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دليل منهجية األمن والسالمة المهنية 

المقدمة
ت ومنهـا معيـار االمن إن جمعيـة فتاة الخليج الخيرية النسائية تحـرص علـى التقيـد بتحقيـق أعلـى المعاييـر فـي كافـة المجـاال

اختالف ومــن أـــأ أولوياتهــا الحظــاـ علــى ســالمة واحـــة العناـــر البــــر  بهـــا بـ, والسالمة المهنيـة فـي بيئـة العمـل

ـل آمنــــة وتعمــــل الجمعيــة علــــى تحقيــــق بيئــــة عمـــ( الموـظيــــن, والمســــتظيدين مــــن خدماتهــــا, وكافــــة الــــ وار)فئــاتهأ 

عليمــات واالنـمـة داعمــة للتميــ , لذلــك تبنــت الجمعيــة تطبيــق أعلـى معاييـر السالمة والاحـة المهنيـة, عبـر التقيــد بالت

عيـــة المقـررة مـن الجهـات ذات االختااص, واالستظادة مــن التجــارب العالميــة فــي ـــذا المجــال, ويأتــي حـــرص الجم

المحافــة علــى علــى نـــر ثقافة السالمة والاحة المهنية  انعكاًسا للوعـي العـاأ والمؤسـس بأـميـة خلـق بيئـة عمـل تهتـأ ب

لمتمثــل سـالمة و أمـن العامليـن بهـا ممـا يسـهأ فــي تحســين مســتويات االنتـال والحظــاـ علــى مقومــات العناــر المــاد  ا

ـة و توفيــــر كافــــة اـــــتراطات الســــالمة والاحـــ. فـــي المنــــأة ومـــا تحتويـــه مـــن أجهـــ ة ومعـــدات مـــن التلـــف والدمــــار

بــر تطبيــق وذلــك ع. المهنيــة التــي تكظــل توفيــر بيئــة آمنـــة تحقـــق الويايــة مــن االخطــار للعناــر البـــر  والمــاد  

ـة مجموعــة مــن القواعــد والنــــأ فــي إطــار تــــريعي تهــدف إلــى الحظـــاـ علــى االنسـان والممتلـــكات مــن خطــر االاابــ

.والتلـف 



دليل منهجية األمن والسالمة المهنية 

التعريف بالماطلحات

ي خطوات استرـاديه لتنـيأ عمل فريق االمن والسالمة بالجمعية و يتأ بموجبها تنـيأ عمليات االخالء ف

الجمعية

الدليل

كافة االعمال والتجهي ات و أعمال الكـف وتعديل الوضع لتالفي الخطر يبل ويوعه الوياية

فريق االمن والسالمة الظريق

عمليات الموـظين أو المستظيدين عن مكان الخطر ونقلهأ عبر المسالك المهيأة ألماكن آمنة االخالء

ساحة ومحددة ومعروفة للجميع وآمنة يتجمع فيها الموـظون أثناء عمليات االخالء نقطة التجمع 

وسيلة الكتروكهربائية تعمل على اكتـاف الحريق وترسل إـارة إلى لوحة التحكأ وتحدد مكان الحريق

مع إادار اوت و ضوء حسب نوع كواـف النـاأ 

نـاأ االنذار





–



–







تطبيق متطلبات خطة االخالء





–––



HRF-62 نموذل كـف عن توافر أدوات ومستل مات 

الطوارئ والسالمة

م

مالحـات ال نعأ البند 1

خطة الطوار ء 2

مرايبة نقاط و وسائل االنذار المبكر  3

توعية وتدريب المنسوبين  4

المعدات والوسائل المطلوبة للطوار ء واالخالء  5

اجه ة مكافحة الحريق  6

اجه ة انذار الحريق  7

مخارل وابواب الطوار ء  8

خلو كافة الهروب من العوائق 9

اللوحات االرـادية التي تسهل عمليات االخالء  10

تحديد نقاط التجمع الخااة بكل مبنى  11

جميع ـاغلي المبنى على دراية تامة بمسالك الهروب ولديهأ 

.المعرفة باستخدامها

12

االدوية واالدوات الطبية الال مة لعمليات االسعافات االولية 13



HRF-63 ريأ النموذل نموذل كـف عن توافر أدوات ومستل مات 

الطوارئ والسالمة

(  خطر محتمل ( ) النوع حدث )

(احة وسالمة) 

:المويع  :الويت  : التاريخ 

: الواف

االسباب المحتملة

1-2-3-

(بعد التحقيق)االسباب الجذرية 
1-2-3-

اإلاابات/ الخسائر 
1-2-3-

( الويائية / االجراءات التاحيحية )التوايات 
1-2-3-

: االسأ 
: التوييع 

: االسأ 
: التوييع 


