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 مقدمة

دليل إجراءات السالمة والصحة المهنية في بيئة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد 
السالمة" وهي عبارة عن اشتراطات السالمة والصحة المهنية للعاملين في جميع المجاالت بعد أحذية " العمل

جعية ذات الصلة.استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والمؤلفات المر   
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 تمهيد

، وخاصة في عالم الصناعةفي  األكثر انتشاراالحوادث المهنية  أحدهي  القدمينحوادث إصابة 
المهنية التي ينتج عنها  تعرض العديد من العمال لإلصاباتيحيث صناعة البناء والتشييد. 
.جراء إصابات القدمينالعجز الكلي أو الجزئي   

 :يلي كما هي العمل أماكن في القدمين صاباتالناتجة عن إ الرئيسية المخاطر

 ن وهطذ  عطادةم مطا تكطو التي قد تؤدي الى خدوش أو قطع على سطط  الجلطد  الطفيفة اإلصابات 
 سريعة الشفاء طالما ان اإلصابة لم تصل الى األعصاب او األوتار.

 الصطابون  حتطى أو الخططرة للمطواد بسبب التعطرض والبثور، الجلدي الطف  مثل الجلد، تهيجات 
 .والمنظفات

  جراء السقوط او االنزالق.وكسور العظام التواء المفصل وإصابات الكاحل 

  القدم نتيجة الختراق مواد حادة أو صلبة أو ما شابه ذلك. أسفلإصابات 

  بسططبب المعططدات أو ا الت إصططابات البتططر سططواءم كططل او جططزء مططن القططدم والتططي  البططا مططا تكططون
  متحركة.ال

  .إصابات الصعق الكهربائي 

تحمطي  التطي من األحذيطة مناسب نوع استخدام يجب القدمين إصابة مخاطر من فعالشكل ب للحد
 الصططدمات امتصططا  ذلططك فططي بمططا مططن المخططاطر التططي قططد يتعططرض لهططا المولططل فططي بيئططة العمططل

 .الوقت ذات في مريحةو  الخطر الموجود طبيعةمناسبة ل وتكون  ؛واالنزالق االختراق ومقاومة

  .من مصدرها لحد من المخاطر والسيطرة عليهاللسالمة ا بمبادئحيث ينبغي االخذ 
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أحذية السالمة-السالمة والصحة المهنية  
 المجال .1

التوجيهات اإلرشادية  وكذلك المحليينالفنية للموردين والمصنعين  المواصفات الدليليوفر هذا 
مكان العمل مهما كانت  فيمختلفة يمارسون أنشطه  الذين العاملينو  لجميع أصحاب العمل

.خالل العمل القدمصفتهم الوليفية للوقاية من المخاطر المتوقعة إلصابة   

 .أحذية السالمة الخاصة برجال اإلطفاء ويستثنى من هذ  المواصفات

 النتائج المتوقعة من تطبيق هذا المعيار:

 اسطتيرادمطن مواصطفات فنيطة عنطد  الطدليلإلتزام جميع الموردين والمصنعين بكل ما يرد فطي هطذا -1
 أو تصنيع أحذية السالمة.

م جميع أصحاب العمل بتطوفير أحذيطة السطالمة لجميطع العطاملين حسطب األخططار المحتملطة االتز -2
 في بيئة العمل.

 اء مزاولتهم للعمل.أثن السالمةأحذية  بارتداءجميع العاملين  امتثال-3

 تخفيض عدد الحوادث المتعلقة بإصابات األقدام.-4

 
 

 التعريفات الرئيسية .2
 

 العاملين     1/2

                              يشمل هذا المصطل  المولفين المباشرين والمقاولين

 
 

 أحذية السالمة   2/2

 .المخاطر في مواقع العملاألحذية التي لديها ميزات حماية بحيث تحمي القدم من 
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 النعل الداخلي   3/2

جزء  ير قابل لإلزالة من حذاء السالمة يستخدم داخل الحذاء وهو على اتصال مباشر مطع القطدم 
 (1شكل رقم-انظر الرسم)

 
 النعل الخارجي   4/2

الطبقططة السططفلية مططن الحططذاء وهططو علططى اتصططال شططكل جططزء  يططر قابططل لإلزالططة مططن حططذاء السططالمة ي
 (1شكل رقم-انظر الرسم)مباشر مع األرض 

 
 النعل الوسطي    5/2

انظطططر ) الطططداخلي والنعطططل الخطططارجيجطططزء  يطططر قابطططل لإلزالطططة مطططن حطططذاء السطططالمة ويكطططون بطططين النعطططل 
 (2شكل رقم-الرسم

 
 النعل اإلضافي   6/2

طبقة إضافية تكون أعلى النعل الداخلي تستخدم لتعديل الحذاء حسطب حاجطة المسطتخدم مطن أجطل 
 .ة لإلزالة أو  ير قابلة لإلزالةقد تكون قابل. أو السالمة /الراحة و 

 
 حامي األصابع   7/2

 حمايططة أو تعزيططزلمططن الحططذاء ل( منطقططة األصططابع)علططى الجططزء األمططامي يططتم تركيبهططا  صططلبة قطعططة
 (2وشكل 1شكل رقم-انظر الرسم) .صدمةاللتحمل ها تم تصميمي. القوة

  جوارب تبطين    8/2

 .أحذية السالمة إلعطاء المزيد من الحمايةتستخدم لزيادة البطانة في رب اجو النوع خا  من 



6 
 

 
 دعامة القوس     9/2

 .لقدمار الدعم لقوس يتوفلداخل األحذية  يركبجهاز تصحيحي 

 
 تقويم العظامجهاز    10/2

 العظامفي للقدم لتخفيف أو تصحي  مشكلة يستخدم ، دعامةجهاز أو 

 

 
 1شكل رقم
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 2شكل رقم

 
 األدوار والمسؤوليات .3

 صاحب العمل

 على صاحب العمل التأكد من:

 .وبدون أي مقابل مادي حسب طبيعة العمل ومخاطرة أحذية السالمةتوفير  -1

أثنطاء  حذيطة السطالمةالعاملين للتأكد من استخدامهم ألالتأكد من وجود اإلشراف المستمر على  -2
 العمل. 

 لطبيعة العمل. أحذية السالمةتدريب العاملين على كيفية اختيار واستخدام  -3

وايقطاف العمطل  أحذيطة السطالمةالتأكد من عطدم بطدء العمطل فطي حطال عطدم التطزام العمطال بارتطداء  -4
 السالمة.حذاء  بارتداء االلتزامفي حالة عدم 

 .حذية السالمةفير وسائل التخزين ا منة والمناسبة ألتو  -5
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 حسب الحاجة.  أحذية السالمةتوفير التدريب المتخصص الستخدام  -6

أحذيطططة السطططالمة الصطططحيحة  الختيطططاردوري لبيئطططة العمطططل شطططكل القيطططام بعمطططل تقيطططيم للمخطططاطر ب- -7
 لحماية العاملين.

أحذيططة  بارتططداء االلتططزامفططي مكططان العمططل لتططذكير وحططث العططاملين علططى  إرشططاديةتططوفير لوحططات  -8
 السالمة.

 باستمرار في المنشأة وتحديثها استخدامهاأحذية السالمة المعتمد  قائمة بجميعإعداد - 9

أعططداد مخطططو لموقططع العمططل وتوضططي  معططدات السططالمة الالزمططة لكططل موقططع بمططا فيهططا أحذيططة -10
 السالمة.

 

 
 

 مفتش السالمة

 السالمة:على مفتش 

 للعاملين. أحذية السالمةالتأكد من توفر  -1

 المستخدمة لطبيعة العمل ومخاطرة. أحذية السالمةالتأكد من مناسبة  -2

 والتاريخ المحدد النتهاء فعالية استخدامها. أحذية السالمةمراجعة تواريخ تصنيع  -3

 .حذية السالمةالتأكد من التخزين ا من والمناسب أل -4

 .أحذية السالمةئم التدريب والتأهيل على استخدام متابعة قوا -5

 أحذية السالمة ومعالجتها.  بارتداءلحصر المخالفات المتعلقة  السالمة التفتيشيةالقيام بجوالت -6

أحذيطة السطالمة والنتطائج المترتبطة علطى عطدم  ارتداءبعمل حمالت توعوية لتوضي  أهمية  القيام-7
 .باستخدامها االلتزام

 اختيطططاردوري لبيئططة العمطططل ل ططمان شططكل ب واإلنشطططائيةبعمططل تقيطططيم للمخططاطر الصططناعية  القيططام-8
 حماية العاملين. تساعد علىالتي  السالمة الصحيحةأحذية 
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 المشرف

 على مشرف موقع العمل:

 قبل البدء بالعمل. أحذية السالمةتزويد العاملين ب -1

 .بالعملقبل البدء  أحذية السالمةالتأكد من صالحية وسالمة  -2

 أثناء العمل.  حذية السالمةاإلشراف المستمر على العاملين للتأكد من استخدامهم أل -3

 .أحذية السالمةالتأكد من أن جميع العاملين بالموقع مؤهلين ومدربين على كيفية استخدام  -4

 والتأكد من سالمتها. أحذية السالمةفحص  -5

وايقاف العمل  أحذية السالمةلتزام بارتداء عدم السماح بالبدء بالعمل في إال بعد التأكد من اال -6
 في حال االخالل بهذا األمر.

 حسب توصية الشركة المصنعة. آمن ومناسب يمنع تلفهاشكل ب أحذية السالمةتخزين  -7

 العامل

 العامل عليه عدة مسئوليات يجب عليه االلتزام بها:

 عندما يتطلب األمر ذلك. أحذية السالمةااللتزام بارتداء  -1

 مناسب.شكل وتخزينها ب أحذية السالمةالحفاظ على سالمة  -2

 أو وجود عيوب بها. أحذية السالمةاإلبالغ المباشر في حال انتهاء تاريخ صالحية  -3

 .التأكد من الحصول على التدريب الخا  بكيفية استخدام حذاء السالمة قبل البدء بالعمل -4
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 األحكام العامة  .4
 

 متطلبات عامه    1/4

 التي يتعرض لهطا المولطل نتائج تقييم المخاطراختيار أحذية السالمة على أساس  يجب 1/1/4
 .في بيئة العمل

  الشطططكل مطططن حيطططث اللطططون و  أحذيطططة السطططالمة وقبولهطططا اختيطططاراستشطططارة المطططولفين فطططي  يجطططب 2/1/4
 الفنية.والنوع ال من حيث المواصفات 

لألخططار  اختيار أحذية السالمة المناسطبةدوري ل مان شكل تقييم أحذية السالمة ب إعادة 3/1/4
 والمريحة. الموجودة في بيئة العمل

 .للعاملينمقاسات مختلفة من أحذية السالمة للمولفين ل مان مناسبتها  توفير 4/1/4

  التفصطيلية الدييقطة دائمطا لكطل نطوع مطن أحذيطة السطالمة للتأكطد مططن الفنيطة المواصطفات  تطوفير 5/1/4
 .لألخطار الموجودة في بيئة العمل السالمة المناسبة دائماأنه يتم طلب أحذية 

 
 التعديل واإلضافات . 2/4

إجطططراء أي تعطططديل دائطططم  يطططر معتمطططد فطططي تصطططميم وتركيبطططة أحذيطططة السطططالمة، حيطططث أن هطططذ   يمنطططع
 التغييرات قد:

 من حذاء السالمة  ير مطابق للمواصفات العالمية المرعية في هذا الشأن. تجعل 2/2/4

 من جميع االختبارات واالعتماد ألحذية السالمة الغية بعد التعديل. تجعل 3/2/4

 أو يلغي فعالية الحماية التي يقدمها الحذاء. يقلل 4/2/4
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تقططويم ، القططوسإذا كانططت اإلضططافات ضططرورية السططتخدام حططذاء السططالمة مثططل الجططوارب، دعامططات       
 :العظام، و / أو النعل فإنه

 عند اختيار حذاء السالمة.يجب مراعاتها  5/2/4

فططططإن فعاليططططة  (toecap)مقدمططططة الحططططذاء  إذا كانططططت اإلضططططافات تمتططططد إلططططى المنطقططططة أسططططفل 6/2/4
  الحماية قد تتأثر سلبا.

فعالية الحمايطة فطي حطذاء السطالمة قطد تتطأثر سطلبا إذا تطم شطراء حطذاء السطالمة بطدون مراعطاة  7/2/4
 استخدام اإلضافات. 

 الشركة المصنعة عند إجراء أي تعديالت على حذاء السالمة. استشارة 8/2/4

 
 الموصلة للتيار الكهربائي السالمة متطلبات أحذية .       3/4

 .كهربائيةمن أي قطع  كهربائيةفي حالة وجود خطر حدوث صدمة  هااستخداميمنع  1/3/4

 .الجديدةفي حالتها  أوم كيلو 100أقل من  األحذيةأن تكون مقاومة  2/3/4

 .تكون مقاومة األرض مرتفعة بحيث تلغي الحماية التي توفرها األحذية أال 3/3/4

 .الداخلي لألحذيةنعل القدم والبين أجزاء عازلة أو إضافة أي استخدام يمنع  4/3/4

 
 السالمة المقاومة للكهرباء الساكنةمتطلبات أحذية     4/4

عنطدما تكططون جديطدة وأقططل مططن  أوم كيلططو 100مططن أعلطى السططالمة  أحذيطةأن تكطون مقاومططة  1/4/4
  .للمنتجاالفتراضي العمر أوم خالل  ميجا 1000

الكهربائيطة وبالتطالي يجطب ضطد الصطدمة هذا النوع من األحذية يعطي حماية محدودة جطدا  2/4/4
 كل األحوال. في توفير إجراءات حماية إضافية لمرتديها 

 .حيث تلغي الحماية التي توفرها األحذيةتكون مقاومة األرض مرتفعة ب أال 3/4/4
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 .للتيار قد تصب  موصلةفإنها إذا كانت األحذية يمكن أن تمتص الرطوبة  4/4/4

نطاطق مفطي سطتخدم تاألحذيطة قبل دخطول المنطاطق الخططرة إذا كانطت  األحذيةيجب فحص  5/4/4
 .بسبب التلوثللنعل الخارجي للحذاء  اضرر تسببا قد 

 .أو إضافة أي أجزاء عازلة بين القدم والنعل الداخلي لألحذيةيمنع استخدام  6/4/4

 
 كهربائية للتيار الموصلالمتطلبات األحذية غير      5/4

هذا النوع من األحذية يعطي حماية محدودة جطدا ضطد الصطدمة الكهربائيطة وبالتطالي يجطب  1/5/4
 توفير إجراءات حماية إضافية لمرتديها في كل األحوال. 

٪ 100توفر حماية بنسبة  للتيار الكهربائي ال ير الموصلة يجب التنبه إلى أن األحذية  2/5/4
ضططد رئيسططة اسططتخدامها كحمايططة بالتططالي يمنططع مططن الصططدمة الكهربائيططة فططي جميططع لططروف العمططل، و 

 .الصدمات الكهربائية

 دائما. الصدمات الكهربائيةلحماية من جراءات إضافية لا توفير 3/5/4

باألضطرار الماديطة و سطلبا تطأثر يمستوى العزل لألحذية  ير الموصلة  التنبه إلى أنيجب  4/5/4
 .أو الكيميائية /

 

 استخدام أحذية السالمة    6/4

 حافظ على نظافة أحذية السالمة  1/6/4

 ا سل األرجل يوميا 2/6/4

 تأكد من تنشيف األرجل قبل لبس حذاء السالمة  3/6/4

 استبدل الجوارب يوميا  4/6/4
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 .واالهتراءيجب فحص حذاء السالمة قبل استخدامه وضمان خلو  من التشققات  5/6/4

 فحص نعل حذاء السالمة لتأكد من عدم وجود جسم معدني. 6/6/4

 في عملية النظافة والصيانة.  المصنعةإتباع توصيات الشركة  7/6/4

الجوارب التي تولد الكهرباء الساكنة خصوصا في االماكن التي تحتوي على  استخدامعدم  8/6/4
 .االشتعالمواد قابلة وسريعة 

 
 العالمات التوضيحية     7/4

لحططططذاء أن تكططططون العالمططططات مرئيططططة ومقططططروءة وال يمكططططن مسططططحها خططططالل العمططططر االفتططططراض 4/7/1 
 .السالمة

إذا كططان مططن الممكططن أن يكططون هنططا   السططالمةأحذيططة عالمططات علططى أي ال يسططم  بوضططع  2/7/4
 .خلو بينها وبين العالمات التوضيحية المطلوبة

 :على المعلومات التالية أحذية السالمةأن تحوي جميع  3/7/4

مثطططل االسطططم، العالمطططة التجاريطططة أو  لهطططا:معلومطططات الشطططركة المصطططنعة أو الوكيطططل المحلطططي  1/3/7/4
 . يرها

االسم التجاري  المصنعة:معلومات تحدد المنتج ضمن المنتجات األخرى لنفس الشركة  2/3/7/4
 أو رقم الطراز أو الرمز.

 .االستخداماتمن حيث  عالمات توضي  تصنيف حذاء السالمة 3/3/7/4

 .أحذية السالمةمقاس  4/3/7/4

 .تاريخ انتهاء الصالحية إذا كانت تتأثر بمرور الزمن 5/3/7/4

 الخ CE، ULعالمات اعتماد الجودة مثل  6/3/7/4
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 االسططططتخداماتمعلومططططات عططططن المططططواد المسططططتخدمة فططططي تصططططنيع أحذيططططة السططططالمة لتحديططططد  7/3/7/4
 الصحيحة.

 
 األنواع    .5

 لمادة التصنيع، التصميم وأخيرا المخاطر التي تحمي منها.  يمكن تصنيف األحذية وفقا

 
 لمادة التصنيف حسب ا   1/5

 :األولى الفئة 1/1/5

 مصنوعة من الجلد ومواد أخرى  •

 .ال تستخدم المطاط أو البوليمر في التصنيع على اإلطالق •

 :الثانية الفئة 2/1/5

ى بالكبريت والحرارة وال غو بالكامل:كن بر  م  مصنوعة من المطاط ) •  ( مطاط م قسَّ

 ( مصنوعة من البوليمر )مصبوب بالكامل •

 
 (3شكل رقم-الرسم )انظر لتصميم حسب اتصنيف ال    2/5

 (low shoes) حذاء منخفض A نوع 1/2/5

 (Ankle boot) عالية الكاحل Bنوع  2/2/5

 (Half-knee) الركبة منتصل C نوع 3/2/5

 (Knee-height boot)الركبة مستوى  D نوع 4/2/5

 (Thigh boot) الفخذ مستوى  E نوع 5/2/5
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  6/2/5 وصلة متغيرة يمكن تكييفها مع المستخدم
 
 

 
3شكل رقم  

 لمخاطرحسب االتصنيف      3/5

 الحماية الميكانيكية   1/3/5

مزودة بنعل وسطي للحماية من األجسام الحادة التي تثقطب أسطفل القطدم.  الثقب:مقاومة  1/1/3/5
 .وال يمكن إزالتهجزء من الحذاء النعل الوسطي يجب أن يكون 

لحمايططططة مطططططن المعطططططدات ل األصطططططابعحططططامي مطططططزودة ب طططططغو: السططططحق و الالقططططططع، مقاومططططة  2/1/3/5
 .المتحركة واألجسام الساقطة

األجطططزاء لحمايطططة الجطططزء العلطططوي مطططن القطططدم ضطططد تسطططتخدم مشطططو القطططدم: صطططدمات مقاومطططة  3/1/3/5
 .وال يمكن إزالتهاجزء من الحذاء تكون  ويجب أن ا الت / المعداتالمنطلقة من 
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التعثططططر أو السططططقوط أو خطططططر للحمايططططة مططططن بنعططططل مخصططططص : مططططزودة لالنططططزالقمقاومططططة  4/1/3/5
 .الناعمة والرطبةعلى األسط   االنزالق

 
 الحماية الكيميائية     2/3/5

المطططواد )نفطططاذ( مصطططممة للحمايطططة مطططن اختطططراق تكطططون الكيميائيطططة: األحذيطططة للمطططواد مقاومطططة  1/2/3/5
 التهييج.المسببة للتآكل أو 

مصططممة للحمايطة مططن اختطراق زيططت الوقطود الططذي قطد يلحططق  األحذيطةمقاومطة زيطت الوقططود:  2/2/3/5
 .باألحذيةال رر 

 الميا اختراق )نفاذ(مقاومة للماء: األحذية مصممة للحماية ضد  3/2/3/5

 
 الحماية من درجة الحرارة القصوى      3/3/5

لحمايطة لالعاليطة للحطرارة  مقطاومنعطل مطزودة ب :العاليةذات درجات الحرارة مقاومة السطوح  1/3/3/5
 .األسط  ذات درجات الحرارة العاليةمن 

 شديدة البرودة للحماية من البيئات مزودة بعازل : القصوى دة و مقاومة البر  2/3/3/5

 مزودة بعازل للحماية من البيئات شديدة الحرارة مقاومة الحرارة القصوى:  3/3/3/5

 
 الحماية الكهربائية     4/3/5

أقصططر الشططحنات الكهربائيططة السططاكنة خططالل : مصططممة لتقليططل للكهربططاءاألحذيططة الموصططلة  1/4/3/5
 .الشحنات الساكنةتستخدم في حماية األجزاء اإللكترونية الحساسة من  و البا ما وقت ممكن
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تجمطع الشطحنات الكهربائيطة السطاكنة تقليطل مصطممة ل السطاكنة:المقاومة للكهربطاء األحذية  2/4/3/5
الغالططب لمنططع االشططتعال فططي  وتسططتخدم فططي فططي أقصططر وقططت ممكططن الشططحناتهططذ   تفريطط ن طريططق عطط

 .يتم التعامل مع المتفجرات ماالمناطق القابلة لالشتعال أو حيث

األنظمطة ة عطن ضطافياإلحمايطة عازل لل: مصممة لتوفير للكهرباءاألحذية  ير الموصلة  3/4/3/5
 الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض

 

 المتطلبات الفنية. 6

 

 والتأهيل التدريب 1/6

قبطل مزاولطة  أحذيطة السطالمةيجب على جميع المولفين ح ور دورة تدريبية فطي اسطتخدام  1/1/6
 .مختلفة المنشأة بلغاتاي نشاط داخل 

 التدريب يجب ان يشمل الجانبين النظري والعملي 2/1/6

فيهططططا  االحتفططططاظتحديططططد المططططدة التططططي يجططططب  سططططجالت التططططدريب لططططدى صططططاحب العمططططل ظحفطططط 3/1/6
 الحاجة.بسجالت التدريب مثال سنة او سنتين لرجوع اليها عند 

 تقديم التدريب عن طريق مراكز تدريب مؤهلة ومرخصة ويقدم التدريب مدرب معتمد 4/1/6

 التدريب الداخلي مقبول إذا كان المدرب معتمدا. 5/1/6

 يجب إعادة التدريب عند الحاجة 6/1/6

كل سنتين او أقل أو أكثر لتذكير العاملين  ىبحد أقصيجب إعادة التدريب بصورة دورية  7/1/6
 بكل المتعلقة بأحذية السالمة.
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يجططب إعططادة التططدريب عنططد نقططل المولططل الططى عمططل آخططر يختلططل عططن الحططالي مططن حيططث  8/1/6
   األخطار.

 
 المادة التدريبيةمحتوى      2/6

 :يجب تدريب جميع المولفين على

 .الستخدامهاوكذلك الطريقة الصحيحة  المناسبة للمخاطر أحذية السالمةكيفية اختيار  1/2/6

  أحذية السالمةمستوى تحمل حدود االستخدام و  2/2/6

 والتصاميم اختيار المقاس المناسب 3/2/6

 الكتشاف العيوب والتلل. ألحذية السالمةالفحص البصري  4/2/6

 . أحذية السالمةكيفية استخدام أي معدات خاصة الختبار  5/2/6

  
 والصيانةالفحص واالختبار     3/6

 بصريا قبل وبعد االستخدام أحذية السالمةفحص جميع  1/3/6

 .عند الحاجةواختبارها أسبوعيا  أحذية السالمةفحص جميع  2/3/6

تحديططد فتططرة حفططظ  مططن ال ططروري  حفططظ سططجالت الفحططص واالختبططار لططدى صططاحب العمططل 3/3/6
السجالت في المعيار للرجوع اليها عند الحاجطة مثطال أثنطاء التطدقيق أو عنطد التحقيطق فطي الحطوادث 

 المتعلقة بالمولفين.

 .أحذية السالمةتوفير أي معدات خاصة مطلوبة لفحص واختبار  4/3/6

الخدمطططة أي أحذيطططة سطططالمة تالفطططة يجطططب يوضطططع عليهطططا عالمطططة "تطططالل" ويطططتم اخراجهطططا مطططن  5/3/6
 )1/6/3 (الدليل امباشرة حسب اشتراطات التخلص الموضحة في هذ
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يجططب تططوفير أجهططزة فحططص مقاومططة أحذيططة السططالمة الموصططلة، المقاومططة للكهربططاء السططاكنة  6/3/6
و يططر الموصططلة. فططي حططال كططان مططن المتعططذر تططوفير هططذ  األجهططزة فإنططه يجططب أن يكططون لططدى جهططة 

تحديطد المعيططار المعتمططد و  دة لهطذا األمططرمططفحططص واختبطار معتالعمطل عقططد سطاري المفعططول مطع جهططة 
 . دوليا لفحص أحذية السالمة

أي معدات خاصة تستخدم في فحص واختبطار أحذيطة السطالمة يجطب أن يطتم تشطغيلها مطن  7/3/6
وكططذلك تكططون معططايرة هططذ  األجهططزة حسططب توصططية الشططركة  قبططل شططخص مططدرب ومعتمططد لهططذا األمططر

 .نتائج دييقة وصحيحة ءال عطاالمصنعة 

فتططرات اختبطططار المقاومططة لألحذيطططة يجططب أن تقطططرر بنطططاء علططى مسطططتوى المخططاطر فطططي موقطططع  8/3/6
 العمل وكذلك تكرار تنفيذ األعمال.

 
 التنظيف     4/6

 دوريا حسب توصيات المصّنع أحذية السالمةتنظيف جميع  1/4/6

 ملوثات.تنظيف نعل األحذية بالفرشاة و سلها إلزالة أي  2/4/6

 يمنع استخدام المذيبات لتنظيف األحذية ألنها قد تؤدي إلى تلل األحذية 3/4/6

 
 التخزين    5/6

 واخذ تعليمات المصنع بعين االعتبار. في مكان آمن ومناسب أحذية السالمةتخزين  1/5/6

 العالية.ال يتعرض مكان التخزين ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة والرطوبة  ان 2/5/6
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 التخلص    6/6

 التططي تططم الططتخلص منهططا ل ططمان عططدم اسططتخدامها مططرة أخططرى  أحذيططة السططالمةتتلططل جميططع  1/6/6
 بها.حسب األنظمة البيئية المعمول 
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 المراجع
 

BS EN ISO 20345:2004: Personal protective equipment Safety footwear 

ISO 20345:2011: Personal protective equipment Safety footwear 

BS EN 344-1-1993: Safety, protective and occupational footwear for professional use 

 


