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 مقدمة

 

السععععععلمة لال عععععع ة مليل إجراءاو بإعدام قامت الهيئة السععععععللموة لاتلااععععععساو لالتةا    لال لم  
السعععععععلمة" لةي ن اش  عط ا عععععععوراصاو السعععععععلمة لال ععععععع ة التهن ة  لخلذ " التهن ة في بيئة اللتل

لالامايط في جت ع الت االو بلد اسععععععععولراف التلااععععععععساو الا اسعععععععع ة اللر  ة لا جن  ة لالت لساو 
 الترجع ة ذاو ال اة. 
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 تمهيد

، عالم ال ععععععناعةا كثر انوشععععععاشا في ال لامث التهن ة  حد ةي حلامث إاععععععابة الر   
 ولرف اللد د مط اللتال لإلاعععاباولخااعععة في اعععناعة ال ناء لالوشعععييد.  ل عا   

 إاابة في الر  . اللفا  نو  ةال 

  ماكط اللتل ةي  تا  اي: الر   فيااباو إلالتخاصر الرئ س ة  

 إااباو الر   النات ة عط سةلط جسم عا ه. 
 ش   اللامل ب سم ااب ثابت. اشتطا عط  النات ة اإلااباو 
  س ب ادمة  هر ائ ةم دش  هر ائي وتكط ان وعندما  لم  اللامل . 

لا د بشعععكل فلال مط مخاصر إاعععابة الر   و ب اسعععوخدا  نلن مناسعععب مط خلذاو 
 ين غي لخلذ  السععععلمة التخواش   ن تا ي بل بلد الا ا  بو ايل التخاصر ل  السععععلمة

بتا في ذلك امو عععال ال عععدماو لمةالمة  حسعععب التلا ير اللالت ة موطا او ا ماء
ناسععععععععععععععب مع وو؛ لتكلن قاباة لاولد ل لالو اش الكهر ائي خطاش لال تاوة مط  االخوراق

 اللقت.ص  لة االسوخدا  للوكلن مري ة في ذاو 

عاى نوائج ت ايل  إذا لم  وم اخو اشةا بناء  فلالة  خلذ  السعععلمة ال وتكط  بدا  ن تكلن 
اسععععوخدا  خلذ  السععععلمة، لمط  اعععع  غ للغرفما لم  وم اشتداؤةا بشععععكل التخاصر ل 

ائ ة ا خرى. حيث  ن غي ا ةت ة  ال تكلن "خلذ  السععععععععععععععلمة" بد ل عط الودابير اللق
 لال ال  مط الت عععععععععععععدشت د  لاسعععععععععععععلمة لال د مط التخاصر لالسععععععععععععع طر  عايها االخذ ب

 السلمة  ت د  لحيد لاسلمة اثناء اللتل.االعوتام فةط عاى خلذ  

 

وتكط  ن تلفر حتاوة  السعععععععاقط لالخلذاو السعععععععلمة تةال فةط مط  ت ة الةل  لا سعععععععم 
 .خطر االاطدا كاماة لار   مط 
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 متطلبات خوذة السالمة
 

 المجال-1

الولجيهاو  ل ذلك الت اييطالسن ة لاتلشم ط لالت ععععنليط  التلااععععساو الدليل لفر ةذا 
الذ ط ولتالن في مكان اللتل مهتا  اللامايطاللتل  ل  ل ت ع  اعععععععع ا اإلش ععععععععاموة 

لال  التخاصر التولقلة إلاابة الر   خلل اللتل اللظ ف ة لالقاوة مطكانت اسوهم 
 اللسكرية.تشتل الخلذاو الرياض ة ال 

 التعريفات-2

 :(Helmet) السالمة خوذة 1/2

الا لاو، التشعععععععععععاش إليها س تا  اي باسعععععععععععم "خلذ "، تهدم في التةا  ا لل إلى حتاوة 
 ل ا جسععععا  ال ععععا ة الثابوة  النات ة عطاالاععععابة مط ال زء اللالي مط ش   مرتد ها 

 ال دماو الكهر ائ ة. التو ر ة  ل

 
 :(Shell) الخارجي للخوذة الغالف 2/2

 الشكل الخاشجي. ال زء ال اب الذي وغاف الخلذ  ليكلن 

 
 (:peak) مقدمة الخوذة 3/2

 الزيام  لال رلز مط الخلذ  لالتتود  فلق اللينيط.

 
 (:brimالخوذة ) حافة 4/2

 خلذ .بالغلم الخاشجي لااإلصاش الذي و  ط  ةي

 
 :(harnessاالجزاء ) حامل 5/2
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 ةل اله كل الذي و تل اجزاء الخلذ  الذي  لفر:

 الخلذ  عاى الر   ( ال ساظ عاى ث او 

 خلل ال ر ة. ال دماو ( امو ال 

 الخلذ ، الخلذ ، حزا  ععععععععريط  الر  ،ملحظة وشععععععععوتل حامل االجزاء عاى   ععععععععريط 
 تا وضام لها اجزاء اخرى مط ق ل الُت نع(. لش 

 
 (:headbandالخوذة ) شريط 6/2

ال جزئ ا  بالرا  اعاى اللينيط عاى  عععععععععععععكل م  ط  و  ط  ا ا  جزء مط حامل االجزاء 
 مائري.    

 
 (:nape strapالخوذة ) حزام 7/2

مسعععععولى  عععععريط الخلذ  لقد وكلن في   سعععععسلحزا  قابل لاولد ل ملضعععععلن خاف الر   
 بل  االح ان جزءا  منه.

 
 (:cradleحامل االجزاء ) مهد 8/2

لةل مخواف عط  م ا ععععععععر ،حامل االجزاء لالذي  و ععععععععل مع الر    اللالي مطال زء 
  ريط الخلذ  لحزامها.

 
 :(cushioning) الوسادة 9/2

 مام  تسوخد  لو سيط شاحة لشفاه ة االسوخدا  لاخلذ .

 
 (:-tapes cushioning anti) لالرتجاجالمضادة  ألشرطةا 10/2

 .ال ر  ة خلل ال ر ة لتتوص الطاقةلةي ن اش  عط   رصة تدعم 

 
 (:sweatband)االجزاء حامل  عصابة 11/2
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الخلذ  التةابل لر   التسوخد  لو سيط  الداخاي  ريطما ق لوغط ة السطغ ا مامي 
قشعععععر  الخلذ  الوي تسعععععتغ بدخلل الهلاء  التلجلم  فيالثةل   مسعععععولى شاحة مرتد ها.

 .الى ماخل الخلذ 

 
 (:chin strapالذقن ) حزام 12/2

 حزا  الذي وكلن ت ت الذقط لاتساعد  في تأميط لتث يت الخلذ  عاى الر  .

 

 لةي (:helmet accessoriesوملحقات خوذة الستتتتتتالمة ) مستتتتتتتلزمات 13/2
م تلعة لاسععععععععععععععلة مط التا ةاو وتكط تر ي ها عاى الخلذاو ل لاها  كثر ملءمة 

 لظرلم اللتل التوغير .

 الرق ة،لةي توتثل في اي  جزاء إضععععاس ة   راف خااععععة مثل حزا  الذقط، لحامي 
 لخلفه. لحتاوة اللجه لحتاوة الستع الر  ،م اب غ ل جهز  

ةل جهاز وسععععععععععععععوخد  ل تاوة اللجه الكامل لاترتدي مط مخاصر الوأثير  :اللجهحامي 
مط ا جسعععععععععا  الطائر  لحطا   ل الاهب الك ت ائ ة  ل السعععععععععلائل الوي و وتل  ن تكلن 

 موطا ر  الخ.

 االماكط التظاتةم عععععععع او  لضععععععععع فلق الر   لالتل في الايل  ل  :الر   م ععععععععاب غ
 كا نساق لاالماكط الت  لش .

ن اش  عط  ما  م عععتتة لوغط ة نذان الشعععخص لغرف حتاوة السعععتع  :ا ذنيط طاء 
  ل لغرف الدمء في ا جلاء ال اشم .
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 والمسؤوليات األدوار-3
 صاحب العمل 1/3

 عاى ااحب اللتل الوأكد مط:

 التناس ة حسب ص  لة اللتل لمخاصر . خلذاو السلمةتلفير  1/1/3

الوأكد مط لجلم اإل عععععععععرام التسعععععععععوتر عاى اللامايط لاوأكد مط اسعععععععععوخدامهم  2/1/3
  ثناء اللتل.  لخلذاو السلمة

التناسعععععععععع ة  خلذاو السععععععععععلمةتدشيب اللامايط عاى   ف ة اخو اش لاسععععععععععوخدا   3/1/3
 لط  لة اللتل.

خلذاو  الخو عععاشالا عععا  بلتعععل تةي م لاتخعععاصر بشععععععععععععععكعععل ملشي ل يئعععة اللتعععل  4/1/3
 السلمة.

الوأكد مط الا ا  بالس ص النظري لخلذ  السععععععععععععععلمة لوأكد مط اععععععععععععععلحيوها  5/1/3
 بلاسطة اللامايط.

 خلذ  السعععععععلمةالوأكد مط عد  بدء اللتل في حال عد  الوزا  اللتال باشتداء  6/1/3
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 لاوةام اللتل موى ما تم االخلل بهذا ا مر.

 .السلمةلخلذاو تلفير لسائل الوخزيط اآلمنة لالتناس ة  7/1/3

 حسب ال اجة.  خلذاو السلمةتلفير الودشيب التوخ ص السوخدا   8/1/3

خلذ   اشتداءفي  ماكط اللتل الوي توطاب  اإلش عععاموةلضعععع للحاو السعععلمة  9/1/3
 با نظتة. لللوزا السلمة لوذ ير اللتال 

الوأكد مط الا ا  بالس ص النظري لخلذ  السععععععععععععلمة لوأكد مط اععععععععععععلحيوها  10/1/3
 بلاسطة اللامايط.

إعدام قائتة تشتل  ل  نلان خلذاو السلمة التسوخدمة في التنشأ  لالا ا   11/1/3
 بو د ثها بشكل ملشي.

 

 السالمة مفتش 2/3

 عاى مسوش السلمة:

 التناس ة لالامايط. خلذاو السلمةالوأكد مط تلفر  1/2/3

 التسوخدمة لط  لة اللتل لمخاصر . خلذ  السلمةالوأكد مط مناس ة  2/2/3

لالواشيخ الت دم النوهاء فلال ة  خلذاو السععععععععععععععلمةمراجلة تلاشيخ ت ععععععععععععععن ع  3/2/3
 اسوخدامها.

 .خلذاو السلمةالوأكد مط الوخزيط اآلمط لالتناسب ل 4/2/3

 .خلذاو السلمةموابلة قلائم الودشيب لالوأةيل عاى اسوخدا   5/2/3

خلذ   باشتداءل  ععععععر التخالساو التولاةة  السععععععلمة الوسو شعععععع ةالا ا  ب لالو  6/2/3
 السلمة لملال وها.

خلذ  السلمة لتنع حدلث  باشتداء االلوزا الا ا  ب تلو تلعلية ل  ان  ةت ة  7/2/3
  ي  ااباو بالر  .

 
 المشرف 3/3
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 عاى مشرم ملقع اللتل:

 ال دء باللتل.التناس ة ق ل خلذاو السلمة تزليد اللامايط ب 1/3/3

 .باللتلق ل ال دء  خلذاو السلمةالوأكد مط الح ة لسلمة  /2/3/3

 لخلذاو السععععععلمةاإل ععععععرام التسععععععوتر عاى اللامايط لاوأكد مط اسععععععوخدامهم  3/3/3
  ثناء اللتل. 

الوأكد مط  ن جت ع اللامايط بالتلقع م ةايط لمدش يط عاى   ف ة اسععععععععععععوخدا   4/3/3
 .خلذاو السلمة

لاللقاوة مط  للسععععععععععععوخدا اععععععععععععلحيوها من لالوأكد  خلذاو السععععععععععععلمةف ص  5/3/3
 الخطر.

خلذاو عد  السععععععععععععععتاو بال دء باللتل في إال بلد الوأكد مط االلوزا  باشتداء  6/3/3
 .بهذه التوطا اولاوةام اللتل في حال االخلل  السلمة

 .بشكل نمط لمناسب وتنع تاسها خلذاو السلمةتخزيط الوأكد مط  7/3/3

 

 العامل 4/3

 اللامل عا ه عد  مسئلل او و ب عا ه االلوزا  بها:

 في  ماكط اللتل الوي  وطاب ل سها. خلذاو السلمةااللوزا  باشتداء  1/4/3

 لتخزينها بشكل مناسب. خلذ  السلمةال ساظ عاى سلمة  2/4/3

 ل لجلم  خلذ  السععععععععلمةاإلبلغ الت ا ععععععععر في حال انوهاء تاشيخ اععععععععلح ة  3/4/3
 عيل  بها.

خلذ  السععلمة  لاسععوخدا الوأكد مط ح ععلله عاى الودشيب عاى   ف ة ف ص  4/4/3
 .ق ل بداء اللتل

 

 :االحكام العامة-4
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( لحععععامععععل االجزاء shell   لم خععععاشجي ن توكلن الخلذ  عاى االقععععل مط  1/4
 harness.) 

و ب ان   خذ في ال س ان عد   التسوخد  بشر م  مع اجزاء الخلذ  الوي تول 2/4
مط   ععععابهها بال سععععاسعععع ة ال ما  اإلاععععابةنلن مط االاععععاباو ال عععع  ة   ياحداثها 
 .االضراش

 ن غي ان تكلن الخلذ خال ة مط ال لام ال ام  ال الخشعععنة لالوي قد تسععع ب  ي  3/4
 ضرش لاتسوخد .

لالوث يت  ن تكلن الخلذ  م ععععععععتتة لم ععععععععنلة ب يث تكلن ذاو قابا ة لاولد ل  4/4
 بسهللة.

 الو ععععععععععععععت م الوأثير عاى ن تكلن خلذاو السععععععععععععععلمة مري ة قدش اإلمكان ملن  5/4
 .لالساعا ة

يععث ال  وم تلععد اععه الخلذ  و ععب ان و ععععععععععععععتم حبعع ي نظععا  تلععد ععل مععدمج ماخععل  6/4
 ل شكل  ير ا  غ.بطريةة خاصئة 

الولا تاو لاالحو اصاو  جت ع ن  رافق التنوج نشععر  مط ال هة الت ععنلة ت لي  7/4
 لالو ذ راو بالاغويط اللر  ة لاالن ايزية.

 وتنع تدالل الخلذ بيط اال خال اال بلد عتا ة الونظ ف لالغسيل لها. 8/4

السعععععععععععللموة في الهيئة  لاللالت ة التلوتد ملوتد مط التخو راو الت ا ة مطابةة ل  9/4
 لالتةا    لال لم . التلااساو

لةي م تلعة لاسلة ( helmet accessories  لما ةاو الخلذ مسوازماو  10/4
مط التا ةععععاو وتكط تر ي هععععا عاى الخلذاو ل لاهععععا  كثر ملءمععععة لظرلم اللتععععل 

 التوغير .

 :(labelingلاتنوج   الولض   ةللماو ال 11/4

 ل قالتنوج التلضعععععععلعة عا ه مط  وسعععععععتى علماو و لي  ل خلذ  عاى ما و ب  ن
 الوالي: الن ل عاى ال هة الت نلة

 .لها الل يل الت اي ل  اسم ل اد الشر ة الت نلة 1/11/4
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 تاشيخ ال نع. 2/11/4

الخلذ  ليوم لضععععععععععععععع ذلعععك في  ل  مط  لم  لالغرف منهعععا نلن الخلذ  3/11/4
 .االجزاء لحامل

 اللتر االفوراضي لاتنوج. 4/11/4

 الخلذ .ح م لنلن مةا  ل  5/11/4

 لاتسوخد . لاض ة لمرئ ةو ب  ن تكلن  6/11/4

 
 واالستختتتدام:االختيتار -5

 الخوذة:المبادئ العامة الستخدام  1/5

تلرف خطر  ا نتا  انت ةنالك لجلم احوتال ة خلذ  السععععععععععععععلمة اشتداء وم  1/1/5
 اللامل لألجسا  الساقطة.

 ا نتا تكلن احوتال ة اشتطا  اللامل بأي جسم ااب ثابت. 2/1/5

ات عععععععععععععععال ش   اللامل بأي جسععععععععععععععم ذل مخاصر خطر ا نتا تكلن احوتال ة  3/1/5
 كهر ائ ة.

 لالتسععععععععععععععوازماو اللزمةو ب  ن وكلن اخو اش الخلذ  مولافق مع التا ةاو  4/1/5
 ل ذلك ملداو اللقاوة الشخ  ة ب يث تكلن  اها تظل فلالة.

 

 تقييم المخاطر: 2/5

لسععععععععع ب  تهد دقد تشعععععععععكل  الويالت وتاة  ا خطاشو ب إجراء تةي م التخاصر لو د د 
 لضعععععععععع، لد تةي م التخاصر  وم ل  .بهإلاعععععععععابة الر   اثناء اللتل الذي  وليط الا ا  

بتا  ضععلابط الهندسعع ة  ل اإلماشية الكسياة الةضععاء عاى الخطر ال الوةايل منه الودابير
ليوم بناء  عاى ذلك  ذلك.في ذلك الوغييراو التولقلة في سير اللتل إن اضطر الى 

 التطال ة.ت د د ملااساو الخلذ  
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 انواع الخوذ: 3/5

 النلن االلل لا تاوة مط سةلط االجسا  مط االعاى  1/3/5

 النلن الثاني لا تاوة مط سةلط االجسا  مط االعاى لمط ال لانب  2/3/5

 لةنالك تلزيع ةذه االنلان الى ثلثة اقسا :

 لفر ال تاوة مط ال ععععععععععععععدماو لمط االخوراق لمط الو اش الةسععععععععععععععم االلل: اللا  لةل  
 فللت. 2200الكهر ائي بدشجة م دلم  

ماو لمط االخوراق لمط  تاوة الكهر ائ ة  لفر ال تاوة مط ال ععععععععععدالةسععععععععععم الثاني: ال 
 فللت. 20000هر ائي اللالي الو اش الك

مط الو اش  الةسعععععععععععععم الثالث:  لفر ال تاوة مط ال عععععععععععععدماو لاالخوراق لال  لجد حتاوة 
 الكهر ائي.

 .الةسم الرابع: الخلذاو التسوخدمة في  عتال الا ا         

 
 الخوذ: ألوان 4/5

سعععلم تلفر  فضعععل انلكا  حراشي ل الوالي ةي  ا للان السات ةخلذاو السعععلمة مع 
فإن الخلذاو ال  ضعععععاء مناسععععع ة ل يئة اللتل ذاو ظرلم  ال اش  للذلكتناسعععععب ال يئة 

الوي توطاب  ق ى قدش مط اللضلو مثل بيئاو اللتل  ا ماكطاإلضاء  السيئة. في 
في ا ماكط الت  ععععععععععععععلش  لالضعععععععععععععع ةة  ا نساق لتوطاب للن خلذاو و ب  ن وكلن 

ساء  ت ثر عاى   اللاكسععععععة لالسسععععععسلشية حيث ال ا للانلاضععععععغ  از  حينها اسععععععوخدا  
 الخلذ .

 
 الخوذة:ات قمستلزمات وملح 5/5

ةناك م تلعة لاسععععععلة مط التا ةاو الوي وتكط تر ي ها عاى خلذ  السععععععلمة ل لاها 
، اللجهحامي  الذقط،حزا   عاى سععععععععع يل التثال كثر ملءمة لظرلم اللتل التوغير . 

 ن إضععععافة تاك  االعو اش ن غي  ن   خذ في عيط . لم ععععاب غ الر   طاء لألذنيط، 
الخلذ   نغي  ن تكلن مولافةة ملها لمطابق لولا تاو الشععععععععععععععر ة  التسععععععععععععععوازماو إلى

 الت نلة ب يث ال   ثر عاى  ساءتها.
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 السالمة:لخوذ والتخزين العناية -6

  لنظافة:ا 1/6

 لاععى بونظ ف الخلذ بشععكل ملشي لمنوظم لعا ه  از   ن تكلن الخلذ م ععنلعة مط 
 سا  ليسهل عتا ة الونظ ف لقابايوها لذلكملام قلية لعاى ن ل 

ل شعععععكل عا ، وسضعععععل ات ان صرق الغسعععععيل اللاموة باسعععععوخدا  التاء الداف  لال عععععابلن 
ال   تا ،الغسععععععيل سععععععهل لالخلذ  إزالة حامل االجزاء مط قشععععععر   ن غي   اس ة.لتلو ر 

لوي ش تا  ن غ باسوخدا  التذ  او  ل التاء الساخط جدا  ل التلام الكا طة الةاس ة ا
  في حدلث تاف لاخلذ . توس ب

و ب عاى التسوخدميط متاشسة ال ذش الشد د في اخو اش لتر يب التا ةاو. إضافة 
التا ةاو إلى الخلذ  قد ت ثر سععععععععععععععا ا عاى مسععععععععععععععولى ال تاوة التسورف لي ب عاى 
التسععععععععوخد  الوأكد مط  ن  ي ما ق مولافق مع الخلذ  حيث تلو ر ال هة الت ععععععععنلة 

خللة في ت  ان التا ةاو لالتسععععععععوازماو االكسععععععععسععععععععلاشية لالتسورف تر ي ها ال هة الت
 عاى الخلذ . 

 التخزين: 2/6

و ب  ن تكلن خلذاو السلمة مخزنة بشكل ا  غ في مكان نمط بليدا  عط   لة 
ال الرصل ة  لن الولرف عاى التدى الطليل لواك  لال راش  التسرصةالشت  الت ا ر  

 ةال مط قل  ل ساء  الخلذ.والظرلم ال يئ ة وتكط  ن 

عاى سعععععععععععععع يل التثال، ال  ن غي االحوساظ بخلذ  السععععععععععععععلمة عاى شم النافذ  الخاف ة 
 الخلذ . ساء  اس اش  حيث ضلء الشت  لاشتسان مشجة ال راش  قد وس ب تدةلش ل

وخزيط خلذاو السلمة لا تاوة مط الوالث،  ل ل خزاناوو ب تلفير  رم تخزيط  ل 
الوخزيط وسضععععععععل  ن وكلن ملجلما عند مدخل مكان اللتل ب يث  ل  ةذاالضععععععععرش. 

 م ا ر .عند الدخلل خلذته   رتدي خص وتكط  ن 

 والصيانة: الفحص 3/6
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 ل ععذلععك ما ةععاواالجزاء  الغلم لحععامععلو ععب ف ص جت ع التكلنععاو مط  1/3/6
لن عتا ة ال ععععععععععععع انة عاى كلت از   ن تكلن بشعععععععععععععكل مرئي عاى ا قل  الخلذ  حيث

 ي  ل  تشعععععةةاوخدلش  ل  ل علماو  ي  لذلك لتلحظةمر  لاحد    سععععع لن ااالقل 
السععععوخدا  بسععععلء ار الوأثمط ا ضععععراش الناجتة عط   ل  يرةا تغير في  لم الخلذ 

 لالكساء   ل  ير الت ععععععععععععععرو بها لالوي قد تةال مط مشجة ا مان لالولد لو الخاصئة
 لاخلذ .

 ضععراش  ل  بها الوي وظهرال تاك  االةوراءت ععدش ااععلاو نو  ة  الوي الخلذ 2/3/6
و ب سعععععععع  ها فلشا مط الخدمة لالوخاص منها  حيث في الغلم الخاشجي لهاتدةلش 

 (.تتاما تواف 

 عععامل قطلهعععا مع خلذ اخرى تخواف في النلن اجزاء الخلذ  العععداخا عععة وتنع ت 3/3/6
 .التخواف متا قد ولد تةايل  في فلاليوهاو ت م لذاو ال لالغرف

بها مط ق ل الشععر ة الت ععنلة  التلاععيتوم اعع انة الخلذ  باسععوخدا  الطرق  4/3/6
 لعام  وتكط تنظ ف الخلذاو مع التنظساو الخف سة لالت اه الدافئة.

و ب عاى التسععوخدميط ال ذش الشععد د في اخو اش لتر يب التا ةاو. إضععافة  5/3/6
ي ب عاى التسعععععععععوخد  ل التا ةاو إلى الخلذ  قد ت ثر سعععععععععا ا عاى مسعععععععععولى ال تاوة 

 .خلذ المولافق مع وكلن  ب يث مسواز  ل  الوأكد مط  ن  ي ما ق

 1ةري ا الضععععععععغط عاى الغلم الخاشجي لخلذ  السععععععععلمة مط ال لانب باليد ت 6/3/6
بسععرعة  الط  لي نش ثم  وم شفع الضععغط عط الغلم البد  ن الغلم وللم للضععله 

خلذ    وم اسو دال الط  ليعند ظهلش  ي تشةةاو  ل عد  علم  الغلم الى لضلة 
 السلمة.

 
 عمر المنتج: 4/6

 ععععععععععععةلق فيها م  ععععععععععععر  ل  ي  الظاةر الوسوت ل   لم الخلذ للن  قد وشععععععععععععير تغير
 لين غي الوخاص مط ةذه الخلذاو فةدان الةل  لالتوانة في ذلك التنوجلإلى لضععععلسها 
الناجتة عط  لجلم لألضراشالدالة عاى  مط تاك الت  راو ي  إن لجلمو في ال ال

 .الوأثير لالودةلش نو  ة  ثر  االسوخدا  لسلء   ذلك
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 3ال تةعععل عط  الخلذ  الخعععاشجيلقععد  ظهرو االخو عععاشاو التيعععدان عععة  ن ح عععا   لم 
 سععععععععرن  االجزاء بلتير سععععععععنلاو مط لقت ال دء في اللتل. لقد تودةلش مكلناو حامل 

في الخدمة، ل الوالي  ن غي االسععععولاضععععة عط عنااععععر حامل االجزاء عاى فوراو ال 
 تزيد عط سنويط.

الوي  وم اسععععععععععوخدامها بشععععععععععكل  ير منوظم اصلل عترا  لةي لخلذاو قد تكلن بل  ا
الترتسلة ا لسععععععععععال لمشجاو ال راش  عط الشععععععععععت ، ل تخزينها بليدا عط   ععععععععععلة يوم ل 

 ضرش لاضغ. الإذا  ان  لتواف التسوخد  بانوظا  تس ص مط ق ل

عاى اللك  مط ذلك، قد ت واج الخلذاو الوي تسعععععععععععوخد  في الظرلم الةاسععععععععععع ة مط 
  شكل موكرش.ل   كثرمشجة ال راش   ل سيئة الوخزيط، إلى اسو دالها 

 

 :والتأهيلالتدريب -7

مع ضرلش   بلد  لغاو ال دء باللتل ق لالودشيب التناسب لكل مسوخد   تةدوملين غي 
 التناسب. الودشيبتلضغ تاةيهم الوي الودشيب لالامايط  تلفير س لو

 
 وينبغي أن يشمل نطاق التدريب ما يلي:

 .مخاصر إاابة الر   في  ماكط اللتل 
   الودابير اللقائ ة إلاابة الر.  
 السلمة.خلذاو  اةت ة  
 اشتداؤةا االلقاو الوي  ن غي فيها.  
 لالتس لل او الةانلن ة.اللاج او ب االلوزاماو 
   السلمة.حلل   ف ة لنل ة عتل خلذ   ا ساسيالت د 
 .الطريةة التناس ة للشتداء 
  تر يها.اسوخدا  التا ةاو لصرق صرق 
 التتاشساو اآلمنة  مثل االخو اش ق ل االسوخدا (؛ 
  عايها. لال  انةافظة ك ف ة الت 
 عتر الخلذ  االفوراضي. 

 .فةط ا تاوةللين غي تذ ير التسوخدميط بأن خلذ  السلمة ةي 
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 اعععععععععععععاباو الر   لذلك بإزالة الخطر مط ين غي اتخاذ تدابير لقائ ة مناسععععععععععععع ة لتنع ل 
 .االحو اصاو ل  باتخاذم دشه بلد تةي م التخاصر ب لشه ا   ة لمق ةة 
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