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 مقدمة

 
دليل إجراءات السالمة والصحة المهنية في بيئة بإعداد قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

" وهي عبارة عن اشتراطات السالمة والصحة المهنية للعاملين في جميع معيار معدات الحماية السمعية" العمل
والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.المجاالت بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية   
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 تمهيد

والعتحم  فعي لقليعل  المهنيعة التعرض الواسعع لمسعتوتات الضوءعاء العاليعة يعؤد  العر ملعاطر السعمع 
او التللص من هذه الملاطر ينبغي ان يمون عن طرتق التعامعل الجيعد معع مصعادر هعذه الملعاطر 
مععن لععالت اسععتلداا طععر  الععتحم  الهندسععية وا دارتععة او مععن لععالت اسععتلداا معععدات  مايععة السععمع 

 المناسبة.  

تقليل الاء اه  الليارات في وتعتبر استلداا طر  التحم  الهندسي في الملاطر الناجمة عن الضوء
 والتللص من ملاطر الضوءاء وله عدة طر  منها ما يلي:

لتأكد من أن نسبة الضجيج ءعمن الحعدود لمراجعة المواصفات الفنية لتصمي  المعدات واآلالت -1 
 ديسبل. 85من  أقلبها المسموح 

للفعععيد  عععدة الضعععجيج االهتعععناا الصعععادر ععععن اآلالت ععععن طرتعععق معععواد منفعععذة  اللعععدا ن  ال تعععل -2
 البالستيمية(  يث يت  لغليف اآلالت بشمل كامل ولرك مسا ة فقط للصيانة والتشغيل.  

 استبدات المسننات المعدنية في اآلالت بألرى بالستيمية وهذا االجراء يدلل ءمن التصمي .-3

ة واآلالت فععو  قواعععد مرنععه لسععمص بامتصععاو االهتععناا وال لسععمص بد رجععة اآلالت لثبيععت األجهععن -4
 عن اماكنها.

األصعوات الهوا يعة التععي لنعتج ععن عمليععة الاعر  يعت  الععتللص منهعا ععن طرتععق  عواجن عاالععة او -5
 بوجود قواعد بالستيمية المتصاو الصدمات.

 وذلك لتقليل ومعالجة الضجيج في  الة وجودة. لمعداتلابيق البرامج الدورتة لصيانة ا - 6

 

ومن اه  الار  األلرى للتحم  في شدة الضوءاء ليار التحم  ا دار  وهعو الليعار البعديل للعتحم  
الهندسعععي  عععات ععععدا فاعليتعععه فعععي لقليعععل او العععتللص معععن الضوءعععاء النالجعععة ععععن مصعععادر اللاعععر 

 كالتالي: المسببة لألءرار المتعلقة بالسمع وله عدة إجراءات

  رءه  للضوءاء.تقليل وقت لعل لدوتر العاملين في مناطق الضوءاء المرلفعة -1

 اجراء لغييرات علر اآلالت مصدر الضوءاء. -2

 وءع مواصفات لحدود الضوءاء علر اآلالت واألجهنة الحديثة. -3

 التبليغ عن المعدات التي لصدر ءوءاء ألجراء الصيانة. -4
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الحمايعة الشلصعية المناسعبة يعألي كحعل أليعر  عات ععدا فاعليعة طعر  كما ان ليار استلداا معدات 
العععتحم  الهندسعععي وا دار  وذلعععك للعمعععل علعععر لقليعععل االءعععرار التعععي لنشعععأ نتيجعععة لوجعععود الضوءعععاء 

 ولتفاوت درجة الحماية السمعية وفقأ لمعدة الحماية المستلدمة.

 
 

 يةحماية السمعال معيار 
 

  المجال-1

التوجيهععات ا رشععادية لجميععع أصععحاأ العمععل أو العمععات الععذين يعملععون فععي  المعيععاريععوفر هععذا  1/1
 ممان العمل مهما كانت صفته  الوظيفية للحماية من الملاطر المحتملة  صابة السمع.

التيععار واسعععتعمات مععععدات  مايععة السعععمع المال معععة والتععي سعععو  لسعععاه  فععي الوقايعععة معععن فقعععدان  2/1
 السمع بسبب الضوءاء.

 معيار يشمل معدات  ماية السمع التالية:هذا ال 3/1

 سدادات األذنين 1/1/1

 األذنينواقيات  2/1/1

 المرفقة بلوذة الرأساألذنين واقيات  3/1/1

 
 التعريفات الرئيسية-2

 
 (  Attenuation)التوهين  1/2

 .السمعاستلداا معدات  ماية انلفاض مستوى ءغط الصوت علر األذن بسبب مقدار 

 ( Decibel or dB)ديسيبل  2/2

 .الصوتى و دة قياس مستو 

 
 Noise reduction rating (NRR)خفض الضجيج  معدل 3/2
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 من رق  وا د يشير إلر التوهين ال لي لحامل السمع معدتهو 

 
 Single Number Rating( SNRتصنيف الرقم األحادي ) 4/2

 هو لصنيف من رق  وا د يشير إلر التوهين ال لي لحامل السمع

 
 الرأس حزام 5/2

أغايعة األذنعين معن االلتصعا  مصم  لتممين  البالستيك عادة من المعدن أو  ناا فو  الرأس يمون 
 دلوت الضجيج. عبإ ماا  وت األذنين ومن

 
 األدوار والمسئوليات-3

 
 صاحب العمل 1/3

 علر صا ب العمل التأكد من:

 .وملاطرة العملابيعة بالمناسبة  معدات   ماية السمعلوفير  1/1/3

التأكد من وجود ا شرا  المستمر علر العاملين للتأكد من استلدامه  معدات  ماية السمع  2/1/3
 أثناء العمل. 

 لدرتب العاملين علر كيفية التيار واستلداا معدات  ماية السمع المناسبة لابيعة العمل. 3/1/3

ارلعداء مععدات  مايعة السعمع وايقعا  التأكد من عدا بدء العمل في  عات ععدا التعناا العمعات ب 4/1/3
 العمل متر ما ل  االلالت بهذا األمر.

 لوفير وسا ل التلنتن اآلمنة والمناسبة لمعدات  ماية السمع. 5/1/3

 لوفير التدرتب المتلصص الستلداا معدات  ماية السمع  سب الحاجة.  6/1/3
 

  

 
 مفتش السالمة 2/3

 السالمة:علر مفتش 
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 لوفر معدات  ماية السمع المناسبة للعاملين.التأكد من  1/2/3

 التأكد من مناسبة معدات  ماية السمع المستلدمة لابيعة العمل وملاطرة. 2/2/3

 مراجعة لوارتخ لصنيع معدات  ماية السمع والتارتخ المحدد النتهاء فعالية استلدامها. 3/2/3

 .معالتأكد من التلنتن اآلمن والمناسب لمعدات  ماية الس 4/2/3

 متابعة قوا   التدرتب والتأهيل علر استلداا معدات  ماية السمع. 5/2/3

 لسجيل المال ظات علر العاملين الذين ال يلتنمون باستلداا معدات  ماية السمع. 6/2/3

   
 المشرف 3/3

 علر مشر  موقع العمل:

 لنوتد العاملين بمعدات  ماية السمع المناسبة قبل البدء بالعمل. 1/3/3

 التأكد من صال ية وسالمة معدات  ماية السمع قبل البدء باألعمات. 2/3/3

 ا شرا  المستمر علر العاملين للتأكد من استلدامه  معدات  ماية السمع أثناء العمل.  3/3/3

التأكععد مععن أن جميععع العععاملين بععالموقع مععؤهلين ومععدربين علععر كيفيععة اسععتلداا معععدات  مايععة  4/3/3
 السمع.

 ص معدات  ماية السمع والتأكد من سالمتها.فح 5/3/3

ععدا السعماح بالبعدء بالعمعل إال بععد التأكعد معن االلتعناا بارلعداء مععدات  مايعة السعمع وايقععا   6/3/3
 العمل في  ات االلالت بهذا األمر.

 .للنتن معدات  ماية السمع بشمل آمن ومناسب يمنع للفها 7/3/3

 ارلدا ها.التأكد من لنظيف معدات  ماية السمع بشمل دور  قبل  8/3/3

 
 العامل 4/3

 العامل عليه عدة مسئوليات يجب عليه االلتناا بها:

 االلتناا بارلداء معدات  ماية السمع عندما يتالب األمر ذلك. 1/4/3

 الحفاظ علر سالمة معدات  ماية السمع وللنتنها بشمل مناسب. 2/4/3
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 ا بالغ المباشر في  ات انتهاء لارتخ صال ية معدات  ماية السمع أو وجود عيوأ بها. 3/4/3

 
 األحكام العامة -4

 
 التصميم 1/4

ممورة  ناعمة الملمس  ولالية  األذنينوسدادات  األذنينيجب أن ل ون جميع أجناء واقيات  1/1/4
 غعراا بحعناا للعرأس 150التعي ينتعد وانهعا ععن  األذنعينيجب لنوتد جميعع واقيعات .الحوا  الحادة من

يجب أن يمون  امل   ناا( الرأس قابل للتعديل ليناسب  ج  العرأس أو ان يعت  لعوفير واقيعات سعمع 
 مناسبة لحج  رأس العامل.

يجب أن ل عون قابلعة للحركعة والعدوران بشعمل كعافي بحيعث  األذنينن في واقيات يأغاية األذن 2/1/4
 .ألذنينالتناسب مع وءعية 

بحيععث ال لسععبب ءععرر للمسععتلدا  األذنععينوسععدادات  األذنععينيجععب لصععمي  ولصععنيع واقيععات  3/1/4
 عندما لستلدا وفقا لتعليمات المصّنع

 
 المواد  2/4

 التي لمس الجلد يجب أن ل ون مصنوعة من مواد: االثنينأو سدادات  األذنينأجناء واقيات 

 غير قابلة للتلوث 1/2/4

 ناعمة 2/2/4

 مرنة 3/2/4

 غير مهّيجة للجلد 4/2/4

 ال لسبب  ساسية 5/2/4

 ليس لها أ  أثر صحي علر المستلدا 6/2/4

 مقاومة لال ترا  7/2/4

 
 االستخدام  3/4
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 بشمل كامل سهال بدون الحاجة الستلداا أ  أدوات. األذنينيجب أن يمون ننع سدادات  1/3/4

مععن النععوع الععذ  يممععن ل ععرار اسععتلدامه فإنععه يجععب لععأمين  اوتععة  األذنععينإذا كانععت سععدادات  2/3/4
 يممن غلقها لحفظ السدادات بشمل صحي عند عدا استلدامها.  

مععن النععوع المربععوط بربععاط مععرن يجععب التأكععد مععن عععدا اسععتلدامها  األذنععينإذا كانععت سععدادات  3/3/4
 بالقرأ من المعدات الدوارة  يث يممن أن يعلق الرباط في المعدة

الكتشعا   األذنعينأو سعدادات  األذنينيجب إجراء فحص طبي لألذنين قبل استلداا واقيات  4/3/4
 أ  مرض يممن أن يقلل من فا دلها أو قد لتسبب بتفاق  الحالة المرءية.

بععاألذنين والتصععاقها  األذنععينلعتمععد بشععمل كبيععر علععر ا اطععة أغايععة  األذنععينفعاليععة واقيععات  5/3/4
بس األقععراط أو إطالععة الشعععر أو لععبس المالبععس التععي قععد لمنععع التصععا  األغايععة بععالرأس ولععذا يمنععع لعع

 بالرأس.

 تعر لعو كانعت ذات اسعتلداا معرة وا عدة  األذنعينيجب لنظيف اليدين قبعل اسعتلداا سعدادات  6/3/4
 عبر السدادات. األذنين تر ال لنتقل الملوثات من اليدين إلر 

 
 القابلية للتنظيف 4/4

قابلعععة للتنظيعععف باسعععتثناء معععا إذا كانعععت  األذنعععينوسعععدادات  األذنعععينواقيعععات يجعععب أن ل عععون  1/4/4
 مصّنعة لالستلداا مرة وا دة فقط.

 سعب متالبعات  األذنعينأو سعدادات  األذنعينواقيعات وصيانة   لاهير يجب فحص  لنظيف 2/4/4
 المّنع.

 .األذنينأو سدادات  األذنينواقيات ليجب أال لسبب عملية التنظيف والتاهير أ  للف  3/4/4

 

 

 :التوضيحية والبيانات العالمات 5/4

واقيعات ل ييجب أن ل ون العالمات مر يعة ومقعروءة وال يممعن مسعحها لعالت العمعر االفتراءع 1/5/4
 .األذنينأو سدادات  األذنين
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فيجعب أن ل عون علعر العبعوة  األذنعينإذا ل  يممن وءع العالمات التوءيحية علر سعدادات  2/5/4
 التي لحتو  أصغر عدد من السدادات. 

ذا كعان معن المممعن أن إ األذنعينأو سعدادات  األذنعينواقيعات ال يسمص بوءع عالمعات علعر  3/5/4
 .يمون هناك للط بينها وبين العالمات التوءيحية المالوبة

ات التععي لحتععو  علععر أصععغر أو العبععو  األذنععينأو سععدادات  األذنععينواقيععات يجععب أن لحععو   4/5/4
 :علر المعلومات التالية األذنينأو سدادات  األذنينواقيات عدد من 

مثعععل االسععع   العالمعععة التجارتععععة أو  لهعععا:معلومعععات الشعععركة المصعععنعة أو الوكيعععل المحلعععي  1/4/5/4
 .غيرها

 معلومات التواصل للجهة المصنعة مثل أرقاا الهالف أو الموقع ا ل تروني 2/4/5/4

االسع  التجعار   المصعنعة:معلومات لحدد المنعتج ءعمن المنتجعات األلعرى لعنفس الشعركة  3/4/5/4
 أو رق  الاراا أو الرمن.

 .إن كان متوفرا األذنينأو سدادات  األذنينواقيات مقاس  4/4/5/4

 مقدار التلفيد  سب أ د التصنيفات التالية: 5/4/5/4

  الضجيج   لفدلصنيفNRR )RatingNoise Reduction   
  األ اد   الرق  لصنيفSNR )Single Number Rating 
 .لتأثر بمرور النمن األذنينأو سدادات  األذنينواقيات لارتخ انتهاء الصال ية إذا كان أداء  5/5/4

 الخ CE  ULعالمات اعتماد الجودة مثل  6/5/4

ال  األذنعينأو سعدادات  األذنعينواقيعات لحذير أن الحد األقصعر لتلفعيد الضعجيج بواسعاة  7/5/4
 يممن لحقيقه إال بارلدا ها بالشمل الصحيص.

يجب أن للبس بالجاه معين فإنه يجب لوءيص  األذنينأو سدادات  األذنينواقيات إذا كانت  8/5/4
 .يسار – يمين –أسفل  –االلجاه باستلداا عبارات مثل أعلر 

لالسعععتلداا معععرة وا عععدة أو مت عععررة يجعععب لوءعععيص معععا إذا كانعععت  األذنعععينفعععي  العععة سعععدادات  9/5/4
 االستلداا.

 المعلومات والتعليمات 6/4

معن قبعل المصعّنع أو معن  األذنعينوسعدادات  األذنعينواقيعات يجب لوفير المعلومعات والتعليمعات  عوت 
 المعلومات لشمل: ينوأ عنه مثل المورد أو غيره.
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 األذنينوسدادات  األذنينواقيات لعليمات طرتقة االلتيار  الحفظ واالستلداا ل 1/6/4

 لعليمات أ  صيانة مالوبة مع قا مة بقاع الغيار 2/6/4

 طرتقة االرلداء واالستلداا والتعديل  3/6/4

طرتقععة التنظيععف والتاهيععر والتععي يجععب أن لحعععدد المععواد المسععتلدمة فععي التنظيععف والتعععي ال  4/6/4
 لضر المستلدا.

 األذنينسدادات و  األذنينواقيات لوصيات لحفظ وللنتن  5/6/4

 

  األنواع-5

 (Ear plugs) األذنينسدادات  1/5

ومنعع دلعوت األصعوات المؤذيعة ولوءعع دالعل  األذنعينهي عبارة عن معواد رغوتعة لينعه لسعتلدا لسعد 
فعي  األذنعين إلعرولصنع من البالستيك أو المااط وتممنها لقليل الضوءاء التي لصل  األذنينقناة 

 115 – 85ديسععيبل ولسععتعمل فععي األمععاكن التععي لبلععغ فيهععا شععدة الضوءععاء مععن  30 – 20 ععدود 
 ديسيبل.

ديسععيبل يععت   130 إلععروفععي بعععد األمععاكن التععي ل ععون فيهععا شععدة الضوءععاء عاليععة جععدا قععد لصععل 
 50 يععث يععت  لقليععل الضوءععاء فععي هععذه الحالععة بحععدود  األذنععينمععع أغايععة  األذنععينارلععداء سععدادات 

 (1-رق   شمل . يبلديس

 الرغوتة األذنينسدادات  1/1/5

مععع الضععغط عليهععا لمنععع األصععوات اللارجيععة وفععي  األذنععينول ععون بشععمل دا ععر  وتممععن لععدوترها فععي 
 المصعنعين.الغالب ل ون ذات االستعمات األو د اال في  ات وجود لوصيات بإععادة االسعتلداا معن 

 (1-رق   شمل 

 الرغوتة ذات الدفع األذنينسدادات  2/1/5

هععو علععر  هععو علععر شععمل قبععة ومنهععا مععا ذات الععدفع لتععألف مععن عععدة اشععمات منهععا مععا األذنععينسععدادات 
شعمل غاعاء ملروطعي متصعل بغضععيب معرن ولركعب ععن طرتعق الععدفع واللعف كمعا هعو مسعتلدا فععي 

 (1-رق   شمل  السدادات الدا رتة.

 مسبقة التشميل األذنينسدادات  3/1/5
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كمععا  ألععرى ولشععمل مععن مععواد مرنععة علععر اشععمات ملتلفععة منهععا الملروطععي والشععمل البصععلي واشععمات 
عععن طرتععق الععدفع وروعععي فععي لصععميمها لعععدد  األذنععينيوجععد منهععا ا جععاا ملتلفععة ولععدلل الععر قنععاة 

 (1-شمل رق    االستلداا.

 قابلة التشميلاألذنين سدادات  4/1/5

مرنة مثل السيليمون القان والشمع وليست شا عة في برامج ة من مواد ولألي في  ج  وا د ومصنع
 (1-شمل رق     ماية السمع من الملاطر المهنية.

 المشملة  سب الالب األذنينسدادات  5/1/5

المشملة  سب الالب مصنفه الر نوعين نوع يشمل بواساة المستلدا بحيث يألعذ  األذنينسدادات 
الشمل نفس اذن المستلدا والنوع االلعر مصعنع ملبرتعا ولصعنع هعذه األصعنا  معن للعيط معن معواد 

 األذنعينمون  يعث لشعمل هعذه المعواد ذات اللنوجعة المنلفضعة لصعمي  قنعاة يلياالكرتلك والفينايل والسع
 األذنين, وهذه األنواع من سدادات األذنينشمل لصمي   لتألذها بالجاهها الداللي بعد ان يت  ءغا

يجب ان لراقب بشمل دور  اما النوع االلر المصنع دالعل المعامعل فيجعب مراقبتعه لفتعرة لتعراوح معن 
سعنوات, وفععي  عات لعرءععت العر ان معاو او قسععاوة او لشعققات او مرلععديها لععرض لععنقص  5العر  3

   فيجب فحصها واستبدالها للضرورة.كج4,5او كسب 

 (Moulded in place  األذنينالمشملة في موءع السدادات  6/1/5

ولصعلب  األذنعينبعد ان يألعذ قالعب لصعمي   األذنينيت  ااالته من  األذنينفي هذا النوع من سدادات 
 الر  د ما ليمون جهاا لحماية السمع.

 ملبرتا ةالمصنعالسدادات  7/1/5

يرسعععل العععر المعمعععل وتسعععتلدا لتصعععنيع  األذنعععين  قالعععب لصعععمي  قنعععاة األذنعععينهعععذا النعععوع معععن سعععدادات 
 معدات  ماية السمع وتصنع منه العديد من المعدات  ماية وفقا للبيانات االصلية الصحيحة.

 الشبة سمعية والشبة مدلله األذنينسدادات  8/1/5

وهعععي مال معععة  األذنعععينقعععرون ناعمعععة لسعععد قنعععاة ذات الناعععا  ولتعععألف معععن  األذنعععينولععععر  بسعععدادات 
للحاالت التي يستلدا بها أجهنة قياس مت ررة االاالة وتممعن لبسعها بععدة أوجعه قعد يمعون فعو  العراس 

 او للف الراس او لحت الذقن. 

 (Ear muffs) األذنينواقيات  2/5
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مععن مععادة رغوتععة وللععبس  األذنععينل ععون صععلبة ومحاطععة بقالععب بالسععتيمي  ععوت  األذنععين واقيععاتاغلععب 
وهععي  اللارجيععة بأوءععاع ملتلفععة وفقععا لتعليمععات المصععنع ولسععاه  فععي  مايععة السععمع مععن المععؤثرات 

اللارجية ول عون  عاجنا للصعوت ولعوفر  مايعة لعألذن معن لاعر التععرض للضوءعاء  األذنينلغاي 
ولسعتعمل عنعدما ل عون شعدة  ديسعيبل  35 – 15العالية  يث لقوا بتقليل شدة الضوءاء في  عدود 

 (1-شمل رق    ديسيبل. 120 إلر 90الضوءاء في ممان العمل من 

 سأالر  بخوذة ةالمرفق األذنينواقيات  3/5

س قابلععة لااالععة مععن اجععل عمليععات االسععتبدات والصععيانة كمععا أالععر  بلععوذةهععي عبععارة عععن واقيععات مرفقععة 
 للحمايععة مععن الضععجيج. األذنععينيممععن ان يععت  لحرتمهععا لسععماع بشععمل واءععص وععععادة ءععغاها علععر 

 (1-شمل رق   
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 (1-شمل رق                                                        
 
 

 المتطلبات الفنية-6

 
 واالعتمادالتدريب  1/6

وسعععدادات  األذنعععينواقيعععات يجعععب علعععر جميعععع المعععوظفين  ضعععور دورة لدرتبيعععة فعععي اسعععتلداا  1/1/6
 .األذنين

 .التدرتب يجب ان يشمل الجانبين النظر  والعملي 2/1/6

أماا المدرأ وال  األذنينوسدادات  األذنينواقيات يجب أن يقوا كل موظف علر  دة بلبس  3/1/6
 .يقبل التدرتب الجماعي علر اللبس للتأكد من مناسبة المعدات للمستلدا

 .يجب  فظ سجالت التدرتب لدى صا ب العمل 4/1/6

يجب ان يت  لقدي  التدرتب عن طرتق مراكعن لعدرتب مؤهلعة ومرلصعة وتقعدا التعدرتب معدرأ  5/1/6
 معتمد

 المدرأ معتمدا.التدرتب الداللي مقبوت إذا كان  6/1/6

 يجب إعادة التدرتب عند الحاجة 7/1/6

 
 محتوى التدريب 2/6

 :يجب لدرتب جميع الموظفين علر

 المناسبة. األذنينوسدادات  األذنينواقيات كيفية التيار  1/2/6

 .األذنينوسدادات  األذنينواقيات الحماية الذ  لقدمه مستوى  2/2/6

 .التيار المقاس المناسب 3/2/6

 . األذنينوسدادات  األذنينواقيات ستلداا طرتقة ا 4/2/6

 ولاهيرها من الملوثات. األذنينوسدادات  األذنينواقيات لنظيف  5/2/6

 الكتشا  العيوأ والتلف. األذنينوسدادات  األذنينواقيات لالفحص البصر   6/2/6
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 الفحص واالختبار  3/6

 .بصرتا قبل االستلداا األذنينوسدادات  األذنينواقيات يجب فحص جميع  1/3/6

بععالقرأ مععن مععواد كيميا يععة يجععب التأكععد مععن عععدا للوثهععا نظععرا  األذنععينعنععد اسععتلداا سععدادات  2/3/6
 .  األذنينلدلولها إلر دالل 

 شهرتا. األذنينوسدادات  األذنينواقيات يجب فحص جميع  3/3/6

 الفحص يجب أن يشمل: 4/3/6

  األذنينواقيات في  األذنينمرونة األجناء اللينة لاصة غااء . 

 سالمة الشمل اللارجي وعدا لغيره 

  وجود أ  لشققاتعدا 

 .لدى صا ب العمل الشهر  يجب  فظ سجالت الفحص  5/3/6

 مباشره من واقيات األذنين وسدادات األذن التالفة.  صالتلل 6/3/6

 
 الصيانة 4/6

 .  إذا ظهرت أ  عالمات للف عليها األذنينوسدادات  األذنينواقيات استبدات جميع يجب  1/4/6

 الصيانة الرولينية.الفحص و يجب أن يمون لنظيف القفااات ولاهيرها جنءا من برنامج  2/4/6

 .الشركة المصنعةيجب أن يمون إجراء التنظيف والتاهير وفقا لتعليمات  3/4/6

 
 التخزين 5/6

 سععب لوصعععيات  فععي ممععان آمعععن ومناسععب األذنعععينوسععدادات  األذنععينواقيعععات يجععب للععنتن  1/5/6
 .المصّنع

 يجب أال يتعرض ممان التلنتن ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة والرطوبة العالية. 2/5/6
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 التخلص 6/6

 الشركة المصنعة. سب لوصيات  األذنينوسدادات  األذنينواقيات يجب التللص من  1/6/6

 إذا: األذنينوسدادات  األذنينواقيات يجب التللص من  2/6/6

 مرونتها  تفقد 

 لغير شملها اللارجي 

 ظهرت فيها لشققات 

التعي لع  العتللص منهعا لضعمان ععدا  األذنعينوسدادات  األذنينواقيات يجب أن لتلف جميع  3/6/6
 استلدامها مرة ألرى.
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 المراجع

  •     BS EN 352-1:2002 Hearing protectors — General requirements — Part 1: Ear-Muffs 

•     BS EN 352-2:2002 Hearing protectors —General requirements — Part 2: Ear-plugs 

•     ANSI Z94.2-2014 Hearing protection devices — Performance, selection, care, and use 
 


