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تنظيم موقع العمل



نظرة عامة

والمسئوليات المهام•
معينة مناطق•
والسالمة الصحة•
اليومية اإلدارة•

Presenter
Presentation Notes
هناك أربعة فصول رئيسية في هذه المحاضرة:- المهام والمسئوليات = من يفعل ماذا في موقع العمل- مناطق معينة = تقدم معلومات عن المناطق العديدة التي يجب الإعداد لها، مثل منطقة التطهير، ومنطقة تخزين النفايات، ...- الصحة والسلامة = موجز عن أهم النقاط التي تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالصحة والسلامة- الإدارة اليومية = تذكرة بالروتين اليومي في موقع العملوتبين الصورة مثالاً لحماية منطقة نظيفة : تحتجز الشبكة الخضراء (شبكة دقيقة النسيج، تستخدم في السقالات) قطيرات النفط 



المهام والمسئوليات في موقع العمل

العمل موقع إدارة عن مسئول :الشاطئ مدير•
 وٕاصالح ومراجعة، تداول، عن مسئول :المعدات مشرف•

المعدات
  موقع في والسالمة الصحة عن مسئول :السالمة مسئول•

 اقتضى إذا الطبية للمنشآت النقل عن مسئول + العمل
األمر

Presenter
Presentation Notes
يعد مدير الشاطئ مسئولاً عن تنسيق عملية الاستجابة مع سلطات الاستجابة، وتنظيم فريق العمل واللوجستيان ذات الصلة، بما في ذلك مراعاة الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية (ويتضح ذلك في كتيب ”إدارة متطوعي التسرب النفطي“ صفحة 27)يشارك مشرف المعدات في عملية التنظيف ويقيّيم حالة وكفاءة معدات الاستجابة، كما يتأكد من التطهير الصحيح عقب العمليات ويقدم كافة الأدوات المطلوبة للعاملين (ويتضح ذلك في كتيب ”إدارة متطوعى التسرب النفطي“ صفحة 27) أما مسئول السلامة فهو مسئول عن تحديد إجراءات وخطوات السلامة في موقع العمل، وتقرير أى ملابس الوقاية التى يجب ارتدائها، كما يطلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر



تنظيم موقع العمل

نقل المخلفات السائلة

منطقة نخزين 
عمليات التنظيفالمخلفات السائلة

األدوات 
والمعدات

مخرج

منطقة تطهيرمدخل

نقل المخلفات 
الصلبة

منطقة نخزين 
المخلفات الصلبة

منطقة الراحة

Presenter
Presentation Notes
تمثل هذه الصورة تنظيم موقع العمل، مع توضيح كافة المناطق التى سيتم وصفها في شرائح العرض التالية:- المنطقة الملوثة (= ”عمليات التنظيف“)- منطقة الراحة (الاستراحة)- منطقة تخزين الأدوات والماكينات- مناطق تخزين النفايات الرئيسية- المناطق التي تم تطهيرها للعاملين والمعداتتم التقاط هذه الصورة في لبنان



المنطقة الملوثة

التنظيف عمليات تتم حيث•
لدخولا حظر•
 مالبس العاملين كافة ارتداء•

الشخصية الوقاية
ملوثة الغير المناطق حماية•
السائلة النفايات كافة استعادة•

Presenter
Presentation Notes
يجب حظر الدخول للمنطقة الملوثة وقصره على العاملين والقائمين بعملية المسح،...، وكل المشتركين في عملية الاستجابة لتسرب النفط. ويحظر دخول العامة لأسباب خاصة بالسلامة (لعدم التلوث بالنفط أو التأذي)، وأيضًا لمنع تعطيلهم للعاملين ونشر النفط في المناطق النظيفة.يجب على جميع العاملين ارتداء ملابس وقاية شخصية مناسبة (ملائمة لنوع النفط، والطقس، وظروف العمل...)كما يجب حماية المناطق الغير ملوثة بالنفط أو التي تم تنظيفها بالفعل : باستخدام الأنسجة الأرضية لتغطية الأرض والصخور، الشبكات الدقيقة النسيج للحيلولة دون وصول قطيرات النفط للمناطق النظيفة، والبطانات البلاستيكية... كما يجب استعادة كافة النفايات السائلة الناتجة عن العمليات، واستخدام المواد الماصة، والشبكات، والأنسجة الأرضية، أو حفر خندق واستعادة النفط باستخدام كاشطة أو مضخة و/أو المواد الماصة. وتبين الصورة عمليات تنظيف حاجز أمواج صغير. ويرتدي العاملون بدلات غير منسوجة وقفازات، بعضها من المشمع.وقد تم حفر خندق عند نهاية الحاجز لاستعادة المياه المشبعة بالنفط.كذلك يتم نشر المواد الماصة و الأنسجة الأرضية. 



)االستراحة(منطقة الراحة 
المالبس خلع غرف•
•(/ ) مياه دورات 
للشرب / لألكل / للراحة محمي مكان•
وساخنة باردة مشروبات•
الوجبات تناول يمكن•
أولية اسعافات حقيبة•
حريق طفاية•
اتصال وسائل•

Presenter
Presentation Notes
تعد منطقة الراحة ضرورية لصحة العاملين ولمعنوياتهم.ويجب أن تتضمن على الأقل:- غرفة خلع ملابس (حيث يقوم العاملين بتغيير ملابسهم) بها دواليب إن أمكن- دورات مياه (وفي بعض الدول، يكون لزامًا أن تكون دورات مياه الرجال والنساء منفصلة مع وجود صور توضيحية تبين ذلك). - مكان محمي (مثل خيمة) ولا سيما في حالة المطر أو الجو الحار أو البارد- مشروبات، على الأقل (مياه) باردة، وأيضًا ساخنة في حالة الطقس السئ. حيث يتعرق العاملون كثيرًا في بعض الحالات - إمكانية تناول الوجبات (السندوتشات أو الوجبات الساخنة) إذا لم يوجد مكان مجاور يستطيع العاملون تناول الطعام به- حقيبة اسعافات أولية للتعامل مع الإصابات الصغيرة البسيطة - طفاية حريق- وسائل اتصال للتواصل مع مركز القيادة ولطلب المساعدة الطبية عند الحاجةتبين الصورة في الأعلى خيمة يتم نفخها  لوضعها أثناء تدريبأما الصورة في الأسفل فتبين زجاجات مياه، شريط حاجز، صندوق معدات، صفائح قمامة، ... وعربة إطفاء في الخلف



منطقة تخزين األدوات والماكينات

      من قريبة مسطحة منطقة•
الموقع

...أكواخ، قمرات،/كبائن•
أمكن كلما غلقها يتم•
الصيانة أدوات•
التنظيف معدات•
اليومي الفحص•
         وسوائل زيوت، ماء، وقود،•

  أخرى

Presenter
Presentation Notes
تتكون هذه المنطقة من موقع مجهز للإصلاح والصيانة.ولتجنب الحوادث وأعطال معدات التنظيف، يجب أن يستخدم المعدات الأشخاص المدربين فقط، كما يجب فحص كافة المعدات بصفة دورية لضمان ملائمتها لإجراءات التشغيل والسلامة القياسية.ويجب إعداد جدول لصيانة المعدات يتم الالتزام به.كما يجب توافر الماكينات في كافة الأوقات لإصلاح المعدات المعطلة. ويجب توظيف ميكانيكي متفرغ في كل موقع عمل هام.في نهاية العمليات، قبل إعادة المعدات للمخزون، يجب فحص كل معدة، و التخلص منها أو استبدالها عند الضرورة وفيما عدا ذلك يتم تنظيفها، وإصلاحها ووضعها في الحاوية الأصلية لها مع الأجزاء الملحقة بها.يجب فحص مستويات البنزين، وزيت الديزل، والمياه، والزيوت، وما شابه، يوميًا وضبطها عند الحاجة.ويقوم بالصيانة ميكانيكي مؤهل. ويجب تنظيم عملية صيانة – إصلاح – تنظيف كل أسبوع. كما يجب فحص كافة الأدوات والمعدات وعدها يوميًا.وتحتاج بعض المعدات التنظيف أو النقع على الأقل (بعضها باستخدام المياه الجارية) يوميًا.ويجب فحص المعدات دوريًا لضمان السلامة والكفاءة.



)1(منطقة تخزين النفايات الرئيسية 

 وسائلأمام مرحلية مطقة•
المعالجة/النقل

القصير المدى•
النفايات صنف•
تعديلها تم حاويات استخدم•
...والشمس، المطر، من احميها•
الدخول إمنع /إرشادية عالمات ضع•

Presenter
Presentation Notes
يجب أن تقام منطقة تخزين نفايات رئيسية في كل موقع عمل (ويمكن أن تكون واحدة كافية لموقعي عمل إذا ما كانا قربين من بعضهما البعض) قبل بدء عمليات التنظيف.يجب تصنيف النفايات: افصل النفايات السائلة من الصلبة، ووفر حاوية للنفايات ”النظيفة“ (الغير ملوثة)، مثل عبوات معدات الوقاية الشخصية، زجاجات المياه ... وقم بالفصل بناءًا على المعالجة المستقبلية واتبع توصيات السلطة المعنية بمعالجة النفايات.وستستخدم هذه المنطقة أثناء العمليات ويجب فكها مع انتهاء موقع العمل. كما يجب إصلاح المنطقة إذا تدهورت حالتها أثناء العمليات.ويجب تفريغها بصفة دورية، حيث يتم نقل النفايات لمحطة المعالجة أو لمواقع تخزين أخرى.كما ينبغي أن تتوافر في مواقع تخزين النفايات الرئيسية معايير معينة:- القرب من موقع التنظيف- سهولة الوصول للطرق بالنسبة للناقلات الثقيلة- منطقة مسطحة بها مساحة كافية بعيدة عن المناطق الحساسة بيئيًا (نباتات، مياه جوفية) وبعيدة عن البحر، والمد والجزر والأمواج.بناءًا على حجم النفايات، وخصائص الموقع، وتوافر الحاويات، قم بإعداد: * تهيئة المنطقة* حفر إن كان ضروريًا* رصيف داخل السواتر الترابية * رصيف للأجسام الصلبة المعبأة والسوائل داخل صهريج. - قم بحماية المناطق باستخدام الاسطوانات البلاستيكية المانعة للماء- - قم بوضع حصى ناعم أو رمل على قاعدة منطقة التخزين لحماية الأغشية- استعد لإدارة مياه المطر أو النفايات السائلة - تأكد من وجود ملصقات صحيحة للحاويات لتجنب خلط الأنواع المختلفة من النفايات [سائلة، صلبة، لا تتحلل عضويًا (بلاستيك ملوث بالنفط، معدات تنظيف ملوثة)، تتحلل عضويًا (أعشاب بحرية ملوثة بالنفط، الحيوانات في منطقة معينة)] - تحكم في الدخول لمواقع التنظيف وقم بحماية طرق الدخول باستخدام البطانات و/أو الأنسجة الأرضية.تبين الصورة في الأعلى منطقة تخزين حيث توجد علامة أمام كل سلة تبين نوع النفايات التي يجب وضعها داخلها. والأرض محمية ببطانة من البلاستيك.أما الصورة السفلى فتبين حفرة محفورة في الجزء الأعلى من الشاطئ ومضادة للماء بواسطة بطانة من البلاستيك للحيلولة دون انتشار النفط. وفي نهاية العمليات يجب تفريغ الحفرة والتخلص من البطانة وعودة الموقع لطبيعته.  



)2(منطقة تخزين النفايات الرئيسية 

Presenter
Presentation Notes
توضح شريحة العرض هذه حاويات متعددة للنفاياتفعلى اليسار، توجد صناديق النفايات الصلبة. ويمكن أن تستخدم أيضًا للنفايات السائلة، شريطة عدم ملئها للحافة.أما الصور في الأعلى: فتبين سلال محاطة ببطانات من البلاستيك لتجنب تلوثها بالنفط إلى حد كبير ولجعلها مضادة للماء. ولاحظ أن جزءًا من البطانة يترك ليتدلى عند الحواف، حتى يمكن طيه على النفايات ولصقه بمجرد امتلاء السلة. ولقد تم توزيع البطانات البلاستيكية والأنسجة الأرضية تحت السلة لحماية الأرض.في الأسفل إلى اليسار: حاويات القاذورات، دلاء وصناديق. لاحظ النسيج الأرضي تحت الدلاء ووعاء الحفظ تحت الصندوق.في الأسفل إلى اليمين: صهاريج تخزين النفايات المصنعة للنفايات السائلة. الأسود إلى الوراء: صهريج قلاب موثق بإطار معدني. صهريج أصفر: يشبه حقيبة ذات غطاء ومخرج. الأسود إلى الأمام: صهريج قلاب. حلقة أو طوق طافي (ينفخ ويملأ بالرغوة) حول الحافة عند فوهة الصهريج حيث يطفو لأعلى أو لأسفل حسب مستوى السائل في الصهريج. وهناك مخرج فى أسفل الصهريج ليكون من الممكن التخلص من المياه بعد الفصل. 



)األفراد(منطقة التطهير 
 فيها يغادروا مرة كل بالتطهير قم•

العمل موقع
  قماش بقطع الجيد بالتنظيف قم•

.سامة غير منظفة ومواد
 ضخ بقوة الشطف / بالغسيل قم•

.باألكثر مئوية درجة 50ً/بار 50
 من المتبقية السوائل بجمع قم•

  الغسيل
الجلد لغسل وصابون طعام زيت•

Presenter
Presentation Notes
قبل مغادرة الموقع يجب ”تطهير“ القائمين بعملية الاستجابة:- لتجنب نشر التلوث في المناطق المحيطة الغير ملوثة - لضمان أقل قدر من الراحة على الأقل بعد كل جلسة عمل (انتقال، وجبات...)- الحفاظ على كفاءة القائمين بعملية الاستجابة. وتنطوي القاعدة على جعل العاملين يتبعون سلسلة من عملية التنظيف للتحول من الأقل نظافة للأكثر نظافة، على رصيف مضاد للماء حيث يمكن استعادة السوائل المتبقية من الغسيل. (ارجع إلى كتيب ”بوسو“ بشأن إدارة متطوعي التسرب النفطي).قم بتنفيذ المرحلة الأولى للتنظيف في حوض أولي مليء بالماء في ظل وجود فرد معقم يقوم بالتدليك باستخدام قطعة من القماش.يتم الانتقال إلى المرحلة الوسطى من التنظيف باستخدام مياه دافئة ذات ضغط متوسط مع التنظيف. ويجب ضبط درجة الحرارة والضغط للحصول على مستوى جيد من النظافة وبدون التسبب في أي ضرر للأفراد (50 بارًا/ 50 درجة مئوية)يتم مسح الأفراد والمعدات خارج الحمامات باستخدام الأقمشة والمواد الماصة.قم بتجميع السوائل الناتجة عن التنظيف وأرسلها إلى موقع التخزين.إذا كان ممكنًا، قم باستخدام زيت الخضروات (الطعام) والصابون لتنظيف البشرة.لا تقم بوضع منطقة التعقيم بعيدًا جدًا عن منطقة الاستجابة وذلك لتقليل تلوث الطريق.لا تبدأ في تطهير العاملين بدون اختبار ضغط ودرجة حرارة خرطوم المياه.لا تستخدم المذيبات مثل الكحوليات البيضاء، البنزين أو زيت الديزل، أو الكواشط لتنظيف معدات الوقاية الشخصية أو البشرة حيث أنها أشياء مضرة بالصحة.لا تستخدم المواد الماصة لتعقيم الأفراد بدون المرور أولاً بالمرحلتين الأولى والوسطى للتنظيف وإلا سوف يؤدي ذلك إلى تراكم النفايات غير الضرورية.الصور:في الأعلى: عامل ينظف زميله. لاحظ البطانة البلاستيكية، و الشريط الحاجز والحفرة لاستعادة السوائل المتبقية.في الأسفل: صورة عامة لمنطقة تم تطهيرها وتشمل الصهريج وصناديق المعدات والمواد الماصة وقطع القماش.



)المعدات(منطقة التطهير 

جيداً  اغسل•
 ودرجة الضغط  ضبط مع أشطف/اغسل•

  الحرارة
مئوية درحة 80/بار 100 األكثر على–

احتجت إذا منظفة مادة استخدم•
الغسيل من المتبقية السوائل بجمع قم•

Presenter
Presentation Notes
القاعدة الأساسية: يجب تحويل جميع المعدات التي تغادر منطقة العمل على منطقة التعقيم لتجنب تلويث المناطق النظيفة ولإطالة عمر معدات الاستجابة. (انظر كتيب إدارة متطوعي التسرب النفطي ).قم بإذابة ونزع النفط العالق بالمعدات عن طريق رش مواد غير سامة.قم بتنظيف سطح المعدات الملوثة بالنفط عن طريق غسلها بالماء.يمكن استخدام خراطيم المياه أو مضخات المياه الباردة ذات الضغط العالي مع الأسطح الأقل تلوثًا.مع الأسطح الأعلى تلوثًا قم باستخدام مضخات مياه مع ضبط الضغط على (80 درجة مئوية /100  بارًا)مع الأسطح عالية التلوث قم باستخدام مضخات بنفس درجة الضبط وإضافة المواد غير السامة.قم دوريًا بتجميع السوائل الناتجة عن التنظيف وإرسالها إلى موقع التخزين. الإعداد: قم باختيار منطقة مسطحة نسبيًا قريبة من موقع العمل.قم بتجهيز الأرض بحيث تحصل على أرضية مائلة نسبيًا وتحتوي على خندق صغير في المنطقة الأكثر انحدارًا للتخلص من السوائل.قم بوضع الغشاء المانع للماء (أو إذا ما كنت تستخدم شرائط من التكسيات، قم بوضعهم بحيث أن تتداخل إما بشكل عمودي على الميل وإما في إتجاه الميل لمنع أي تسرب إلى الأرض)قم بعزل منطقة التعقيم.- الصورة: تطهير سيارة. لاحظ العلامة الإرشادية والخندق لاستعادة السوائل المتبقية من الغسيل.



إعداد موقع العمل

المداخل على حظر ضع/حدد•
المرور حركة حدد•
النظيفة والمناطق األرض احمِ •
 المناطق على إرشادية عالمات ضع•

المختلفة
 الظروف استعيد العمليات، بعد•

السابقة

Presenter
Presentation Notes
امنع العامة من دخول الموقع- ارسم أماكنًا لدخول المركبات والماكينات (تأكد من القدرة على تحمل الثقل) ومسارات- قنن مرور المركبات والمشاة - قم بحماية الأرض (الأنسجة الأرضية، نظام الحصر الملفوفة...) أثناء العمليات في المناطق الحساسة (الكثبان الرملية...)- قم بإعداد ووضع علامات إرشادية على مناطق الأنشطة المختلفة (على الشاطئ)، والمناطق السكنية (غرفة الدواليب، الوجبات، الأدشاش، ودورات المياه...) ومناطق التخزين التي تمثل خطورة (وقود، معدات، صندوق نفايات...) - حدد موقعًا لتخزين السوائل بعيدًا عن غرفة الدواليب:* وفر طفاية حريق لكل قمرة / كابينة * قم بإعداد نظام استعادة لتسربات الوقود - وفر على الأقل الحد الأدنى من الإضاءة للمنشآت والمنطقة المحيطة أثناء فصل الشتاء. الصور:في الأعلى: تقنين المرور باستخدام الركائز وشرائط الحواجز والأنسجة الأرضية على الأرض. والعلامة الإرشادية تقول ”منطقة محظورة“ (بالفرنسية)في الأسفل: تحديد منطقة تم تنظيفها (انظر الكتيب صفحة 23 لخطوة أخرى في العملية)



)1(الصحة والسالمة 

التنظيم–
اإلنذار/القيادة سالسل•
الطوارئ إجراءات•
)اإلحاطة جلسات( التلقين عمليات•
  نظام( المزدوجة العمالة نظام•

)الرفقاء
العمل بيئة–

الطقس حالة•
  الحيواناتية / النباتية الحياة•
الموقع خصائص•
... والجزر المد•

Presenter
Presentation Notes
التنظيم: يجب أن يعرف كل عامل من هو مدير الشاطئ ومن المسئول عن السلامة في الموقع. ويجب شرح هيكل القيادة بكل وضوح.ويجب التنويه عن إجراء الإنذار وأن يكون كافة العاملين على دراية بهيجب شرح إجراءات الطوارئ (في حالة الحريق، الإصابة، التسمم، إلخ) أثناء التلقين الخاص بالسلامة.يجب أن تتم عمليات التلقين كل يوم بخصوص العمليات والمعدات وإجراءات السلامة.”نظام الرفيق“ ويعني العمل على الأقل في ثنائيات حتى لا يكون العامل وحيدًا. والرفقاء يمكنهم أن يساعدوا بعضهم البعض في حالة وجود مشكلة. وهذا ما يظهر في الصورة.بيئة العمل:يمكن للعاملين أن يشعروا بالحرارة بسرعة ولاسيما وهم يرتدون معدات الوقاية الشخصية وفوقها المشمع. وفي حالة الجو الحار، يجب أن تزيد فترات الاستراحة مع توافر الماء والسوائل. لقن العاملين عن أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة، مثل التقلصات، الشحوب أو احمرار الوجه، والدوخة، والاضطراب، والنبض القوي السريع...كما أن الأمطار تجعل الصخور زلقة.وما إلى ذلك...ويمكن أن تكون النباتات (النباتات السامة، الأوراق أو الأغصان الحادة،...) خطيرة مثلها مثل الحيوانات التي تعيش في منطقة معينة (العقارب، الحشرات، الثعابين،  الطيور، قنديل البحر،...). ويجب تحديد الفصائل النباتية والحيوانية الخطرة، وإتخاذ الإجراءات الوقائية إن أمكن بالإضافة لكتابة وتوضيح إجراءات المساعدة في حالة الطوارئ (الأمصال المضادة،...).خصائص الموقع:حدد المواقع التي يكون فيها خطر السقوط، وجود طمي أو رمال متحركة، حفر في الأرض، منحدرات عالية، مدى كبير للمد والجزر وقم بوضع الإجراءات الوقائية وحدد معدات الوقاية الشخصية والمعدات. وينطبق نفس الشئ على أي عمل يتم بالقرب من أو أعلى المياه.قم بتلقين العاملين عن المخاطر والمد والجزر والأحوال الجوية ،... يوميًاالصورة: نظام خط الحياة للحيلولة دون خطر السقوط 



الصحة•
العمل وضعية–
الراحة دورة–
والضغط اإلعياء–
الجفاف–

والمنتجات المعدات•
المالئم الوقود–
للمواد السالمة بيانات صحيفة–
الصيانة–

)2(الصحة والسالمة 

Presenter
Presentation Notes
الصحة:تعد الوضعية التي تتخذ أثناء العمل ذات أهمية كبيرة ولا سيما بالنسبة للمتطوعين الذين لا يقومون بمثل هذا العمل على نحو دوريّ. ويجب تدريب العاملين على كيفية استخدام المعدات وكيفية تنفيذ طرق التنظيف من وضعية العمل السليمة. والتناوب بين العاملين من مهمة لأخرى سيحد من خطورة الألم بسبب الوضعيات المتكررة.و تعد دورة الراحة أيضًا هامة. فيجب أن يحصل العاملون على استراحة واحدة على الأقل في فترة الصباح والظهيرة، بالإضافة إلى راحة تناول الغذاء. ويجب أن يغادر أيّ فرد يشعر بالتعب أو الدوار أو الحر أو البرد أو الإعياء الموقع على الأقل لفترة استراحة ويطلب المساعدة الطبية إذا اقتضت الحاجة.وفي مواقع عمل عمليات تنظيف تسرب النفط، يميل الأشخاص للعمل لفترة أطول وخاصةً في الأيام الأولى. ولذا يجب إجبارهم على أخذ فترات استراحة حتى إن لم يرغبوا في ذلك. وقد يكون الضغط مهمًا وخاصةً عندما يخشى العاملون إما من النفط أو من بيئة العمل. ولذا قم بالتلقين دائمًا عن العمليات والسلامة. خذ العاملين الذين يشعرون بالضغط بعيدًا عن الموقع. وأيضًا لاحظ مزاج العاملين: فإذا ظل هناك المزيد من النفط بعد قضاء المتطوعين أسبوعًا من العمل في تنظيف الشاطئ، فإنهم قد يشعرون باليأس والإحباط.   ويعد الجفاف عاملاً مهمًا أيضًا. ولذا يجب أن تتوافر كميات من الماء في كل الأوقات وتشجيع العاملين على الشرب على فترات منتظمة. ويجب حظر المشروبات الكحولية من مواقع العمل (وتشمل أيضًا منطقة الاستراحة)الصورة: الوضعية السليمة لحمل مضخة.المعدات والمنتجات:تأكد من استخدام نوع الوقود الصحيح (ديزل، بنزين،...) في كل معدة. وضع ملصق عليها بذلك، إذا لزم الأمر.تأكد من أن الصيانة تتم بصورة دورية وكذلك الفحص الخاص بالسلامة والكفاءة.تأكد من تواجد قوائم بيانات سلامة المواد لكافة المنتجات (المواد الماصة، منتج الغسيل، الزيوت، والوقود،...) في الموقع وأن العاملين على دراية بها.الصورة: فحص مضخة آلية 



الشخصية الوقاية معدات•
بالنفط اإلتصال/مالمسة منع–
الضوضاء منع–
السقوط منع–
–...
 منسوجة، غير بدلة األقل على–

سالمة أحذية قفازات،
التطهير•

)3(الصحة والسالمة 

Presenter
Presentation Notes
تستخدم معدات الوقاية الشخصية لمنع ملامسة / الأتصال بالنفط بالطبع ولكنها تستخدم أيضًا للحماية من الضوضاء (سدادات للأذن) ولمنع العاملين من الغرق (سترات النجاة)،...وتختلف معدات الوقاية الشخصية التي يجب أن يرتديها العاملين وفقًا للعمليات، الطقس، ظروف العمل، وبيئة العمل. ويجب أن يحدد مسئول السلامة معدات الوقاية التي يجب ارتداؤها في كل موقع تماشيًا مع توصيات إدارة السلامة.ويقترح الكتيب أقل قائمة لمعدات الوقاية الشخصية التي يجب ارتداؤها عن تنفيذ كل من الطرق الموضحة.وأيًا كانت العملية، فمن الضرورى ارتداء بذة غير منسوجة وقفازات وأحذية سلامة.التطهير: مجرد تذكرة للقيام بالتطهير كل مرة يغادر فيها العامل المنطقة الملوثة بالنفط.الصورة: خوذة لوقاية الرأس، سدادات للأذن لحمايتها من الضوضاء، قناع ورقي للحماية من رذاذ المياه الملوثة بالنفط (وليس الغازات)، نظارات واقية لنفس السبب، ومشمع لمنع احتكاك العين بالنفط أو المياه. 



معدات الوقاية الشخصية

 مع التأقلم/التكيف
 والنفط، العمليات،
 العمل وظروف
والطقس

Presenter
Presentation Notes
تذكرة بالأنواع المختلفة من معدات الوقاية الشخصية.توجد المزيد من المعلومات فى كتيب إدارة المتطوعين.



)1(إلدارة اليومية ا

اليومي التلقين•
بالسالمة الخاص التلقين•
المهام وتوزيع تكليف•
والمعدات الشخصية الوقاية معدات توزيع•
 تصنيف العاملين، تناوب العمل، تنظيم•

النفايات

Presenter
Presentation Notes
- قبل بدء العمليات، قم بإعطاء محاضرة تلقينية عن السلامة (ويمكن تكرارها يوميًا إذا اقتضت الضرورة). ارجع للكتيب صفحة 15 - يقوم كل صباح مدير الشاطئ بالتلقين عن العمليات. ارجع للكتيب صفحة 16 - إيكال وتوزيع المهام من خلال مدير الشاطئ- توزيع معدات الوقاية الشخصية (التي يجب ارتداؤها)- توزيع المعداتأثناء العمليات:- تأكد من فحص الصحة والسلامة- احرص على تناوب العاملين- تأكد من تصنيف النفايات- تأكد من استعادة النفايات السائلة- الاستراحات!الصورة: عملية تلقين في الموقع



التطهير•
المعدات تخزين•
النفايات نقل•
 اليومية اإلنجازات مراجعة لقاء•
اليومي العمل موقع نموذج•
 بإدارة الخاصة المحاضرات انظر•

المتطوعين

)2(إلدارة اليومية ا

Presenter
Presentation Notes
في نهاية اليوم:- يقوم مدير الشاطئ بملء نموذج موقع العمل اليوميوفي نهاية اليوم:- تطهير الأفراد- تطهير المعدات- تخزين المعدات- نقل النفايات: يجب نقل النفايات لمنطقة التخزين التي تم إعدادها على الشاطئ الأعلى يوميًا بمجرد انتهاء عمليات التنظيف لليوم- استعادة كافة المواد الماصة التي تم توزيعها أو نشرها، سواء كانت ملوثة بالنفط أو لا- أخذ المعلومات من العاملين (انظر صفحة 18)انظر أيضًا كتيب إدارة المتطوعينالصورة: تخزين المعدات، لاحظ البطانات البلاستيكية والأنسجة الأرضية



نموذج موقع العمل اليومي

يقوم مدير الشاطئ •
بإستيفائه يومًيا

Presenter
Presentation Notes
يعد هذا مثالاً على نموذج موقع العمل اليومي. ويمكن أن يستخدم كما هو أو يتم تعديله وفقًا لكل حادث تسرب.ويعد هذا النموذج مفيدًا:- لتقييم كفاية الوسائل التي تم نشرها، وتحديد العدد الكافي من الأفراد وكمية المعدات- متابعة العمليات- متابعة كافة النفقات (الأمر الضروري للحصول على تعويض)- تقديم معلومات للسلطات ووسائل الإعلام- استقاء الدروس المستفادة عندما يتنهي حادث التسرب



...تذكر

أوالً  السالمة•
القيادي والتسلسل المهام•
الموقع بتنظيم قم•
النظيفة المناطق بحماية قم•
العمليات بتنظيم قم•
أعمال من به تقوم ما كل تابع•

Presenter
Presentation Notes
ملخص المحاضرة



شكًرا جزيالً 
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Presentation Notes
العرض الثامن



POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with 
ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated By REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention

 .تجارية ألغراض التوزيع أو اإليجار أو البيع أو لالستعارة أو تجارية ألغراض العرض شرائح مع التعامل ويحظر .مجاًنا متوافرة بوسو مشروع إطار في المنشورة العلمية المادة إن
 العرض شرائح إن .المتوسط البحر في السفن عن الناجم للتلوث واالستجابة االستعداد مجال في للمعلومات الوصول لتيسير التوضيحي العرض هذا في الموجودة المعلومات وتهدف
 هذا إطار في الصادرة العلمية للمادة تحديث أو تصحيح أو تعديل أي شركائها بموافقة ريمبيك تجيز أن ويجب .فحسب معلومات على الحصول بهدف متاحة بوسو بمشروع الخاصة
 مسئولية أية يتحملوا وال ضمانات أية يقدموا وال األخطاء من خالٍ  العمل هذا أن وشركاؤها ريمبيك تضمن وال .المشروع ضمن الصادرة األصلية للوثيقة تشير أن ويجب المشروع
 بشرائح الواردة العلمية المادة استخدام علي تترتب قد أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أية عن مسئولين غير أنهم إلي باالضافة هذا ،العرض هذا ونفعية وشمولية ،دقة إزاء قانونية
.بوسو مشروع إطار في الصادرة العرض

المعلومات القانونية
مركز استجابة الطوارئ للتلوث البحري اإلقليمي للبحر المتوسط: ريمبيك

ريمبيك
Maritime House, Lascaris Wharf 

Valletta, VLT 1921, Malta 
Tel: +356 21 337 296/7/8 

Fax: +356 21 339 951 
Email : rempec@rempec.org

Editor: F. HEBERT 

)تحديد المسئولية(تنويه 

mailto:rempec@rempec.org�
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