
الصحة تأتي دائمًا 
في المقام األول

THE 

أفكار جيدة إلجادة التطوع

مشروع بوسو )POSOW( ممول بالشراكة مع االتحاد األوروبي من خالل الجهاز المالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة )ISPRA(، ومركز التوثيق 
والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه )Cedre( ، ومؤسسة اإلنذار البحري )Sea Alarm(، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا )CPMR( بالتنسيق مع المركزاإلقليمي 

لالستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط )REMPEC(، وهو مركز إقليمي التفاقية برشلونة.

P O S O W
Preparedness for oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

)POSOW( بوسو
اإلعداد لعملية 

تنظيف السواحل 
الملوثة بالنفط 

والتدخل للتعامل 
مع األحياء البرية 

الملوثة بالنفط

 ارجع دائمًا للقائد المباشر 
كلنا على نفس الدرجة من األهمية  احترم دورك ودور األخرين

اجتماعات إعطاء التعليمات هدفها  دائمًا يتم تقدير المقترحات المقدمة اعتني بالمعدات المسئول عنها
المشاركة

  ارجع لمسئول السالمةمهمًامشاركتك أمرًا 

  كن على دراية بكيفية االستخدام 

المناسب لمعدات الوقاية الشخصية

  قم بالتعاون مع المتطوعين اآلخرين 

ومساعدتهم

  تابع مهامك المكلف بها وقم بسؤال 

الشخص المسئول إذا راودتك أية 
شكوك 

  عندما تشعر بالتعب خذ قسطًا من 

الراحة و قم بتغيير المهمة:

كل ذلك في سبيل سالمتك وسالمة 

اآلخرين

  قم بالتبليغ عن أية حادثة وقعت أو 

كادت أن تقع

الحقوق - الواجبات

 اسأل عن التأمين ضد اإلصابات:

الحوادث واألمراض المتعلقة باألنشطة 

التي تقوم بها 

تأمين المسئولية المدنية

 يجب أن يتم إحاطتك علمًا بالتشريع 

القانوني:

المسئولية 
نوع التعويض

  ال تستخف بالتدريبات واجتماعات 

إعطاء التعليمات التي تجرى في 
الموقع

يتم تقديم المعلومات الضرورية 

يمكنك تحسين العمل الجماعي من 

خالل خبرتك 

يعد مواجهة التسرب النفطي أمرًا مهمًا 
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هذه اإلستمارة هي مقترح إستمارة مأخوذة من دليل »إدارة المتطوعين في اإلستجابة للتلوث 
الساحلي« الصادر في إطار مشروع ARCOPOL في 2012.

إدارة المتطوعين في 
مكافحة التسرب النفطي

نشرة المتطوعين
عه الصادر عن Cedre في إطار مشروع ARCOPOL في 2012 )والمستوحى من إدارة شمال أيرلندا مواد التدريب المقترحة مأخوذة من دليل »إدارة المتطوعين في اإلستجابة للتلوث الساحلي«  المتطوعون لضمان احترام الحد األدني للمتطلبات والتعريف بها. لنظام اإلستجابة بالبيئة الساحلية(. ويمكن استخدام مواد التدريب تلك كأساس لعقد يوقِّ

يجب أن تكون على دراية بالمخاطر اآلتية التي يمكن أن تواجهها أثناء التدريب واإلستجابة الفعلية 
للتسرب النفطي:

التعرض للشمس، واألمطار، والرياح	•
انخفاض أو ارتفاع  شديد في حرارة الجسم	•
اإلرهاق	•
•	

اإلصابات من الطيور وسالحف البحر أثناء التعامل معهم
•	

اإلصابات الناتجة عن السير على أسطح زيتية أو غير ممهدة، مثل الصخور على الشواطئ
•	

الغرق أثناء الخوض في المياه لتنفيذ عملية التنظيف أو اإلمساك بالطيور
•	

التعرض المحتمل لمواد كيماوية ضارة والتي يمكن أن تؤذي الجلد عن طريق اللمس
•	

التيتانوس )تأكد من حصولك على التطعيم/مادة مقوية للمناعة في خالل فترة ال تزيد عن 
عشرة سنوات(

•	
التعرض للبكتيريا، والفطريات، والفيروسات، والطفيليات، ووبر )أجزاء من جلد وشعر(الحيوان

•	
التعرض ألدخنة محتملة الخطورة مثل التي تنبعث من الهيدروكربونات

•	
المخاطر المنزلية المتعلقة بتحضير الطعام، األرضيات الزلقة، مساحيق التنظيف

•	
اإلصابة المحتملة أثناء تشغيل المركبات/المعدات الثقيلة أو التواجد في محيطها.

تقدر ب ».........« يوًما )تقوم الهيئة المختصة بتحديد الُمدة(.لضمان كفاءة واستمرارية عمليات اإلستجابة، يتوجب على جميع المتطوعين التقدم ألدنى فترة الحساسية أو خلل في وظائف الكلى، أو الكبد، أو الرئة، ينصح باستشارة الطبيب قبل التطوع.بال أمراض مزمنة. في حالة كونك حاماًل، أو تتعاطى/تتعاطي أنواًعا من العالج، تعاني من أنواًعا من يجب أن يكون جميع المتطوعين في عمر السادسة عشر أو ما يزيد  وأن يكونوا بصحة بدنية جيدة مكان العمل. وبالتالي فال يتم اختيار المتطوعين غير الالئقين بدنًيا أو صحًيا.تعد السالمة البشرية أمًرا أساسًيا ولذا يسعي موظفي اإلشراف إلى إزالة أو تقليل المخاطر في 

العمر، األمور الطبية، المتطلبات

المخاطر

شروط وواجبات العمل

باع كافة قواعد السالمة وتعليمات المشرفين ومسئول سالمة الموقع في أثناء   ُيتوقع من المتطوعين اتِّ
التدريب، وتوّلي المهام، وعند التواجد بموقع اإلستجابة للتسرب النفطي. وفيما يلي ما ُيتطلب منهم على 

وجه الخصوص:

• ملء نموذج تسجيل المتطوعين الخاصة بهم بدقة، وخاصًة البيانات الشخصية المتعلقة بجهات 	
االتصال في حاالت الطوارئ، واألدوية المتناولة في الفترة الحالية، والحساسيات، وأية اعتبارات 

صحية خاصة

• التأكد من أن المشرف أو مسئول السالمة على دراية أو قد تم تبليغهم بأية عالمات قد تظهر من 	
اإلصابة بمرٍض ما أو أية إصابات

• استكمال الحد األدنى من عدد المناوبات الالزمة في خالل فترة مدتها سبعة أيام	

• االمتناع عن التدخين في أي مكان داخل منطقة اإلستجابة للتسرب النفطي	

• ارتداء معدات الوقاية الشخصية والمالبس المالئمة لحالة الجو وطبيعة المخاطر، باإلضافة إلى إحضار 	
مالبس بديلة. وسيتم تزويد المتطوعين بمعدات الحماية.

• عدم إحضار أية أشياء قد تؤدي إلى خطر إحداث شرارة، مثل الهواتف المحمولة، الوالعات، أعواد 	
الثقاب، السجائر، أو ما قد يحدث وميض

• إحضار ما يكفي من الطعام والماء للساعات القليلة األولى من الوصول. على أنه سيتم توفير الطعام 	
والشراب لهم بعد ذلك.

وسائل اإلعالم

الصور ومقاطع الڤيديو 

سالمة المتعلقات الشخصية 

• يعد منسق اإلعالم مسئواًل عن توفير المعلومات التي تطلبها وسائل اإلعالم. وذلك حيث أنه ال يسمح 	
بالتعامل مع وسائل اإلعالم إال لألشخاص المحددين والمصرح لهم بذلك.

• على المتطوعين الذين يتلقون طلباًتا بشكل مباشر من وسائل اإلعالم التأكد من إيصال الطلب إلى 	
منسق اإلستجابة المناسب.

• على المتطوعين الراغبين في أخذ/نشر صوًرا أو مقاطع ڤيديو أخذ تصريح من المشرف المسئول عن 	
المنطقة.

• أنت مسئواًل عن سالمة متعلقاتك الشخصية.	

• ننصح بعدم إحضار متعلقات ثمينة لموقع التسرب النفطي.	


