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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:

15 يونيو- 15 سبتمبر      
بين الساعة 12:30 م حتى 3:00 م     

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.  



ماهو اإلجهاد الحراري
التعرض لدرجات الحرارة العالية قد يؤدي إلى   •

أمراض وإصابات مهنية.

عدم مقدرة االجسام على التبريد الذاتي عند   •
التعرض للحرارة قد يؤدي إلى االجهاد الحراري. 



من هم في خطر
جميع من يعمل في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة معرضون لالجهاد الحراري أو   •

االمراض المرتبطة بالحرارة



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 عرًقا 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، وغالًبا 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  •

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  •

بشرة شاحبة أو محتقنة بالدم  •
تقلصات عضلية  •

ارتفاع بسيط في حرارة الجسم  •
أنفاس سريعة وغير عميقة  •



األعراض الشائعة - ضربة الشمس
تعتبر ضربات الشمس من أخطر االضطرابات الناجمة عن الحرارة، وتحدث عندما يصبح الجسم غير 

قادر على ضبط درجة حرارته، إذ ترتفع درجة حرارة الجسم ارتفاًعا سريًعا، وتتعطل آلية إفراز العرق، 
ويكون الجسم عاجًزا عن خفض حرارته. وعند حدوث ضربة شمس، من الممكن أن ترتفع حرارة 
الجسم إلى 106 درجة فهرنهايت أو أكثر في غضون مدة تتراوح من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. 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  •

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  

ارتفاع درجة حرارة الجسم  •
ارتباك/دوار  •

كالم متداخل  •



كيفية تجنب اإلجهاد الحراري
شرب ما ال يقل عن 1 لتر من الماء قبل   •

العمل كل يوم.
شرب بصورة منتظمة ما ال يقل عن   •

2 لتر من الماء كل 2-3 ساعات خالل 
النهار 

التنقل بوعاء كبير للماء يسع لـ2 لتر   •
من الماء للشرب كل 2-3 ساعات

إضافة القليل من الملح إلى وجبات   •
الطعام في الصيف لتعويض نسبة 

األمالح المهدورة من خالل التعرق



 مستوى الوزن
اإلجراءالمؤشرالوزن النوعيالنوعي

1.000 إلى 1.015مستوى طبيعي
 نسبة سوائل الجسم

كافية
• معدل شرب السوائل كاف إلبقاء سوائل الجسم بالمستوى المطلوب 

• مواصلة شرب السوائل

 مستوى ينذر
بالجفاف

نسبة جفاف بسيطة1.016 إلى 1.020
• مطلوب شرب كميات إضافية من السوائل 
• مطلوب تعويض السوائل قبل بدء العمل   

نسبة جفاف متوسطة1.021 إلى 1.029
• 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
 نسبة جفاف كبيرة+1.030اتخاذ إجراء

• مطلوب شرب كميات إضافية من السوائل 
• مطلوب تعويض السوائل قبل بدء العمل والمواظبة على شرب السوائل كل 15 إلى 20 دقيقة أثناء 

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

المراقبة الذاتية
المراقبة الذاتية للون البول للتعرف على   •

مستويات السوائل في الجسم باستخدام نموذج 
لمخطط إشارات البول


