


 انساليت وانصذت انًهنيت 

 .  عندما نحافظ على العنصر البشرى فإننا نحافظ على العمود الفقري للشركة 
 

 اإلدارة الناجحة  تعمل على تحقٌق األهداف و زٌادة معدالت اإلنتاج 
 

 .فً أقل وقت ممكن بأقل فاقد , 
 
 

 ”هل تعلم أن وفاة عامل ٌفقدنا ملٌون ساعة عمل ”                        
                                                  

  أمٌن بشارة/ مهندس                                                             
  
 

          



 قىاعد أساسيت نهعًم عهى شبكاث انكهرباء 

ٌحظر على العاملٌن الجدد التعامل مع خالٌا لوحات التوزٌع                  •

أو دخول غـرف المحـوالت أو االقتراب من أي كشـك كهرباء 

مفتوح أو التعامل مع أي موصـالت كهرباء إلى أن ٌتم تدرٌبهم 

جٌدا مع إعالمهم بمخاطر العمل فً كل وحدة عمل على حده 

وكٌفٌة التعامل معهـا مع إعالمهم بمهمات األمان الالزمة للتعامل 

 .مع هذه الشـبكات وكٌفٌة التأكد من سالمتها وكٌفٌة استخدامها 
 

 ٌمنع منعا باتا االقتراب من أي موصالت إال بعد التأكد من عدم•

 .  وجود جهد وتأرٌض مـنطقة العمل من الجــهتٌن    
  

 .ٌجب التركـٌز قـبل وأثنـاء تنفٌذ العمل المكلف القٌام به •
   

 .ال تـغامر فً تـنفٌذ أي أعـمال لـٌست من اختصاصك  •
 



 

 نهعًم عهى شبكاث انكهرباء ساسيتقىاعد أ/ تابع 
 

 .ٌحظر المناقشات أثناء العمل وقرب المناطق الحٌة  •
عدم اإلشارة باألٌدى فى الحدٌث بالقرب من المناطق   •

دائما ضع ٌدك فى جٌبـك قبل .. القرٌبة من أى مـوصل 

 .التأكد من عدم وجود جهد 

 ٌجب إعتبار أى موصل داخل الشبكة به جهد إلى أن •

 ٌتم التأكد تماما من عكس ذلك   

ٌجب أن تـكون فى وضع آمن عـند تنفٌذ أعمـالك    •

 . المكلف القٌام بها 



 

انساليت وانصذت انًهنيت عند إصالح  تعهيًاث

 أعطال انخطىط انهىائيت نهجهد انًنخفض

 
فً حالة قطع أي موصل ٌعتبر هذا الموصل به ُجهد  •

وٌجب تأمٌنه بسرعه وتأمٌن المارة فً الشارع بوضع 

حراسة علٌه واتخاذ إجراءات الفصل بسرعة من مصدر 

 . التغذٌة والتأكد من تمام الفصل باختبار هذا الموصل 



 األيــــــاٌ  يهًاث



 قــفل األمـــــــان 

قفل األمان هو قفل شخصى مع القائم بالعمل ســواء   مـــع  •
أو مع القائم بالعمل ( على شبكة الجهد المتوسط ) مشرف العمل 

لشـبكة ) على شــبكة الجــهد المنـخفض أو كــهربائى الوردٌة 
 ( .الجـهد المنخفض 

 .هذا القفل له مفتاح واحد فقط مع القائم بالعمل  •

 .هذا القفل هو روح العامل  •

 .ال تتهاون فى حٌاتك  •

 



 قــفل األمـــــــان  



  قــفل األمـــــــان 



 انخـــــــــــــــــــــــــىذة 

خوذة مقاومة للصدمات تحمى الرأس من سقوط أي مهمات         

 مـن أعـلى



 جىانتى عازل جهد ينخفض

ٌجب التأكد من سالمة القفاز 

قبل االستخدام وذلك بالتأكد 

من عدم وجود ثقوب أو   

 تشققات به 

فولت    2500فولت ـ جهد اختبار  380جهد تشغٌل 

 لمدة دقٌقة واحدة



 دـــــــــــــراء أيـــــــاٌ 

 حذاء واقً من الصدمات ومن سقوط أي مهمات على القدم 





 ترقيى وتسًيت انفيىزاث وانًفاتيخ انكهربائيت/ هـاو 



 تصـــرفات خاطــــــــئة

السـلم غٌر مناسب -  

التثبٌت غٌر مناسب   -  



 تصــرفات خاطــــئة

عدم التأكد من سالمة 

 المهمات المستخدمة



 تصـــــرفات خاطــــــــئة

السـلم غٌر مناسب      -  

التثبٌت غٌر مناسب   -  



 تصــــرفات خاطـــــئة

 رفع أشـٌاء معـدنٌة ماسورة 

أو سلم بالقرب من الموصالت 

 الحـــــٌة 





 تصــــرفات خاطـــــئة



 سالَمتك ِملك ٌلك

 وألُسرتك ولشركتك فحافظ علٌها 


