بتقديم اإلسعافات األولية؟    .8

هل تتوفر أرقام هواتف لالتصال بها في حاالت الطوارئ الطبية؟   .9

ال نعم التدريب / التثقيف

1. هل يدرك العاملون العالمات واألعراض المصاحبة لإلصابات/األمراض الناجمة عن الطقس 
الحار؟

2. هل يتواجد بموقع العمل شخص مدرب لتقديم خدمات اإلسعافات األولية (االستجابة خالل 
3 دقائق)؟

3. هل حصل مقدم خدمات اإلسعافات األولية على شهادة تدريب سارية وصادرة عن شركة 
تدريب مختصة؟ 

4. هل يعي مقدم خدمات اإلسعافات األولية طرق عالج اإلصابات واألمراض الناجمة عن 
الطقس الحار؟ 

5. هل يمتلك مقدم خدمات اإلسعافات األولية معدات وأدوات طبية كاملة؟ وهل يتوفر 
مخزون منها لمواجهة األخطار التي تهدد موقع العمل؟ 

هل توجد طريقة تمكن المتواجدين في موقع العمل من االتصال بخدمات الطوارئ الطبية؟   .6

7. هل المشرف أو مقدم خدمات اإلسعافات األولية على علم بكيفية االتصال بخدمات 
الطوارئ الطبية وإرشادهم إلى الموقع؟

8. هل يتم تنظيم تدريبات إرشادية موضوعها اإلصابات واألمراض الناجمة عن الطقس الحار في 
موقع العمل؟  
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ال نعم التفتيش على موقع العمل
1. هل يشتمل موقع العمل على استراحات ومنطقة/مناطق مظللة؟  

2. هل توجد ملصقات لتذكير العاملين بضرورة شرب الماء؟  

هل يوجد نظام تواصل إلخطار العاملين بطبيعة الظروف الحالية (نظام رفع األعالم لغرض   .3
التنبيه)؟ 

هل تتوفر مياه عذبة باردة (أو سوائل أخرى)؟     .4

5. في حال استخدام مبرد لتزويد العاملين بالماء، فهل الغطاء محكم اإلغالق بشريط غلق؟ وهل 
تاريخ التعبئة مكتوب على الحاوية؟ 

هل تتوافر وجبات خفيفة/فواكه للعاملين على مدار يوم العمل لضمان الحفاظ على تناول    .6
العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الالزمة للعمل في الطقس الحار؟

• العمل على إجراء مسح طبي قبل التوظيف والحصول على موافقة طبية وذلك وفقًا لدليل 
الممارسة الفني (5.0) - المسح الطبي ضمن »النظام«، للموظف الذي يعمل في الطقس الحار 
لرصد أية حاالت طبية مزمنة (كارتفاع ضغط الدم والسمنة) أو استخدام أدوية قد تؤثر سلبًا على 

مقاومته لإلجهاد الحراري (استشر الطبيب قبل البدء بالعمل)
• تدريب على العمل في الطقس الحار (برنامج تعريفي).

• وضع نظام للتصريح بالعمل في األماكن ذات الحرارة والرطوبة المرتفعة والتي تتضمن منطقة 
اإلنسحاب بشأن الحد الحراري الماكن العمل

• اجراءات للتدقيق/التفتيش للتأكد من التزام مواقع العمل بتطبيق متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري 
وفقًا للعنصر 08 - التدقيق والتفتيش ضمن »النظام«

• التحقيق في اإلصابات واألمراض المرتبطة بالحرارة واإلبالغ عنها وفقًا للعنصر 07 - المراقبة 
والتحقيق واإلبالغ ضمن »النظام«

 نموذج الستيفاء بنود قائمة
التفتيش في الطقس الحار
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يجب وضع وتطبيق والرقابة على برنامج اإلجهاد الحراري لموقع العمل في حال تم تحديد ذلك 
الموقع كخطر محتمل على العاملين.

و يجب إجراء تقييم للمخاطر في اماكن العمل ذات الحرارة المرتفعة وتطبيق إجراءات التحكم 
الفعالة للحد من مستويات التعرض وحماية العاملين من التعرض للحرارة قدر اإلمكان.

ويقوم أصحاب العمل التي يعمل العاملين فيها في اماكن مرتفعة الحرارة بوضع برنامج لإلجهاد 
الحراري مصمم وفقًا لكل موقع عمل، على أن يتضمن البرنامج، على سبيل المثال ال الحصر، النقاط 

التالية:
• اجراءات للتأقلم مصممة من أجل العاملين الجدد والعاملين العائدين من جازات، والعاملين الذين 
ينتقلون من موقع عمل ذي مناخ خاضع للتحكم إلى موقع عمل يتسم بارتفاع درجة الحرارة، مع 
السماح لهم بفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام للتأقلم قبل بدء العمل الشاق في االماكن الساخنة/

الحارة خالل فصل الصيف
• تدريب وتوعية المسؤولين عن سالمة وصحة العاملين

• متطلبات توفير القدر المناسب من مياه الشرب العذبة بالقرب من موقع العمل وكذلك توفير 
مشروبات اإلرواء التعويضية المناسبة وفقًا لما يوصي به طبيب  إختصاصي، للعاملين في 

االماكن مرتفعة الحرارة على أن يطبق عليهم نظام الشرب كل ساعة إن أمكن، لزيادة الكمية 
التي يحصل عليها الجسم

• توفير المالبس المالئمة (المالبس خفيفة الوزن والقطنية وذات األلوان الفاتحة والفضفاضة 
باستثناء الحاالت التي يتم فيها استخدام اآلآلت، وأدوات الحماية الشخصية بما في ذلك توفير 

قارورة مياه لالستخدام الشخصي (سعة لتر واحد على األقل)
• العمل على تصميم وتوفير أماكن مظللة ومكيفة للعاملين الذين يعملون في أماكن خارجية 

خالل أشهر الصيف، وأماكن اقامة مبردة خالل فترة منع العمل وقت الظهيرة والمحددة من قبل 
وزارة العمل خالل فترات الراحة وفترة الظهيرة التي تنص عليها وزارة العمل

• وضع آلية لجدولة االنشطة البدنية في أشهر الصيف بحيث تتم خالل الفترة األكثر برودة من اليوم 
قدر اإلمكان

متطلبات برنامج االجهاد الحراري
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العمل في المنطقة التحذيرية
الحد الحراري ما بين 115 و 140 لكل 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 140 كالتهوية، 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
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ال حظر على وتيرة العمل الذاتي أ للعمال 
المدربين والذين يتناولون كميات كافية من الماء  

منطقة تحذيرية تشير إلى الحاالت التي تكون 
فيها الظروف البيئية تتطلب إجراءات احترازية 

إضافية
وينبغي تطبيق تدابير المراقبة الهندسية عمليا للحد   •

من ا�جهاد الحراري على سبيل المثال توفير مناطق 
مظللة، وتحسين التهوية ..الخ

ال يجوز �ي شخص أن يعمل وحده  •
ال يجوز تشغيل شخص غير متأقلم ب  •

التأكد من أخذ السوائل الكافية المناسبة لنوع العمل  •

التشديد على تطبيق (دورة العمل - الراحة)   •
المطلوبة 

ال يجوز �ي شخص أن يعمل وحده  •
ال يجوز تشغيل شخص غير متأقلم مع بيئة العمل ب  •

في منطقة الخطر العالي يتطلب التركيز على   •
التزود بالماء وتحديد عالمات ا�جهاد الحراري

التزود بقارورة ماء شخصية سعة ٢ لتر  في الموقع   •
في كل ا�وقات 

التدخالت

خطر منخفض
منطقة غير محظورة 
TWL: 140 -  220 <

خطر متوسط
منطقة تحذيرية
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 اْعمال 

الذاتية المستمرة

المنطقة آمنة 
للعمل الذاتي  

المستمر الخفيف 

العمل الذاتي 
المستمر

45 دقيقة عمل -
15 دقيقة راحة

عمل خفيف ج
45 دقيقة عمل - 

15 دقيقة راحة

عمل ثقيل د 
20 دقيقة عمل - 

40 دقيقة راحة

مالحظات: 
العمل الذاتي أ: يجب أن يسمح للعمال بضبط معدل عملهم وفق� لظروف العمل.   •

وتيرة العمل: هو عندما يكون معدل العمل ليس تحت سيطرة العمال  •
غير متأقلم ب:  يطلق على العمال الجدد أو أولئك الذين كانوا خارج العمل ¬كثر من 14 يوما بسبب المرض أو في ا§جازة (في منطقة مناخ بارد)  •

العمل الخفيف ج: العمل دون بذل مجهود كبير ويقتصر على الجلوس والوقوف وتحريك الذراع  •
العمل الثقيل د: القيام، والتسلق، ورفع، ودفع، استخدام كامل أعضاء الجسم في العمل  •

@ فــي حــاالت ا¬عمــال الثقيلــة او التعرض لÂجهاد الحراري يزداد معدل التعرق إلى 1٫2 لتر/الســاعة فتناول الســوائل بكمية أعلــى من هذا المعدل غير   •
عملــي ويــؤدي إلى مشــاكل معوية وعــدم راحة وذلك يرجع إلى أن أعلى حد للمعدة للتخلص من الســوائل  وافراغها تقريب� 1٫5 لتر/الســاعة ولذلك 

ينبغي التحكم بالظروف الحرارية با§ضافة إلى توفير الماء الكافي ليعوض كمية العرق المفقودة

الجدول الزمني 
للراحة / العمل 

بالدقيقة

الجدول الزمني
لكميات ماء الشرب
الالزمة في الساعة

مناطق
العمل

الحد الحراري للعمل في مناطق العمل
التحكم باالجراءات والتدابير للراحة في العمل، والجدول الزمني إلحتياجات ماء الشرب
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الرقابة على  االجهاد الحراري
تقييم مستوى اإلجهاد الحراري ومؤشر اإلجهاد الحراري المرتبط بالحد الحراري الماكن 

العمل
الحد الحراري الماكن العمل، المعتمد بما يتوافق مع ظروف منطقة الخليج العربي، هو عبارة عن 

مؤشر اإلجهاد الحراري الذي أخضعته هيئة الصحة - أبوظبي لألبحاث واعتمدته لضمان اإلدارة 
اآلمنة للعمل في الطقس الحار، وهو يعتبر مقياًسا للحد األقصى لمعدل العمل اآلمن في ظل تلك 

الظروف. وفي حال كان الحد الحراري الماكن العمل منخفض للغاية،  فِإنه يتعذر حتى أداء معدالت 
العمل المنخفضة بأمان على نحو متواصل. 

يمثل الحد الحراري الماكن العمل، المقاس بوحدة الوات لكل متر مربع (وات/م2)، أقصى معدل قد 
تتبدد عنده الحرارة في االماكن في ظل الظروف السائدة. ويتم حساب الحد الحراري الماكن العمل 

من واقع المقاييس التي تفترض وجود كميات جيدة من السوائل في أجسام العاملين وكذلك 
تأقلمهم مع ظروف العمل والتنظيم الذاتي إليقاع العمل بواسطة العاملين.

تعيين الحد الحراري الماكن العمل
يجب قياس ما يلي من أجل تعيين الحد الحراري الماكن العمل:

 

درجة مئوية  ْم• 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)
متر / ثانية• سرعة الرياح

تتوفر األدوات التي تنفذ كل هذه القياسات ويتم حساب الحد الحراري داخليا.

أماكن رصد الحد الحراري الماكن 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
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االجراءات المقترحةاألعراض

أعراض الطفح الجلدي:
كتل حمراء من التقرحات والبثور   •

الصغيرة

يجب أخذ العامل إلى مركز طبي في أي وقت متاح  •
الحفاظ على المنطقة المصابة جافة  •

العمل في منطقة عمل أكثر برودة وأقل رطوبة  •

أعراض التقلصات الناجمة عن الحرارة:
آالم في العضالت أو تشنجات في   •
منطقة البطن والذراعين والساقين

إيقاف جميع األنشطة والجلوس في منطقة باردة  •
شرب العصائر الطازجة أو المشروبات الرياضية  •

عدم العودة لألعمال الشاقة حتى يتم التشافي من التشنجات  •
طلب العناية الطبية في حال:  •

- معاناة العامل من أمراض في القلب
- اتباع العامل لحمية غذائية منخفضة الصوديوم

- استمرارية التشنجات مع االعامل ألكثر من ساعة

أعراض اإلغماء:
الدوار والدوخة  •

في بداية ظهور األعراض، يجب الجلوس أو االستلقاء في مكان بارد  •
شرب الماء والعصائر الطازجة ببطء أو المشروبات الرياضية  •

أعراض اإلنهاك الحراري:
التعرق الشديد   •

الضعف الشديد أو التعب  •
الدوخة، واالرتباك والغثيان  •

رطوبة الجلد  •
الشحوب  •

تشنجات العضالت  •
ارتفاع طفيف في درجة حرارة   •

الجسم
سرعة التنفس الصعب  •

توفير مكان بارد، ومظلل ومكيف للعاملين  •
توفير كميات كبيرة من الماء والسوائل الباردة غير الكحولية  •

توفير مكان لالستحمام أو للترطيب  •

أعراض ضربة الشمس:
التعرق الشديد مع سخونة الجسم   •

وجفاف الجلد
الهلوسة  •
قشعريرة  •

الصداع  •
ارتفاع درجة حرارة الجسم  •

االرتباك/ الدوار وثقل في اللسان  •

االتصال بالطوارئ وإبالغ المشرف  •
نقل العامل المريض إلى منطقة مظللة وباردة  •

تبريد العامل باستخدام اساليب متعددة مثل:  •
- نقع مالبسه في الماء

- رش أو استحمام أو ترطيب العامل بالماء البارد 
- توفير التهوية الالزمة

 األعراض الشائعة لألمراض الناجمة عن
التعرض للطقس الحار

من المهم أن يكون المدراء والمشرفين وأخصائيي السالمة والصحة المهنية على دراية باألعراض 
الشائعة لألمراض الناجمة عن التعرض للطقس الحار. ويجب تدريب جميع العاملين للتعرف على 

األمراض الناجمة عن التعرض للطقس الحار باإلضافة إلى االجراءات التي يجب اتخاذها فورًا.
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 نموذج لتقرير اختبار الجفاف

االسم:

التوقيع:

سبب االختبار

نتيجة اختبار الجفاف

مستوى اإلجراء المتخذ

التوصيات 

مطلوب تكرار الفحص

اإلبالغ عن النتيجة 

توقيع أخصائي االختبار:

رقم العامل:

التاريخ:

عامل جديد
عامل عائد من إجازة

العمل في
منطقة معزولة

ظهور األعراض
اختبار تطوعي

قبل
بعد

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

مستوى
طبيعي

مستوى
ينذر بالجفاف

مستوى يستلزم 
اتخاذ إجراء

(جفاف متوسط)

مستوى يستلزم 
اتخاذ إجراء

(جفاف شديد)

مواصلة شرب السوائل

زيادة معدل شرب السوائل

تعويض السوائل قبل العمل

توصيات إضافية

نعم

نعم

ال

ال

الوقت:

إلى
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بروتوكول الجفاف واألمراض الناجمة عن الطقس الحار

قبل التعرض للحرارة يجب التخطيط لوضع بروتوكول عملي لكيفية االستعداد في الموقع لحاالت الطوارئ التي تنطوي 
على األمراض الناجمة عن الطقس الحار والسخونة وجفاف الجسم من السوائل، على أن يشكل ذلك جزًء من عملية إدارة 
اإلجهاد الحراري مع التأكد من استيعاب كافة العاملين لها. ونعرض فيما يلي نموذًجا لبروتوكول عملي يشرح الخطوات 

التي ينبغي اتخاذها إلدارة تلك الحاالت حال وقوعها بموقع العمل.
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مستوى 
الوزن 
النوعي

اإلجراءالمؤشرالوزن النوعي

مستوى 
طبيعي

1,000 إلى 
1,015

نسبة سوائل 
الجسم كافية

• معدل شرب السوائل كاف إلبقاء سوائل الجسم 
بالمستوى المطلوب

• مواصلة شرب السوائل

مستوى ينذر 
بالجفاف

1,016 إلى 
1,020

نسبة جفاف 
بسيطة

• مطلوب شرب كميات إضافية من السوائل
• مطلوب تعويض السوائل قبل بدء العمل

1,021 إلى 
1,029

نسبة جفاف 
متوسطة

• مطلوب شرب كميات إضافية من السوائل
• مطلوب تعويض السوائل قبل بدء العمل والمواظبة على 

شرب السوائل على فترات تتراوح بين 15 و20 دقيقة 
خالل نوبة العمل

مستوى 
يستلزم اتخاذ 

إجراء
نسبة جفاف +1,030

كبيرة

• مطلوب شرب كميات إضافية من السوائل
• مطلوب تعويض السوائل قبل بدء العمل والمواظبة على 

شرب السوائل على فترات تتراوح بين 15 و20 دقيقة 
خالل نوبة العمل

• دراسة سبب الجفاف
• استبعاد العامل من مكان العمل الحار

• منع العامل من أداء هذا العمل إلى أن يتحسن مستوى 
السوائل لديه

• إعادة فحص الوزن النوعي للبول خالل 4 ساعات

نظام اإلبالغ
تسجيل النتيجة واإلجراءات التي ينصح بإتباعها في استمارة تقرير اختبار سوائل الجسم (متوفر في   •

الدليل االرشادي حول السالمة في الحر)
إيداع االستمارة في ملف العامل وإخطار المشرف عليه بالنتيجة إذا لزم األمر   •

يجب إتباع اإلجراءات الواردة في الجدول »مستوى اإلجراءات المتخذة تبًعا للوزن النوعي للبول«  •

عدم اجتياز االختبار
إذا أخفق العامل في اجتياز اختبار سوائل الجسم، يجب عدم السماح له بالتوجه إلى مكان العمل، 

ويتعين التأكد من تناوله للقدر الكافي من الماء، وإعادة إجراء االختبار له بعد ساعة واالستمرار في 
تكرار ذلك إلى أن يعطي نتيجة صحيحة لسوائل الجسم (الوزن النوعي أقل من 1.020). 

في حال ظهور أية أعراض لألمراض الناجمة عن الطقس الحار
يجب إحالة الشخص إلى المركز الطبي.

مستوى اإلجراءات المتخذة تبًعا للوزن النوعي للبول
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11

اختبار نسبة السوائل في الجسم بواسطة 
(ممرض أو طبيب)

يعكس الوزن النوعي للبول مستوى سوائل 
الجسم من خالل قياس مستوى تركيزها. 

ويمكن استخدام هذا االختبار باعتباره أداة 
مراقبة ووسيلة تعليمية من شأنها تشجيع 

العاملين على شرب المزيد من السوائل أثناء 
نوبة العمل والوقاية من األمراض الناجمة 

عن الطقس الحار نتيجة لجفاف أجسامهم من 
السوائل، على أن يقتصر إجراء هذه االختبارات 
على شخص مدرب تدريًبا مناسبًا (مثل ممرض 

أو طبيب). 
يجب ارتداء قفازات طبية عند التعامل مع   •

البول
يجب أخذ عينة بول جديدة عند منتصف   •

الجريان 

حدود األمان
في بداية نوبة العمل ال تزيد على 1.015
في أوقات أخرى مثل نهاية نوبة العمل

ال تزيد على 1.029

حاالت إجراء اختبار مستويات سوائل الجسم
عند اإلبالغ عن شعور أي شخص باإلعياء   •

أو إصابة ما ينبغي إخضاعه الختبار قياس 
مستويات سوائل الجسم

عند العمل في أماكن عمل ذات حد حراري ال   •
يقل عن 115

عند عودة العاملين غير المتأقلمين إلى العمل   •
أو قدومهم من طقس أقل في درجة الحرارة
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اختيار المشروبات المناسبة
يتطلب فقدان السوائل نتيجة التعرق تناول كميات كافية من المياه واألمالح، والشرب في أوقات 

تناول الوجبات من شأنه تعويض الفقد من الماء واألمالح ويعد من األمور الضرورية. 
تذكر تشجيع العاملين على القيام بما يلي: 

إضافة كمية إضافية قليلة من الملح على وجباتهم في الطقس الحار، علمًا بأن تناول أقراص   •
الملح غير مسموح به 

تناول الماء مع الوجبات  •
الحد من شرب المياه الغازية حيث تتسم بارتفاع نسبة السكر فيها     •

الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافين (القهوة والشاي والكوال) و»مشروبات   •
الطاقة«، إذ قد يقلل الكافيين من قدرة الجسم على االحتفاظ بالسوائل. 

إذا ما  كان العاملون يتعرقون بغزارة ما بين الوجبات، فإنه ينصح بتناول مشروب اإلرواء التعويضي، 
وذلك ألن تعويض األمالح المفقودة يساعد على امتصاص الجسم للماء الذي تم تناوله واالحتفاظ 

به: 
تتضمن المشروبات الرياضية كمية كبيرة من السكر وتكون في العادة حمضية إلى حد ما، وقد   •

تتسبب في تلف األسنان، وهي غير مخصصة للتناول لفترات طويلة أثناء العمل
لغرض تناول المشروبات لفترات طويلة، ينصح بشرب سائل يحتوي على ٪4 من السكر أو أقل  •

تتوفر باألسواق منتجات مناسبة صممت لالستخدام أثناء العمل   •
الطريقة المفضلة هي تبادل شرب الماء وسائل اإلرواء التعويضي (مرة يتم فيها تناول الماء   •

والمرة الثانية تناول سائل اإلرواء التعويضي وهكذا)
ينصح مرضى السكري من العاملين المواظبين على حميات غذائية   •

منخفضة السكر، باستشارة طبيب بشأن السوائل المفضل تناولها 
للمحافظة على السوائل بالجسم
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 المحافظة على نسبة السوائل
في الجسم

المحافظة على نسبة السوائل في الجسم هي أحد أهم عوامل الوقاية من األمراض المرتبطة 
بارتفاع درجات الحرارة.

أجسمانا تعتمد على التعرق كوسيلة لتبريد الجسم وعدم المحافظة على نسبة السوائل في 
أجسامنا ستؤثر على كمية تبريد الجسم من خالل التعرق، مما قد يؤدي إلى اإلصابة باألمراض 

المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة كاإلنهاك الحراري وضربة الشمس.

لذا فمن المهم تشجيع العاملين اللذين يتعرضون او يعملون في درجات حرارة مرتفعة على:

شرب ما ال يقل عن لتر واحد من الماء قبل العمل كل يوم.  •
شرب بصورة منتظمة ما ال يقل عن 2 لتر من الماء كل 3-2 خالل النهار   •

التقييم الذاتي لنسبة السوائل في الجسم باستخدام الرسوم البيانية للون البول  •
التنقل بوعاء كبير للماء يسع لـ 2 لتر من الماء للشرب كل 3-2 ساعات  •

إضافة القليل من الملح إلى وجبات الطعام في الصيف لتعويض نسبة األمالح المهدورة من خالل   •
التعرق
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تدريب المدراء والمشرفين:
يجب أن يكون التدريب الذي يتلقاه المدراء والمشرفين مختلف عن التدريب الذي يتلقاه العاملين، 
بحيث يتم تدريب المدراء والمشرفين على دورهم في تطبيق برنامج السالمة في الحر، ويجب أن 

يشمل التالي:

كيفية التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة وكيف ترتفع حرارة الجسم أكثر   •
مما ينبغي

االحتياطات الواجب اتخاذها لوقاية العاملين من األمراض المرتبطة بالحرارة  •
أهمية تنظيم العمل بواسطة الشخص وإتاحة فترات الراحة المناسبة الستعادة النشاط  •

اإلجراءات الالزم إتباعها لالتصال بالمسعفين و/أو المساعدة الطبية  •
متطلبات صاحب العمل في برنامج االجهاد الحراري  •

تدريب المسعفين األوليين:
يجب توفير تدريب مخصص للمسعفين األولين حول العمل في الطقس الحار، بحيث يشمل التالي: 

كيف ترتفع حرارة الجسم أكثر مما ينبغي وكيفية التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة   •
بالحرارة وأنواعها المختلفة

االحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من األمراض المرتبطة بالحرارة  •
اإلسعافات األولية لألنواع المختلفة من األمراض المرتبطة بالحرارة  •

اإلجراءات المتبعة لطلب المساعدة الطبية  •
متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص بجهة العمل  •



 لون البول
الجيد

 لون البول عند
فقدان الجسم للماء

اشرب حاجتك من الماء
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تدريب العاملين:
يجب تدريب كافة العاملين الذين قد يعملون في اماكن ذات درجة حرارة مرتفعة خالل 10 أيام من بداية 

العمل وقبل بداية أشهر معينة بالصيف، و يجب أن يتلقى العاملون التدريب على التالي:

كيفية التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالحرارة لدى أنفسهم واآلخرين وكيف ترتفع   •
حرارة الجسم أكثر مما ينبغي

أهمية شرب المياه (لتران ماء على األقل كل 3-2 ساعات) وإضافة كمية إضافية قليلة من الملح   •
الى الوجبات

كيفية المراقبة الذاتية للون البول للتعرف على مستويات السوائل في الجسم  •
أهمية التأقلم وتنظيم العمل وفترات الراحة وأثر المالبس على الشعور باإلجهاد الحراري  •

اإلجراءات الواجب إتباعها لالتصال بالمسعفين و/أو المساعدة الطبية لدى الشعور بأعراض إصابة/  •
مرض مرتبط بالسخونة/الحرارة

متطلبات برنامج اإلجهاد الحراري الخاص بجهة العمل  •
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التوعية والتدريب الذي
يجب توفيره؟

إن التوعية والتدريب عنصر حيوي فّعال لتوفير السالمة ضمن برنامج السالمة في الطقس الحار. 
و يجب أن يعطى ذلك لجميع العاملين الذين يعملون في اماكن ذات درجة حرارة مرتفعة بلغة 

يفهمونها وقبل البدء بالعمل.

التوعية العامة:
يجب توعية كافة العاملين عن السالمة في الطقس الحار طوال أشهر الصيف، بناءًا على القرار 

الصادر من وزارة العمل، بلغة يستطيعون فهمها، بحيث يتم تغطية التالي:

• مخاطر العمل في الطقس الحار
• معلومات حول أهمية الحفاظ على القدر المطلوب من السوائل في الجسم وإتباع نظام غذائي 

متوازن
• التعرف على عالمات وأعراض األمراض المرتبطة بالسخونة/الحرارة

• االحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي اإلصابات واألمراض المترتبة عن التعرض للحرارة (مثل: 
الملصقات ونشرات المعلومات واألفالم التدريبية والعروض التقديمية)

• المعلومات التي تهدف إلى التوعية المستمرة بين العاملين المعرضين لظروف حرارية شديدة 
االرتفاع

• عرض ملصقات توضح آليات مراقبة مستويات السوائل في الجسم عبر مراقبة 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).
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إجراءات
التحكم

يمكن تحديد وتطبيق إجراءات التحكم 
الهندسية بعد إجراء عملية تقييم للمخاطر 
وذلك للحد والتقليل من التعرض لدرجات 

الحرارة العالية،
بحيث يمكن أن يشمل التالي:

• إضافة عوازل إلى أسقف المباني للحد من 
حرارة الشمس

• توفير مناطق عمل مظللة
• توفير مناطق مبردة ومكيفة الهواء 

للراحة وتزويدها بمياه الشرب أو مشروبات 
األيونية وفقًا لتعليمات طبيب اختصاصي

• توفير وسائل للتخلص من الهواء العادم 
مثل مرشحات لطرد الهواء فوق العمليات 

الباعثة للسخونة/الحرارة مثل األفران 
• استخدام طرق التبريد بالهواء المدفوع 

مثل المراوح لزيادة تدفق الهواء عبر الجلد 
وزيادة التبخر والتبريد

• استخدام الهواء المبرد عبر نظام تكييف 
الهواء لتبريد مناطق العمل
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مسؤوليات
أصحاب العمل

كمدير أو مشرف أو أخصائي سالمة وصحة مهنية، لديك دور كبير في منع تعرض
العاملين لدرجات الحرارة المرتفعة واإلجهاد الحراري، بما في ذلك:

• التأكد من إجراء تقييم للمخاطر وفقًا لمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية 
المدرجة في العنصر 02 بشأن إدارة المخاطر، بهدف تحديد أخطار االجهاد الحراري والفئات 

العاملة األكثر تعرضًا لألمراض المرتبطة بالحرارة.
• التأكد من تطبيق إجراءات تحكم هندسية للحد من المخاطر بأقصى قدر ممكن.

• التأكد من التزام مواقع العمل بمتطلبات وزارة العمل فيما يتعلق بمنح العاملين الذين يعملون 
في أماكن خارجية استراحة من العمل خالل فترة الظهيرة في أشهر الصيف.

• التأكد من تطبيق برنامج فعال للوقاية من اإلجهاد الحراري ، وذلك في مواقع العمل التي يتعرض 
فيها العاملين إلى درجات حرارة مرتفعة ومستويات من الرطوبة قد تمثل خطورة على صحتهم.
• التأكد من أن الوجبات التي يتم توفيرها للعاملين تخضع للتقييم للتأكد من أنها توفر لهم تغذية 

متوازنة وصحية ومالئمة تزودهم بالطاقة والسعرات الحرارية الكافية لمواصلة العمل في 
الطقس الحار.

• التأكد من تثقيف وتوعية العاملين بشأن مخاطر تعاطي المشروبات الكحولية واحتساء الشاي 
والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث أنها تجعلهم أكثر عرضة لإلصابات 

واألمراض المرتبطة بالحرارة.
• التأكد من توافر السوائل الالزمة بالقدر الكافي (كالمياه العذبة) للعاملين من أجل المحافظة 

على مستويات السوائل في أجسامهم وفقًا لمتطلبات دليل الممارسة الفني رقم (8.0) بشأن 
المرافق العامة لمكان العمل ودليل الممارسة الفني  رقم (9.0) بشأن السالمة في مكان العمل، 

المدرجين في نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.
• التأكد من السماح للعاملين المعرضين للحرارة من تنظيم فترات عملهم وتزويدهم بفترات الراحة 

المناسبة.
• التأكد من أنه في حال االشتباه في إصابة أي من العاملين بأحد األمراض المرتبطة بالحرارة يجب 

أن يتلقى على الفور المساعدة الطبية الالزمة.
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 الفئات المعرضة للخطر؟
يعتبر جميع األشخاص العاملين في اماكن عمل ذات حرارة مرتفعة أو تحت أشعة الشمس 
معرضين لخطر اإلصابة باإلجهاد الحراري واألمراض المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، ولكن 

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تهدف لحماية األشخاص اللذين:
في حالة صحية جيدة  •
ال يتبعوا وصفة طبية  •

على دراية تامة وكاملة  بالحدود الفيزيائية ألجسامهم  •
على دراية بأهمية الحفاظ على نسبة السوائل المناسبة في الجسم   •
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مقدمة
يتعرض العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس، أو 

في اماكن عمل ساخنة حيث درجة الحرارة المرتفعة الى 
أمراض واصابات مهنية.

اإلجهاد الحراري قد يؤدي الى ضربة الشمس، اإلنهاك الحراري، االغماء، التقلصات والطفح 
الجلدي. كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة الى اصابات بين العاملين من خالل 
تعرق اليدين وضبابية نظارات السالمة  والدوخان. كما يمكن أن تظهر بعض الحروق نتيجة 

التالمس مع األسطح ذات درجات الحرارة المرتفعة والبخار. 

تم تطوير هذه الوثيقة اإلرشادية لتوفير االرشادات الالزمة المدراء والمشرفين وأخصائيي 
السالمة والصحة المهنية على اإلجراءات التي ينبغي تطبيقها واتباعها خالل العمل في 
الطقس الحار. وتأتي المتطلبات في هذه الوثيقة لضمان تنفيذ قرار وزارة العمل والذي 

يصدر سنويًا لحظر العمل وقت الظهيرة.
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