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الصحة والسالمة
الصحة والسالمة أهمية•
وسالمتك تكحافظ على صح•
عملية االستجابة لتلوث الحياة  نظرة عامة على المخاطر أثناء•

البرية بالنفط



”الحياة البرية“نظرة عامة على الدورة التدريبية 
هذه الدورة                                     

مقدمة عامة

الميدان 

المنشآت

البحث والجمع
الحيوانات الحية

الحيوانات النافقة

نقل الحيوانات

تجهيز المشآت

استقرار الحيوانات

غرفة التحكم
مركز القيادة

الصحة والسالمة

الفرز
الغسيل

إعادة التأهيل
إطالق السراح

غير متضمن 

Presenter
Presentation Notes
كيف يرتبط هذا العرض بالموضوعات الأخرى الموجودة في تدريب ”بوسو“. وتعتمد الموضوعات التي يحتاج المتطوع للتدريب عليها على المهمة التي سيضطلع بها في عملية الاستجابة.  



أهمية الصحة والسالمة

جميعنا بحاجة للعناية بأنفسنا•
الصحة والسالمة هي مسئولية كل فرد•
يسدي المديرون النصح بشأن •

المخاطر ويعطون توجيهاتهم

Presenter
Presentation Notes
ترتبط إجراءات الصحة والسلامة بكل فرد وتعد مسئولية كل فرد لنفسه وللمحيطين به.  



أهمية الصحة والسالمة
:القواعد الرئيسية

يجب أن يتم تقييم المخاطر قبل البدء في •
العمليات

إتبع التعليمات•
إذا لم يكن باإلمكان القيام بالعمليات •

بأمان، فيجب تأجيلها أو عدم القيام بها 
بالمرة

Presenter
Presentation Notes
يضطلع المديرون بتقييم المخاطر بشكل رسمي ويجب أن يتبع كافة العاملين تعليماتهم. فالسلامة أهم من أي شئ آخر.  



حافظ على صحتك وسالمتك

:يمكن تحقيق ذلك من خالل
حالة صحية جيدة•
PPEمعدات الوقاية الشخصية •
السلوك الجيد•
النظافة•
البيئة اآلمنة•

Presenter
Presentation Notes
تعتمد قواعد السلامة الشخصية العامة والأساسية على البديهة والفطنة. 



الحالة الصحية الجيدة

التوصيات بشأن المشاركة في * 
االستجابة العملية لتلوث الحياة 

:البرية
سنة فقط 18فوق  -
عدم وجود حاالت مرضية -
وتشمل حاالت الحمل -
صحة بدنية جيدة -
القدرة على التعامل مع ضغط العمل -

Presenter
Presentation Notes
على الرغم من أن الاستجابة للحياة البرية في فى العموم عملية آمنة للغاية إلا أن هناك معايير محددة يجب مراعاتها. 



PPEمعدات الوقاية الشخصية 
للتعامل مع النفط•

معدات الوقاية الشخصية األساسية–
القفازات والمعاطف الواقية–
يجب ارتدائها أينما كانت الوجهه–

:وقد تتضمن معدات الوقاية الشخصية اإلضافية•
للعمل على الشاطئ–

مضادة للماء•
الساق وأحذية ولينجتوناألحذية الطويلة •
سترات النجاة•

للتعامل مع الحيوانات–
قفازات معينة•
نظارات واقية•
أقنعة للوجه•

ارتداء المالبس المناسبة على طبقات•

Presenter
Presentation Notes
معدات الوقاية الشخصية الضرورية والأساسية.



السلوك

اتبع التعليمات•
إن التعليمات معدة لصالحك ولصالح العملية–
ال تأكل أو تشرب في الموقع–

استخدم غرفة الراحة•

ابلغ عن كافة اإلصابات•
المتعلقة بخطر لم يتم االلتفات إليه–
أية إصابة قد تضر بصحتك–

تلوث/عدوى•
الموقعستتوفر اإلسعافات األولية في –

إحترس

Presenter
Presentation Notes
من الأهمية بمكان تطبيق التعليمات والالتزام بها والإبلاغ عن الإصابات والحوادث للحفاظ على الصحة الجيدة والسلامة أثناء العملية.



النظافة
                                 األيدي غسل

 األمور من جيًدا يديك غسل يعد•
الهامة

 أو الصابون باستخدام الغسل يقلل–
 ويمنع األمراض انتشار من المطهر
  الخطيرة العدوى

:عندما يديك بغسل قم•
وظيفتك تغير–
الحيوانات إطعام وبعد قبل–
  التدخين أو أوالشرب األكل وبعد قبل–
المقر مغادرة قبل–

ال أم قفازات ارتديت سواء•

Presenter
Presentation Notes
يعد غسيل الأيدي أساسيًا لتقليل المخاطر على الصحة. تأكد أنه يغطي كافة المناطق.



بيئة عمل صحية وآمنة
:خالل من تسهم أن يمكنك

روتيني أعمال جدول وضع•
ومنظمة نظيفة المناطق كل على حافظ–
 يتواجد التي النظيفة المناطق عن الحيوانات إبعد–

البشر بها
معقمة حجرات استخدم–
المياه من األرضيات نظف–

القريبة الحوادث عن أبلغ•
اإلرشادية العالمات احترم•
المخاطر تفهم•

Presenter
Presentation Notes
الإجراءات الأساسية للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة وصحية. 



المخاطر أثناء عملية االستجابة للحياة البرية 
الملوثة بالنفط

 :بـ األساسية المخاطر ترتبط
النفط•
الحيوانات•
المعدات•
العمل بيئة•

Presenter
Presentation Notes
المخاطر الأساسية أثناء عماية الاستجابة لتلوث الحياة البرية بالنفط. 



النفط
  السامة األبخرة•

اإلستنشاق–

السامة المكونات•
الجلد عبر ينفذ أو يؤثر بعضها–

الحاالت كافة في السلطات نصيحة اطلب•
للغاية؟ خطيرة هي هل–

العمليات إلغاء أو بإرجاء قم ثم•
ستحمي؟ التي الشخصية الوقاية معدات هي ما–

”حديثا المتسرب“ النفط مع حذًرا كن•
حديثًا المتسرب النفط من أبخرة تطلق السامة المكونات معظم تظل–
سمّية أقل الجوية لألحوال تعرض الذى النفط يكون–

بها ينصح التي الشخصية الوقاية معدات استخدم•

Presenter
Presentation Notes
المخاطر المحتملة والإجراءات لتخفيف حدة مخاطر النفط ذاته.



الحالة البدنية–الحيوانات 
 ، والخربشة بالعض، الحيوانات تقوم•

والنقر
 بضربات األكبر الحيوانات تصيب وقد–

كدمات إلى تؤدي

 مع الشخصية الوقاية معدات استخدام إن•
 تقليل شأنها من ”البديهة“العقل إحكام

أدني حد ألقصى المحتملة اإلصابات

 الحيوانات مع الرقيق الجيد التعامل يعد•
 بشكل المحتملة الخطورة لتقليل أساسًيا

أكبر

Presenter
Presentation Notes
المخاطر المحتملة والإجراءات التي من شأنها التقليل من أثر مخاطر الضرر البدني الذى قد تسببه الحيوانات.



أمراًضا الحيوانات تحمل•
 من تنتقل التي تلك هي المنشأ الحيوانية األمراض تعد–

والعكس للحيوانات البشر
 األمراض وتشمل( األمراض كافة في التحكم يتم•

:طريق عن )المنشأ الحيوانية
األحوال كافة في الصحية الظروف على الحفاظ–
المالئمة الشخصية الوقاية معدات ارتداء–
 والبشر بالحيوانات الخاصة العمليات بين الفصل–
جيًدا اليدين غسل–

األمراض–الحيوانات 

Presenter
Presentation Notes
المخاطر المحتملة والإجراءات التي من شأنها التقليل من خطورة الأمراض من جانب الحيوانات التي تتم رعايتها.



المخاطر المحتملة من المعدات

 حالة في المعدات جميع أن من تأكد•
جيدة

جيًدا صيانتها على حافظ•
تستعمل تكن لم إن بتخزينها قم•
تأكد من معرفتك كيفية استخدامها•

Presenter
Presentation Notes
بعض الإجراءات للتقليل من خطورة الإصابة من المعدات التي استخدمت أثناء الحادث. 



بيئة العمل

 يجب المؤقتة المنشآت في•
 معدات استخدام عند الحذر

كهربائية
 استخدام عند خاصة وعناية–

المياه
 إستخدام أيضاً  يمكن•

الحروق احذر –السخانات

Presenter
Presentation Notes
يجب الحذر من مخاطر معينة خلال الإعداد المؤقت لعملية استجابة للحياة البرية.



المهم

وفطنتك وبديهتك عقلك الى إحتكم•

Presenter
Presentation Notes
تنبيه هام لكافة المشاركين.



شكًرا جزيالً 

Presenter
Presentation Notes
العرض الثامن
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 .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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