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اإلطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المهنية
لقطاع التعليم

نجحت دولة الإم��ارات العربية المتحدة في تر�سيخ موقعها على خريطة التناف�سية العالمية ،كبيئة حا�ضنة للتقنية
المتطورة والبنية التحتية عالـمية الم�ستوى ،وكان ال بد �أن يرافق ذلك تحقيق نقلة نوعية في تحقيق اال�ستدامة ومتطلبات
ال�صحة وال�سالمة المهنية في القطاع التعليمي لتمكين الدولة من تحقيق �أهدافها التنموية.
وتما�شي ًا مع التوجه اال�ستراتيجي لوزارة التربية والتعليم في تحقيق بيئات تعليمية �آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم واالبتكار
وتحقيق التكامل بين القوانين والت�شريعات المعتمدة في الدولة في مجال البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية و�أنظمة
العمل المعمول بها في الم�ؤ�س�سات التعليمية ،فقد جاء �إ�صدار الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية في قطاع التعليم ل�ضمان امتثال كافة الم�ؤ�س�سات التعليمية في الدولة لمتطلبات البيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية ،وليكون هذا الإطار عون ًا لمجهودات الوزارة في ن�شر المفاهيم البيئية وال�صحية وبناء القدرات الم�ؤ�س�سية في
الميدان التربوي وتطوير معايير و�إجراءات موحدة ومتكاملة ت�ضمن تنفيذ كافة الأن�شطة التعليمية ب�شكل �آمن وم�ستدام.
�آملين �أن يحقق هذا الإطار �أهدافه المن�شودة في �إر�ساء �أ�س�س �صلبة لتحقيق التنمية الم�ستدامة والحفاظ على مكت�سبات
ومقدرات هذا الوطن و�ضمان �صحة و�أمن و�سالمة كافة عنا�صر المنظومة التعليمية.

المهندس /عبدالرحمن الحمادي
وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة

جاء �إن�شاء قطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم بهدف توفير بيئة تنظيمية ورقابية للمنظومة التعليمية في الدولة،
وقد عمل القطاع منذ �إن�شائه على تطوير وتنفيذ مجموعة من المعايير والأدوات للرقابة على الم�ؤ�س�سات التعليمية
ل�ضمان امتثالها لل�سيا�سات واللوائح والنظم المحددة من قبل الوزارة و�ضمان اال�سـتـدامـة البيئية وتحقيق متطلبات
ال�صحة وال�سالمة في الميدان التربوي وتوفير م�ؤ�شرات رقابية تمكن �صانعي القرار من ا�ستقراء وتتبع تطور الأداء في
تلك المجاالت.
وفي ظل حر�ص قطاع الرقابة على تحقيق بيئة �صحية م�ستدامة في القطاع التعليمي وفق �أف�ضل الممار�سات والمعايير
العالمية وبما يحقق الر�ؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ،وحر�ص ًا على مواكبة كافة الم�ستجدات المتعلقة
بال�سالمة وال�صحة المهنية ،فقد جاء �إ�صدار الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية في قطاع
التعليم لدعم مجهودات ال��وزارة في تعزيز وعي الميدان التربوي بمعايير البيئة وال�صحة وال�سالمة وترجمتها �إلى
ممار�سات يومية في كافة الم�ؤ�س�سات التعليمية بمختلف �أ�شكالها وم�ستوياتها والعمل على توفير بيئة عمل �آمنة و�صحية
وم�ستدامة.
يقدم هذا الإطار الذي ن�ضعه اليوم بين �أيديكم الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يتوجب االلتزام بها من قبل
كافة الم�ؤ�س�سات التعليمية في الدولة لتحقيق متطلبات ومعايير البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية� ،آملين �أن يقدم هذا
الإطار القيمة الم�ضافة المن�شودة لكافة المعنيين بال�ش�أن التعليمي و�أن يكون عون ًا لهم في تجويد المنظومة التعليمية
وا�ستدامتها �ضمن معايير ع�صرية ومتفردة.

خلود صقر القاسمي
الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والخدمات المساندة
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الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم

المقدمة
الخلفية

تحر�ص وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير بيئة عمل وتعلم �آمنة و�صحية وم�ستدامة
بهدف حماية الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الآخرين ذوي العالقة بقطاع التعليم .كما �سي�سهم ذلك في
تحفيز وت�شجيع الطلبة على تحقيق �أعلى م�ستويات التعلم والمعرفة وكذلك تحقيق ر�ؤية دولة الإمارات  2021والم�ؤ�شرات
الوطنية الخا�صة بها.
ومن هذا المنطلق ،قامت الوزارة بتحديد الهدف اال�ستراتيجي “�ضمان بيئات تعليمية �آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم”
�ضمن الأهداف اال�ستراتيجية لها للأعوام ( )2021-2017وا�ستحداث �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في العام 2015
للعمل على تطوير الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة و ال�سالمة المهنية لقطاع التعليم (وي�شار �إليه فيما بعد
بـ”النظام”) وتعريف الم�ؤ�س�سات التعليمية (وي�شار �إليها فيما بعد بـ”الم�ؤ�س�سات”) بمتطلباته من خالل برامج التوعية
والتدريب والرقابة الدورية عليها لقيا�س مدى امتثالهم للنظام.

الغرض

الغر�ض من هذا النظام هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية الواجب ا�ستيفائها واالمتثال لها من قبل
الم�ؤ�س�سات التعليمية بهدف:
•الإدارة الأمثل للمخاطر والتهديدات الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية والمرتبطة بطبيعة ونطاق عمل
الم�ؤ�س�سات والمن�ش�آت والعمليات والأن�شطة التابعة لها �أثناء العمليات االعتيادية والحاالت الطارئة والحد منها
وال�سيطرة عليها.
•حماية �صحة و�سالمة الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الآخرين ذوي العالقة.
•الحفاظ على البيئة وحمايتها وا�ستدامتها.
تم تطوير هذا النظام بما يتوافق مع المتطلبات القانونية االتحادية والمحلية والمتطلبات الأخرى ذات العالقة بالبيئة
وال�صحة وال�سالمة المهنية في الدولة وا�ستناد ًا �إلى �أف�ضل الممار�سات العالمية في هذا المجال تحقيق ًا لر�ؤية دولة
الإمارات العربية المتحدة  2021والأهداف اال�ستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للأعوام (.)2021-2017

8

الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم

يتكون النظام من خم�سة معايير رئي�سية وهي القيادة ،والتخطيط ،والدعم ،والعمليات والرقابة وتقييم الأداء بالإ�ضافة
�إلى كافة ال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بهذه المعايير وهي على النحو التالي:
المعيار

 )1القيادة

 )2التخطيط

)3الدعم

 )4العمليات

 )5الرقابة وتقييم الأداء

ال�سيا�سة

 .1.1التزام الإدارة العليا
.1.2ال�سيا�سة العامة للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم
 .1.3الر�ؤية والر�سالة
 .1.4االمتثال الت�شريعي
 .2.1االمتثال القانوني
� .2.2إدارة المخاطر
� .2.3إدارة المتعاقدين
� .2.4إدارة الأداء
� .2.5إدارة التغيير
� .2.6إدارة االبتكار
 .3.1الموارد الب�شرية
 .3.2الكفاءة والتدريب
 .3.3التوا�صل والت�شاور
� .3.4إدارة الوثائق
� .4.1إدارة العمليات
� .4.2إدارة الطوارئ
 .5.1الرقابة
 .5.2الإبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير
 .5.3الإجراءات الت�صحيحية والوقائية
 .5.4المراجعة الإدارية والتح�سين الم�ستمر

.
نطاق العمل

ي�شمل نطاق عمل النظام

•وزارة التربية والتعليم وم�ؤ�س�سات تعليم الطفولة المبكرة والتعليم العام والتعليم العالي الحكومية والخا�صة.
•الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الآخرين ذوي العالقة المتواجدين في تلك الم�ؤ�س�سات.
•ال�سيا�سات والبرامج والإجراءات الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية الواجب توافرها وتطبيقها بما
يتوافق مع متطلبات هذا النظام.

ي�ستثنى من هذا النطاق الم�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لكل من:

•وزارة الدفاع.
•وزارة الداخلية.
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إدارة وثيقة اإلطار
يقوم الفريق المعني في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم بتنفيذ ما يلي:

تطوير الوثائق
1.تطوير و�إ�صدار الوثائق الخا�صة بهذا الإطار وجميع المعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة به.
2.ت�صميم الوثائق التي تحتوي على البيانات التالية لتعريفها وتحديدها:
• عنوان الوثيقة.
• م�س�ؤول الإ�صدار.
• رقم وعنوان المعيار.
• رقم وعنوان ال�سيا�سة.
• تاريخ الإ�صدار.
• رقم الإ�صدار.
3.يتم تروي�س �أو تذييل جميع الوثائق بالبيانات التالية:
• عنوان ال�سيا�سة.
• رقم ال�صفحة.
اعتماد الوثائق
�1.إعداد الم�سودة النهائية من جميع الوثائق الخا�صة بالإطار بعد انتهاء تطويره ورفعها الى مدير الإدارة للمراجعة
واالعتماد المبدئي ومن ثم اعتمادها نهائي ًا من قبل الوكيل الم�ساعد لقطاع الرقابة با�ستثناء ال�سيا�سة العامة للبيئة
وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم والتي يتم اعتمادها وتوقيعها من معالي وزير التربية والتعليم.
2.حفظ الن�سخة النهائية الأ�صلية الرئي�سية والمعتمدة وختم جميع ال�صفحات فيها بختم �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة.
توزيع ون�شر الوثائق
تحميل الن�سخة الإلكترونية من الوثائق المعتمدة الخا�صة بالإطار على الموقع الإلكتروني للوزارة و�إخطار الم�ؤ�س�سات
من خالل البريد الإلكتروني بتعليمات وكيفية الو�صول اليها.
مراجعة وتحديث الوثائق
1.مراجعة وثائق الإطار ب�شكل دوري كل ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدارها وتحديثها �إذا تطلب الأمر ذلك.
2.يمكن مراجعة وثائق الإطار قبل مرور الثالث �سنوات في الحاالت التالية:
• �أي تغييرات في نطاق عمل الوزارة �أو قطاع التعليم بما ي�ستوجب المراجعة والتحديث.
• تو�صيات نتائج تقييم المخاطر.
• �أي تغييرات في المتطلبات القانونية والأخرى ذات العالقة.
• �أي تغييرات �أو تحديثات في �أف�ضل الممار�سات العالمية ذات العالقة.
• تو�صيات تقارير ونتائج الرقابة الدورية.
• تو�صيات تقارير ونتائج التحقيق في الحوادث.
• �أي تو�صيات من قبل الم�ؤ�س�سات �أو الأ�شخا�ص المعنيين بتطبيقه.
3.درا�سة و�إجراء التحديثات الالزمة على الوثائق المطلوبة ورفعها الى مدير الإدارة مع تو�ضيح �سبب التحديثات
المطلوبة ،وذلك للمراجعة واالعتماد المبدئي ومن ثم اعتمادها نهائي ًا من قبل الوكيل الم�ساعد لقطاع الرقابة
با�ستثناء ال�سيا�سة العامة للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية والتي يتم اعتمادها من معالي وزير التربية والتعليم.
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4.ختم جميع ال�صفحات في الوثائق المحدثة المعتمدة نهائي ًا بختم الإدارة وتحديثها في محتويات الن�سخة الأ�صلية
الرئي�سية لوثائق الإطار وعلى موقع الوزارة.
�5.إخطار الم�ؤ�س�سات من خالل البريد الإلكتروني بطبيعة التحديث و�أهدافه وكيفية الو�صول الى جميع الوثائق
المحدثة.
6.ختم الوثائق الملغاة من الإطار بعد �سحبها من الن�سخة الأ�صلية الرئي�سية بختم ن�سخة منتهية وغير �سارية المفعول.
المراجع

•الإطار العام لنظام �إمارة �أبوظبي لل�سالمة وال�صحة المهنية.
https://www.oshad.ae/ar/pages/home.aspx
•المعيار الوطني لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة المهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://www.ncema.gov.ae/ar/media-center/publications.aspx
•معيار �إ�ستمرارية الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://www.ncema.gov.ae/ar/media-center/publications.aspx
•الدليل اال�ستر�شادي لل�صحة وال�سالمة المهنية في الحكومة االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/32a912aa.pdf
•قوانين حماية البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://government.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/
environmental-protection
•قوانين �سالمة الغذاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/
environment-budget-policy-and-laws/environmental-laws
•قانون الموارد الب�شرية في الحكومة االتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://government.ae/ar-AE/information-and-services/health-and-fitness/food-safetyand-health-tips
•قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://www.fahr.gov.ae/portal/ar/legislations-and-guides/the-law/human-resourceslaw.aspx
•الأنظمة العالمية لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية
_https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/introduction_to
iso_14001_en_ld.pdfhttps://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/standards/
docs/en/iso_45001_briefing_note_EN.pdf
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المعيار  :1القيادة
التزام اإلدارة العليا

يتحقق التزام الإدارة العليا في الم�ؤ�س�سات التعليمية من خالل:
�1.إقرار ال�سيا�سة العامة للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم.
2.توفير الموارد المالية والب�شرية الم�ؤهلة.
3.تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات الواردة به.
4.تعريف المعنيين بمتطلبات النظام وال�سيا�سات والإجراءات الواردة فيه.
5.تنفيذ المهام والم�س�ؤوليات الم�شار اليها به.
السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة المهنية لقطاع التعليم

تلتزم وزارة التربية والتعليم والم�ؤ�س�سات التعليمية في الدولة بتطبيق متطلبات هذا النظام بما يتوافق مع القوانين والت�شريعات
الإتحادية والمحلية و�أف�ضل الممار�سات الدولية ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية بهدف منع الحوادث والحد
منها وحماية وتح�سين �صحة و�سالمة الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة والحفاظ على البيئة
وا�ستدامتها في بيئة العمل.
كما ن�ؤكد على الم�ساواة في فر�ص التدريب بين جميع الطلبة والعاملين بغ�ض النظر عن النوع �أو العرق �أو اللون �أو اللغة �أو �أي �سبب
�أخر .كما نلتزم بالحفاظ على �سرية المعلومات والبيانات وال�سجالت الخا�صة بالتدريب وعدم الك�شف عنها لأي طرف �آخر دون
موافقة م�سبقة.
لتحقيق هذا االلتزام نتعهد بما يلي:
1.ن�شر الثقافة الإيجابية للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
2.تحديد المهام والم�س�ؤوليات والت�أكد من تعريف المعنيين بها.
3.التوافق مع المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى.
4.تحديد وتقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل بهدف منعها والحد منها �أثناء العمليات االعتيادية والطارئة وتجنب وقوع الحوادث
و�إ�صابات العمل والأمرا�ض المهنية.
5.تعزيز حماية البيئة وا�ستدامتها والحفاظ على التنوع الحيوي.
6.الحد من ا�ستخدام الموارد الطبيعية الغير متجددة.
7.تعزيز �صحة الطلبة والعاملين ورفاههم من خالل توفير المرافق الخدمية المنا�سبة والكافية.
8.تطبيق برامج لإدارة المتعاقدين.
9.و�ضع خطط لإدارة الطوارئ والت�أكد من فاعليتها.
	10.و�ضع �آلية لتحديد ومراجعة الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء.
	11.توفير الموارد المالية والموارد الب�شرية الم�ؤهلة.
	12.تنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات.
	13.التوا�صل والت�شاور مع المعنيين بتطبيق النظام.
	14.تنفيذ برامج الرقابة الدورية.
	15.التحقيق في الحوادث والإ�صابات والأمرا�ض المهنية بهدف الحد منها وتفاديها م�ستقب ًال.
	16.تنفيذ برامج المراجعة الإدارية الدورية للنظام و�إجراء التعديالت الالزمة عليه بهدف التح�سين الم�ستمر و�ضمان فاعليته وا�ستدامته.
	17.ن�شر الن�سخة المعتمدة وال�سارية المفعول من النظام من خالل كافة الو�سائل المتاحة و�ضمان �سهولة الو�صول اليه.

معالي المهند�س  /ح�سين بن ابراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
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الرؤية والرسالة

الر�ؤية:

“بيئة عمل وتعلم �آمنة و�صحية وم�ستدامة للجميع”

الر�سالة:
“بناء نظام فعال لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية في قطاع التعليم من خالل معايير
و�سيا�سات و�إجراءات متكاملة و�شاملة “
اإلمتثال التشريعي

متطلبات الوزارة وم�ؤ�س�سات التعليم العام:
1.تلتزم وزارة التربية والتعليم والمن�ش�آت التابعة لها وم�ؤ�س�سات التعليم العام الحكومية والخا�صة ،وم�ؤ�س�سات تعليم
الطفولة المبكرة بتطبيق معايير و�سيا�سات و�إج��راءات هذا النظام كحد �أدنى ،ب�إ�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي يتم
ت�صنيفها من قبل الوزارة كم�ؤ�س�سات عالية الخطورة بنا ًء على طبيعة العمليات والأن�شطة القائمة بها ويتم �إخطارها
ر�سمي ًا من قبل الوزارة بالعمل على تطوير �أنظمة خا�صة بها لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية داخلي ًا �أو من
خالل �أحدى ال�شركات الإ�ست�شارية المتخ�ص�صة والمعتمدة في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات هذا النظام
والقوانين والت�شريعات الإتحادية والمحلية والمعايير الدولية و�إعتمادها من قبل الق�سم المعني في �إدارة البيئة
وال�صحة وال�سالمة في الوزارة.
2.تلتزم كافة م�ؤ�س�سات التعليم العام الحكومية والخا�صة ،وم�ؤ�س�سات تعليم الطفولة المبكرة بتطبيق متطلبات هذا
النظام كحد �أدنى بالإ�ضافة الى ا�ستيفاء كافة المتطلبات الخا�صة ب�أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية المحلية
في كل �إمارة كمتطلب �إلزامي محلي ،با�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي يتم ت�صنيفها عالية الخطورة بنا ًء على طبيعة
العمليات والأن�شطة القائمة بها والتي يتم �إخطارها ر�سمي ًا في هذا ال�ش�أن بالعمل على تطوير نظام لإدارة البيئة
ونظام لإدارة ال�سالمة وال�صحة المهنية داخلي ًا �أو من خالل �أحدى ال�شركات اال�ست�شارية المتخ�ص�صة والمعتمدة
في هذا المجال بما يتوافق مع هذا النظام ومتطلبات الأنظمة والقوانين والت�شريعات الإتحادية والمحلية والمعايير
الدولية و�إعتمادها من قبل الق�سم المعني في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سامة في الوزارة.
متطلبات م�ؤ�س�سات التعليم العالي:
1.تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية والخا�صة بتطبيق معايير و�سيا�سات و�إجراءات هذ النظام كحد �أدنى،
با�ستثناء التي يتم ت�صنيفها من قبل ال��وزارة كم�ؤ�س�سات عالية الخطورة بنا ًء على طبيعة العمليات والأن�شطة
القائمة بها و�إخطارها ر�سمي ًا من قبل الوزارة بالعمل على تطوير �أنظمة خا�صة بها لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية داخلي ًا �أو من خالل �أحدى ال�شركات اال�ست�شارية المتخ�ص�صة والمعتمدة في هذا المجال بما يتوافق مع
متطلبات هذا النظام والقوانين والت�شريعات الإتحادية والمحلية والمعايير الدولية واعتمادها من قبل الق�سم
المعني في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في الوزارة.

13

الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم

2.تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية والخا�صة بتطبيق متطلبات هذا النظام كحد �أدنى بالإ�ضافة الى ا�ستيفاء
كافة المتطلبات الخا�صة ب�أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية المحلية في كل امارة كمتطلب �إلزامي محلي،
با�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي يتم ت�صنيفها عالية الخطورة بنا ًء على طبيعة العمليات والأن�شطة القائمة بها والتي
يتم �إخطارها ر�سمي ًا في هذا ال�ش�أن بالعمل على تطوير نظام لإدارة البيئة ونظام لإدارة ال�سالمة وال�صحة المهنية
داخلي ًا �أو من خالل �أحدى ال�شركات اال�ست�شارية المتخ�ص�صة والمعتمدة في هذا المجال من مركز �أبوظبي لل�سالمة
وال�صحة المهنية بما يتوافق مع هذا النظام ومتطلبات نظام �إمارة �أبوظبي لل�سالمة وال�صحة والمهنية والقوانين
والت�شريعات الإتحادية والمحلية والمعايير الدولية و�إعتمادها من قبل الق�سم المعني في �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سامة في الوزارة.
متطلبات ت�سليم واعتماد وتطبيق الأنظمة:
1.تلتزم م�ؤ�س�سات تعليم الطفولة المبكرة وم�ؤ�س�سات التعليم العام والعالي والتي يتوجب عليها تطوير الأنظمة الخا�صة
بها ت�سليم �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم ن�سخة مطبوعة ون�سخة �إلكترونية من الأنظمة
المعتمدة و�شهادات االعتمادات الخا�صة بها خالل �سنة كحد �أق�صى من تاريخ �إخطارها ر�سمي ًا بذلك من قبل
الوزارة .على الم�ؤ�س�سات �أن تقوم بالبدء بتطبيق �أنظمتها خالل �شهر بعد اعتمادها من قبل الإدارة المعنية في
الوزارة.
2.تلتزم م�ؤ�س�سات تعليم الطفولة المبكرة وم�ؤ�س�سات التعليم العام والعالي والتي يتوجب عليها تطوير الأنظمة الخا�صة
بها بمتطلبات هذا النظام بالإ�ضافة �إلى �أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية المحلية في كل امارة (في حال
كان متطلب محلي) فيما يخ�ص ت�سليم وتطبيق �أنظمتها وح�سب ما يتم �إخطارها به ر�سمي ًا في هذا ال�ش�أن.
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المعيار  :2التخطيط
اإلمتثال القانوني

الغر�ض
تحديد المتطلبات القانونية االتحادية والمحلية والمتطلبات الأخرى ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية
وبطبيعة من�ش�آت وعمليات و�أن�شطة الم�ؤ�س�سات وتوثيقها في �سجل خا�ص بها وتحديثها وتعريف المعنيين بها ب�شكل دوري
بهدف االمتثال لها ب�شكل دائم.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.ر�صد وتحديد المتطلبات القانونية االتحادية والمحلية والمتطلبات الأخرى ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية وبطبيعة من�ش�آتها وعملياتها و�أن�شطتها من خالل تقييم المخاطر.
2.توثيق المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات العالقة في �سجل خا�ص بها.
3.ت�ضمين وتنفيذ هذه المتطلبات و�أخذها بعين االعتبار في جميع المن�ش�آت والعمليات والأن�شطة القائمة والجديدة
ل�ضمان التوافق معها االمتثال لها.
4.تعريف المعنيين ب�شكل دوري بهذه المتطلبات وبالو�سائل المتاحة للو�صول اليها.
5.مراقبة المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات العالقة وتقييم مدى االمتثال لها من خالل عمليات الرقابة
الدورية.
6.مراجعة وتحديث المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى وال�سجل الخا�ص بها حال �صدور �أية قوانين �أو ت�شريعات
�أو لوائح جديدة �أو تعديالت عليها.
7.تحديث �سيا�سات و�إج��راءات الم�ؤ�س�سة ذات العالقة بنا ًء على نتائج مراجعة المتطلبات القانونية والمتطلبات
الأخرى والت�أكد من تعريف المعنيين بها.
8.تنفيذ ال�سيا�سات والبرامج والإجراءات الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية في كافة المن�ش�آت والعمليات
والأن�شطة وت�ضمين الم�س�ؤولية الكاملة عنها وااللتزام بتطبيقها من قبل جميع المعنيين.
إدارة المخاطر

الغر�ض
تحديد وتقييم و�إدارة جميع العوامل البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية وتهديدات الطوارئ المحتملة والمرتبطة
بالمن�ش�آت والعمليات والأن�شطة للم�ؤ�س�سات �أثناء ظروف العمل االعتيادية وفي الحاالت الطارئة وتقييم الت�أثيرات
والمخاطر والتهديدات المرتبطة بها لو�ضع كافة الخطط والبرامج والإج��راءات وو�سائل التحكم والمراقبة المنا�سبة
والكافية لإدارتها والتعامل معها بكفاءة وفاعلية بهدف �ضمان �سالمة الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين
ذوي العالقة وتوثيقها في �سجل خا�ص بها وتعريف المعنيين بها ب�شكل دوري وم�ستمر.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.درا�سة العملية �أو الن�شاط �أو المهمة المطلوب تقييمها مع المعنيين بتنفيذها مع �أخذ المعدات والأدوات والمواد
الم�ستخدمة بعين االعتبار.
2.تحديد العوامل البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية وتهديدات الطوارئ وعواقبها المحتملة المرتبطة بها.
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3.تحديد جميع الأ�شخا�ص المتعر�ضين لتلك العوامل والمخاطر والتهديدات وطبيعة عملهم و�أعدادهم ،وفترات
تعر�ضهم لها.
4.تحديد و�سائل و�إجراءات التحكم والرقابة المتوفرة حالي ًا.
5.تقييم العوامل البيئية بنا ًء على ت�أثيراتها ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية وتهديدات الطوارئ المحتملة بنا ًء
على �شدة ت�أثيرها (عواقبها) واحتمالية تكرارها �أثناء تنفيذ هذه العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام مع الأخذ بعين
االعتبار نتائج تقارير الرقابة والتحقيق في الحوادث والأمرا�ض المهنية ال�سابقة ،وتو�صيات التطوير والتح�سين
الم�ستمر.
�6.إ�ضافة �أية و�سائل �أو �إجراءات من �ش�أنها التحكم في الت�أثيرات البيئية و�أخطار ال�صحة وال�سالمة المهنية وتهديدات
الطوارئ المحتملة ومراقبتها لإعادة تقييمها بهدف منعها �أو تقليلها الى الحد المقبول عملي ًا.
7.ت�سجيل نتائج التقييم في �سجالت خا�صة بها وو�ضع خطط وبرامج العمل لتنفيذ الإج��راءات المطلوبة وتعريف
المعنيين بها:
• �سجل العوامل والت�أثيرات البيئية.
• �سجل مخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية.
• �سجل التهديدات لحاالت الطوارئ المحتملة.
8.مراقبة ومراجعة وتحديث ال�سجالت ب�شكل دوري �أو فور ًا بنا ًء على نتائج الرقابة وتقارير التحقيق في الحوادث وفي
حال تغيير �أي من العوامل الرئي�سية المرتبطة بالتقييم والتي من �ش�أنها تغيير نتائجها وت�شمل �أي تغيير للمواقع �أو
الأ�شخا�ص �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام �أو المعدات �أو الأدوات �أو المواد �أو �أي تغيير في المتطلبات القانونية
والأخرى ذات العالقة به.
إدارة المتعاقدين

الغر�ض
تحديد المتطلبات الخا�صة بالمتعاقدين في الم�ؤ�س�سات و�ضمان �أخذها بعين االعتبار في عمليات التقييم واالختيار
والتكليف وت�ضمينها �ضمن العقود وذلك بهدف الحفاظ على �صحة و�سالمة الطلبة والعاملين والأ�شخا�ص الأخرين
ذوي العالقة المت�أثرون بالأعمال والخدمات التي يتم تقديمها وحماية البيئة وا�ستدامتها و�أي�ض ًا ا�ستيفاء المتعاقدين
وامتثالهم للمتطلبات والقوانين والت�شريعات واللوائح الملزمة.
ي�شمل نطاق عمل هذه ال�سيا�سة جميع المتعاقدين وبالأخ�ص المعنيين بتنفيذ الأعمال �أو تقديم
الخدمات التالية والتي ت�صنف عالية الخطورة:
•تنفيذ �أعمال الإن�شاءات �أو ال�صيانة ب�أنواعها.
•تقديم خدمات الأمن والحرا�سة ب�أنواعها.
•تقديم خدمات النقل والموا�صالت ب�أنواعها.
•تقديم خدمات التغذية ب�أنواعها.
•تقديم خدمات النظافة ب�أنواعها.
•تقديم خدمات مكافحة الح�شرات والآفات ب�أنواعها.
•تقديم خدمات تجميع النفايات والمخالفات ب�أنواعها والتخل�ص الآمن منها.
•�أية �أعمال �أو خدمات �أخرى يتم تقييمها من متو�سطة الى عالية الخطورة في عملية تحديد وتقييم المخاطر لها
قبل البدء بتنفيذها.
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الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.التقييم الأولي
يتم تقييم المتعاقدين �ضمن نطاق عمل هذه ال�سيا�سة قبل اختيار وتكليف �أي منهم لتنفيذ الأعمال �أو تقديم الخدمات
والتي ت�صنف عالية الخطورة والم�شار اليها �أعاله وذلك �أثناء عمليات تقييم المناق�صات والعرو�ض الفنية.
يجب اال تقل ن�سبة التقييم للمعايير الم�شار �إليها �أدناه عن ( )30%من �إجمالي نتيجة التقييم للعرو�ض
الفنية على النحو التالي:
#
1

2

3

4

معايير التقييم

تقديم خطة عمل ودليل �إجراءات �شاملة لتقييم المخاطر ومعايير و�سيا�سات و�إجراءات
�إدارتها والتعامل معها بما فيها �إدارة الطوارئ �أثناء تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات ح�سب
نطاق العمل المطلوب تنفيذه في وثيقة المناق�صة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية
والأخرى الملزمة لها.
تقديم ن�سخة من �أنظمتها المتكاملة والمعتمدة والمطبقة لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية �أو �أية �أنظمة �أخرى ح�سب نطاق العمل المطلوب تنفيذه في وثيقة المناق�صة
ون�سخة معتمدة من �أخر تدقيق خارجي من قبل طرف ثالث خارجي معتمد من قبل �سلطات
االخت�صا�ص المعنية في الدولة.
تقديم ن�سخة من جميع التراخي�ص والت�صاريح الالزمة وال�سارية المفعول من قبل جهات
و�سلطات االخت�صا�ص المعنية في الدولة ذات العالقة بالأعمال والخدمات ح�سب نطاق
العمل المطلوب تنفيذه في وثيقة المناق�صة وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والأخرى
الملزمة لها.
تقديم ن�سخ من �شهادات الخبرة وال�شهادات العملية والتخ�ص�صية و�شهادات التدريب
للعاملين المر�شحين لتنفيذ الأعمال بما فيها �شهادات الم�ؤهالت والتدريب الخا�صة بالبيئة
وال�صحة وال�سالمة المهنية و�أية �شهادات �أخرى ح�سب المتطلبات القانونية.

ن�سبةالتقييم
%

30%

20%

30%

20%

2.االختيار والتكليف
•عند اختيار المتعاقدين للأعمال والخدمات الم�صنفة عالية الخطورة؛ يتم تقديم خطط العمل ودليل الإجراءات
لإدارة المخاطر بما فيها �إدارة الطوارئ من قبل المتعاقدين وت�ضمينها في مالحق العقود بعد تقييمها واعتمادها
من قبل المعنيين بالبيئة وال�صحة وال�سالمة في الم�ؤ�س�سات ك�شرط �أ�سا�سي قبل توقيع العقود والتكليف بالتنفيذ
مت�ضمن ًة ال�شروط الجزائية في حال مخالفة الإجراءات المعتمدة وعدم االمتثال لها �أثناء تنفيذ الأعمال وتقديم
الخدمات المطلوبة.
•عند اختيار �أي متعاقدين لتنفيذ �أعمال �أو تقديم خدمات خارج نطاق الأعمال والخدمات الم�صنفة عالية
الخطورة ،يتم تحويل م�سودة العقود مت�ضمن ًة نطاق الأعمال والخدمات المطلوبة من قبل �إدارة الم�شتريات
الى �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في الم�ؤ�س�سات للدرا�سة واالعتماد بالموافقة المبدئية �أو النهائية مت�ضمن ًة
المتطلبات الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية الواجب ا�ستيفائها من قبل المتعاقدين قبل �إجراء
التعاقد معهم و�أثناء تنفيذ الأعمال بما يتنا�سب مع طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة.
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3.مراقبة التنفيذ وتقييم الأداء
•الرقابة الدورية على الأعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي يتم تقديمها من قبل المتعاقدين.
•عقد االجتماعات الدورية مع المتعاقدين لمناق�شة ومراجعة نتائج تقييم المخاطر والإج��راءات الخا�صة بها
ونتائج تقارير الرقابة والتحقيق في الحوادث و�سجالت التدريب المتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية
ذات ال�صلة بالأعمال التي يتم تنفيذها والخدمات التي يتم تقديمها.
•التقييم ال��دوري لأداء المتعاقدين بنا ًء على نتائج تقارير الرقابة والتحقيق في الحوادث ومن خالل نتائج
م�ؤ�شرات الأداء المتفق عليها.
•رفع التقارير واتخاذ الإجراءات الالزمة تجاه المتعاقدين في حال ر�صد �أية مالحظات ومخالفات من �ش�أنها
تعري�ض حياة الطلبة والعاملين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة للخطر �أو تلوث البيئة �أو في حال مخالفة
القوانين �أو العقود المبرمة معهم.
واجبات والتزامات المتعاقدين قبل البدء بتنفيذ الأعمال �أو تقديم الخدمات:
•االمتثال الكامل لمتطلبات الم�ؤ�س�سات والخا�صة بنظام البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
•الح�صول على جميع التراخي�ص والت�صاريح الالزمة وال�سارية المفعول من قبل جهات و�سلطات االخت�صا�ص
المعنية في الدولة ذات العالقة بالأعمال والخدمات التي يتم تقديمها وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية
والأخرى الملزمة لها.
•تنفيذ خطط العمل والإجراءات الخا�صة ب�إدارة المخاطر والطوارئ �أثناء تنفيذ الأعمال والخدمات التي يتم
تقديمها.
•تنفيذ التدريب والتوجيه والإ�شراف ال�لازم والم�ستمر للعاملين المر�شحين والقائمين على تنفيذ الأعمال
والخدمات التي يتم تقديمها واالحتفاظ ب�شهادات الم�ؤهالت والتدريب والتوعية الخا�صة بالبيئة وال�صحة
وال�سالمة المهنية و�أية �شهادات ذات العالقة.
•توفير مهمات ومعدات الحماية ال�شخ�صية الالزمة  ,والمنا�سبة للعاملين ح�سب طبيعة الأعمال والخدمات
المطلوبة وبما ي�ضمن �سالمتهم ال�شخ�صية وحماية الأ�شخا�ص الأخرين المت�أثرين ب�أعمالهم.
•�إجراء الرقابة الذاتية (الداخلية) على الأعمال والخدمات التي يتم تنفيذها وتقديمها والت�أكد من تطبيق
المعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
•الإب�لاغ عن الحوادث المهنية بما فيها الوفيات والإ�صابات الج�سيمة ،واعتالل ال�صحة المهنية ،الحرائق،
االنفجارات ،انهيارات المباني ،الأمرا�ض المعدية والوبائية �أو �أية حوادث �أخرى ذات العالقة بها ح�سب متطلبات
هذا النظام والمتطلبات الخا�صة بكل �إمارة.
•رفع التقارير الخا�صة بالحوادث المهنية والتحقيق فيها بما ي�شمل الإجراءات الت�صحيحية والوقائية بهدف منع
تكرارها م�ستقب ًال ح�سب متطلبات هذا النظام والمتطلبات الخا�صة بكل �إمارة.
إدارة األداء

الغر�ض
تحديد م�ؤ�شرات الأداء للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية بهدف قيا�س وتقييم �أداء تطبيق النظام والمعايير وال�سيا�سات
والإجراءات الخا�صة به بما ي�ضمن فاعليته وا�ستمراريته وتح�سينه الم�ستمر.
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ت�شمل م�ؤ�شرات �أداء تطبيق النظام:
1.م�ؤ�شرات الموارد الب�شرية الوطنية المتخ�ص�صة وبناء القدرات.
2.م�ؤ�شرات البيئة الم�ستدامة.
3.م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة المهنية للعاملين.
4.م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة المهنية للطلبة.
5.م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة المهنية للمتعاقدين.
6.م�ؤ�شرات ال�صحة وال�سالمة المهنية للزوار.
7.م�ؤ�شرات امتثال الم�ؤ�س�سات.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تلتزم كافة الم�ؤ�س�سات بتحديد �أهدافها وتنفيذ برامجها لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء المطلوبة وتقديم نتائجها
با�ستخدام النظام المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم وح�سب التعليمات والتوجيهات والأطر الزمنية ال�صادرة
عنها في هذا ال�ش�أن.
2.تلتزم كافة الم�ؤ�س�سات بتحديد �أهدافها وتنفيذ برامجها لتحقيق م�ؤ�شرات الأداء المطلوبة وتقديم نتائجها
با�ستخدام النظام المعتمد ح�سب التعليمات والتوجيهات والإطر الزمنية ال�صادرة ر�سمي ًا اليها في هذا ال�ش�أن
وا�ستيفاء كافة المتطلبات الخا�صة ب�أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية المحلية في كل امارة كمتطلب �إلزامي
محلي في هذا ال�ش�أن.
3.يقوم الفريق المعني في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم بتجميع كافة نتائج الم�ؤ�شرات
ب�شكل ربع �سنوي في تقرير موحد لقطاع التعليم واعتماده من قبل الوكيل الم�ساعد لقطاع الرقابة بهدف عر�ضه
على معالي الوزراء في لجنة ال�ش�ؤون التنفيذية في الوزارة.
4.يقوم الفريق المعني في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم بتدريب المعنيين في الم�ؤ�س�سات
ب�شكل دوري على كيفية تجميع وتقديم البيانات المطلوبة لنتائج م�ؤ�شرات الأداء من خالل ور�ش عمل تدريبية
لتمكينهم من تقديمها بال�شكل المنا�سب والدقيق.
5.تقوم الم�ؤ�س�سات بمراقبة ومراجعة وتحديث الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء الخا�صة بها ب�شكل دوري على الأقل مرة
واحدة �سنوي ًا بهدف تح�سين نتائجها ب�شكل م�ستمر.
إدارة التغيير

الغر�ض
تحديد منهجية و�آلية فعالة لإدارة �أي تغييرات م�ؤقتة �أو دائمة في الم�ؤ�س�سات بما في ذلك التغييرات المتعلقة بالموظفين
والطلبة والنظم وال�سيا�سات والإجراءات والعمليات والأن�شطة والمعدات �أو المواد بهدف ال�سيطرة على �أي من الجوانب
البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية التي قد تن�ش�أ ب�سبب هذا التغيير.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تقديم و�صف وا�ضح للو�ضع الحالي بما في ذلك الهدف والطبيعة العامة ونطاق التغييرات المطلوبة.
2.الت�شاور مع المعنيين بما في ذلك �أ�صحاب الم�صلحة الداخليين والخارجيين بخ�صو�ص التغييرات المطلوبة
وتحديد �أدوارهم فيها.
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3.تحديد الجوانب البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية المرتبطة بهذه التغييرات و�إجراء التقييم المطلوب
ل�ضمان �أال ت�ؤدي هذه التغييرات �إلى زيادة الت�أثيرات �أو المخاطر ،و�إبراز تدابير التحكم الالزمة لتنفيذها بهدف
منعها �أو تقليلها الى الحد المقبول عملي ًا.
4.درا�سة التعديالت �أو التحديثات المطلوبة في الأنظمة �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المعدات
�أو المواد الحالية لإدارة ت�أثيرات ومخاطر التغييرات المتوقعة.
5.و�ضع خطة عمل لتنفيذ التغييرات المطلوبة ا�ستناد ًا �إلى المعلومات التي تم جمعها في الخطوات ال�سابقة ()4-1
واعتمادها من قبل المعنيين.
6.تنفيذ التغييرات المطلوبة با�ستخدام خطة التنفيذ المعتمدة.
�7.إبالغ المعنيين بهذه التغییرات خالل مراحل التنفيذ ،بما في ذلك �أ�صحاب الم�صلحة الداخلیین والخارجیین
والت�أكد ب�أنهم علی وعي وفهم ب�أي تغییرات علی المتطلبات والإجراءات وتدابير التحكم المعمول بها حالي ًا.
8.المراقبة والمراجعة خالل تنفيذ التغييرات المطلوبة بعدها ل�ضمان توافر وفاعلية جميع التدابير وال�ضوابط
الخا�صة بالت�أثيرات والمخاطر.
إدارة اإلبتكار

الغر�ض
تحديد منهجية و�آلية فعالة لت�شجيع ودمج وممار�سة االبتكار في العمليات والأن�شطة الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة
المهنية بهدف ال�سيطرة على �أي من الجوانب البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية ،وتح�سين عمليات التطبيق
والتح�سين الم�ستمر و�أي�ض ًا تحفيز العاملين والطلبة على الم�شاركة والعمل الجماعي والتعاون في هذا المجال.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.و�ضع �سيا�سة لالبتكار كالتزام بما تريد تحقيقه في هذا المجال.
2.تعزيز ثقافة تدعم االبتكار وتو�صيل �أهمية االبتكار الفعال فيها.
3.الت�شاور مع المعنيين بما في ذلك �أ�صحاب الم�صلحة الداخليين والخارجيين بخ�صو�ص الحلول والممار�سات
االبتكارية المطلوبة وكذلك تحديد �أدوارهم في ذلك.
4.تحديد الجوانب البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية المرتبطة بهذه الحلول والممار�سات المبتكرة و�إجراء
التقييم المطلوب ل�ضمان عدم ت�سببها في زيادة الآثار �أو المخاطر ،وت�سليط ال�ضوء على تدابير التحكم الالزمة
للتنفيذ بهدف الق�ضاء �أو التقليل هذه الآثار والمخاطر �إلى الحد المقبول عملي ًا.
5.درا�سة التعديالت �أو التحديثات المطلوبة في الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات والعمليات والأن�شطة والمعدات �أو
المواد الحالية لإدارة الحلول والممار�سات المبتكرة المتوقعة.
6.و�ضع خطة عمل لتنفيذ الحلول والممار�سات االبتكارية ا�ستنادا �إلى المعلومات التي تم جمعها في الخطوات ال�سابقة
( )5-1واعتمادها من قبل المعنيين.
7.تنفيذ الحلول والممار�سات المبتكرة المطلوبة با�ستخدام خطة التنفيذ المعتمدة.
�8.إب�لاغ المعنيين بهذه الحلول والممار�سات االبتكارية خالل مراحل التنفيذ ،بما في ذلك �أ�صحاب الم�صلحة
الداخلیین والخارجیین والت�أكد ب�أنهم علی وعي وفهم ب�أي تغییرات علی المتطلبات والإجراءات وتدابیر التحكم
المعمول بها حالي ًا.
9.المراقبة والمراجعة خالل وبعد تنفيذ الحلول والممار�سات المبتكرة المطلوبة ل�ضمان توافر وفاعلية جميع التدابير
وال�ضوابط الخا�صة بالت�أثيرات والمخاطر.
	10.تقييم الحلول والممار�سات االبتكارية المطبقة بهدف التطوير والتح�سين الم�ستمر.
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المعيار  :3الدعم
الموارد البشرية

الغر�ض
تحديد المهام والم�س�ؤوليات للمعنيين بتطبيق متطلبات النظام والرقابة عليه في الم�ؤ�س�سات وتعريفهم بها وت�ضمينها
في الو�صف الوظيفي ولوائح ال�سلوك وتقييم الأداء الدوري والعقود الخا�صة بهم بهدف �ضمان امتثالهم لها في �أوقات
العمل.
الإجراءات
تقوم �إدارات الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.ن�شر ال�سيا�سة العامة للبيئة وال�صحة وال�سالمة لقطاع التعليم.
2.خلق الثقافة الإيجابية للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية في مكان العمل وبناء القدرات في هذا المجال.
3.ر�صد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخ��رى ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية واالمتثال لها
وت�سجيلها �ضمن �سجل معتمد يتم تحديثه ب�شكل م�ستمر.
4.توفير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق النظام.
5.توفير �أخ�صائي البيئة وال�صحة وال�سالمة �أو المكلفين بالمهام وت�شكيل لجان البيئة وال�صحة وال�سالمة لتنفيذ
متطلبات النظام.
6.تحفيز العاملين والطلبة من خالل ن�شر الوعي والثقافة وت�ضمين المفاهيم والم�صطلحات ذات العالقة بالبيئة
وال�صحة وال�سالمة المهنية كلما �أمكن ذلك في �سياق العمليات والأن�شطة.
7.تنفيذ برامج التوعية والتدريب و�ضمان م�شاركة الم�ستهدفين فيها من الطلبة والعاملين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي
العالقة.
8.تطبيق النظام والمعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة به و�ضمان �أخذها بعين االعتبار في العمليات والأن�شطة
القائمة بها.
9.ربط كفاءة التنفيذ واالمتثال بعمليات تقييم الأداء الدوري للعاملين والطلبة كم�ؤ�شرات �أداء �إلزامية في ا�ستمارات
التقييم لتحفيزهم على الم�شاركة والم�ساهمة بفاعلية في تطبيقه.
	10.ت�ضمين المهام والم�س�ؤوليات الخا�صة بالعاملين والطلبة �ضمن دليل ال�سيا�سات ولوائح ال�سلوك والو�صف الوظيفي.
	11.تنفيذ المراجعة الإدارية الدورية بهدف تقييم الأداء ل�ضمان التح�سين الم�ستمر.
يقوم �أخ�صائي البيئة وال�صحة وال�سالمة �أو المكلفين بالمهام في الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تطبيق المعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بالنظام.
2.عمل درا�سات تقييم المخاطر للعمليات والأن�شطة والمعدات الم�ستخدمة والت�أكد من توفر الأنظمة والو�سائل
واالحتياطات الالزمة للحد منها وال�سيطرة عليها في العمليات االعتيادية والحاالت الطارئة.
3.مراقبة �أداء المتعاقدين المتواجدين داخل الم�ؤ�س�سات ورفع التقارير الخا�صة ب�أية مالحظات �أو مخالفات.
4.رفع التقارير الخا�صة ب�أية احتياجات �أو نواق�ص �أو �أعطال من �ش�أنها تعري�ض المتواجدين في مكان العمل للخطر
ومتابعة تنفيذها حتى االنتهاء منها.
5.القيام بعمليات الرقابة الدورية ورفع التقارير الخا�صة بها.
6.عقد الندوات التوعوية والتعريفية والدورات التدريبية ب�شكل دوري ح�سب الخطة ال�سنوية المعتمدة بهدف ن�شر
الوعي وخلق الثقافة وبناء القدرات.
7.ح�ضور اجتماعات لجنة البيئة وال�صحة وال�سالمة لمناق�شة نتائج تقارير الرقابة والتحقيق في الحوادث وم�ؤ�شرات
الأداء.
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8.الإبالغ عن �أية مخاطر �أو حوادث من �ش�أنها تعري�ض حياتهم �أو حياة الأخرين للخطر �أو تلوث البيئة ورفع التقارير
الالزمة.
9.الم�شاركة في عمليات التحقيق في الحوادث ورفع التقارير الخا�صة بها لمعرفة �أ�سبابها والإجراءات الت�صحيحية
والوقائية الالزمة لمنع تكرارها.
يقوم �أع�ضاء لجان البيئة وال�صحة وال�سالمة في الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.ح�ضور اجتماعات اللجنة ومناق�شة تقارير ونتائج الرقابة والتحقيق في الحوادث وم�ؤ�شرات الأداء والم�ساهمة في
تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائية.
2.متابعة تطبيق المعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بالنظام و�ضمان االمتثال لها.
3.الم�شاركة في عملية تقييم المخاطر والت�أكد من توافر الأنظمة والو�سائل واالحتياطات الالزمة للحد منها وال�سيطرة
عليها.
4.ن�شر وتو�صيل المعلومات والإجراءات الى باقي الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة
و�ضمان معرفتهم بها وامتثالهم لها.
5.الم�شاركة في تنفيذ الندوات التوعوية والتعريفية والدورات التدريبية.
6.الإبالغ عن �أية مخاطر �أو حوادث من �ش�أنها تعري�ض حياتهم �أو حياة الآخرين للخطر �أو تلوث البيئة ورفع التقارير
الالزمة.
7.الم�شاركة عند الطلب في عمليات التحقيق في الحوادث لمعرفة �أ�سبابها والإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة
لمنع تكرارها.
يقوم العاملين والطلبة والمتعاقدين في الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.االمتثال التام للمعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بالنظام والم�شاركة الفعالة في تطبيقها خالل تواجدهم
في الم�ؤ�س�سات ومن خالل تنفيذ �أعمالهم وخدماتهم و�أن�شطتهم.
2.االمتثال لتوجيهات �إدارات الم�ؤ�س�سات فيما يتعلق بالبيئة وال�صحة وال�سالمة.
3.العناية ب�صحتهم و�سالمتهم و�صحة و�سالمة الآخرين المت�أثرين ب�أعمالهم وخدماتهم و�أن�شطتهم.
4.الم�شاركة في عمليات تقييم المخاطر المرتبطة ب�أعمالهم وخدماتهم و�أن�شطتهم وااللتزام بتنفيذ و�سائل التحكم
و�إجراءات الوقاية منها والتحكم فيها.
5.ا�ستخدام معدات الحماية ال�شخ�صية المتوفرة لهم.
6.الم�شاركة في برامج التوعية والتدريب الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة.
7.الم�شاركة في خلق ثقافة �إيجابية للبيئة وال�صحة وال�سالمة في مكان العمل.
8.الإبالغ عن �أية مخاطر �أو حوادث من �ش�أنها تعري�ض حياتهم �أو حياة الآخرين للخطر �أو تلوث البيئة.
9.الإلمام والمعرفة الجيدة بخطط و�إجراءات الطوارئ في مكان العمل والم�شاركة الفعالة وااللتزام �أثناء عمليات
تجارب الإخالء �أو الحاالت الطارئة بما ي�ضمن �سالمتهم و�سالمة الآخرين.

22

الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم

الكفاءة والتدريب

الغر�ض
تحديد وتوفير وتنفيذ الحد الأدنى من متطلبات برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجال البيئة وال�صحة
وال�سالمة المهنية من قبل الم�ؤ�س�سات بنا ًء على م�ستويات الكفاءة والمعرفة المطلوبة لجميع المعنيين بتطبيق النظام
بهدف تمكينهم من تنفيذ المهام والم�س�ؤوليات الموكلة اليهم.
م�ستويات الكفاءة المطلوبة للمعنيين بتطبيق النظام في الم�ؤ�س�سات:
الأ�شخا�ص
المعنيين

م�ستوى
الكفاءة

�إدارات الم�ؤ�س�سات

�أ�سا�سي

�أخ�صائيي البيئة
وال�صحة وال�سالمة
�أو المكلفين
بالمهام في
الم�ؤ�س�سات

متقدم

�أع�ضاء لجان البيئة
وال�صحة وال�سالمة
في الم�ؤ�س�سات

متو�سط

العاملين والطلبة
والمتعاقدين في
الم�ؤ�س�سات

�أ�سا�سي

م�ستوى المعرفة

المعرفة والإلمام بمبادئ و�أ�سا�سيات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
خبرة متخ�ص�صة في مجال الأنظمة والمعايير وال�سيا�سات والإج ��راءات
الخا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية و�آل�ي��ات تطويرها وتطبيقها
ومراقبتها وتقييمها في بيئة العمل وم�سجل في �أنظمة البيئة وال�سالمة وال�صحة
المهنية المحلية (�إن وجدت) كممار�س عام.
خبرة متخ�ص�صة في مجال التدقيق على الأنظمة (�شهادات مدقق داخلي
ومدقق رئي�سي معتمد في �سجل المدققين المعتمدين من قبل م�ؤ�س�سة .)IRCA
معرفة و�إل�م��ام بمتطلبات و�أنظمة و�سيا�سات و�إج� ��راءات البيئة وال�صحة
وال�سالمة المهنية و�آليات تطبيقها وتنفيذها في بيئة العمل.
معرفة و�إلمام بمبادئ و�أ�سا�سيات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
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متطلبات برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق م�ستويات الكفاءة والمعرفة المطلوبة:
م�ستويات الكفاءة
والمعرفة

جميع الم�ستويات
(�أ�سا�سي ،متو�سط ومتقدم)

برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات

التدريب التوجيهي والور�ش التعريفية بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.

م�ستوى �أ�سا�سي

دورات مبادئ و�أ�سا�سيات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية (الم�ستوى الأول
والثاني).

م�ستوى متو�سط

دورات ال�شهادات التخ�ص�صية في مجال البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية
(الم�ستوى الثالث والرابع).

م�ستوى متقدم

• برامج الدبلوم التخ�ص�صية في مجال البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية
(الم�ستوى الخام�س وال�ساد�س).
• �شهادات المدقق الداخلي والمدقق الرئي�سي لأنظمة �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة المهنية.

ت�شمل العنا�صر الأ�سا�سية والمحتويات لكل من البرامج الم�شار �إليها �أعاله على ما يلي كحد �أدنى مع
الأخذ في عين االعتبار �ضرورة توفيرها باللغة والمحتوى المنا�سب للم�ستهدفين للم�شاركة فيها:
�1.أهمية توافر وتطبيق �أنظمة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية في �أماكن العمل.
2.الم�س�ؤوليات والمهام.
3.المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى وعواقب عدم االمتثال.
�4.آليات ومنهجيات تقييم المخاطر وو�سائل التحكم.
5.الإجراءات والتدابير الواجب تنفيذها و�إتباعها للتعامل مع مخاطر بيئة العمل بما فيها التدريب التخ�ص�صي لبع�ض
العمليات والمهام ال�شديدة الخطورة ح�سب درا�سات تقييم المخاطر.
�6.آليات الرقابة.
�7.إجراءات �إدارة عمليات الطوارئ ومنعها والحد منها واال�ستعداد واال�ستجابة لها و�إعادة الت�أهيل.
�8.آليات الإبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.التخطيط
تقوم الم�ؤ�س�سات بالتخطيط لتنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات للفئات الم�ستهدفة لتحقيق الحد الأدنى
لم�ستويات الكفاءة والمعرفة المطلوبة لكل منهم والم�شار اليها �أعاله من خالل خطة �سنوية يتم اعتمادها من قبل
�إدارة الم�ؤ�س�سة واختيار المدربين الداخليين �أو الخارجيين الم�ؤهلين �أو ال�شركات المعتمدة من قبل الجهات المانحة
العتمادات التدريب واالحتفاظ بن�سخة من ال�سير الذاتية و�شهادات االعتماد لهم وحفظها �ضمن ملفات ور�ش العمل
والندوات والملتقيات والدورات التدريبية.
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2.التنفيذ
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ الخطة ال�سنوية المعتمدة لبرامج التوعية والتدريب وبناء القدرات للفئات الم�ستهدفة ح�سب
الجدول الزمني المحدد لها وتوثيقها ح�سب الإجراءات المعتمدة لذلك ،على �أن ت�شمل م�ستنداتها ك�شوفات الح�ضور
والتقييم و�شهادات اجتياز الدورات التي يتم عقد اختبارات نهائية لها.
3.التقييم والتح�سين الم�ستمر
•تقوم الم�ؤ�س�سات بتقييم فاعلية تنفيذ برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات وذلك من خالل تحليل نماذج
تقييم الح�ضور و�شهادات اجتياز الدورات التي يتم عقد اختبارات نهائية لها وعمل التقارير والإح�صائيات التي
تعك�س نتائجها والعمل على تحديث الخطة ال�سنوية بنا ًء عليها ب�شكل دوري بهدف التح�سين الم�ستمر.
•تعتبر �شهادات اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة للمتدربين �صالحة و�سارية المفعول ح�سب ما هو مو�ضح ًا
عليها ويتوجب عليهم مراجعة المعنيين في الم�ؤ�س�سات عند انق�ضاء �صالحيتها ل�ضمان ت�سجيلهم وتوفير الدورات
التذكيرية  /التن�شيطية لهم �ضمن برنامج التدريب ال�سنوي لح�ضورها و�ضمان �سريان ال�شهادات الخا�صة بهم.
التواصل والتشاور

الغر�ض
تحديد �إجراءات التوا�صل والت�شاور مع المعنيين بتطبيق النظام في الم�ؤ�س�سات بغر�ض الت�أكد من معرفتهم بالمعايير
وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة به و�أخذ المالحظات والتغذية الراجعة منهم ب�شكل دوري بهدف �ضمان فاعلية تطبيق
النظام وتح�سينه الم�ستمر.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.التوا�صل والت�شاور مع جميع المعنيين ب�شكل دوري وم�ستمر من خالل:
• االجتماعات الدورية للجان وفرق العمل فيها.
• ور�ش العمل والندوات والملتقيات.
• ال�شبكة المعلوماتية وال�صفحات الإلكترونية.
• البريد الإلكتروني.
• اللوحات الإعالنية و�شا�شات العر�ض.
• الالفتات والمن�شورات التوعوية والتحذيرية.
2.ي�شمل الحد الأدنى من المعلومات التي يتم التوا�صل والت�شاور عليها ما يلي:
• �سيا�سات و�إجراءات وبرامج البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية.
• المتطلبات القانونية والأخرى الواجب االمتثال لها ولأي تغييرات فيها.
• نتائج تقييم المخاطر.
• نتائج تقارير الرقابة والإجراءات والتدابير الت�صحيحية والوقائية الواجب اتخاذها في حاالت عدم التوافق.
• نتائج تقارير التحقيق في الحوادث والإج��راءات والتدابير الت�صحيحية والوقائية الواجب اتخاذها لتفادي
تكرارها م�ستقب ًال.
• نتائج تقارير الأداء الدورية مقارن ًة بالأهداف والم�ؤ�شرات المعتمدة.
3.توثيق �أية مالحظات �أو تغذية راجعة من خالل و�سائل التوا�صل والت�شاور الم�شار اليها �أعاله بعد مراجعتها والعمل
على اتخاذ الإجراءات الالزمة لها.
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إدارة الوثائق

الغر�ض
تحديد �إجراءات تطوير و�إدارة وحفظ الوثائق الخا�صة ب�أنظمة الم�ؤ�س�سات التي يتوجب عليها تطوير �أنظمتها الخا�صة
بهدف �ضمان توافر الوثائق ال�سارية المفعول وحفظ ال�سجالت ذات العالقة.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تطوير و�إ�صدار �أنظمتها وجميع المعايير وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بها.
2.تحميل الن�سخة الإلكترونية من �أنظمتها المعتمدة على الموقع الإلكتروني الخا�ص بها و�إخطار المعنيين من خالل
البريد الإلكتروني بتعليمات وكيفية الو�صول اليها بكافة الو�سائل المتاحة.
3.مراجعة �أنظمتها ب�شكل دوري وتحديثها �إذا تطلب الأمر ذلك.
�4.إخطار المعنيين من خالل البريد الإلكتروني بطبيعة التحديث و�أهدافه وكيفية الو�صول الى جميع الوثائق المحدثة.
5.ختم الن�سخة الملغاة من الوثائق بعد �سحبها من الن�سخة الأ�صلية الرئي�سية بختم ن�سخة منتهية وغير �سارية المفعول.
�6.إعداد �سجل كامل بجميع الوثائق والبيانات وال�سجالت ذات العالقة و�أماكن حفظها والت�أكد با�ستمرار من تحديث
هذا ال�سجل.
7.على جميع الم�ؤ�س�سات �ضمن نطاق عمل هذا النظام االحتفاظ بجميع ال�سجالت والتقارير الخا�صة بالرقابة
والإبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها لمدة خم�س �سنوات من تاريخ �صدورها كحد �أدنى ل�ضمان �سهولة الو�صول
اليها عند الحاجة لذلك.

26

الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم

المعيار  :4العمليات
إدارة العمليات

الغر�ض
تحديد وتطبيق الإجراءات الخا�صة ب�إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات و�أن�شطة الم�ؤ�س�سات وتقييم فاعليتها وكفاءتها
ومراجعتها وتحديثها ب�شكل دوري وم�ستمر بهدف منع المخاطر والحد منها وال�سيطرة عليها.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تحديد الإج��راءات الخا�صة ب ��إدارة المخاطر للعمليات والأن�شطة التي تم تحديدها وتقييمها ح�سب �إج��راءات
(دليل �إدارة مخاطر وتهديدات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية للم�ؤ�س�سات التعليمية) بهدف منعها والحد منها
وال�سيطرة عليها.
2.توثيق هذه الإجراءات في دليل لإجراءات �إدارة المخاطر.
3.تطبيق هذه الإجراءات في المن�ش�آت والعمليات والأن�شطة القائمة والجديدة.
4.تعريف المعنيين بها من الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة وتو�صيلها لهم ب�شكل
دوري وم�ستمر.
5.مراقبة تطبيق هذه الإجراءات من خالل الرقابة الدورية.
6.درا�سة ومراجعة وتحديث هذه الإجراءات والدليل الخا�ص بها ب�شكل دوري بهدف التح�سين الم�ستمر والت�أكد من
تعريف المعنيين بها بعد �إجراء التعديالت المطلوبة كما يتوجب تنفيذ هذا الإجراء فور ًا في حال:
• �صدور �أية قوانين �أو ت�شريعات �أو لوائح جديدة ذات العالقة �أو �أي تعديالت عليها.
• تغيير نطاق عمل الم�ؤ�س�سات �أو �أي من المواقع �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المواد �أو الأدوات �أو المعدات الم�ستخدمة.
• توافر �أية �إجراءات �أو تقنيات حديثة من �ش�أنها منع المخاطر والحد منها وال�سيطرة عليها ب�شكل �أف�ضل.
• ر�صد �أية مخالفات �أو حاالت عدم امتثال من خالل الرقابة الدورية.
• وقوع الحوادث ونتائج التحقيق فيها.
إدارة الطوارئ

الغر�ض
تحديد وتطبيق الإجراءات الخا�صة ب�إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات والتهديدات المحتملة حال حدوثها والمرتبطة
بمن�ش�آت وعمليات و�أن�شطة الم�ؤ�س�سات وتقييم فاعليتها وكفاءتها ومراجعتها وتحديثها ب�شكل دوري وم�ستمر بهدف
منعها والحد منها واال�ستعداد واال�ستجابة لها وال�سيطرة عليها.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تحديد الإجراءات الخا�صة ب�إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات والتهديدات المحتملة حال حدوثها التي تم تحديدها
وتقييمها ح�سب �إج��راءات (دليل �إدارة الطوارئ للم�ؤ�س�سات التعليمية) بهدف منعها والحد منها واال�ستعداد
واال�ستجابة لها وال�سيطرة عليها.
2.توثيق هذه الإجراءات في دليل �إجراءات �إدارة الطوارئ بما فيها �إجراءات ا�ستمرارية الأعمال في الم�ؤ�س�سة.
3.تطبيق هذه الإجراءات في المن�ش�آت والعمليات والأن�شطة القائمة والجديدة.
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4.تعريف المعنيين بها من الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة وتو�صيلها لهم وتدريبهم
عليها ب�شكل دوري وم�ستمر.
5.مراقبة فاعلية تطبيق هذه الإج ��راءات من خالل نتائج الرقابة والتدريبات وتمارين الإخ�لاء الدورية لجميع
ال�سيناريوهات المحتملة.
6.درا�سة ومراجعة وتحديث هذه الإجراءات والدليل الخا�ص بها ب�شكل دوري بهدف التح�سين الم�ستمر والت�أكد من
تعريف المعنيين بها بعد �إجراء التعديالت المطلوبة كما يتوجب تنفيذ هذا الإجراء فور ًا في حال:
•�صدور �أية قوانين �أو ت�شريعات �أو لوائح جديدة �أو تعديالت عليها.
•تغيير نطاق عمل الم�ؤ�س�سات �أو �أي من المن�ش�آت �أو الأن�شطة �أو العمليات �أو المواد �أو الأدوات �أو المعدات
الم�ستخدمة.
•توافر �أية �إج��راءات �أو تقنيات حديثة من �ش�أنها منع التهديدات والحد منها وال�سيطرة عليها واال�ستعداد
واال�ستجابة لها ب�شكل �أف�ضل.
•ر�صد �أي��ة مخالفات �أو ح��االت عدم امتثال من خالل الرقابة والتدريبات وتمارين الإخ�لاء الدورية لجميع
ال�سيناريوهات المحتملة.
•وقوع الحوادث والحاالت الطارئة ونتائج التحقيق فيها.
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المعيار  :5الرقابة وتقييم األداء
الرقابة

الغر�ض
تحديد منهجية و�إجراءات منظمة للرقابة على ا�شتراطات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية بهدف قيا�س مدى االمتثال
لها وو�ضع الإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة لت�صحيحها ومنع تكرارها م�ستقب ًال.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
�1.إجراء الرقابة الدورية على ا�شتراطات البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية المتوفرة في:
•دليل الرقابة التعليمية على م�ؤ�س�سات التعليم العام
•دليل الرقابة التعليمية على م�ؤ�س�سات التعليم العالي
•دليل الرقابة على م�ؤ�س�سات الطفولة المبكرة
�2.إعداد ورفع التقارير الخا�صة بالرقابة الى المعنيين لعمل الالزم ال�ستيفاء المالحظات و�إغالق المخالفات وحاالت
عدم االمتثال.
3.و�ضع الإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة لت�صحيحها ومنع تكرارها من خالل خطط العمل الزمنية مت�ضمن َة
تحديد م�س�ؤوليات المعنيين بتنفيذها ح�سب طبيعة و�أولوية كل منها وبنا ًء على درجة خطورتها واحتمالية تكرارها.
4.مراعاة تقييم �أية مخاطر قد تنتج عن هذه الإجراءات وو�ضع الو�سائل والإجراءات الالزمة لتفاديها والحد منها
والتحكم فيها.
5.متابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائية والت�أكد من ا�ستيفاء المالحظات و�إغالق المخالفات وكافة حاالت
عدم االمتثال �ضمن الحدود الزمنية المعتمدة لها بالتن�سيق والتعاون مع المعنيين بها وتقييم كفاءة تنفيذها
وفاعليتها ب�شكل دوري.
6.عر�ض تطورات �سير العمل �أثناء االجتماعات الدورية للجنة البيئة وال�صحة وال�سالمة.
7.التوا�صل والت�شاور مع المعنيين في حال ر�صد �أية مخالفات �أو حاالت عدم التوافق التي من �ش�أنها تعري�ض حياة
و�سالمة الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة المتواجدين فيها للخطر والإبالغ عنها
فور ًا وعمل الالزم من قبلهم وموافاة الإدارة بتطورات �سير العمل لحين االنتهاء من تنفيذها.
اإلبالغ عن الحوادث ،والتحقيق فيها ورفع التقارير

الغر�ض
تحديد حاالت الحوادث الج�سيمة و�آليات الإبالغ عنها والتحقيق فيها لتحديد الأ�سباب المبا�شرة والجذرية بهدف منع
تكرارها م�ستقب ًال.
ت�شمل الحوادث الج�سيمة
• الوفاة
•الإ�صابات الخطيرة التي تتطلب العناية الطبية الفورية لل�شخ�ص الم�صاب والتي ت�شمل على �سبيل المثال حاالت
�شرخ وك�سر العظام ب�أنواعها ،البتر ،فقدان الوعي� ،إ�صابات الر�أ�س� ،إ�صابات العيون ،التعر�ض لمواد �ضارة �أو
خطرة� ،إ�صابات اختراق الج�سم �أو الطعن ،ال�صدمات الكهربائية �أو الحرق� ،إ�صابات العمود الفقري ،التمزقات
الخطيرة.
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•الحوادث الخطيرة التي ت�شمل الحرائق واالنفجارات وت�سرب الغاز واالنهيارات الجزئية والكلية للمباني ،و�أي
حوادث م�شابهة من �ش�أنها تهديد �سالمة المتواجدين فيها وتعري�ض حياتهم للخطر.
•انت�شار الأمرا�ض الوبائية والمعدية الم�صنفة من قبل وزارة ال�صحة ووقاية المجتمع والهيئات ال�صحية في
الدولة.
•حوادث التلوث البيئي الخطيرة.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.الت�أكيد على جميع الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة المتواجدين فيها ب�ضرورة
الإبالغ فور ًا للمعنيين في الم�ؤ�س�سة حال وقوع �أي حوادث داخلها و�أية ظروف عمل تمثل خطورة �أو تهديد على �صحة
و�سالمة المتواجدين فيها وح�سب ما تم �إخطارهم به من خالل الندوات التعريفية والتوعية والتدريبية.
2.الإبالغ الفوري عن الحوادث الج�سيمة الى المعنيين في �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في الوزارة ح�سب التوجيهات
والتعليمات والآليات المعتمدة وال�صادرة في هذا ال�ش�أن.
3.التحقيق في كافة الحوادث في �أ�سرع وقت ممكن بعد وقوعها وذلك لتحديد الأ�سباب المبا�شرة والجذرية التي
ت�سببت فيها وو�ضع الإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة بهدف منع تكرارها م�ستقب ًال من خالل خطط العمل
الزمنية ح�سب طبيعة و�أولوية كل منها بنا ًء على درجة خطورتها واحتماليات تكرارها.
4.ت�شكيل فريق التحقيق في كافة الحوادث بنا ًء على درجة خطورتها و�شدة ت�أثيرها وعواقبها واحتمالية حدوثها مرة
�أخرى م�ستقب ًال بتكليف ر�سمي من مدير الم�ؤ�س�سة وع�ضوية �أخ�صائي البيئة وال�صحة وال�سالمة �أو المكلف بالمهام
و�أع�ضاء مختارين من لجنة البيئة وال�صحة وال�سالمة بها.
5.توثيق عمليات التحقيق والتقارير الخا�صة بها على �أن تت�ضمن البيانات والمعلومات الأ�سا�سية التالية:
•نوع الحادث وت�صنيفه (حادث ب�سيط يتم ت�سجيله داخلي ًا  /حادث ج�سيم يتم الإبالغ عنه).
•تفا�صيل الحادث وو�صفه ب�أكبر قدر من الدقة (الموقع ،التوقيت ،الظروف المحيطة به).
•تفا�صيل الأ�شخا�ص الم�صابين والمت�أثرين من الحادث.
•جمع ودرا�سة وتحليل جميع الأدلة المتوفرة عن الحادث وذلك من خالل المقابالت ال�شخ�صية ل�شهود الحادث
و�إفادتهم ،المالحظات التي تم ر�صدها في موقع الحادث ،ال�صور الفوتوغرافية ،والأدلة المادية التي تم التحفظ
عليها والمرتبطة بالحادث.
•درا�سة وتحليل ت�سل�سل الحادث والأ�سباب المبا�شرة والغير مبا�شرة والأ�سباب الجذرية للوقوف على كامل
م�سببات الحادث.
•الإجراءات الت�صحيحية الفورية التي تم اتخاذها فور وقع الحادث لمعالجته والحد من ت�أثيراته والإجراءات
الوقائية والتدابير االحترازية المو�صي بها لمنع تكراره وتفاديه م�ستقب ًال وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذها.
•بيانات فريق التحقيق وال�شخ�ص الم�س�ؤول عن �إعداد التقرير.
6.ا�ستكمال كافة تقارير التحقيق في الحوادث الج�سيمة التي يتم الإبالغ عنها و�إر�سالها الى الفريق المعني في �إدارة
البيئة وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم خالل ( )30يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث كحد �أق�صى
مت�ضمن ًة كافة التقارير الداعمة وال�صادرة من جهات االخت�صا�ص (ال�شرطة ،الدفاع المدني ،الم�ست�شفى ،الخ).
7.تعميم ون�شر الدرو�س الم�ستفادة من الحوادث بنا ًء على نتائج التحقيق فيها ودرا�سة الأ�سباب التي �أدت الى وقوعها
وما تم اتخاذه من �إجراءات ت�صحيحية ووقائية لمنع تكرارها م�ستقب ًال والت�أكد من معرفة المعنيين بها من خالل
و�سائل التوا�صل وبرامج التوعية والتدريب الدورية.
تطبيق متطلبات هذه ال�سيا�سة كحد �أدنى بالإ�ضافة الى ا�ستيفاء كافة المتطلبات الخا�صة ب�أنظمة البيئة وال�صحة
وال�سالمة المهنية المحلية في كل امارة كمتطلب �إلزامي محلي (�إن وجد).
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اإلجراءات التصحيحية والوقائية

الغر�ض
و�ضع خطة عمل وتنفيذها من قبل الم�ؤ�س�سات لمعالجة حاالت عدم االمتثال المحددة في تقارير الرقابة والتحقيق في
الحوادث بهدف منع تكرارها م�ستقب ًال.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تحديد حاالت االمتثال الجزئي وحاالت عدم االمتثال الم�سجلة في نتائج تقارير الرقابة الداخلية والخارجية.
2.تحديد الأفعال �أو ظروف العمل غير الآمنة التي يتم ت�سجيلها في نتائج تقارير التحقيق في الحوادث.
3.التحقيق في الأ�سباب الجذرية لعدم االمتثال والتي وجدت في تقارير الرقابة الدورية ،والتحقيق في الحوادث.
4.توثيق جميع حاالت عدم االمتثال التي يجب معالجتها و�أ�سبابها الجذرية في التقرير.
5.تقديم التقرير �إلى المعنيين لمناق�شة خطة عمل.
6.و�ضع خطة عمل للإجراءات الت�صحيحية والوقائية الالزمة لت�صحيح حاالت عدم االمتثال في تقارير الرقابة
والتحقيق في الحوادث لمنع تكرارها .وينبغي �أن ت�أخذ الخطة ما يلي بعين االعتبار:
•�أولوية الإجراءات القائمة علی المخاطر التي تنتج عن عدم االمتثال ،وتوافر الموارد ،واحتمال وقوع الحوادث،
ودرجة تعقيد العمل.
•الت�أكد من �أن الإج��راءات �سوف تمنع �أو تقلل من المخاطر الحالية بدال من زيادتها وتطوير و�سائل وتدابير
التحكم لأي مخاطر قد تنتج عنها من خالل تقييم المخاطر.
•الجدول الزمني لتنفيذ كل �إجراء والأ�شخا�ص الم�س�ؤولين عن تنفيذه.
•و�سائل لتتبع حالة الإجراءات الت�صحيحية والوقائية و�إغالقها.
7.مراقبة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائية �ضمن الجداول الزمنية المعتمدة بالتن�سيق مع المعنيين وتقييم
كفاءتها وفعاليتها.
8.ت�سجيل وتو�صيل نتائج الإجراءات الت�صحيحية والوقائية المتخذة للمعنيين.
9.يجب تنفيذ �أي تغييرات ناتجة عن الإج��راءات الت�صحيحية والوقائية ح�سب �إجراءات ال�سيا�سة (� .2.5إدارة
التغيير).
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المراجعة اإلدارية والتحسين المستمر

الغر�ض
تحديد �آلية و�إجراءات برنامج المراجعة الإدارية الدورية للأنظمة في الم�ؤ�س�سات وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بها
بهدف الت�أكد من مالئمتها وفاعليتها و�ضمان التطوير والتح�سين الم�ستمر لها.
الإجراءات
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ ما يلي:
1.تنفيذ برنامج المراجعة ال�شاملة للأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بها مرة واحدة �سنوي ًا وبحد �أق�صى قبل
نهاية العام الدرا�سي .ي�شمل البرنامج ما يلي:
•مراجعة الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بها.
•نتائج المراجعة ال�سابقة.
•نتائج عمليات الرقابة (الداخلية والخارجية).
•كفاءة وفاعلية تطبيق الأنظمة مقارنة مع الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء المعتمدة.
•�أي تغييرات على المتطلبات القانونية �أو المتطلبات الأخرى ذات العالقة.
•�أي مقترحات �أو تو�صيات �أو �شكاوى واردة من خالل عمليات التوا�صل والت�شاور �أو من خالل و�سائل التوا�صل
الأخرى.
•الحوادث المهنية ونتائج التحقيقات فيها.
•مقترحات وتو�صيات التحديث والتطوير والتح�سين الم�ستمر.
2.عقد اجتماع لعر�ض نتائج وتو�صيات تقرير برنامج المراجعة الإداري��ة ال�سنوية وطلب اعتماده بهدف اتخاذ
الإجراءات الالزمة لتنفيذ التو�صيات الواردة فيه وتثبيت ذلك في �أجندة ومح�ضر االجتماع.
3.العمل على تحديث الأنظمة �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات الخا�صة بها بنا ًء على نتائج وتو�صيات المراجعة الإدارية.
4.تعميم ون�شر نتائج برنامج المراجعة الإداري��ة والت�أكد من معرفة المعنيين من الطلبة والعاملين والمتعاقدين
والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة من خالل و�سائل التوا�صل المتاحة.
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وتهديدات البيئة والصحة والسالمة
المهنية للمؤسسات التعليمية
الإ�صدار  / 2.0يناير 2020
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
قطاع الرقابة

حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
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آلية تقييم المخاطر والتهديدات
خطوات عملية تقييم المخاطر والتهديدات

1.درا�سة المن�ش�آت �أو العملية �أو الن�شاط �أو المهمة المطلوب تقييمها والمعدات والأدوات والمواد الم�ستخدمة.
2.تحديد العوامل البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية وعواقبها المحتملة المرتبطة بها با�ستخدام النموذج
المخ�ص�ص لذلك (نموذج تحديد وتقييم المخاطر).
3.تحديد التهديدات وحاالت الطوارئ وعواقبها المحتملة المرتبطة بها با�ستخدام النموذج المخ�ص�ص لذلك (نموذج
تحديد وتقييم التهديدات والطوارئ).
4.تحديد جميع الأ�شخا�ص المتعر�ضين لتلك العوامل والمخاطر والتهديدات وطبيعة عملهم و�أعدادهم ،وفترات
تعر�ضهم لها (تعر�ض م�ؤقت �أو م�ستمر).
5.تحديد و�سائل و�إجراءات ال�سيطرة والتحكم المتوفرة حالي ًا.
6.تقييم العوامل البيئية ومخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية والتهديدات بنا ًء على �شدة ت�أثيرها واحتمالية التكرار
(طبقا للبند  .1.2م�ؤ�شرات تقييم �شدة الت�أثير واحتمالية التكرار) �أثناء تنفيذ هذه العمليات �أو الأن�شطة
�أو المهام مع الأخذ بعين االعتبار �أية حوادث �سابقة ناتجة عنها ،ونتائج تقارير التفتي�ش والتدقيق والتحقيق في
الحوادث ،وتو�صيات التطوير والتح�سين الم�ستمر.
�7.إ�ضافة �أية و�سائل �أو �إجراءات من �ش�أنها ال�سيطرة والتحكم في الت�أثيرات البيئية و�أخطار ال�صحة وال�سالمة المهنية
وتهديدات الطوارئ المحتملة ومراقبتها لإعادة تقييمها بهدف منعها �أو تقليلها الى الحد المقبول عملي ًا (ح�سب
البند  .1.3الت�سل�سل الهرمي لإدارة المخاطر والتهديدات).
8.ت�سجيل نتائج التقييم في �سجالت خا�صة بها:
•�سجل العوامل والت�أثيرات البيئية.
•�سجل مخاطر ال�صحة وال�سالمة المهنية.
•�سجل التهديدات لحاالت الطوارئ المحتملة.
وو�ضع خطط وبرامج العمل لتنفيذ الإج��راءات المطلوبة وتعريف المعنيين بها (ح�سب البند  1.4م�صفوفة
تقييم المخاطر والتهديدات والإجراءات المطلوبة).
9.مراقبة ومراجعة وتحديث ال�سجالت ب�شكل دوري �أو فور ًا بنا ًء على نتائج التفتي�ش والتدقيق وتقارير التحقيق في
الحوادث وفي حال تغيير �أي من العوامل الرئي�سية المرتبطة بالتقييم والتي من �ش�أنها تغيير نتائجها وت�شمل �أي
تغيير للمواقع �أو الأ�شخا�ص �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام �أو المعدات �أو الأدوات �أو المواد �أو �أي تغيير في
المتطلبات القانونية والأخرى ذات العالقة به.
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مؤشرات تقييم شدة التأثير واحتمالية التكرار
التقييم

�شدة الت�أثير (العواقب)

1

غير م�ؤثر – ال يوجد �أي تلوث بيئي �أو ت�أثير �صحي �أو �إ�صابات.

2

�ضعيف – تلوث بيئي �ضعيف �أو ت�أثير �صحي �أو �إ�صابات ب�سيطة يمكن معالجته في بيئة العمل دون
�أي تدخل خارجي.

3

متو�سط – تلوث بيئي محدود �أو ت�أثير �صحي حاد  /م�ؤقت �أو �إ�صابات متو�سطة من �ش�أنها توقف
م�ؤقت  /جزئي عن العمل والحاجة الى الم�ساندة الخارجية وتقديم الخدمات الطبية المتخ�ص�صة
والت�سبب في �إهدار �أيام عمل للتعافي ال تزيد عن (� )7أيام.

4

عالي – تلوث بيئي م�ؤثر �أو ت�أثير �صحي مزمن  /دائم �أو �إ�صابات ج�سيمة من �ش�أنها توقف كامل
عن العمل و�ضرورة طلب الم�ساندة الخارجية وتقديم الخدمات الطبية المتخ�ص�صة والت�سبب في
�إهدار �أيام عمل للتعافي تزيد عن (� )7أيام.

5

كارثي – تلوث بيئي ج�سيم ال يمكن �إ�صالحه �أو وفاة من �ش�أنها توقف كامل عن العمل و�ضرورة
طلب الم�ساندة الخارجية.

التقييم

احتمالية التكرار

1

غير وارد على الإطالق – لم يحدث من قبل في نف�س المن�ش�آت �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام.

2

غير وارد – لم يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكنه حدث مرة واحدة على الأقل في
من�ش�آت �أو عمليات �أو �أن�شطة �أو مهام مماثلة خارج الدولة.

3

محتمل – حدث مرة واحدة على الأقل في من�ش�آت �أو عمليات �أو �أن�شطة �أو مهام مماثلة في دولة
الإمارات العربية المتحدة خالل الثالث �سنوات الأخيرة.

4

عالي – حدث مرة واحدة على الأقل في نف�س المن�ش�آت �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام في
الم�ؤ�س�سة خالل الثالث �سنوات الأخيرة.

5

متكرر – يحدث ب�شكل متكرر في نف�س المن�ش�آت �أو العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام في الم�ؤ�س�سة
خالل ال�سنة الأخيرة.
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التسلسل الهرمي إلدارة المخاطر والتهديدات

من خالل تغيير �أو تعديل �أو تحديث للعمليات �أو الأن�شطة �أو المهام �أو المعدات �أو الأدوات �أو المواد
بهدف �إزالة المخاطر و التلوث و منع تهديدات الطوارئ المحتملة.

المنع

من خالل التقليل من ا�ستخدام العمليات �أو الأن�شطة �أو المهام �أو المعدات �أو الأدوات �أو المواد
الخطرة �أو ا�ستبدالها ب�أخرى �أق��ل خطورة بهدف الحد من المخاطر و الت�أثيرات و تهديدات
الطوارئ.

التقليل /
الإ�ستبدال

من خالل العزل ب�إ�ستخدام و�سائل الحماية الهند�سية الثابتة �أو المتحركة �أو الأتوماتيكية.

العزل

من خالل و�ضع وتطبيق المعايير وال�سيا�سات والإجراءات وتو�صيل المعلومات والتوجيه والتدريب
والإ�شراف.

�أنظمةالعمل
الآمن

من خالل ا�ستخدام مهمات ومعدات الحماية ال�شخ�صية المنا�سبة والفعالة لحماية الأ�شخا�ص كحل
�أخير بالإ�ضافة الى جميع ما �سبق.

معدات
الوقاية
ال�شخ�صية

مصفوفة تقييم المخاطر و التهديدات و اإلجراءات المطلوبة
�شدة الت�أثير (العواقب)
احتمالية التكرار
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تقييم الخطر

الإجراء المطلوب

منخف�ض
()3 - 1

يمكن تنفيذ العملية �أو الن�شاط �أو المهمة بالإجراءات الحالية.

متو�سط
()6 - 4

يمكن اال�ستمرار في تنفيذ العملية �أو الن�شاط �أو المهمة ويو�صى بتوفير و�سائل �أو تطبيق
�إجراءات �إ�ضافية �أخرى.

مرتفع

يمكن اال�ستمرار في تنفيذ العملية �أو الن�شاط �أو المهمة ولكن يتوجب توفير و�سائل و�إجراءات
�إلزامية �إ�ضافية لل�سيطرة والتحكم خالل فترة زمنية محددة مع مراعاة مراقبتها ب�شكل
م�ستمر لحين ا�ستيفاء المتطلبات الإ�ضافية الإلزامية و�إعادة التقييم مرة �أخرى .يتم �إيقافها
فور ًا في حال عدم االلتزام بتنفيذ المتطلبات الإ�ضافية الإلزامية �ضمن الحدود الزمنية
المتفق عليها.

()12 - 8

كارثي
()25 - 15

ال يمكن البدء بتنفيذ العملية �أو الن�شاط �أو المهمة نهائي ًا في الو�ضع الحالي ويتوجب �إيقافها
فور ًا لحين �إعادة النظر فيها واتخاذ و�سائل و�إج��راءات وتدابير ال�سيطرة الالزمة و�إعادة
تقييمها مرة �أخرى.
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دليل �إدارة مخاطر البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية للم�ؤ�س�سات التعليمية

 .1.0المقدمة
الخلفية

تحر�ص وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير بيئة عمل وتعلم �آمنة و�صحية وم�ستدامة
بهدف حماية الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الأخرين ذوي العالقة بقطاع التعليم .كما �سي�سهم ذلك في
تحفيز وت�شجيع الطلبة على تحقيق �أعلى م�ستويات التعلم والمعرفة وكذلك تحقيق ر�ؤية دولة الإمارات  2021والم�ؤ�شرات
الوطنية الخا�صة بها.
ومن هذا المنطلق ،قامت الوزارة بتحديد الهدف اال�ستراتيجي “�ضمان بيئات تعليمية �آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم”
�ضمن الأهداف اال�ستراتيجية لها للأعوام ( )2021-2017وا�ستحداث �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في العام 2015
للعمل على تطوير الإط��ار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم وتعريف الم�ؤ�س�سات
التعليمية بمتطلباته من خالل برامج التوعية والتدريب والرقابة الدورية عليها من خالل التفتي�ش والتدقيق لقيا�س مدى
امتثالهم للنظام.
الغرض

تم تطوير و�إعداد هذا الدليل للتعريف بالحد الأدنى من البرامج والإج��راءات والمتطلبات الالزمة لإدارة المخاطر
المتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية الواجب ا�ستيفائها وتطبيقها ب�شكل م�ستمر في جميع المن�ش�آت والعمليات
والأن�شطة القائمة في م�ؤ�س�سات التعليم العام بهدف الحفاظ على �صحة و�سالمة الطلبة والعاملين فيها والحفاظ على
الموارد البيئية وا�ستدامتها.
تقوم الم�ؤ�س�سات با�ستخدام هذا الدليل وجميع الإجراءات الخا�صة به بما يتوافق مع طبيعة من�ش�آتها وعملياتها و�أن�شطتها
والعمل على تحديثه ب�شكل دوري وم�ستمر بنا ًء على نتائج عمليات التطبيق وتقارير التفتي�ش والتدقيق والتحقيق في
الحوادث المهنية في حال تطلب الأمر ذلك والت�أكد من معرفة جميع المعنيين بها وتدريبهم عليها.
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 .2.0أهم المخاطر المهنية الشائعة في بيئة العمل
تشمل العوامل البيئية الشائعة في بيئة العمل وتأثيراتها ما يلي:
م

الت�أثيرات

العوامل

1

ا�ستهالك الطاقة.

ا�ستنفاد وا��س�ت�ن��زاف ال �م ��وارد الطبيعية الغير
متجددة.

2

ا�ستهالك المياه.

ا�ستنفاد وا��س�ت�ن��زاف ال �م ��وارد الطبيعية الغير
متجددة.

3

ا�ستهالك الوقود.

ا�ستنفاد وا��س�ت�ن��زاف ال �م ��وارد الطبيعية الغير
متجددة.

4

�إنتاج النفايات الورقية والبال�ستيكية والإلكترونية.

تلوث الأر�ض /التربة ،المياه الجوفية.

5

�إنتاج االنبعاثات الهوائية ال�ضارة.

تلوث الهواء.

6

�إنتاج م�ستويات �ضارة من ال�ضو�ضاء.

تلوث �ضو�ضائي.
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تشمل المخاطر الصحية المهنية الشائعة في بيئة العمل والعواقب الناتجة عنها ما يلي:
العواقب

م

المخاطر

1

انبعاث الغازات والأبخرة والأتربة من �آالت ت�صوير
الم�ستندات والدهانات والأثاث وال�سجاد والمذيبات
والمواد الكيميائية الم�ستخدمة.

تهيج ،ح�سا�سية� ،إعياء.

2

التعر�ض للإ�شعاع من �آالت ت�صوير الم�ستندات.

فقدان االنتباه الذهني والإعياء.

3

التعر�ض للحرارة والغبار �أثناء ت�شغيل المركبات
وفي �أماكن العمل الخارجية (المفتوحة).

�إنهاك حراري� ،إجهاد ،ت�شنجات ب�سبب الحرارة،
�ضربات ال�شم�س ،تهيج ،ح�سا�سية� ،إعياء� ،أمرا�ض
الجهاز التنف�سي.

4

التعر�ض النبعاثات هوائية ��ض��ارة (�أول �أك�سيد
ال� �ك ��رب ��ون ،ث ��ان ��ي �أك �� �س �ي��د ال� �ك ��رب ��ون� ،أك��ا� �س �ي��د
النيتروجين) من ال�سيارات والحافالت.

تهيج ،ح�سا�سية� ،صداع� ،إعياء� ،أمرا�ض الجهاز
التنف�سي.

5

التعر�ض لل�ضو�ضاء.

�ضعف �أو فقدان ال�سمع.

6

التعر�ض للمخاطر البيولوجية (فيرو�سات ،بكتريا،
فطريات) من العيادات ،المقا�صف ،غرف الطعام،
خدمات ت�صنيع وتوريد الأغ��ذي��ة ،دورات المياه،
خدمات التنظيف.

�أم��را���ض متعلقة بالنظافة ال�شخ�صية وال�صحة
المهنية.

7

التعر�ض لمواد التنظيف الكيميائية.

تهيج ،ح�سا�سية.

تشمل مخاطر السالمة المهنية الشائعة في بيئة العمل والعواقب الناتجة عنها ما يلي:
م

المخاطر

1

ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية في العمل.

التعر�ض لل�صعق الكهربائي واندالع الحرائق.

2

�سوء التنظيف وترتيب المكان.

اندالع الحرائق ،االنزالق ،التعثر وال�سقوط ووقوع
الإ�صابات.

3

المناولة اليدوية والعمل اليدوي.

�إ�صابات الظهر.

�أخ�ط��ار مرتبطة ببيئة العمل ت�شمل الأخ�ط��اء في
و�ضعية الجلو�س وو� �ض��ع الج�سم وم �ك��ان �شا�شة
الحوا�سيب الآلية.
ا�ستخدام الأجهزة المكتبية التي تت�ضمن المعدات
الكهربائية والأدوات الحادة.

ا�ضطرابات ع�ضلية وهيكلية و�أالم �أ�سفل الظهر
وم�شاكل في الر�ؤية و�ضعف النظر نتيجة لإجهاد
و�إرهاق العين.

4

5
6
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العواقب

�أ�سطح العمل وال�سير.

الجروح والحروق والتعر�ض لل�صعق الكهربائي.
االنزالق والتعثر وال�سقوط ووقوع الإ�صابات.
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 .3.0برامج وإجراءات إدارة المخاطر
متطلبات عامة

•تطبيق الإج ��راءات والتعليمات الخا�صة بتقييم و�إدارة المخاطر ومراجعتها ب�شكل دوري لجميع المرافق
والفعاليات والأن�شطة.
•توفير �أخ�صائي للبيئة وال�صحة وال�سالمة ولجنة للبيئة وال�صحة وال�سالمة تجتمع ب�شكل دوري للإ�شراف على
تطبيق الإجراءات وااللتزام بها.
•تلقي العاملين والطلبة والمتعاقدين التدريب التوجيهي للبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية قبل البدء ب�أي �أعمال
�أو �أن�شطة ويوجد برامج دورية للتوعية والتدريب بهدف ن�شر الوعي والثقافة في هذا المجال.
•تطبيق الإجراءات والتعليمات الواجب �إتباعها في حاالت الطوارئ ووجود خطة اخالء معتمدة ومطبقة ونقاط
تجمع �آمنه محددة ومعلومة للجميع.
•توفير �سجل بح�ضور وان�صراف الطلبة.
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•وجود ملف لكل طفل يحتوي على البيانات الخا�صة به (�شهادة الميالد ،تقرير طبي وطلب االلتحاق بالح�ضانة).
•توفر �سجل ب�أوقات ومواعيد ح�ضور الأطفال وان�صرافهم.
•توفير عدد كاف من الم�شرفات الم�ؤهالت ،وبما يتنا�سب مع عدد الأطفال.
 (�شهرين – �سنة = � 4 :1أطفال) (�سنة – �سنتين = � 5 :1أطفال) (�سنتين – � 3سنوات = � 8 :1أطفال) (� 4 – 3سنوات = � 10 :1أطفال)برنامج إدارة مخاطر الصحة النفسية

•توفير فترة ا�ستراحة للطالب والعاملين (للأكل وال�شرب ،الخ).
•ا�ست�شارة العاملين والطلبة فيما يخ�صهم بالتزامات العمل والدرا�سة (�أوقات العمل ،الح�ص�ص ،المواد ،طرق
العمل ،االمتحانات ،الخ).
•تقديم الإدارات الدعم النف�سي والمادي للموظفين والطلبة لتحقيق �أهدافهم في بيئة عمل مريحة.
•العمل على تح�سين العالقات بين العاملين والطلبة بالأعمال والن�شاطات الم�شتركة.
•وجود �إ�شراف كافي على الطلبة خا�صة في �أماكن االزدحام (كالمقا�صف ومواقف الحافالت) لمنع المزاح
الخ�شن والم�شاجرات.
•توفير نظام مراقبة المبنى من خالل �شبكة الكاميرات ووجود حرا�س م�ؤهلين على مداخل الخارجية للمبنى.
•ت�شجيع الطلبة على الإبالغ عن �أي حالة عنف �أو �إ�ساءة في مكان العمل.
برنامج إدارة مخاطر الموارد الطبيعية والبيئة المستدامة

�إجراءات تر�شيد الطاقة
•�إطفاء الأنوار و�إيقاف ت�شغيل جميع المعدات والأدوات والأجهزة الكهربائية بما فيها الكمبيوترات والطابعات
قبل مغادرة المكان بعد انتهاء العمل.
•�شراء المعدات والأدوات والأجهزة الكهربائية ال�صديقة للبيئة عالية الجودة وذات خا�صية الحفاظ على
الطاقة �أثناء فترات عدم الت�شغيل على مدار اليوم.
•تجهيز الم�ؤ�س�سات وجميع المرافق فيها ب�أجهزة اال�ست�شعار الإلكترونية لت�شغيل الإ�ضاءة والمكيفات �أوتوماتيكي ًا
حال التواجد فيها و�إطفاءها عند مغادرتها.
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•الحفاظ على تثبيت درجات الحرارة في المكان ( )25.5°C – 22.5°Cو�إغالق جميع الأبواب والنوافذ
للحفاظ على درجة حرارة المكان وتفادي هدر الطاقة.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية الالزمة لجميع المعدات والأدوات والأجهزة الكهربائية بما فيها الكمبيوترات
والطابعات والمكيفات والأنظمة الخا�صة بها ل�ضمان كفاءة الت�شغيل.
•ا�ستخدام م�صابيح الإ�ضاءات ال�صديقة للبيئة وقليلة اال�ستهالك للطاقة والطويلة الأمد.
•بناء ثقافة اال�ستهالك الأمثل للطاقة والحفاظ عليها من خالل ور�ش العمل والندوات والو�سائل التعريفية
والتوعوية والدورات التدريبية.
�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك المياه
•�إغالق م�صادر المياه في فترات عدم الحاجة وبعد اال�ستخدام.
•تجهيز جميع مرافق المياه في الم�ؤ�س�سة بما فيها دورات المياه ب�أجهزة اال�ست�شعار الإلكترونية لت�شغيل المياه
�أوتوماتيكي ًا حال الحاجة الى ا�ستخدامها و�إطفاءها عند االنتهاء من ا�ستخدامها ومغادرتها.
•ا�ستخدام مر�شات المياه ال�صديقة للبيئة وقليلة اال�ستهالك للمياه.
•�إعادة تدوير المياه العادمة كلما �أمكن ذلك و�إعادة ا�ستخدامها لأغرا�ض التنظيف والري بعد معالجتها.
•الإبالغ عن �أي ت�سربات للمياه في �أي من مرافق الم�ؤ�س�سة.
•بناء ثقافة اال�ستهالك الأمثل للمياه والحفاظ عليها من خالل ور���ش العمل والندوات والو�سائل التعريفية
والتوعوية والدورات التدريبية.
�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك الأوراق و�أحبار الطابعات
•الطباعة فقط عند الحاجة لذلك وعدم الطباعة لكميات كبيرة من الأوراق دون الحاجة لذلك.
•عدم طباعة الم�سودات ور�سائل البريد الإلكتروني �أو مرفقاتها كلما �أمكن ذلك.
•التوا�صل عبر البريد الإلكتروني بد ًال من المرا�سالت الورقية كلما �أمكن ذلك.
•ا�ستخدام �أنظمة حفظ الوثائق الإلكترونية.
•الطباعة والن�سخ على جانبي الورقة كلما �أمكن ذلك.
•ا�ستخدام الأوراق ال�صديقة للبيئة والتي يمكن �إعادة تدويرها وا�ستخدامها مرة �أخرى.
•ا�ستخدام �أحبار الطابعات ال�صديقة للبيئة والتخل�ص الآمن منها من خالل �إرجاعها لل�شركات التي تقوم
بتوريدها لإعادة تدويرها �أو التخل�ص النهائي الآمن لها.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية الالزمة لجميع الطابعات ل�ضمان كفاءة الت�شغيل.
•�إعادة تدوير الأوراق كلما �أمكن ذلك و�إعادة ا�ستخدامها لأغرا�ض �أخرى قدر الم�ستطاع قبل التخل�ص منها.
•بناء ثقافة اال�ستهالك الأمثل للأوراق و�أحبار الطابعات والحفاظ عليها من خالل ور�ش العمل والندوات
والو�سائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك الوقود
•�إطفاء و�إيقاف ت�شغيل جميع ال�سيارات والحافالت �أثناء االنتظار.
•الت�شجيع والتحفيز على ا�ستخدام ال�سيارات والحافالت ال�صديقة للبيئة والمزودة ب�أنظمة الطاقة الكهربائية �أو
الغاز الطبيعي قدر الإمكان.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية الالزمة لجميع ال�سيارات والحافالت ل�ضمان كفاءة الت�شغيل للمحركات.
•بناء ثقافة ا�ستخدام و�سائل النقل الجماعي وا�ستخدام ال�سيارات والحافالت ال�صديقة للبيئة من خالل ور�ش
العمل والندوات والو�سائل التعريفية والتوعوية والدورات التدريبية.
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برنامج إدارة مخاطر النفايات

•ف�صل وتجميع ف�ضالت ومخلفات الطعام والقمامة بعيد ًا عن الأنواع الأخرى من النفايات والتخل�ص منها ب�شكل
يومي في الحاويات المخ�ص�صة لها.
•ف�صل جميع النفايات والمخلفات الخطرة بما فيها المواد الكيميائية التالفة والمنتهية ال�صالحية من المختبرات
والنفايات والمخلفات الطبية من العيادات وحفظها في الحاويات والأكيا�س المخ�ص�صة لها ح�سب طبيعتها وفي
المناطق المحددة لها.
•و�ضع العالمات التحذيرية الوا�ضحة على حاويات النفايات والمخلفات لتو�ضيح �أنواعها والتعريف بها ومخاطرها.
•التعاقد مع مقدمي الخدمات المعتمدين والمرخ�صين للتخل�ص الآمن من النفايات والمخلفات ح�سب القوانين
واال�شتراطات المعتمدة من قبل �سلطات االخت�صا�ص في الدولة.
•ارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية الالزمة اثناء التعامل مع النفايات ب�أنواعها وغ�سل اليدين مبا�شرة وتجفيفها
وتعقيمها بعد االنتهاء من ذلك.

برنامج إدارة مخاطر جودة الهواء الداخلي

•توفير �أنظمة التهوية (التبريد والتدفئة) المركزية �أو �أجهزة المكيفات في مكان العمل و�صيانتها ب�شكل دوري
وم�ستمر ل�ضمان فاعليتها وكفاءة ت�شغيلها.
•ا�ستخدام المواد ال�صديقة للبيئة في عمليات ال�صيانة بما فيها الدهانات والأ�صماغ والمذيبات و�أي مواد �أخرى
للحد من االنبعاثات الهوائية الغازية ال�ضارة.
•حفظ الدهانات والمذيبات والمواد الكيميائية في �أماكن مغلقة ومعزولة ب�أنظمة منف�صلة وفعالة للتهوية و�شفط
العوادم.
•تخفي�ض االنبعاثات الهوائية ال�ضارة من خالل الحد والتقليل من ا�ستخدام �آالت الطباعة وتوفير التهوية الكافية
في غرف معزولة ب�شكل جيد ،و�ضمان �صيانتها ب�شكل دوري وم�ستمر.
•التدخين محظور وممنوع نهائي ًا في جميع الم�ؤ�س�سات والمرافق �ضمن نطاق عمل هذا النظام.
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معايير جودة الهواء الداخلي

الحدود الم�سموح بها
(معدل زمني للر�صد � 8ساعات)

�أول �أك�سيد الكربون ()CO

<  9جزء من المليون
(�أقل من  10مايكرو غرام لكل متر مكعب)

ثاني �أك�سيد الكربون ()CO2

<  800جزء من المليون
(�أقل من  1440مايكرو غرام لكل متر مكعب)

الأوزون ()O3

<  0.06جزء من المليون
(�أقل من  120مايكرو غرام لكل متر مكعب)

العدد الكلي للمركبات الع�ضوية المتطايرة ()TVOC

<  300مايكرو غرام لكل متر مكعب

الفورمالديهايد

<  0.08جزء من المليون

الجزيئات العالقة (<  10مايكرون)

<  150مايكرو غرام لكل متر مكعب

ن�سبة الرطوبة ()%

60% - 30%

درجة الحرارة ()ºC

25.5°C – 22.5°C

برنامج إدارة مخاطر الضوضاء

•�شراء وا�ستعمال المعدات الأكثر هدو ًء وذات م�ستويات ال�ضو�ضاء المنخف�ضة وال�صديقة للبيئة و�صيانتها ب�شكل
دوري وم�ستمر ل�ضمان فاعليتها وكفاءة ت�شغيلها.
•اال�ستعانة بالتقنيات وال�ضوابط الهند�سية� /أو الفنية للحد والتقليل من م�ستويات ال�ضو�ضاء بما فيها ا�ستخدام
الجدران العازلة لل�صوت في �أماكن العمل ذات م�ستويات ال�ضو�ضاء العالية.
•توفير معدات الحماية ال�شخ�صية للعاملين والطلبة في �أماكن العمل ذات م�ستويات ال�ضو�ضاء العالية (�سماعات
و�سدادات الأذن).
مكان العمل
المكاتب
غرف االجتماعات
محطات العمل
المكتبات
ال�صفوف الدرا�سية
المختبرات
الم�سارح
ال�صاالت الريا�ضية
غرف الطعام
الور�ش الفنية
(النجارة ،الحدادة ،الخ)
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الحدود الم�سموح بها ()Decibel-DB
40
40
40
40
35
40
35
45
45
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برنامج إدارة مخاطر اإلضاءة الداخلية

•توفير م�ستويات الإ�ضاءة المنا�سبة ح�سب طبيعة العمل والت�أكد من توفير م�صادر �إنارة احتياطية (بديلة) حال
انقطاع التيار يتم تغذيتها من مولد كهرباء احتياطي ل�ضمان �إنارة الممرات والطرقات ومخارج الطوارئ.
•�صيانة م�صادر الإنارة ب�شكل دوري وم�ستمر ل�ضمان فاعليتها وكفاءة ت�شغيلها وا�ستبدال التالف منها للت�أكد من
توفير م�ستويات الإ�ضاءة المطلوبة.
•ا�ستخدام ال�ضوء الطبيعي في مكان العمل كلما �أمكن ذلك حيث يعتبر �أف�ضل م�صدر للإ�ضاءة.
مكان العمل

م�ستويات الإ�ضاءة الداخلية ()LUX

الممرات
ال�ساللم
دورات المياه
المكتبات
غرف الطعام
المختبرات
ال�صفوف الدرا�سية والمكاتب

300
150
300
500
300
500
500

برنامج إدارة مخاطر العمل في األماكن المفتوحة والمواقع الخارجية

•متابعة ور�صد التحذيرات الر�سمية عن الأر�صاد والظروف الجوية ال�شديدة والبقاء بعيد ًا عن المناطق التي
يمكن �أن تحدث فيها وتفادي العمل الخارجي لحين ا�ستقرار الطق�س.
•تجنب التعر�ض المبا�شر لل�شم�س في �أوقات الظهيرة والعمل �أثناء الفترات والأوقات الأقل حرارة قدر الإمكان
والحر�ص على وجود كميات كافية من المياه وال�سوائل.
•البقاء في �أماكن مظللة ومكيفة الهواء لال�سترخاء في فترات الراحة وذلك لخف�ض م�ستوى الحرارة التي يتعر�ض
لها الج�سم كلما �أمكن ذلك.
•تثبيت الإن�شاءات والتجهيزات والمعدات المتواجدة في االماكن المفتوحة ب�شكل جيد لمنع �سقوطها في حاالت
الرياح والعوا�صف ال�شديدة.
•ارتداء النظارات في العوا�صف الرملية ال�شديدة ،وتغطية الأنف والفم والبحث عن مالذ �آمن لحين ا�ستقرار
الطق�س.

برنامج إدارة مخاطر المباني والمرافق والتجهيزات

•�إبقاء الم�ساحات الخارجية المحيطة بالمبنى نظيفة وخالية من الأع�شاب ال�ضارة �أو القمامة �أو �أية مواد قابلة
لال�شتعال.
•يوجد نظام لمراقبة المبنى ب�شكل عام من خالل �شبكة كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ودخول العاملين
والمتعاملين با�ستخدام �أنظمة الح�ضور وتعريف الهوية وت�سجيل الدخول.
•المحافظة على جميع �أ�سطح العمل وال�سير نظيفة وجافة ،وخالية من �أية بروزات �أو حواف حادة� ،أو الفتحات
�أو الحفر.
•و�ضع العالمات التحذيرية واالحتياطات الواجب �إتباعها ومراعاتها �أثناء تنظيف الأر�ضيات �أو �أية �أ�سطح �أخرى.
•ترك م�سافات وحرم �آمن حول الآالت �أو المعدات لحماية العاملين والطلبة �أثناء العمل عليها والمرور بالقرب
منها.
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•الحفاظ على المبنى مرتب ونظيف والحفاظ على الجدران والأ�سقف والأر�ضيات خالية من �أية عيوب �أو تلفيات.
•تغطية جميع التو�صيالت والكابالت ب�شكل �آمن يمنع التعثر وال�سقوط.
•الـت�أكد ب�أن جميع الممرات وال�ساللم والطرقات �سالكة وان�سيابية وعر�ضها كافي ال�ستيعاب تدفق م�ستخدميها
وت�ؤدي الى الخارج بي�سر و�سهولة وتت�ضمن منحدرات خا�صة ب�أ�صحاب الهمم.
•الحفاظ على نظافة الممرات والطرقات في حالة جيدة وخلوها من �أية عوائق يمكن �أن ت�شكل خطر ًا في الظروف
العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•و�ضع العالمات الإر�شادية التي تو�ضح م�سارات الممرات والطرقات والمخارج وتوزيع مخطط الإخالء ب�شكل كافي.
•�إجراء ال�صيانة الدورية والم�ستمرة الالزمة لأ�سطح العمل وال�سير والمبنى والت�أكد من خلوها من �أية تلفيات
من �ش�أنها تعري�ض المتواجدين فيها للخطر.
•تزويد ال�ساللم في المبنى بدرابزين بارتفاع منا�سب ومزودة ب�أعمدة بت�صميم طولي ولي�س عر�ضي منعا لت�سلق
الطلبة.
•توفر مانع انزالق في كل درجات ال�ساللم.
•خلو المبنى من �أي �سكن �أو تعديالت �أو �إ�ضافات �إال بالح�صول على االعتمادات والت�صاريح من الجهات المعنية.
•عدم وجود نهايات مغلقة للممرات وفي حال وجودها ،تكون (� )6أمتار في حال عدم وجود مر�شات حريق و()15
متر في حال وجودها.
•وجود عدد كافي من مخارج الطوارئ الرئي�سية والفرعية ي�سهل الو�صول اليها والخروج من خاللها الى نقاط
التجمع ومزودة بالفتات م�ضاءة “مخارج طوارئ”.
•�أبواب الطوارئ تفتح �إلى الخارج ومزودة ب�أداة دفع.
•توافر مياه �صالحة لل�شرب من خالل مبردات او �أية و�سائل �أخرى موزعة ب�شكل منا�سب .البرادات مزودة بفالتر
�شفافة اللون وخالية من ال�شوائب وتخ�ضع للفح�ص والتبديل وال�صيانة الدورية من �إحدى ال�شركات المتخ�ص�صة.
•تعقيم خزان المياه ب�صفة دورية (كل � 6شهور) وفح�ص المياه ب�شكل دوري من �إحدى ال�شركات المتخ�ص�صة.
•توفير حقائب الإ�سعافات الأولية بالعدد الكافي و�سد كافة النواق�ص بها و�إحالل محتوياتها بنا ًء على تواريخ
انتهاء �صالحيتها.
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•يتم ت�سمية جميع غرف الح�ضانة وفقا للغر�ض المخ�ص�ص لها.
•يتم تعيين �شخ�ص واحد على الأقل للإ�شراف على النظافة في جميع �أنحاء الح�ضانة.
•تزويد ال�ساللم بحواجز وابواب ذاتية االغالق وال يمكن للأطفال فتحه.
•نظام المراقبة من خالل �أبواب المداخل المزودة بنوافذ زجاجية للر�ؤيا بالإ�ضافة �إلى �شبكة الكاميرات.
•تواجد الح�ضانة في الطابق الأر�ضي وحا�صلة على ترخي�ص �إذا كانت في الطوابق العلوية.
•الح�ضانة تطبق الإجراءات وال�سيا�سات الواجب �إتباعها في حاالت الطوارئ ويوجد لديها خطة اخالء معتمدة
ومطبقة ونقاط تجمع �آمنه محددة ومعلومة للجميع.
•جميع �أبواب الطوارئ غير مقفلة �أثناء �ساعات العمل وتواجد الأطفال.
•عدم ا�ستخدام معطرات ت�شعل بالفحم او الكهرباء او الغاز الم�سال (مثل البخور والأعواد).
•تكون الح�ضانة في موقع بعيد عن ال�ضو�ضاء والتلوث ،وم�صادر الخطر وي�ضمن �سالمة الأطفال عند الح�ضور
واالن�صراف.
•الح�ضانة حا�صلة على جميع التراخي�ص من الجهات المعنية مثل الدفاع المدني ،البلديات ،الخ.
•م�ساحة الو�سائل واللوحات التعليمية المعلقة على الجدران ال تتجاوز ( 20%في حال عدم وجود نظام مر�شات
المياه) و( 50%في حال وجود نظام مر�شات المياه) من الم�ساحة الكلية للجدران.
•تق�سيم ال�ساحة الخارجية الى م�ساحات متنوعة (العاب  -حديقة) وتكون مظللة وتتنا�سب مع عمر الأطفال.
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برنامج إدارة مخاطر الكهرباء وغرف الكهرباء

•ا�ستخدام الم�ستلزمات والأجهزة والمعدات الكهربائية المعتمدة والمنا�سبة والتي يتم تركيبها بوا�سطة الفنيين
الم�ؤهلين والمتخ�ص�صين في هذا المجال.
•القيام بالفح�ص وال�صيانة الدورية والم�ستمرة للمقاب�س ومخارج الكهرباء والكابالت ،وجميع الم�ستلزمات
والأجهزة والمعدات الكهربائية وعزل ومنع ا�ستخدام التالف منها والإبالغ عنها فور ًا لإ�صالحها �أو ال�ستبدالها.
•تركيب و�سائل الحماية المنا�سبة مثل قواطع التيار (الفيوزات) و�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية لها وتغيير
التالف منها فور ًا بوا�سطة الفنيين الم�ؤهلين والمتخ�ص�صين في هذا المجال.
•ا�ستخدام التو�صيالت والتمديدات المنا�سبة للكابالت الكهربائية بما يكفي لت�أدية الغر�ض المطلوب منها
وتغطيتها وعزلها ب�شكل �آمن بعيد ًا عن الممرات والمما�شي والطرقات لتجنب مخاطر التعثر وال�سقوط وتفادي
�إتالفها وو�صول البلل �إليها.
•عدم تحميل مخارج الكهرباء ب�أحمال زائدة.
•غلق م�صادر الإ�ضاءة وجميع المعدات والأدوات الكهربائية والمكيفات في حال عدم ا�ستخدامها �أو مغادرة مكان
العمل يومي ًا لتفادي التحميل الزائد والحد من مخاطر الحريق.
•ف�صل م�صادر الكهرباء الرئي�سية عند القيام ب�أي �أعمال �صيانة كهربائية.
•عزل غرف الكهرباء وت�أمين �إغالقها في جميع الأوقات لمنع الدخول اليها اال من خالل الأ�شخا�ص الم�ؤهلين
والمخولين لذلك.
•يمنع التخزين نهائي ًا في غرف الكهرباء وعدم ا�ستخدامها لأي غر�ض �أخر.
•و�ضع العالمات التحذيرية بمخاطر الكهرباء وحظر الدخول على جميع �أبواب غرف الكهرباء.
•تزويد غرف الكهرباء بنظام �إنذار وطفاية حريق يدوية (ثاني �أك�سيد الكربون).
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•رفع المقاب�س الكهربائية بم�سافة ال تقل عن ( )1متر من �سطح الأر�ض وحمايتها بغطاء حماية في حال عدم
ا�ستخدامها.
برنامج إدارة مخاطر الحريق

•تطبيق �سيا�سة منع التدخين على الجميع في المدر�سة مع وجود عالمات منع التدخين
•القيام باختبار تمديدات الغاز ب�صورة دوري��ة للك�شف عن �أي ت�سريب من قبل �إح��دى ال�شركات المرخ�صة
والمتخ�ص�صة في هذا المجال.
•خلو المبنى من ا�سطوانات الغاز ب�شكل كامل با�ستثناء المختبرات العلمية حال ا�ستخدامها على �أن يتم تخزينها
في مكان خارجي و�آمن ح�سب ا�شتراطات الدفاع المدني والح�صول على التراخي�ص الالزمة من الدفاع المدني.
•حجم البوابات الخارجية لحرم المبنى والطرق الداخلية ت�سمح بدخول �آليات الإطفاء والإنقاذ وو�صولها لأقرب
نقطة من المبنى في حاالت الطوارئ.
•�إجراء تمارين اخالء وهمية بالتعاون مع الدفاع المدني مرة واحدة �سنوي ًا على الأقل خالل العام الدرا�سي
وداخلي ًا مرة واحدة كل ف�صل درا�سي.
•تزويد المبنى ب�أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق ويتم �صيانتها ب�شكل دوري من خالل �شركة متخ�ص�صة ومعتمدة
في هذا المجال.
•توفير �شهادة ا�ستيفاء متطلبات الوقاية من الحريق من قبل �إدارة الدفاع المدني �صالحة و�سارية المفعول.
•الحفاظ على غرف م�ضخات الحريق بحالة جيدة التهوية والإ�ضاءة.
•�صيانة الم�ضخة ب�شكل دوري من خالل ال�شركات المتخ�ص�صة والمعتمدة.
•الحفاظ على غرف الم�ضخات خالية من �أى تخزين ومزودة بنظام �إنذار و�إطفاء وطفاية حريق يدوية.
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متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•توفير عربة (ترولي) لإخالء الأطفال في حالة الطوارئ .يجب على الح�ضانة �أن توفر �أ�سرة �إخالء كافية � 1سرير
لكل  5ر�ضع.
•ت�صنيع الأبواب في الممرات من مواد مقاومة للحريق.
برنامج إدارة مخاطر قيادة السيارات  /الحافالت

•االلتزام بقوانين وتعليمات و�إر�شادات المرور وال�سير في جميع الأوقات.
•عدم ا�ستخدام الهواتف في جميع الأوقات ولأي �سبب كان �أثناء القيادة والحر�ص على ا�ستخدام ال�سماعات �أو
الميكروفون الال�سلكية.
•عدم تجاوز ال�سرعات الق�صوى الم�سموح بها على الطريق وداخل حرم الم�ؤ�س�سات و�إتباع تعليمات ال�سالمة
والقيادة الآمنة في جميع الأوقات.
•االلتزام بربط �أحزمة الأمان في جميع الأوقات �أثناء التواجد في ال�سيارات  /الحافالت.
•الت�أكد من �سالمة ال�سيارات  /الحافالت والفح�ص النظري والدوري على الإطارات ولوحة التحكم لم�ستويات
الوقود والحرارة والزيت والت�أكد من �أي م�ؤ�شرات غير طبيعية �أو طارئة و�ضمان عمل الفح�ص وال�صيانة الدورية
لها ح�سب تعليمات الم�صنع وخلوها من �أية مخاطر من �ش�أنها تعري�ض الم�ستخدمين للخطر.
•ا�ستخدام الطرق الم�أهولة وتفادي ا�ستخدام الطرق الغير م�أهولة قدر الإمكان والت�أكد من توفر مياه ال�شرب
والوجبات ال�سريعة في الرحالت الطويلة.
•الت�أكد من �أن مقدمي خدمات النقل وو�سائل النقل الم�ستخدمة ب�أنواعها مرخ�صون من قبل �سلطات االخت�صا�ص
طبق ًا للقوانين الملزمة لذلك.
•الت�أكد من �أن �سائقي وم�شرفي الحافالت م�ؤهلون ومدربون للقيام بالمهام الموكلة �إليهم ومعرفتهم بها من
خالل برامج التوعية والتدريب الدورية.
•الت�أكد من وجود ك�شوفات ب�أ�سماء جميع الطلبة بالحافالت وبيانات التوا�صل معهم وذويهم والعمل على توفيرها
وتحديثها ب�شكل دوري لمقدمي خدمات النقل.
•تواجد م�شرف مع الطلبة في الحافلة (ح�سب المرحلة العمرية) والت�أكد من خلو الحافلة من الطلبة عند نهاية
الرحلة �صباح ًا وظهر ًا �أو في �أوقات الرحالت.
•ت�أكد م�شرف الحافلة من قيادة ال�سائق للحافلة بطريقة �آمنة وقانونية والإبالغ في حال عدم التزامه بذلك.
•ال�سيارات والحافالت نظيفة ومكيفة وبحالة جيدة وتوفر حقائب الإ�سعافات الأولية وطفايات الحريق المنا�سبة
لها و�ضمان �صيانتها وتدريب ال�سائقين والم�شرفين على اال�ستخدام الآمن لها ب�شكل دوري.
•توفر مكان لكل طالب في الحافلة.
•الحفاظ على جودة الهواء ومعدالت التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة في الحافالت �ضمن الحدود الطبيعية
والم�سموح بها.
•وجود كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية في الحافالت.
• الحفاظ على �أبواب الطوارئ في حالة جيدة في الحافالت ووجود جر�س �إنذار يعمل بفعالية.
•يجب على الطلبة �إتباع تعليمات م�شرف الحافلة وااللتزام بالهدوء والجلو�س في المقاعد في جميع االوقات.
•تواجد م�شرفين لمراقبة وتنظيم الطلبة �أثناء ال�صعود والنزول ومرافقتهم �أثناء عبورهم لل�شارع وعدم ال�سماح
للطالب بالنزول من الحافالت اال في الأماكن المخ�ص�صة لهم.
•ت�أكد الم�شرفين من ت�سليم الطلبة التي تقل �أعمارهم عن � 11سنة الى �أولياء �أمورهم �شخ�صي ًا �أو ال�شخ�ص
المكلف من قبلهم ر�سمي ًا.
•التوعية والتدريب الدوري على عمليات الإخالء الآمن للحافالت في الحاالت الطارئة لل�سائقين والم�شرفين
والطلبة.
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برنامج إدارة مخاطر منطقة االستقبال والمكاتب اإلدارية

عام

•وجود حرا�س �أمن م�ؤهلين ومرخ�صين من قبل �سلطات االخت�صا�ص في منطقة اال�ستقبال للمبنى لتنظيم
عمليات الدخول والخروج والقيام بالواجبات الأمنية المعتادة.
•يوجد نظام لمراقبة المبنى ب�شكل عام من خالل �شبكة كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ودخول العاملين
والمتعاملين با�ستخدام �أنظمة الح�ضور وتعريف الهوية وت�سجيل الدخول.
•الم�ساحة المخ�ص�صة ال تقل عن  4متر مكعب لكل �شخ�ص في محطة العمل الخا�صة به في المكاتب.
•االلتزام با�ستخدام المقاب�س المخ�ص�صة لتو�صيل الأجهزة المكتبية وعدم التحميل الزائد.
•ت�أمين �أدوات تقطيع الأوراق ب�شكل جيد في حالة عدم اال�ستخدام وغلق �صمام الأمان.
•يحظر تخزين �أي مواد كيماوية �أو مواد �أخرى قابلة لال�شتعال داخل المكاتب.
•يحظر ا�ستخدام �أي من �سخانات المياه للم�شروبات ال�ساخنة �أو محم�صة الخبز.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم والت�أكد من خلوه من �أية مخلفات �أو عوائق يمكن
�أن ت�شكل خطر ًا في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.

الخزائن
•تثبيت الخزائن ب�شكل جيد والت�أكد من عدم تجاوز ال�سعة الق�صوى لها.
•الت�أكد من �إغالق �أبواب و�أدراج الخزائن ب�شكل جيد بما ي�ضمن عدم �سهولة �سحبها او فتحها تلقائي ًا.
•عدم فتح �أكثر من درج في �آن واحد لتجنب �سقوط الخزانة و�إغالق الأدراج في حال عدم ا�ستخدامها.
•عدم و�ضع �أي �أغرا�ض ثقيلة فوق الخزائن لتفادي �سقوطها �إذا تم فتحها فج�أة.
المقاعد
مريحة وقابلة للتعديل ب�سهولة ،مع �إمكانية تعديل درجة ميالن الظهر وارتفاع م�ساند اليد ومجهز بدعامة للظهر
ومقب�ض لرفع وخف�ض المقاعد بما يتنا�سب مع الم�ستخدم وال�سماح بب�سط القدم على الأر�ض �أو على م�سند
القدم.
�شا�شات الحوا�سيب الآلية ولوح المفاتيح
•و�ضع ال�شا�شات بعيد َا عن الم�ستخدم مع الحفاظ على مركز ال�شا�شة �أ�سفل خط الر�ؤية بزاوية ميل (� 15إلى )25
درجة و�ضبط ال�شا�شة للر�ؤية بو�ضوح.
•و�ضع لوحة المفاتيح في منطقة �سهلة ومريحة وال تحتاج �إلى مد الذراعين �أو اليدين للو�صول �إليها.
•ا�ستخدام دعامة مبطنة لمع�صم اليدين ت�سمح بالكتابة دون ثني المع�صم.
•الت�أكد من ا�ستخدام �سماعات الر�أ�س �أو مكبرات ال�صوت عند ا�ستخدام الهواتف لفترات طويلة.
برنامج إدارة مخاطر الصفوف الدراسية  /غرف التعلم واألنشطة

•الم�ساحة المخ�ص�صة ال تقل عن  1.5متر مربع لكل طالب في ال�صفوف الدرا�سية.
•توزيع الطلبة ب�صورة �صحيحة ومريحة.
•حجم وت�صميم الأثاث المدر�سي منا�سب للمرحلة العمرية للطالب.
•فتحة النوافذ ال تتعدى � 20-10سم.
•الم�سافة بين ال�سبورة �أو �شا�شات العر�ض و�أول �صف من الطلبة ال تقل عن ( )1.5متر ،مع �ضمان جلو�س �ضعاف
النظر في المقدمة.
•الم�سافة بين ال�سبورة �أو �شا�شات العر�ض و�أخر �صف من الطلبة ال تزيد عن (� )7أمتار.
53

دليل �إدارة مخاطر البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية للم�ؤ�س�سات التعليمية

•الت�أكد من خلو ال�صفوف والممرات بين الطاوالت من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر
وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•م�ساحة الو�سائل واللوحات التعليمية على جدران ال�صفوف ال تتجاوز ( 20%في حال عدم وجود نظام مر�شات
المياه) و ( 50%في حال وجود نظام مر�شات المياه) من الم�ساحة الكلية للجدران لتفادي مخاطر انت�شار
الحريق حال حدوثه.
•خلو ال�صفوف من ال�سجاد والمواد المعلقة على �أ�ضواء الإنارة.
•يمنع الأكل وال�شرب في ال�صفوف.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير حاوية مزودة ب�أكيا�س قمامة يتم تنظيفها
ب�شكل يومي.
متطلبات خا�صة بغرف الرعاية والأن�شطة في الح�ضانات:
•تكون مرئية من الخارج من خالل نافذة زجاجية ومراقبة من خالل الكاميرات.
•ف�صل الأطفال ح�سب الفئة العمرية.
•توافر تجهيزات في �أبواب الغرف لمنع انغالقها ب�شكل �سريع.
•تغطية الأر�ض بمادة ما�صة لل�صدمات.
•الأ�ضواء خالية من المواد المعلقة.
•ا�ستخدام و�سائل تعليمية ذات جودة عالية ال تتلف ب�سهولة وال ت�شكل خطر ل�سالمة االطفال.
برنامج إدارة مخاطر صفوف األنشطة (الرسم والموسيقى)

•توزيع الطلبة ب�صورة �صحيحة ومريحة.
•حجم وت�صميم الأثاث المدر�سي منا�سب للمرحلة العمرية للطالب.
•الت�أكد من خلو ال�صفوف والممرات بين الطاوالت من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر
وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•ا�ستخدام الألوان والأ�صباغ ذات القاعدة المائية وخالية من العنا�صر ال�ضارة والثقيلة وم�صنوعة من مواد �آمنة
و�صديقة للبيئة مع �ضمان توفير لوائح بيانات ال�سالمة ( )MSDSالخا�صة بها.
•التعامل مع الألوان والأ�صباغ ب�إ�شراف من المعلمين وتخزينها ب�صورة �آمنة وال ت�شكل خطورة على الطلبة.
•يمنع الأكل وال�شرب في ال�صفوف.
•توفير �أحوا�ض غ�سيل في ال�صفوف لغ�سل اليدين بعد االنتهاء من الدر�س.
•م�ساحة الو�سائل واللوحات الفنية على جدران ال�صفوف ال تتجاوز ( 20%في حال عدم وجود نظام مر�شات
المياه) و( 50%في حال وجود نظام مر�شات المياه) من الم�ساحة الكلية للجدران لتفادي مخاطر انت�شار
الحريق حال حدوثه.
•الجدران م�صممة ومزودة بتجهيزات عزل وامت�صا�ص ال�صوت.
•توفير �أجهزة الإنذار المرئية والم�سموعة ب�شكل جيد ومميز في �صفوف المو�سيقى.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير حاوية مزودة ب�أكيا�س قمامة يتم تنظيفها
ب�شكل يومي.
•توافر �إجراءات ولوحات �إر�شادية تتعلق بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية ت�شمل اال�ستخدام الآمن للمعدات
والمواد.
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برنامج إدارة مخاطر مراكز مصادر التعلم (المكتبات)

•توزيع الطلبة ب�صورة �صحيحة ومريحة.
•حجم وت�صميم الأثاث المدر�سي منا�سب للمرحلة العمرية للطالب.
•الت�أكد من خلو المكتبات ومختبرات الحا�سب الآلي والممرات بين الطاوالت من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها
لتفادي مخاطر التعثر وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير حاوية مزودة ب�أكيا�س قمامة يتم تنظيفها
ب�شكل يومي.
• وجود عدد كافي من مخارج الطوارئ ي�سهل الو�صول �إليها ومزودة بالفتات م�ضاءة “مخارج� /أبواب طوارئ.
•الخزائن والأرفف ثابتة ب�شكل جيد وال ت�شكل خطر ًا على �سالمة الطلبة.
•المقاعد والأثاث مريح ومالئم للم�ستخدمين.
•الكتب والأدوات مخزنة على الأرفف ب�صورة �سليمة تمنع �سقوطها.
•توزيع التو�صيالت الكهربائية على مقاب�س مختلفة لتقليل الأحمال والحفاظ عليها �سليمة وخ�ضوعها للفح�ص
وال�صيانة ب�شكل دوري وم�ستمر.
برنامج إدارة مخاطر المسارح

•توفر مخارج الطوارئ الكافية والمنا�سبة والمجهزة بالعالمات الإر�شادية والم�ضاءة الخا�صة بها والتي يمكن
ر�ؤيتها من كافة �أرجاء وجوانب الم�سرح مع �ضرورة وجود مخرج طوارئ خلف المن�صة.
•توفير خطة معتمدة للإخالء في حاالت الطوارئ.
•جميع الإن�شاءات والتجهيزات والأثاث م�صنعة من مواد عالية الجودة ومقاومة للحريق.
•االلتزام بالحمولة الإجمالية لعدد الأ�شخا�ص الم�سموح لهم بالتواجد فيها طبق ًا للقوانين واللوائح الملزمة في
هذا الخ�صو�ص من قبل �سلطات االخت�صا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم والت�أكد من خلوه من �أية عوائق يمكن �أن ت�شكل
خطر ًا في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•توافر درابزين �إذا كان �سلم الم�سرح من  4درجات او �أكثر لتفادي ال�سقوط.
•عدم ا�ستخدام المن�صة �أو المنطقة الخلفية في الم�سرح للتخزين.
• ال تقل الم�سافة بين المقاعد الثابتة (من ظهر المقعد والمقعد الذي خلفه) عن (� )30سنتيمتر.
•ال يزيد عدد المقاعد بين الممرات عن ( )14مقعد.
•ال يقل عر�ض الممر بين المقاعد عن (� )120سنتيمتر.
برنامج إدارة مخاطر المختبرات العلمية

عام

•توزيع الطلبة ب�صورة �صحيحة ومريحة.
• وجود بطاقات تعريفية لجميع المعدات والأدوات و�إجراءات التعامل والت�شغيل الآمن لها.
•الت�أكد من خلو المختبرات العلمية والممرات بين الطاوالت من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر
التعثر وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير حاوية مزودة ب�أكيا�س قمامة يتم تنظيفها
ب�شكل يومي.
•�إجراء التجارب العلمية فقط �أثناء تواجد المعلمين.
•تنظيف المختبرات فور االنتهاء من الدر�س وقبل ا�ستخدامه مرة �أخرى.
•ا�ستعمال معدات الوقاية ال�شخ�صية الالزمة ح�سب طبيعة وتقييم مخاطر التجارب العملية.
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•�إبقاء اليدين بعيدتين عن الوجه �أثناء العمل ،وعدم لم�س العينين �أو الأنف �أو الفم.
•يحظر الأكل وال�شرب في جميع الأوقات �أثناء التواجد في المختبرات العلمية.
•يحظر ارتداء �أي غطاء للر�أ�س (الغترة �أو ال�شيلة) والعد�سات الال�صقة والأظافر ال�صناعية و�أي نوع من الحلي.
•تجهيزها بمغا�سل و�صابون �سائل ومنا�شف ورقية و�أجهزة تعقيم الأيدي.
•خلع مالب�س الحماية والوقاية ال�شخ�صية وغ�سل اليدين بعد خلع القفازين قبل المغادرة.
•توفير حقيبة التعامل مع االن�سكابات في المختبرات التي تحتوي على مواد كيماوية.
•توفير مر�شات ومغا�سل الطوارئ للج�سم والعيون ي�سهل الو�صول �إليها دون عائق ،كما يتم فح�صها ب�صورة
منتظمة وعمل ال�صيانة الالزمة لها ب�شكل دوري وم�ستمر للت�أكد من �صالحيتها للعمل وكفاءة ت�شغيلها وتدريب
م�ستخدمي المختبرات عليها.
•توفير معدات ال�سالمة للطوارئ مثل طفايات الحريق وحقائب الإ�سعافات الأولية.
•تدريب العاملين على الإ�سعافات الأولية ونظم و�إجراءات الإخالء الآمن.
•عدم ترك المختبرات مفتوحة في حال غياب ال�شخ�ص الم�س�ؤول عنها.
الأثاث:
•حجم وت�صميم الأثاث منا�سب للمرحلة العمرية للطالب.
•المقاعد م�صممة ب�شكل دائري ت�سمح للدوران وبدون م�سند للظهر.
•�أ�سطح الطاوالت م�صنوعة من مواد غير قابلة للتفاعل.
•الخزائن م�صنوعة من مواد غير قابلة لال�شتعال ومنا�سبة لطبيعة المواد المخزنة داخلها وم�صممة ب�أجهزة
ومعدات �شفط وتهوية الأبخرة والغازات.
•توفير التهوية المنا�سبة والمعزولة و�أجهزة ومعدات �شفط الأبخرة والغازات ال�ضارة وعمل ال�صيانة الدورية
والم�ستمرة لها ل�ضمان كفاءة ت�شغيلها.
•�أبواب المختبرات مقاومة للحريق.
ا�ستخدام المواد الكيميائية
•توفير ن�سخة من لوائح بيانات ال�سالمة للمواد الكيميائية والخطرة والت�أكد من وجود ن�سخة منها في العيادة.
•و�ضع �سجل يحتوي على بيانات جميع المواد الكيميائية والخطرة الم�ستخدمة وكمياتها وم�صدرها.
•توفير �سجل تقييم المخاطر و�سجل خا�ص بالمواد الكيميائية ومخاطرها وطريقة التعامل الآمن معها ،ومع
الحوادث الناجمة عنها (الحريق ،الإن�سكابات ،الخ) والت�أكد من معرفة الطلبة بها.
•حفظ المواد الكيميائية والخطرة في العبوات الخا�صة بها والت�أكد من وجود المل�صقات التحذيرية وبياناتها
عليها بو�ضوح.
•عدم �شراء كميات كبيرة من المواد الكيميائية والخطرة والت�أكد من �شراء المواد ال�صديقة للبيئة والغير خطرة
ومحاولة ا�ستبدالها بمواد �أكثر �أمان ًا لت�أدية نف�س الغر�ض كلما �أمكن ذلك.
•تخزين المواد الكيميائية والخطرة المختلفة ب�صورة منف�صلة ح�سب خ�صائ�صها الكيميائية في الخزائن
المخ�ص�صة لذلك وبما ال يعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة �أو م�صادر اال�شتعال.
•عدم تخزين المواد الكيميائية التي تتفاعل مع المياه بالقرب منها.
•�إتباع تعليمات اال�ستخدام والتخزين والتحذيرات ال��واردة في لوائح بيانات ال�سالمة والمل�صقات التعريفية
الخا�صة بها.
•�إغالق جميع العبوات والحاويات الكيميائية بعد ا�ستخدامها.
•ت�أمين الأماكن التي تن�سكب فيها المواد الكيميائية بعالمات تحذيرية وتنظيفها فور ًا ويتعين عدم تركها دون
رقابة لحين تنظيفها ب�شكل كامل.
•التخل�ص من المواد الكيميائية والخطرة التالفة �أو المنتهية ال�صالحية (الغير م�ستخدمة لأكثر من عام) �أو
نفايات المختبرات وفق �إجراءات �إدارة النفايات المعتمدة من قبل ال�شركات المرخ�صة والمعتمدة.
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برنامج إدارة مخاطر ساحات اللعب الداخلية والخارجية

•الألعاب بحالة جيدة ومطابقة لموا�صفات ومقايي�س �إدارة ال�صحة واللياقة البدنية.
•الألعاب خالية من الحواف الحادة والبروزات الخطرة.
•اختيار الألعاب ح�سب المراحل العمرية للطالب واحتياجاتهم.
•تدريب الطلبة على ا�ستخدام الألعاب ب�صورة �آمنة والإ�شراف عليهم �أثناء اللعب.
•توفير منطقة �سقوط �آمنة حول الألعاب والأر�ضيات م�صنعة من مواد ما�صة لل�صدمات ح�سب طبيعة وارتفاع
الألعاب لحماية الطلبة حال ال�سقوط عليها.
•الأر�ضيات �سليمة ومنا�سبة من حيث الموا�صفات لممار�سة الأن�شطة الريا�ضية عليها وخالية من �أية عيوب �أو تلفيات.
•ال�ساحات الخارجية مظللة قدر الإمكان وبعيدة عن مواقف الحافالت.
•الت�أكد من خلو �ساحات اللعب والممرات بين الألعاب من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر
وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من الحاويات مزودة ب�أكيا�س
قمامة يتم تنظيفها ب�شكل يومي.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية للت�أكد من �سالمة الألعاب ل�ضمان �سالمتها وكفاءة ت�شغيلها.
•يوجد غرفة خا�صة ومغلقة لتخزين الأدوات والألعاب ب�صورة �آمنة ومنظمة مع �ضمان منع دخول الأ�شخا�ص الغير
مخولين اليها.
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•ا�ستخدام العاب م�صنوعة من مواد �آمنة وغير تالفة وال يوجد بها �أطراف حادة �أو زوايا خطرة ويتم و�ضع معدات
اللعب بطريقة ت�ضمن �سالمة الأطفال بارتفاع ال يتجاوز  1.5متر.
•يمنع توفر قطع �ألعاب �صغيرة قابلة لالبتالع.
•تغطية الجدران والحواف بمواد ما�صة لل�صدمات ومقاومة للحريق.
•ترك م�سافة كافية بين الألعاب.
•الم�ساحة لمناطق الألعاب الداخلية  3.5متر مربع لعمر �أقل من � 2سنة ،و 3متر مربع لعمر � 4-2سنوات.
•م�ساحة منطقة اللعب الداخلية  12متر مربع كحد �أدنى.
•توفير مرحا�ض ومغ�سلة لكل � 10أطفال في مناطق اللعب الداخلية.
• ت�أمين � /إحاطة منطقة اللعب الخارجية ب�سياج و�أقفال ال يمكن للأطفال فتحها ومظللة بالكامل.
•الأن�شطة في الهواء الطلق تحت الإ�شراف في جميع الأوقات .وذلك بن�سبه  1 :1للر�ضع والأطفال ال�صغار و4 :1
للأطفال الذين تتراوح �أعمارهم بين � 4-3سنوات.
•�أحوا�ض اللعب الرملية (�إن وجدت) ،تكون نظيفة و�آمنة للأطفال وتغطى في حال عدم ا�ستخدامها.
•تنظيف وتعقيم المنطقة ب�شكل م�ستمر.
برنامج إدارة مخاطر الصاالت الرياضية

•الأجهزة والمعدات والأدوات الريا�ضية مبطنة الأطراف والحواف وال ت�شكل خطورة على �سالمة الطلبة.
•الأر�ضيات �آمنة وال ت�شكل خطورة عند �سقوط الطلبة.
•توفير التدريب الالزم للطالب على اال�ستخدام الآمن للأجهزة الريا�ضية.
•توفير بطاقة �إجراءات ال�سالمة و�إر�شادات اال�ستخدام الآمن بو�ضوح على جميع الأجهزة والمعدات والأدوات
الريا�ضية.
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•تواجد الم�شرف �أثناء ا�ستخدام الطلبة لل�صاالت الريا�ضية.
•توفير معدات ال�سالمة للطوارئ مثل طفايات الحريق وحقائب الإ�سعافات الأولية.
•تدريب الم�شرفين على الإ�سعافات الأولية ونظم و�إجراءات الإخالء الآمن.
•عدم ترك ال�صاالت الريا�ضية مفتوحة في حال غياب ال�شخ�ص الم�س�ؤول عنها.
•الت�أكد من خلو ال�صاالت الريا�ضية والممرات بين الأجهزة والمعدات والأدوات الريا�ضية من �أي��ة عوائق
كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر وال�سقوط في الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء
ب�شكل خا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من الحاويات مزودة ب�أكيا�س
قمامة يتم تنظيفها ب�شكل يومي.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية للت�أكد من �سالمة الأجهزة والمعدات والأدوات الريا�ضية ل�ضمان �سالمتها
وكفاءة ت�شغيلها.
•تتوفر مرافق مخ�ص�صة لال�ستحمام مزودة بمياه حارة وباردة و�صابون ا�ستحمام وو�سيلة تجفيف وغرفة مزودة
بخزانات لحفظ وتبديل المالب�س.
برنامج إدارة مخاطر المسابح

•توفير لوحة تعر�ض نتائج فح�ص الماء وترخي�ص المنقذين.
•وجود منقذ مرخ�ص من قبل ال�سلطة المخت�صة بالترخي�ص.
•توفر مقاول مخت�ص لإجراء الفحو�صات الدورية و�أعمال ال�صيانة.
•مياه الم�سبح نظيفة و�صافية وخالية من �أية �شوائب.
•توفير جميع �أدوات ال�سالمة و�أطواق النجاة والإ�سعافات الأولية.
•توفير �إر�شادات ا�ستخدام الم�سبح وتعليمات ال�سالمة الخا�صة بها في مكان وا�ضح.
•الأر�ضيات و�أطراف الأحوا�ض م�صنعة من مواد مانعة ومقاومة لالنزالق والحفاظ عليها جافة ونظيفة في جميع
الأوقات لمنع مخاطر االنزالق.
•وجود عالمات تو�ضح م�ستويات العمق في الم�سبح ب�ألوان مختلفة.
•ال�ساللم المثبتة على �أطراف الم�سبح كافية ومثبتة جيد ًا.
•�إجراء اختبارات نوعية لمياه الم�سبح ب�شكل يومي قبل اال�ستخدام مع االحتفاظ بملف لذلك:
الكلور

الأ�س الهيدروجيني ()PH

درجة الحرارة

 3-1جزء في المليون

7.6 – 7.4

28 - 25

•تخزين المواد الكيميائية الم�ستخدمة في مكان معزول ومغلق ب�شكل �آمن.
•توفير لوائح بيانات ال�سالمة الخا�صة بجميع المواد الكيميائية الم�ستخدمة فيها ( )MSDSوكمياتها وتوفير
ن�سخة للعيادة المدر�سية لال�ستخدام في حاالت الطوارئ.
•توفير دورات مياه نظيفة ومزودة ب�صابون ومرافق لال�ستحمام قبل وبعد ال�سباحة وغرف لتغيير المالب�س.
•تواجد الم�شرف والمنقذ المخت�ص �أثناء ال�سباحة وفي حال عدم تواجدهم يتم �إغالق �أحوا�ض ال�سباحة ومنع
دخول الطلبة اليها.
•الت�أكد من خلو الم�سبح من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر وال�سقوط في الظروف العادية
ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
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•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من الحاويات مزودة ب�أكيا�س
قمامة يتم تنظيفها ب�شكل يومي.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية للت�أكد من �سالمة الم�سبح ل�ضمان �سالمته وكفاءة ت�شغيله.
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•يجب �أن تكون جميع مناطق المياه محاطة ب�سياج يبلغ ارتفاعه ما بين ال � 183-122سم �أو �أعلى وفي حالة جيدة.
•ينبغي الحفاظ على درج��ات ح��رارة المياه ما ال يقل عن  28درجة مئوية وال تزيد عن  31درجة مئوية عند
اال�ستخدام.
•م�ستوى ودرجة الحمو�ضة تكون ما بين ( ،)PH 7.8 - 7.2واختبارها كل �ساعتين خالل فترات اال�ستخدام.
•الم�سبح محاط على الأقل بم�ساحة عر�ضها �120سم ذات ار�ضيه غير زلقه ،في حالة جيدة وخالية من الت�شققات.
•يجب ان تحتفظ الح�ضانة بك�شوفات دوري��ة لفح�ص مياه الم�سبح (درج��ة الحمو�ضة وتركيز الكلور ودرجة
الحرارة).
برنامج إدارة مخاطر العيادات

•وجود ممر�ض /ممر�ضة مرخ�ص من قبل وزارة ال�صحة والهيئات ال�صحية في الدولة بدوام كامل �أثناء اليوم
الدرا�سي في الم�ؤ�س�سات التعليمية و�ضمان توفير بديل في حالة التغيب عن العمل لأي ظرف كان.
•مجهزة بمغ�سلة و�صابون �سائل ومنا�شف ورقية.
•مجهزة بهاتف و�أرقام الطوارئ.
•مجهزة ب�سرير و�أغطية وو�سائد.
•وجود �سجل طبي خا�ص لكل الطلبة و�سجل بالحاالت الطبية الحرجة والخا�صة.
•تغطية ال�سرير والو�سائد بمفار�ش ورقية معقمة ت�ستخدم مرة واحدة ويتم تبديلها بعد كل ا�ستخدام.
•مزودة بجميع التجهيزات والمعدات والأدوات ح�سب ا�شتراطات وزارة ال�صحة والهيئات ال�صحية في الدولة.
•وجود حقيبة وتجهيزات الإ�سعافات الأولية.
•وجود معدات الوقاية ال�شخ�صية الالزمة و�سجل خا�ص بها.
•حفظ الأدوية والأدوات الطبية في مكان مغلق ومعزول بعيد ًا عن متناول الطلبة.
•ح�صر وت�سجيل جميع الحوادث والجروح والأمرا�ض خالل اليوم الدرا�سي في �سجل خا�ص بذلك.
•الت�أكد من خلو العيادة من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر وال�سقوط في الظروف العادية
ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير الأنواع المنا�سبة والعدد الكافي من حاويات
النفايات الطبية ب�أنواعها مع ال�صق ي�شير الى محتوى كل منها ويتم تنظيفها ب�شكل يومي من قبل مقدمي
الخدمات المعتمدين والمرخ�صين للتخل�ص الآمن منها ح�سب القوانين واال�شتراطات المعتمدة من قبل �سلطات
االخت�صا�ص في الدولة.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية لجميع الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية ل�ضمان �سالمتها وكفاءة ت�شغيلها.
متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•الح�ضانة متعاقدة مع عيادة �صحية �أو مزود للخدمات الطبية لتوفير طبيب زائر للح�ضانة للتحقق بانتظام من
�صحة الأطفال كما هو محدد في جدول الزيارة.
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برنامج إدارة مخاطر المقاصف والكافتيريا  /غرف الطعام

•ت�صميم المقا�صف وغرف الطعام بما يتوافق مع جميع اال�شتراطات ال�صحية والموا�صفات الإن�شائية والتجهيزات
الخا�صة بها من قبل ال�سلطات المخت�صة والت�أكد من �إنها مزودة ب�شبك لمنع دخول الح�شرات والقوار�ض.
•وجود عقد خا�ص بمكافحة الح�شرات مع �شركة معتمدة.
•الف�صل بين الأعمار الكبيرة وال�صغيرة في الأوق��ات والأماكن في حالة المدار�س التي يوجد بها المراحل
الم�شتركة �أثناء عمليات ال�شراء من المق�صف �أو تناول الغذاء في المطعم.
•توفر جميع التراخي�ص ال�سارية المفعول لت�صنيع وتوريد ونقل وتقديم الغذاء للمقا�صف المدر�سية من قبل
جميع الموردين المتعاقدين لعمليات ت�صنيع وتوريد الغذاء طبق ًا للقوانين واللوائح والت�شريعات الملزمة من قبل
ال�سلطات المخت�صة بما فيها ترخي�ص الم�ؤ�س�سة والعاملين فيها وال�سيارات المجهزة والم�ستخدمة لنقل الغذاء.
•الت�أكد ب�أن الأغذية التي تباع فيها مزودة بتاريخ الإنتاج وتاريخ االنتهاء وبطاقات التعريف بالمحتويات والقيمة
الغذائية ح�سب ا�شتراطات الغذاء ال�صحي والمتطلبات الواجب ا�ستيفائها من قبل موردي الغذاء طبق ًا للعقود
المبرمة معهم.
•جميع العاملين مرخ�صين ومدربين على �سالمة الغذاء من مراكز تدريب معتمدة.
•ح�صول جميع مقدمي الغذاء والم�شرفين في المقا�صف على �شهادات �صحية �سارية المفعول ل�ضمان خلوهم من
الأمرا�ض المعدية طبق ًا للقوانين واللوائح والت�شريعات الملزمة من قبل ال�سلطات المخت�صة.
•الت�أكد من نقل الأغذية في درجات الحرارة المنا�سبة وبا�ستخدام �سيارات النقل المرخ�صة لذلك.
•تزويد جميع العاملين في خدمات توريد وتقديم الأغذية بزي موحد ومهمات ومعدات الوقاية ال�شخ�صية
وتوجيههم الرتدائها في جميع �أوقات العمل (غطاء الر�أ�س ،قفازات).
• التزام العاملين بالنظافة ال�شخ�صية وا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية المنا�سبة �أثناء العمل.
كاف من الأحوا�ض لغ�سل الأيدي ودورات المياه و تزويدها ب�صابون �سائل ومياه باردة وحارة ومنا�شف
•وجود عدد ٍ
ورقية.
•االلتزام ب�إتباع الممار�سات ال�صحية الجيدة ب�شكل عام.
•الحفاظ على نظافة الأيدي في جميع الأوقات وعند التعامل ومناولة الأغذية.
•حظر التدخين وتناول الطعام �أو ال�شراب عند التعامل مع الأغذية.
•تغطية الجروح ب�ضمادات م�ضادة للماء.
•عدم ارتداء ال�ساعات �أو الحلي.
•تجهيز المقا�صف بو�سائل عر�ض وتخزين الأغذية للحفاظ على درجة حرارتها �أو برودتها.
•التهوية في المطابخ مالئمة ويعمل جهاز �شفط الأبخرة بطريقة �صحيحة.
•تخزين المواد الغذائية ب�صورة �سليمة و�آمنه على مدار اليوم الدرا�سي ويمنع تخزين الغذاء ب�أنواعه بعد انتهاء
اليوم الدرا�سي.
•القيام ب�إجراءات منا�سبة لمنع التزاحم في المقا�صف من خالل وجود �أكثر من منفذ �أو ف�صل الأغذية عند البيع
�أو وجود مراقبين لتنظيم الطلبة
•توفير مواد التنظيف الالزمة وتخزينها ب�شكل منف�صل بعيد ًا عن الأغذية.
•الت�أكد من خلو المقا�صف وغرف الطعام من �أية عوائق كالحقائب �أو غيرها لتفادي مخاطر التعثر وال�سقوط في
الظروف العادية ب�شكل عام وحاالت الطوارئ والإخالء ب�شكل خا�ص.
•االحتفاظ بعينة يومية من الأغذية المباعة في المقا�صف.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من الحاويات مزودة ب�أكيا�س
قمامة يتم تنظيفها ب�شكل يومي.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية للت�أكد من �سالمة الأجهزة والمعدات والأدوات ل�ضمان �سالمتها وكفاءة
ت�شغيلها.
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متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•وجود برنامج زمني لفترات تناول الطعام.
•توفر كرا�سي الطعام للأطفال.
•توفر جهاز لتعقيم وغ�سل زجاجات ر�ضاعة الأطفال والأواني با�ستخدام الماء (غ�سالة �صحون) ،وجهاز لت�سخين
الطعام (مايكروويف ،الخ).
•توفير ثالجة فقط لتخزين �أغذية الأطفال ،الحليب ،وما �إلى ذلك.
•يتم تطبيق طرق وممار�سات �آمنة لت�سخين حليب الأم �أو الحليب ال�صناعي /المجفف (جهاز ت�سخين زجاجات
الر�ضاعة ،الخ).
برنامج إدارة مخاطر غرف النوم

(للح�ضانات فقط)
•نظيفة وبحالة جيدة ب�شكل عام.
•مرئية من الخارج من خالل نافذة زجاجية ونظام مراقبة بالكاميرات.
•جودة الهواء ومعدالت التهوية والرطوبة والإ�ضاءة �ضمن الحدود الطبيعية والم�سموح بها.
•غرف النوم بعيدة عن غرف التعلم والأن�شطة ومنطقة اللعب ومنف�صلة للر�ضع والأطفال ال�صغار تحت �سن
الثانية.
•توفر عدد منا�سب من الأثاث والأ�سرة المنا�سبة للفئة العمرية والمعتمدة والم�ستوفية ل�شروط ال�سالمة.
•الأ�سرة مجهزة بحواجز على الحواف /الجوانب تكون ما�صة لل�صدمات ،وتتوفر م�سافات منا�سبة بين الأ�سرة
للو�صول �إلى جانبي ال�سرير.
•ينام الأطفال الر�ضع في �أ�سرة مخ�ص�صة للنوم ولي�س في تجهيزات �أو معدات �أخرى مثل (مقعد ال�سيارة،
�أرجوحة...الخ).
•يو�ضع الأطفال الر�ضع في الأ�سرة بطريقة �صحيحة.
•المراتب و�أغطية الأ�سرة (الماليات) نظيفة وبحالة جيدة وت�ستبدل ب�شكل دوري.
•مراقبة منتظمة للأطفال الر�ضع في غرف النوم في جميع الأوقات.
•رفع المقاب�س الكهربائية بم�سافة ال تقل عن ( )1متر من �سطح الأر�ض وحمايتها بغطاء حماية في حال عدم
ا�ستخدامها.
•مزودة بكوا�شف الدخان ومعدات مكافحة الحريق الالزمة (بما فيها الطفايات وخراطيم المياه).
برنامج إدارة مخاطر غرف التخزين

•ترتيب غرف التخزين ب�صورة تمنع �سقوط الأحمال.
•توفير طفايات الحريق وو�سائل الإطفاء المنا�سبة لمحتويات المخزن.
•ترك م�سافة ( )1متر من ال�سقف خالية من �أي تخزين.
•حظر تناول الطعام وال�شراب داخل غرف التخزين.
•ا�ستعمال الخطوات ال�صحيحة في محاولة رفع �أو تحريك الأحمال وتوفير وا�ستخدام الأدوات والمعدات وو�سائل
الرفع والنقل لتفادي والحد من �إ�صابات الظهر (ال�ساللم ،عربات التحميل ،الخ).
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم.
•تخزين جميع المواد الكيميائية ومواد التنظيف بمكان معزول و�آمن وتتوفر لوائح بيانات ال�سالمة الخا�صة بها
(.)MSDS
•الأرفف الم�ستخدمة للتخزين مثبتة وبحالة جيدة.
•تزويدها بكوا�شف الدخان ومعدات مكافحة الحريق الالزمة بما فيها الطفايات وخراطيم ور�شا�شات المياه.
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برنامج إدارة مخاطر غرف الخوادم لتقنية المعلومات

•الجدران والأ�سقف م�صنعة من مواد عازلة لل�صوت.
•�أر�ضية الغرف من مواد عازلة وغير مو�صلة للكهرباء.
•الأبواب مقاومة للحريق.
•الغرف مزودة بنظام تبريد فعال وجهاز لمراقبة ور�صد درجات الحرارة من ( )20-18درجة مئوية.
•الغرف مزودة كوا�شف الدخان ومعدات مكافحة الحريق الالزمة.
•الغرف مزودة بنظام �إطفاء �آلي من نوع (� )FM 200أو ما يماثله.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وخلوه من التخزين.
•�إجراء الفح�ص وال�صيانة الدورية للت�أكد من �سالمة الأجهزة والمعدات والأدوات الم�ستخدمة ل�ضمان �سالمتها
وكفاءة ت�شغيلها.
برنامج إدارة مخاطر مختبرات الحاسوب

•الت�أكد من �أن �شا�شات الحا�سوب ال تت�سبب في انعكا�س ال�ضوء عليها وذلك من خالل وجود �ستائر �أو و�ضعية
منا�سبة.
•ا�ستخدام �أث��اث العمل مالئم ومريح لال�ستخدام وقابل للتعديل (و�ضعية �شا�شات الحا�سوب ،م�سند الظهر
وارتفاعه ،لوحة المفاتيح).
•وجود م�ساحة كافية حول مكان العمل لت�سهيل حركة الم�ستخدم.
•تو�صيل الأجهزة الكهربائية على مقاب�س مختلفة لتقليل الأحمال.
•الت�أكد �أن جميع التو�صيالت الكهربائية �سليمة ،معزولة ،وال ت�شكل خطورة على المتواجدين.
•تزويدها بطفايات الحريق (ثاني �أك�سيد الكربون).
برنامج إدارة مخاطر دورات المياه

•توفير العدد الكافي من دورات المياه للطالب من الذكور والإناث وف�صلها عن بع�ضها البع�ض في المدار�س
الم�شتركة وح�سب المرحلة العمرية في المراحل الم�شتركة.
•دورات مياه العاملين والزوار منف�صلة عن دورات المياه الخا�صة بالطلبة.
•دورات المياه في الح�ضانات وريا�ض الأطفال ملحقة بال�صفوف.
•توفير حمام خا�ص ومجهز لذوي االحتياجات الخا�صة.
•توفير ال�صابون ال�سائل والمياه الباردة والحارة وو�سيلة منا�سبة لتجفيف الأيدي.
•توفير مراوح ال�شفط والتهوية المنا�سبة.
•�أبواب الدخول ذاتية الغلق والأبواب الداخلية للحمامات يمكن فتحها من الخارج.
•جميع التجهيزات منا�سب للمرحلة العمرية للطالب.
•الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يومي ًا ب�شكل جيد ومنظم وتوفير العدد الكافي من الحاويات مزودة ب�أكيا�س
قمامة يتم تنظيفها ب�شكل يومي.
•تكون الأر�ضيات من نوعية مقاومة لالنزالق ومزودة بموانع انزالق �إ�ضافية.
•تنظف الجدران والأر�ضيات والمغا�سل والحمامات ب�صورة دوري��ة وم�ستمرة وو�ضع عالمات تحذيرية عند
التنظيف لمنع االنزالق.
•تنظيف النوافذ وتزويدها ب�شبك بحالة جيدة لمنع دخول الح�شرات والقوار�ض.
•الحفاظ على الجدران والأر�ضيات والمغا�سل والحمامات خالية من الأعطال �أو العيوب.
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متطلبات خا�صة بالح�ضانات:
•يجب توفير ما ال يقل عن مرحا�ض واحد وحو�ض غ�سيل واحد بالماء ال�ساخن والبارد لكل ع�شرة �أطفال فوق �سن ال�سنتين.
•يجب �أن يكون ارتفاع المراحي�ض من � 28إلى � 35سم من �أجل تنمية ا�ستقالل الأطفال.
• يجب �أال يتجاوز ارتفاع �أحوا�ض الغ�سيل � 55سم.
•ينبغي تجهيز منطقه التبديل بطاولة واحدة لكل ع�شرة ر�ضع ومغ�سلة واحدة.
•تنا�سب الأدوات ال�صحية مع الفئة العمرية ،والأبواب �آمنة للأطفال غير قابلة للقفل.
•�أماكن تغيير الحفا�ضات بعيدة عن مناطق التغذية ولعب الأطفال ومزودة بمرافق لغ�سيل اليدين.
•طاولة تبديل الحفا�ضات مزودة ب�أدراج �أو �أماكن للتخزين ،وو�سائد �إ�سفنجية ذات �أغطية غير ما�صة لل�سوائل
و�صالحة لال�ستعمال.
•مواد التنظيف بعيدة عن متناول الأطفال ،ويتم االحتفاظ بها في حاوياتها الأ�صلية وتتوفر لوائح بيانات ال�سالمة
الخا�صة بها (.)MSDS
برنامج إدارة مخاطر مواقف انتظار السيارات والحافالت

•وجود حرا�س �أمن م�ؤهلين ومرخ�صين من قبل �سلطات االخت�صا�ص على المداخل الخارجية للمن�ش�أة لتنظيم
وتامين حركة ال�سير وعمليات الدخول والخروج والقيام بالواجبات الأمنية المعتادة.
•حجم البوابات الخارجية لحرم الم�ؤ�س�سة والطرق الداخلية ت�سمح بدخول �آليات الإطفاء والإنقاذ وو�صولها
لأقرب نقطة من المبنى في حاالت الطوارئ.
•الحافالت وال�سيارات يجب �أن تقف في منطقة محددة ومعلومة لل�سائقين مع �ضمان توافر �أماكن مخ�ص�صة
لأ�صحاب الهمم.
•يمنع تحرك الحافالت �إال بعد �صعود كل الطلبة والتزامهم بمقاعدهم.
•توفير منطقة محددة و�آمنة ومنظمة ل�صعود ونزول الطلبة من الحافلة.
•تواجد م�شرفين لمراقبة وتنظيم الطلبة �أثناء ال�صعود والنزول ومرافقتهم �أثناء عبورهم لل�شارع.
•وجود �أماكن محددة لدخول ومرور الم�شاة بعيد ًا عن ال�سيارات والحافالت في حرم الم�ؤ�س�سة.
•عدم ا�ستخدام �أي من المواقف كنقاط للتجمع في حاالت الطوارئ.
•توافر مظالت للمواقف م�صنعة من مواد مقاومة للحريق وخالية من العيوب.
•توفير مواقف و�أماكن مخ�ص�صة ل�صعود ونزول ذوي االحتياجات الخا�صة من ال�سيارات والحافالت.
•ا�ستخدام العالمات المرورية والتحذيرية في منطقة المواقف واالنتظار.
•وجود م�سار خروج لل�سيارات والحافالت باتجاه مغاير لم�سار الدخول وفي حال تعذر ذلك يكون هناك خطة
متعارف عليها لتنظيم ال�سير وعمليات الدخول والخروج.
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الإ�صدار  / 2.0يناير 2020
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة
قطاع الرقابة

حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم

دليل �إدارة الطوارئ للم�ؤ�س�سات التعليمية

 .1.0المقدمة
خلفية

تحر�ص وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير بيئة عمل وتعلم �آمنة و�صحية وم�ستدامة
بهدف حماية الطلبة والعاملين والمتعاقدين والأ�شخا�ص الآخرين ذوي العالقة بقطاع التعليم .كما �سي�سهم ذلك في
تحفيز وت�شجيع الطلبة على تحقيق �أعلى م�ستويات التعلم والمعرفة وكذلك تحقيق ر�ؤية دولة الإمارات  2021والم�ؤ�شرات
الوطنية الخا�صة بها.
ومن هذا المنطلق ،قامت الوزارة بتحديد الهدف اال�ستراتيجي “�ضمان بيئات تعليمية �آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم”
�ضمن الأهداف اال�ستراتيجية لها للأعوام ( )2021-2017وا�ستحداث �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في العام 2015
للعمل على تطوير الإط��ار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم وتعريف الم�ؤ�س�سات
التعليمية بمتطلباته من خالل برامج التوعية والتدريب والرقابة الدورية عليها من خالل التفتي�ش والتدقيق لقيا�س مدى
امتثالهم للنظام.
الغرض

تم تطوير و�إعداد هذا الدليل للتعريف بالحد الأدنى من البرامج والإجراءات والمتطلبات الالزمة والواجب �إتباعها
لإدارة حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية حال حدوثها في الم�ؤ�س�سات
بهدف الحفاظ على �صحة و�سالمة الطلبة والعاملين في قطاع التعليم والحفاظ على الموارد البيئية وا�ستدامتها.
تقوم الم�ؤ�س�سات با�ستخدام هذا الدليل وجميع الإجراءات الخا�صة به بما يتوافق مع طبيعة من�ش�آتها وعملياتها و�أن�شطتها
والعمل على تحديثه ب�شكل دوري وم�ستمر بنا ًء على مدى فاعلية ونتائج تدريبات وتمارين الإخالء الوهمي والحاالت
الطارئة الفعلية بعد االنتهاء منها حال تطلب الأمر ذلك والت�أكد من معرفة جميع المعنيين بها وتدريبهم عليها.
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 .2.0نطاق العمل والمسؤوليات والمهام
تشمل حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات ما يلي

•الوفيات.
•الإ�صابات الج�سيمة.
•الحاالت ال�صحية والمر�ضية الحرجة والمهددة للحياة (مثال :توقف القلب ،الأزمات القلبية ،توقف التنف�س،
الت�سمم الغذائي).
•الحرائق واالنفجارات.
•ان�سكاب  /ت�سرب  /انبعاث المواد الكيميائية  /الغازات الخطرة.
•الأر��ص��اد الجوية وال�ظ��روف الطبيعية الطارئة والخطرة (مثال :الهزات الأر�ضية ،االن��زالق��ات الأر�ضية،
الفي�ضانات /ال�سيول ،العوا�صف ،الأعا�صير وال�ضباب).
•انقطاع �إمدادات المرافق العامة (الكهرباء والمياه).
•انت�شار الأمرا�ض المعدية والأوبئة والإعالن عن حاالت الطوارئ الوطنية والعالمية بخ�صو�صها.
•انهيار المباني.
•التهديدات ال�شفهية والمكتوبة.
المسؤوليات والمهام حسب مستويات الحادث
م�ستوى الحادث

الم�ستوى الأول – طارئ

و�صف الحادث

الم�س�ؤولية والمهام

حادث تلوث بيئي محدود �أو ت�أثير �صحي
حاد  /م�ؤقت �أو �إ�صابات ب�سيطة الى
متو�سطة من �ش�أنها توقف م�ؤقت عن العمل
ال يزيد عن يومين لمعالجتها مع وجود
�إمكانية الحاجة الى الم�ساندة الخارجية
للتعامل معها وتقديم الخدمات الطبية
وينتج عنها �إهدار �أيام عمل للتعافي ال
تزيد عن � 7أيام للأ�شخا�ص المت�ضررين /
الم�صابين.

تقوم الم�ؤ�س�سات ب�إخطار الجهات المعنية
بطبيعة الحادث �أو ًال في حال الحاجة لذلك
ومن ثم �إخطار مركز العمليات التابع
لوزارة التربية والتعليم والذي يتوجه فريق
اال�ستجابة للطوارئ التابع له الى موقع
الحادث للم�شاركة في العمليات وعمل
التقارير الالزمة لها .يقوم فريق �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث بالم�ؤ�س�سات
بتنفيذ جميع المهام والم�س�ؤوليات وخطط
الطوارئ المعتمدة لهذه الحاالت ورفع
التقارير الالزمة لوزارة التربية والتعليم
ح�سب متطلبات �سيا�سة الإبالغ عن
الحوادث والتحقيق فيها.
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حادث تلوث بيئي م�ؤثر �أو ت�أثير �صحي
مزمن  /دائم �أو �إ�صابات ج�سيمة �أو وفاة
من �ش�أنها توقف كامل عن العمل ال يزيد
عن �أ�سبوع لمعالجتها وطلب الم�ساندة
الخارجية المحدودة للتعامل معها وتقديم
الخدمات الطبية وينتج عنها �إهدار �أيام
عمل للتعافي تزيد عن � 7أيام للأ�شخا�ص
المت�ضررين  /الم�صابين.
الم�ستوى الثاني – �أزمة

الم�ستوى الثالث – كارثة
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حادث تلوث بيئي كارثي ال يمكن �إ�صالحه
�أو انت�شار وباء /فيرو�س معدي ومهدد
للحياة �أو وقوع وفيات متعددة من �ش�أنها
توقف كامل عن العمل �أو عزل �شامل
للتعامل مع الحادث ومعالجته و�ضرورة
طلب الم�ساندة الخارجية ال�شاملة للتعامل
معها وال يتم �إعادة الت�شغيل اال بموافقات
من وزارة التربية والتعليم �أو �سلطات
االخت�صا�ص المعنية ح�سب طبيعة الكارثة.

تقوم الم�ؤ�س�سات ب�إخطار الجهات المعنية
بطبيعة الحادث �أو ًال ومن ثم �إخطار مركز
العمليات التابع لوزارة التربية والتعليم
والذي يتوجه فريق اال�ستجابة للطوارئ
التابع له الى موقع الحادث للم�شاركة في
العمليات مع الجهات الخارجية.
تقوم الجهات الخارجية (القيادية منها
والم�ساندة) وال�شركات الخا�صة المعنية
بالحادث بتنفيذ جميع المهام والم�س�ؤوليات
والواجبات الخا�صة بها ح�سب طبيعة كل
حادث وتبع ًا للإجراءات المتبعة لديهم
وحتى انتهاء العمليات بالتن�سيق والتعاون
مع فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
بالم�ؤ�س�سات ،ومدير القطاع المعني في
الوزارة.
تقوم الم�ؤ�س�سات برفع التقارير الالزمة
لوزارة التربية والتعليم ح�سب متطلبات
�سيا�سة الإبالغ عن الحوادث والتحقيق
فيها.
يتم �إخطار الجهات المعنية بطبيعة الحادث
�أو ًال ومن ثم �إخطار مركز العمليات التابع
لوزارة التربية والتعليم والذي يتوجه
فريق الإ�ستجابة للطوارئ التابع له الى
موقع الحادث للم�شاركة في العمليات مع
الجهات الخارجية .تقوم الجهات الخارجية
(القيادية منها والم�ساندة) وال�شركات
الخا�صة ذات العالقة بالحادث بتنفيذ
جميع المهام والم�س�ؤوليات والواجبات
الخا�صة بها ح�سب طبيعة كل حادث وتبعاً
للإجراءات المتبعة لديهم وحتى انتهاء
العمليات بالتن�سيق والتعاون مع فريق �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث بالم�ؤ�س�سات،
ومدير القطاع المعني في الوزارة.
تقوم الم�ؤ�س�سات برفع التقارير الالزمة
لوزارة التربية والتعليم ح�سب متطلبات
�سيا�سة الإبالغ عن الحوادث والتحقيق
فيها.
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آليات االتصال والتواصل حسب مستويات الحادث

•تتم �آليات االت�صال والتوا�صل ح�سب طبيعة وم�ستوى كل حادث بنا ًء على الت�صنيف الم�شار اليه �أعاله وح�سب
الم�س�ؤوليات والمهام والإجراءات المعتمدة لها.
•يكون االت�صال الأول في حاالت الطوارئ ب�أنواعها من قبل الم�ؤ�س�سات لإبالغ الجهات المعنية الخارجية (مثال:
العمليات المركزية � 999أو �إدارة الدفاع المدني � 997أو الإنقاذ والإ�سعاف) و�إعطاء بيانات وا�ضحة ومو�ضوعية
عن الحادث لعمل الالزم و�إتباع كافة التعليمات من قبلهم لحين و�صولهم لموقع الحادث.
•ومن ثم تقوم الم�ؤ�س�سات ب�إخطار مركز العمليات التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يتوجه فريق اال�ستجابة
للطوارئ التابع له الى موقع الحادث للم�شاركة في العمليات مع الجهات الخارجية.
•تقوم الم�ؤ�س�سات وم�س�ؤول فريق اال�ستجابة للطوارئ التابع للوزارة وبالتن�سيق مع ًا على توفير المعلومات �أو ًال ب�أول
الى مركز العمليات في الوزارة وتطورات �سير العمل حتى انتهاء العمليات.
•االلتزام التام خالل جميع مراحل العمليات بتعليمات و�إجراءات الخطة الإعالمية في وزارة التربية والتعليم
وقطاع التعليم وعدم تداول �أية معلومات �أو الإدالء بها �أو ب�أي ت�صاريح �إعالمية �أو من خالل �أية و�سيلة �إعالمية
�أخرى (مقروءة �أو م�سموعة �أو مرئية) بما فيها و�سائل التوا�صل االجتماعي اال من خالل المتحدث الر�سمي
للوزارة والمكلف ر�سمي ًا من قبل معالي وزير التربية والتعليم.
المسؤوليات والمهام الخاصة بفرق إدارة الطوارئ والكوارث واألزمات في

المؤسسات  /المنشآت

المدير الم�س�ؤول
•تخ�صي�ص الم�صادر الكافية لتقديم الحد الأدنى من التدريب �ضمن برنامج �إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وخطط
اال�ستجابة لها.
•توفير و�صيانة معدات اال�ستعداد للحاالت الطارئة المتوقعة.
•�إدارة الحدث وتوزيع الأدوار ح�سب الخطط المعتمدة.
•تكليف معاونين لم�ساعدة �أ�صحاب الهمم والحاالت الحرجة والخا�صة خالل عمليات و�إجراءات الإخالء.
�أخ�صائي البيئة وال�صحة وال�سالمة  /المكلف بالمهام:

•�إجراء ومراجعة وتحديث �سجل المخاطر الخا�ص بالحاالت الطارئة المتوقعة.
•التن�سيق مع الجهات المعنية بخ�صو�ص برنامج �إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وخطط اال�ستجابة لها.
•الإبالغ عن وقوع الحالت الطارئة �إلى الجهات المعنية.
•العمل كحلقة و�صل مع مقدمي خدمات العمليات الطارئة واال�ستجابة لها.
•و�ضع �إجراءات ل�ضمان القيام بالأعمال الالزمة في حاالت الطوارئ وتعريف جميع العاملين والطلبة بها.
•مقابلة �أف��راد الدفاع المدني حال و�صولهم وتزويدهم بمعلومات محددة حول المخاطر في المبنى ومواقع
الدخول و�أماكن �أ�صحاب الهمم.
•التن�سيق مع �ضابط الدفاع المدني الم�س�ؤول حال و�صولهم للموقع خالل حاالت الطوارئ الحقيقية وتقديم
تقرير موجز عن حالة المبنى و�إخالء المتواجدين فيه وعدد الأ�شخا�ص المفقودين و�أماكنهم ،و�أي مخاطر
محتملة قد ت�سبب �ضرر لإفراد الدفاع المدني �أثناء دخولهم وخالل تواجدهم في المبنى.
•التـ�أكد من تحديث خطط الإخالء و�أرقام االت�صال بالجهات المعنية والأ�شخا�ص المعنيين ومخططات الطوابق.
•الم�ساعدة في التدريب وو�ضع جدول زمني لتدريب جميع المتواجدين في المبنى لتنفيذ الخطة و�إجراء تجارب
الإخالء الآمنة والمنظمة.
•ارتداء �سترة ذات لون عاك�س في حالت الطوارئ للتعريف بتواجدهم لتقديم الم�ساعدة.
•الم�شاركة في و�ضع خطط الطوارئ ال�شاملة والتوا�صل بخ�صو�صها مع المعنيين وتنفيذها وتحديثها.
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•الـت�أكد ب�أن مخططات الطوابق وم�سارات الإخالء معلقة في جميع الأماكن المالئمة.
•�إجراء تفتي�ش �شهري منتظم على �إجراءات ال�سالمة من الحرائق �ضمن المنطقة المخ�ص�صة له للت�أكد من �أن
جميع معدات الحريق و�إ�شارات الخروج موجودة في مكانها ال�صحيح و�أنها تعمل على نحو جيد.
•الـت�أكد من وجود بديل م�ؤهل ومدرب يحل محله خالل غيابه.
فرق اال�ستجابة للطوارئ والإخالء
•م�ؤهلين وعلى دراية بالعمليات القائمة والمخاطر في الموقع و�إجراءات الطوارئ في الطوابق المخ�ص�صة لكل
منهم.
•الت�أكد من �إخالء جميع المتواجدين في الطوابق في حال تطلب الأمر ذلك.
•الت�أكد من اطالع المتواجدين من الطلبة والعاملين والمقاولين الجدد على �إجراءات الإخالء في الم�ؤ�س�سة/
المبنى.
•على دراية بالمتواجدين في المبنى من �أ�صحاب الهمم �أو الحاالت الحرجة والخا�صة الذين قد يحتاجون �إلى
م�ساعدة �أثناء الحاالت الطارئة وعملية الإخالء.
•االت�صال بغرفة الأمن وتفعيل جر�س �إنذار الحريق في حال �أن الموقف قد ي�شكل خطر ًا ج�سيم ًا ومبا�شر ًا على
الأ�شخا�ص �أو الممتلكات �أو العمليات �ضمن المبنى.
•تقديم الم�ساعدة في عملية الإخالء وتوجيه المتواجدين في المبنى للخروج �إلى مناطق التجمع الآمن وعدم
ال�سماح لأي منهم بالدخول مجدد ًا �إلى المبنى.
•على دراية بموقع معدات الطوارئ مثل م�ستلزمات الإ�سعافات الأولية وطفايات الحريق وغيرها من المعدات.
م�س�ؤول الأمن والحرا�سة
•�أن يكون لديه قائمة ب�أرقام هواتف ال�شرطة ورقم الطوارئ الخا�ص بالجهات المعنية ،يجب �أن تكون معلقة في
غرفة المراقبة.
•الت�أكد من �أن مخططات الطوابق معلقة في جميع الطوابق ومو�ضح ًا عليها م�سالك الخروج الرئي�سية والبديلة
والمخارج الم�ؤدية �إلى المناطق المخ�ص�صة للتجمع الآمن بعد الإخالء.
•الت�أكد من �أن مخططات المبنى متوفرة ب�سهولة بحيث تتمكن فرق الإطفاء من ا�ستخدامها خالل وجودها في
الموقع.
•الت�أكد من �أن مفتاح قاطع تبديل الم�صعد متوفر لت�سليمه �إلى �ضابط الدفاع المدني الم�س�ؤول.
•عند تلقي �إنذار من جهاز كا�شف الدخان �أو نظام ر�شا�شات المياه �أو �إنذار كا�شف الحرارة �أو مكالمة هاتفية من
المتواجدين لإبالغ م�س�ؤول الأمن بوجود حريق �أو دخان ،يتوجب عليه القيام بما يلي:
•االنطالق فور ًا �إلى الموقع للتحقق من وجود حريق.
•النظر ب�إمكانية ال�سيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات الالزمة دون تعر�ضه للخطر.
•في حال عدم ال�سيطرة على الحريق ،يجب عليه اتخاذ ما يلي:
−ت�شغيل نقطة النداء الآلي (ك�سر زجاج وحدة الت�شغيل) لإبالغ جميع المتواجدين بوجود حريق.
−االت�صال برقم ( )999لت�أكيد وجود الحريق وتقديم معلومات محدثة �إلى المتلقي واالت�صال برقم
الطوارئ الخا�ص بالجهة المعنية.
−الت�أكد من �أن جميع �أع�ضاء فريق اال�ستجابة للطوارئ والإخالء قد �أبلغوا ب�إنذار الحريق.
−ت�سجيل �أوقات و�صول وحدات الطوارئ.
−تقديم تقرير الحادث لمدير الم�ؤ�س�سة عند انتهاء حالة الطوارئ.
−توجيه حركة المرور على النحو المطلوب.
−تقديم �أكبر قدر ممكن من الم�ساعدة على النحو المطلوب وبما يتنا�سب مع الموقف دون التعر�ض
للخطر.
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المتواجدين في الم�ؤ�س�سة
•معرفة احتمالية وقوع مخاطر الحرائق �أو طوارئ �أخرى و�إبالغ �أخ�صائي البيئة وال�صحة وال�سالمة  /المكلف
بالمهام فور ًا التخاذ الإجراءات الت�صحيحية.
•الهدوء وتجنب الذعر واالرتباك.
•العلم بمواقع طفايات الحريق و�إطفاء الحرائق ال�صغيرة المحدودة الحجم فقط �إذا تلقوا التدريب على ذلك.
•عدم الدخول �إلى �أي غرفة يملأها الدخان او �إذا كان بابها ال يمكن لم�سه الرتفاع درجة حرارته.
•توجيه الزائرين ب�إعطائهم المعلومات ذات ال�صلة حول �إجراءات الإخالء في حالة الطوارئ.
•اختيار �أقرب م�سار للخروج من الموقع �أو المبنى واالتجاه بطريقة منظمة �إلى المنطقة المخ�ص�صة للتجمع
الآمن.
•العلم بمواقع المخارج الرئي�سية والبديلة وعلى دراية بمختلف م�سارات الإخالء المتاحة والمناطق المخ�ص�صة
للتجمع الآمن.
•عدم العودة �إلى المبنى ما لم يتم ال�سماح لهم بذلك.
م�س�ؤولي معاونة �أ�صحاب الهمم وكبار ال�سن والحوامل
•تقديم الم�ساعدة للأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقة دائمة �أو م�ؤقتة �أو الحاالت الحرجة والخا�صة (كبار ال�سن
والحوامل).
•معرفة مكان �أ�صحاب الهمم المتواجدين داخل الم�ؤ�س�سة /المن�ش�أة لتقديم الم�ساعدة لهم ومعرفة طبيعة
التعامل معهم ونقلهم من موقعهم �إلى مواقع �آمنة.
•معرفة المعدات المطلوبة (كر�سي الإخالء في الحاالت الطارئة) ومواقعها.
•الت�أكد من عدم ال�سماح با�ستخدام الكرا�سي المتحركة على �ساللم الدرج.
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 .3.0مراحل عمليات إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
تهدف مراحل �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث الى تحديد الإج��راءات والتدابير الواجب �إتباعها وتنفيذها لمنع
الحوادث والوقاية والحد منها كلما �أمكن ذلك واال�ستعداد واال�ستجابة لها حال وقوعها لل�سيطرة عليها في �أ�سرع وقت
ممكن ومنع وقوع الخ�سائر الب�شرية والمادية والحد منها قدر الإمكان.
تقوم الم�ؤ�س�سات بتنفيذ المتطلبات المذكورة في كل من المراحل التالية:
1.المنع والوقاية
•�إجراء ومراجعة وتحديث �سجل التهديدات لحاالت الطوارئ والأزمات والكوارث المتوقعة.
•التطبيق الفعال لجميع ال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة بنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية بما فيها
خطط اال�ستجابة لحاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
•تعريف وتوعية العاملين والطلبة والأ�شخا�ص الأخرون (الزوار ،المقاولين ومقدمي الخدمات) بها وبالإجراءات
الخا�صة فيها ب�شكل دوري وم�ستمر.
2.اال�ستعداد
•ت�شكيل فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بما يتنا�سب مع حجم وطبيعة عملها و�أعداد العاملين والطلبة
فيها وتخ�صي�ص فرق من المتطوعين المدربين والم�ؤهلين على عمليات الإنقاذ والإ�سعاف الأولي والإخالء
والإطفاء وتعريفهم ب�أدوارهم.
•وجود توا�صل م�ستمر وفعال مع الجهات المعنية (القيادية منها والم�ساندة) وال�شركات الخا�صة ذات العالقة
وتحديد الأدوار والمهام والم�س�ؤوليات وعمليات التن�سيق والتعاون ح�سب حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث
المتوقعة.
•تحديد نقاط ات�صال من قبل الجهات المعنية (القيادية والم�ساندة) وال�شركات الخا�صة وبيانات االت�صال
الخا�صة بهم في حال الحاجة الى �أي نوع من الدعم �أو الم�ساندة بما ي�شمل و�سائل النقل والخدمات الطبية على
�سبيل المثال وتعريف المعنيين بها.
•وجود خطة �إعالمية مع تحديد �آليات موحدة وم�سبقة بخ�صو�ص تحديد المتحدث الر�سمي للحدث والمكلف
ب�إ�صدار الت�صريحات الإعالمية الموحدة عن �إدارة الحدث و�آليات اال�ستجابة له وتطورات �سير العمليات وحجم
الخ�سائر الناتجة عنه.
•�ضمان توافر مخططات الإخالء المعتمدة من قبل �إدارة الدفاع المعنية وتحديد م�سارات الإخالء ونقاط الإطفاء
ومواقع نقاط التجمع الآمن ومواقع وبيانات االت�صال بالجهات الخارجية الرئي�سية في حاالت الطوارئ (مراكز
ال�شرطة ،الدفاع المدني ،الم�ست�شفيات) وتعريف العاملين والطلبة والأ�شخا�ص الأخرون (الزوار ،المقاولين
ومقدمي الخدمات) بها وبالإجراءات الخا�صة فيها والت�أكد من تحديثها ب�شكل دوري وم�ستمر.
•توفير جميع المعدات والمتطلبات والالزمة للتعامل مع حاالت الطوارئ (حقائب الإ�سعافات الأولية� ،أجهزة
الإنعا�ش القلبي (الرجفان  ،)AED -حقائب احتواء االن�سكاب �أو الت�سرب الكيميائي� ،أنظمة الك�شف ومكافحة
الحريق).
•�إعداد وتنفيذ التمارين لتوعية وتدريب العاملين والطلبة والأ�شخا�ص الأخرون (ال��زوار ،المقاولين ومقدمي
الخدمات) على عمليات الإنقاذ والإ�سعاف الأولي والإخالء والإطفاء والتعامل مع حاالت الطوارئ والأزمات
والكوارث.
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3.اال�ستجابة
•�سرعة �إبالغ الجهات المعنية الخارجية (مثال :العمليات المركزية � 999أو �إدارة الدفاع المدني � 997أو الإنقاذ
والإ�سعاف) والإدارات الأخ��رى المعنية (مثال :الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم و�أخ�صائي البيئة
وال�صحة وال�سالمة في الم�ؤ�س�سات  /مدير النطاق المعني  /مدير القطاع المعني) ح�سب �آليات الإبالغ المعتمدة
ح�سب طبيعة كل حدث.
•تفعيل خطة الطوارئ للم�ؤ�س�سة ح�سب نوع الطارئ والإجراءات المعتمدة لها.
•�سرعة �إخالء الم�ؤ�س�سات من خالل م�سارات الإخالء المعتمدة الى نقاط و�أماكن التجمع الآمن من خالل فرق
الإخالء والإنقاذ المدربين والم�ؤهلين بها.
•توفير المعلومات �أو ًال ب�أول الى مركز العمليات الرئي�سي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة وتطورات
�سير العمل حتى انتهاء العمليات.
•تفعيل الخطة الإعالمية ح�سب طبيعة الحدث.
•قيام جميع الجهات المعنية (القيادية منها والم�ساندة) وال�شركات الخا�صة ذات العالقة بتنفيذ جميع الأدوار
والمهام والم�س�ؤوليات والواجبات ح�سب طبيعة كل حالة.
•التن�سيق والتعاون بين جميع الجهات الم�شاركة في العمليات وحتى انتهائها.
4.التعافي (�إعادة الت�أهيل)
•ح�صر الخ�سائر في الأرواح والممتلكات.
•رفع التقارير الخا�صة بالحوادث من خالل نموذج الإبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها (جزء �أ) الى �إدارة البيئة
وال�صحة وال�سالمة في وزارة التربية والتعليم مت�ضمن ًة جميع الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.
•التو�صية با�ستئناف العمل �أو الدرا�سة في الم�ؤ�س�سات من عدمه وو�ضع المقترحات والحلول البديلة �إذا تعذر ذلك
ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال ب�أكبر قدر ممكن.
•�إجراء التحقيق في الحوادث ورفع التقارير من خالل نموذج الإبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها (جزء ب) الى
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة في الوزارة مت�ضمن ًة جميع الإجراءات الت�صحيحية والوقائية المقترحة بهدف
تفاديها وعدم تكرارها م�ستقب ًال.
5.التوعية والتدريب
•�إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتدريب ال�سنوية والتي ت�شمل الدورات التدريبية على �أحدث الو�سائل المتبعة
لتحديد وتقييم المخاطر و�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإ�ضافة الى التدريبات العملية على عمليات
الإنقاذ والإ�سعاف الأولي والإخالء والإطفاء واال�ستخدام الآمن لجميع المعدات والأدوات والو�سائل الخا�صة
بالتعامل مع حاالت الطوارئ (حقائب الإ�سعافات الأولية� ،أجهزة الإنعا�ش القلبي (الرجفان  ،)AED -حقائب
احتواء االن�سكاب �أو الت�سرب الكيميائي� ،أنظمة الك�شف ومكافحة الحريق).
•تنفيذ تدريبات وتمارين الإخالء (بحد �أدنى مرة واحدة في الأ�سبوع الثالث من بداية كل ف�صل درا�سي) بهدف
�ضمان الجهوزية التامة واال�ستعداد الكامل للتعامل مع �أي حادث بكفاءة وفاعلية فور حدوثه.
•مراجعة كفاءة وفاعلية برامج التوعية والتدريب ب�شكل دوري من خالل تقييم الندوات وال��دورات التوعوية
والتدريبية و�أي�ض ًا من خالل قيا�س م�ستويات الأداء �أثناء تنفيذ تدريبات وتمارين الإخالء ورفع تقارير التقييم
الكامل لها بعد تنفيذها ت�شمل مقترحات وتو�صيات تطويرها بهدف التح�سين الم�ستمر لها.
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6.التقييم والتحديث الدوري
1.تقوم الم�ؤ�س�سات بتقييم ومراجعة وتطوير برنامج �إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وخطط الطوارئ لديها
بناء على:
ب�شكل �سنوي على الأقل �أو فور ًا ً
•نتائج التقييم الدوري للتهديدات (الطوارئ) و�إجراءات �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الم�ؤ�س�سة.
•نتائج تقييم تدريبات وتمارين الإخالء وكفاءتها �أوتقييم الحاالت الطارئة بعد االنتهاء منها.
•�أي تغييرات �أو تعديالت في الم�ؤ�س�سة تتطلب �إعادة تقييم التهديدات (الطوارئ) المتوقعة لها.
2.الت�أكد من معرفة المعنيين ب�أي تغييرات على برنامج �إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وخطط الطوارئ
وتدريبهم عليها.
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 .4.0إجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ
الوفيات ،اإلصابات الجسيمة ،الحاالت الصحية والمرضية الحرجة والمهددة للحياة

•ا�ستدعاء م�س�ؤول الطوارئ /الممر�ض /الممر�ضة في الم�ؤ�س�سة واالت�صال فور ًا بخدمات الطوارئ ( )999وذوي
الم�صاب ومن ثم الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم ح�سب �إجراءات االت�صال والتوا�صل المعتمدة.
•الت�أكد من ال�سالمة ال�شخ�صية �أو ًال وتقييم مخاطر المكان (مثال :الأ�سالك الكهربائية ،المواد الكيميائية
ال�ضارة �أو ال�سامة).
•ت�أمين وعزل المكان ومنع التجمهر والبدء بالإ�سعافات الأولية الفورية ح�سب طبيعة الحالة من قبل الأ�شخا�ص
المدربين والم�ؤهلين لذلك.
•الت�أكد قدر الإمكان من راحة ال�شخ�ص الم�صاب وعدم تحريكه حفاظ ًا على �سالمته.
•يحظر �إعطاء ال�سوائل لل�شخ�ص الفاقد للوعي.
•عدم �إزالة الأج�سام التي يمكن �أن تكون عالقة في ج�سم الم�صاب �أو جلده.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والتقارير الطبية).

الحرائق واالنفجارات

اال�ستجابة
•في حال اكت�شاف �أو اندالع الحريق �أو وقوع انفجار �أو ظهور دخان في الم�ؤ�س�سة وعدم انطالق نظام الإنذار
�أوتوماتيكي ًا يتم ت�شغيل نظام الإنذار يدوي ًا من �أقرب نقطة.
•�إبالغ م�س�ؤول الطوارئ الذي يقوم باالت�صال فور ًا بخدمات الطوارئ ( )997/999والإبالغ عن حالة الطوارئ
وطبيعتها وتفا�صيل الو�صول للموقع ،ومن ثم �إخطار الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية
الأخرى ح�سب اجراءات الإت�صال والتوا�صل المعتمدة في هذه الحاالت.
•محاولة �إطفاء الحريق في حال كان الحريق ب�سيط ًا من قبل م�س�ؤولي الأمن فقط مع مراعاة عدم تعري�ض
حياتهم للخطر.
•في حال اندالع الحريق في جزء من المبنى ،على فريق الإخالء في الم�ؤ�س�سة �إجراء عملية �إخالء جزئي الى
منطقة تجمع �آمن داخل الم�ؤ�س�سة لحين و�صول فرق خدمات الطوارئ و�إتخاذ القرار المنا�سب ح�سب طبيعة
الحالة.
•في حال عدم احتواء الحريق واندالعه في كامل المبنى ،على فريق الإخالء في الم�ؤ�س�سة �إجراء عملية الإخالء
ال�شامل �إلى نقاط التجمع الآمن الخارجية ح�سب الإجراءات المعتمدة في خطة الطوارئ والإخالء للم�ؤ�س�سة
لحين و�صول فرق خدمات الطوارئ.
•يقوم م�س�ؤول الطوارئ في الم�ؤ�س�سة بتزويد فرق خدمات الطوارئ بالمعلومات الالزمة لحظة و�صولهم للموقع.
•التن�سيق مع الجهات والفرق المعنية بهدف نقل الطلبة �إلى منازلهم حال تطلب الأمر ذلك.
الإخالء عند �سماع جر�س الإنذار
•يقوم فريق الإخالء في الم�ؤ�س�سة بح�صر جميع المتواجدين بما فيهم �أ�صحاب الهمم في مناطق اخت�صا�صهم
والقيام بعملية الإخالء بهدوء وب�سرعة وبدون ذعر من خالل �أقرب مخرج طوارئ �إلى مناطق التجمع الآمن.
•�إغالق جميع الأبواب عند المغادرة وبعد الـت�أكد من خلو المكان لمنع انت�شار الحريق والحرارة والدخان.
•�إغالق كافة م�صادر الكهرباء الرئي�سية يدوي ًا في حال عدم �إغالقها �أوتوماتيكيا عند انطالق الإنذار.
•عدم ا�ستخدام الم�صاعد الكهربائية �إن ُوجدت في حالة الحريق.
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•يحظر دخول الم�ؤ�س�سة مرة �أخرى قبل التحقق وال�سماح بذلك من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ.
•انتظار و�إتباع التعليمات من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ باالنتظار �أو المغادرة من المكان نهائي ًا.
•توفير كافة الم�ساعدات الالزمة لأ�صحاب الهمم وتوفير مرافقين لم�ساعدتهم �أثناء عمليات الإخالء.
•�إح�صاء الأفراد في مناطق التجمع والبحث عن المفقودين.
•التوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة م�ستخدمي المركبات الخا�صة ال�ستالم �أبنائهم من المناطق الأمنة والمخ�ص�صة
لذلك.
•خا�ص بالح�ضانات :توفير عربة (ترولي) لإخالء الأطفال في حالة الطوارئ وتوفير �أ�سرة �إخالء كافية ()1
�سرير لكل ( )5ر�ضع.
اال�ستخدام الآمن لطفايات الحريق
•تتوافر طفايات الحريق ب�أنواعها في جميع مرافق الم�ؤ�س�سة مثبتة على الجدران �أو بداخل �صناديق �إطفاء
الحريق.
•الت�أكد من معرفة فريق الطوارئ في الم�ؤ�س�سة ب�أماكن تواجدها و�أنواعها و�أغرا�ضها وكيفية اال�ستخدام الآمن
لها.
•الإبالغ عن فقدان �أو ا�ستخدام �أو تلف �أي من الطفايات.
•عند ا�ستخدام الطفاية يمنع ا�ستخدامها مرة �أخرى لحين �إجراء ال�صيانة الالزمة لها.
•ا�ستخدام طفايات الحريق من قبل الأ�شخا�ص المدربين والم�ؤهلين على ذلك.
في حال احتراق المالب�س
•ال�صراخ ب�أعلى �صوت وطلب الم�ساعدة.
•دحرجة الج�سم ب�شكل متكرر لمحاولة �إطفاء الحريق مع تغطية الوجه باليدين لحمايته من اللهب لحين �إطفائه
وطلب الم�ساعدة الطبية �إذا تطلب الأمر.
•في حال وجود م�صدر �أو د�ش للمياه يتم الوقوف �أ�سفله وت�شغيله لتدفق المياه على المالب�س المحترقة حتى
تنطفئ وطلب الم�ساعدة الطبية �إذا تطلب الأمر.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني والتقارير الطبية).
إنسكاب  /تسرب  /انبعاث المواد الكيميائية  /الغازات الخطرة

•في حال ان�سكاب /ت�سرب /انبعاث �أي من المواد الكيميائية  /الغازات الخطرة يتم وقف العمل فور ًا و�إبالغ
م�س�ؤول الطوارئ في الم�ؤ�س�سة الذي يقوم باالت�صال فور ًا بخدمات الطوارئ على ( )997/999وخدمات طوارئ
�شركة الغاز والإبالغ عن حالة الطوارئ وطبيعتها وتفا�صيل الو�صول للموقع ،ومن ثم �إخطار الفريق المعني في
وزارة التربية والتعليم ح�سب �إجراءات التوا�صل المعتمدة في هذه الحاالت.
•عزل منطقة الخطر والعمل على �إيقاف االن�سكاب /الت�سرب /االنبعاث ومحاولة احتوائه من �أجل ال�سيطرة عليه
ومعالجته والتخل�ص الآمن من مخلفاته.
•في حالة اال�شتباه بت�سرب الغاز يتم �إغالق ال�صمام الرئي�سي فور ًا وفتح جميع النوافذ لتهوية المكان وتخفيف
تركيز الهواء الم�شبع بالغاز ويحظر ت�شغيل �أو �إطفاء �أي مفاتيح �أو مقاب�س كهربائية �أو هواتف متحركة.
•نقل جميع المتواجدين من منطقة الخطر �إلى مكان �أكثر �أمان ًا �أو �إخالء الم�ؤ�س�سة بالكامل الى مناطق التجمع
الآمن حال كان الخطر ج�سيم ًا ومهدد ًا لحياة المتواجدين فيها.
•�إتباع �إج��راءات وتعليمات الإخ�لاء لمناطق التجمع الآمن طبق ًا لخطة �إخالء الم�ؤ�س�سة وانتظار و�صول فرق
خدمات الطوارئ �إلى الموقع.
•يقوم م�س�ؤول الطوارئ في الم�ؤ�س�سة بتزويد فرق خدمات الطوارئ بالمعلومات الالزمة لحظة و�صولهم للموقع.
•يحظر دخول الم�ؤ�س�سة مرة �أخرى قبل التحقق والت�أكيد من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ.
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•انتظار و�إتباع التعليمات من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ باالنتظار �أو المغادرة من المكان نهائي ًا.
•توفير كافة الم�ساعدات الالزمة لأ�صحاب الهمم وتوفير مرافقين لم�ساعدتهم �أثناء عمليات الإخالء.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني والتقارير الطبية).
الزالزل

عند التواجد داخل مباني الم�ؤ�س�سة
•النزول واالحتماء تحت المكاتب �أو الطاوالت وتثبيت �أقدامها حتى توقف الهزات.
•االبتعاد عن الأرفف والخزانات التي تحتوي على مواد ثقيلة �أو كبيرة الحجم واالبتعاد عن الأثاث لتفادي الإ�صابة.
•االبتعاد عن النوافذ.
•البقاء في الداخل حتى توقف الهزات الأر�ضية والت�أكد من ذلك.
عند التواجد خارج مبنى الم�ؤ�س�سة
•البقاء خارج مبنى الم�ؤ�س�سة في مكان �آمن ومفتوح حتى يتم اتخاذ القرار طبق ًا للإجراءات المعتمدة.
•االبتعاد عن المباني وم�صادر الكهرباء والإنارة.
•االبتعاد عن المعابر ال�سفلية والعلوية.
•االبتعاد عن الأ�شجار.
عند توقف الهزات الأر�ضية
•الت�أكد من �سالمة جميع المتواجدين في الم�ؤ�س�سة وتقديم الم�ساعدة ال�ضرورية لهم.
•في حالة الحاجة �إلى الرعاية والعناية الطبية يجب تقديمها من قبل م�س�ؤول الطوارئ /الممر�ض /الممر�ضة
في الم�ؤ�س�سة واالت�صال فور ًا بخدمات الطوارئ ( )999وذوي الم�صاب ومن ثم الفريق المعني في وزارة التربية
والتعليم ح�سب �إجراءات التوا�صل المعتمدة.
•تفح�ص المبنى للت�أكد من عدم وجود �أية عيوب جديدة فيه ثم �أبلغ الجهات المعنية في حال حدوث �أي من هذه
العيوب.
•في حالة تواجد الم�ؤ�س�سة بالقرب من ال�ساحل �أو منطقة مياه متحركة يجب االنتباه لإمكانية مخاطر حدوث
عوا�صف �أو في�ضانات.
•اال�ستماع ومتابعة الإذاعة المحلية وتلقي تعليمات فرق خدمات الطوارئ وفرق اال�ستجابة المحلية.
•�إغالق جميع الأبواب عند المغادرة وبعد الـت�أكد من خلو المكان.
• �إغالق �صمامات الغاز لتفادي ت�سرب الغاز.
•�إغالق جميع م�صادر الكهرباء الرئي�سية.
•عدم ا�ستخدام الم�صاعد الكهربائية �إن ُوجدت في حالة الحريق.
•يحظر دخول الم�ؤ�س�سة مرة �أخرى قبل التحقق والت�أكيد من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ.
•انتظار و�إتباع التعليمات من قبل الم�س�ؤولين بفرق خدمات الطوارئ باالنتظار �أو المغادرة من المكان نهائي ًا.
•توفير كافة الم�ساعدات الالزمة لأ�صحاب الهمم وتوفير مرافقين لم�ساعدتهم �أثناء عمليات الإخالء.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني والتقارير الطبية).
في جميع الحاالت
•الحفاظ على الهدوء وتقديم الم�ساعدة للأخرين.
•اال�ستماع �إلى المذياع �أو متابعة التلفاز للوقوف على �آخر المعلومات والتطورات
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االنزالق األرضي

�أثناء حدوث االنزالق الأر�ضي
•يجب الإخالء فورا.
•الحفاظ على الهدوء واال�ستماع �إلى الإذاعة لمتابعة المعلومات عن الحالة الطارئة.
•�إغالق م�صادر الغاز والكهرباء والماء التي قد ت�سبب �ضرر �إ�ضافي.
•االت�صال بالرقم ( )999لطلب الم�ساعدة وانتظار الإنقاذ.
بعد حدوث االنزالق الأر�ضي
•االبتعاد عن المنطقة وعن المباني وعن الخطوط الكهربائية المت�ضررة.
•�إبالغ الجهة المخت�صة عن العيوب الهيكلية في المباني الخا�صة او العامة.
•توجيه المنقذين �إلى مواقع الأ�شخا�ص الم�صابين والمحا�صرين قرب المناطق المت�ضررة.
البرق ،الفيضانات ،العواصف ،األعاصير ،الضباب

•الحفاظ على الهدوء واال�ستماع �إلى الإذاعة لمتابعة المعلومات عن الحالة الطارئة وااللتزام بتعليمات من فرق
خدمات الطوارئ واال�ستجابة المحلية.
•التحقق من م�صدر الحالة الطارئة (البرق ،الفي�ضانات ،العوا�صف ،الأعا�صير ،ال�ضباب) والت�أكد من �أن
الم�ؤ�س�سة والمتواجدين فيها خارج نطاقها وم�صادر خطرها.
•�إجراء الإخالء االحترازي لجميع المتواجدين في الم�ؤ�س�سة �إلى منازلهم �إن �أمكن ذلك.
•في حاالت البرق حاول الو�صول �إلى �أقرب مبنى �أو مركبة والبقاء فيها وفي حالة التواجد بالأماكن المفتوحة قم
باالحتماء في منطقة منخف�ضة.
�أثناء البرق تجنب القيام بما يلي:
ا�ستعمال الهاتف والأجهزة والمعدات الكهربائية.
الوقوف تحت الأ�شجار العالية.
البقاء في الخارج �أو في الأماكن المرتفعة.
لم�س الهياكل المعدنية.
االقتراب من الأ�سوار المعدنية ،والأنابيب وال�سكك الحديدية.
•في حال الفي�ضانات وتعذر الخروج من الم�ؤ�س�سة يجب التوجه الى الغرف الآمنة في الطوابق العليا لحين هدوء
وا�ستقرار الحالة.
•نقل ال�سجالت والمعدات الهامة �إلى �أماكن مرتفعة �إذا �أمكن ذلك ودون التعر�ض لأي خطر.
•�إغالق �إمدادات المياه في حالة الفي�ضانات.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني والتقارير الطبية).
o
o
o
o

o

حاالت تعطل المصاعد

•في حال تعطل الم�صعد �أثناء وجود �أي �شخ�ص بداخله يجب المحافظة على الهدوء واالت�صال بم�س�ؤول الأمن
من خالل هاتف الطوارئ بالم�صعد والذي �سيقوم بدوره مع م�س�ؤول ال�صيانة بالعمل على �إخراجه ب�أ�سرع �شكل
ممكن وباتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحاالت طبق ًا للدليل الت�شغيلي للم�صعد.
•في حال مالحظة �أي خلل في عمل الم�صعد يجب �إخطار م�س�ؤول ال�صيانة وم�س�ؤول الأمن لمنع ا�ستخدامه لحين
فح�صه و�إ�صالحه.
ً
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمنا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني وتقارير �شركة �صيانة الم�صاعد والتقارير الطبية).
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انتشار األمراض المعدية واألوبئة واإلعالن عن حاالت الطوارئ الوطنية والعالمية

•في حال اكت�شاف �أو اال�شتباه في �أي �أعرا�ض لوجود �أو انت�شار �أي من الأمرا�ض المعدية �أو الأوبئة �أو �أعرا�ض
الحاالت الطارئة المعلن عنها من قبل وزارة ال�صحة �أو �أي من الهيئات ال�صحية في الدولة يتم اتخاذ الإجراءات
الالزمة والمعتمدة والتي ت�شمل العزل الفردي �أو الجزئي �أو ال�شامل و�إخطار جميع ال�سلطات والهيئات الطبية
المخت�صة لعمل الالزم.
•�إتباع تعليمات وزارة ال�صحة والهيئات ال�صحية للتعامل مع الحالة وال�سيطرة عليها ولحين االنتهاء منها.
انهيار المباني

�إجراءات ما قبل الإخالء والتوا�صل
•�إبالغ م�س�ؤول الطوارئ الذي يقوم باالت�صال فور ًا بخدمات الطوارئ ( )997/999والإبالغ عن حالة الطوارئ
وطبيعتها وتفا�صيل الو�صول للموقع ،ومن ثم �إخطار الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية
ح�سب �إجراءات التوا�صل المعتمدة في هذه الحاالت.
•التن�سيق مع المعنيين بخ�صو�ص نقل المتواجدين في المبنى في حال انهيار المبنى ب�شكل كامل.
•الت�أكد من الدفاع المدني على جهازية المبنى للت�شغيل لليوم التالي.
�إجراءات الإخالء
• في حال انهيار المبنى ب�شكل كامل ،يجب �إجراء عملية الإخالء بالتعاون مع الدفاع المدني وفريق الإخالء
بالم�ؤ�س�سة �إلى منطقة التجمع الآمن المعتمدة خارج المبنى.
•في حال انهيار المبنى ب�شكل جزئي ،يجب �إجراء عملية الإخالء الجزئي بالتعاون مع الدفاع المدني وفريق
الإخالء بالم�ؤ�س�سة �إلى منطقة التجمع الآمن المعتمدة داخل المبنى.
•يقوم فريق الإخالء في الم�ؤ�س�سة بح�صر جميع المتواجدين بما فيهم �أ�صحاب الهمم في مناطق اخت�صا�صهم
وم�س�ؤولياتهم والقيام بعملية الإخالء بهدوء وب�سرعة وبدون ذعر من خالل �أقرب مخرج طوارئ الى مناطق
التجمع الآمن.
•�إح�صاء الأفراد في مناطق التجمع والبحث عن المفقودين.
•التوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة م�ستخدمي المركبات الخا�صة ال�ستالم �أبنائهم من المناطق الأمنة والمخ�ص�صة
لذلك.
•ت�سجيل الحادث في �سجل الحوادث للم�ؤ�س�سة مت�ضمن ًا جميع التفا�صيل والبيانات والمعلومات ذات العالقة و�أية
تقارير خارجية (تقارير ال�شرطة والدفاع المدني وتقارير ال�سلطة المخت�صة والتقارير الطبية).
التهديدات الشفهية والمكتوبة

•في حال ورود �أي تهديد �شفهي �أو كتابي ،ي�ؤخذ التهديد على محمل الجد و�إبالغ مدير الم�ؤ�س�سة وم�س�ؤول الطوارئ
الذين بدورهم �سيقومون ب�إبالغ ال�شرطة (.)999
•تقوم ال�شرطة والجهات الأخرى المخت�صة والمعنية باتخاذ الإجراءات الالزمة للتعامل مع مثل هذه الحاالت.
•في حال التهديد ال�شفهي من خالل الهاتف يجب المحافظة على الهدوء وت�سجيل وقت المكالمة وكتابة ن�ص
التهديد ومحاولة الح�صول على �أكبر قدر من المعلومات بال�س�ؤال عن طبيعة التهديد (مثال :قنبلة ،اختطاف،
الخ)؟ �أين هي؟ كيف تبدو؟ ولماذا؟ وما الهدف �أو الغر�ض من التهديد؟
•�إعطاء عنا�صر ال�شرطة والجهات الأخرى المخت�صة والمعنية كافة المعلومات التي تم ت�سجيلها فور و�صولهم الى
الم�ؤ�س�سة و�أخذ التعليمات فيما يخ�ص �إخالء المبنى من عدمه.
•�إخطار الفريق المعني في وزارة التربية والتعليم ح�سب �إجراءات التوا�صل المعتمدة في هذه الحاالت.
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متطلبات البيئة والصحة والسالمة للمقاولين ومقدمي الخدمات
البند األول

على المقاولين ومقدمي الخدمات الراغبين في تقديم خدماتهم التي يتم ت�صنيفها عالية الخطورة ح�سب متطلبات
الإطار العام لنظام �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية لقطاع التعليم توفير و�ضمان ا�ستيفاء جميع اال�شتراطات
والإجراءات والمتطلبات الإلزامية التالية (كحد �أدنى):
•االلتزام بجميع القوانين والت�شريعات والمعايير الإتحادية والمحلية ذات العالقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة
و�أي متطلبات قانونية �أخرى تنطبق على نطاق عملها وتقع �ضمن مجال �أن�شطتها وعملياتها ،ومن ثم الح�صول
على التراخي�ص والت�صاريح الالزمة على �أن تكون �سارية المفعول من جهات و�سلطات الإخت�صا�ص المعنية
واالحتفاظ ب�سجالت تدون بها �أي عمليات تفتي�ش �أو �إ�شعارات �ضمن وثائق الت�سجيل والعرو�ض الفنية والعقود
المقدمة.
•الإلتزام بتطوير وتفعيل وتطبيق �أنظمة لإدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المهنية و�أى �أنظمة خا�صة �أخرى ح�سب
نطاق عملها و�أن�شطتها وعملياتها (مثال� :أنظمة الإدارة البيئية (الأي��زو  )14001و�أنظمة �إدارة
ال�صحة وال�سالمة المهنية (الأيزو � ،)45001أنظمة �سالمة الأغذية ( .))HACCPيجب �أن تكون
الأنظمة معتمدة وم�صدقة من جهات الإعتماد المانحة لل�شهادات و�سارية المفعول .يجب الحفاظ على الأنظمة
�ضمن برنامج تدقيق داخلي وخارجي من قبل جهات التدقيق الخارجي.
•الإلتزام ب�أي �سيا�سات و�إجراءات وبرامج وتعليمات �أخرى تتعلق بالبيئة وال�صحة وال�سالمة في الدولة.
البند الثاني

على جميع المقاولين ومقدمي الخدمات توفير الوثائق التالية:
•رخ�ص �سارية المفعول من جميع ال�سلطات المخت�صة والهيئات االتحادية والمحلية المعنية بطبيعة عملها.
•ن�سخة �إلكترونية وورقية عن �أنظمة �إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة المعتمدة لديها و�شهادات االعتماد لها من
قبل جهات االعتماد المانحة لل�شهادات (مثال� :أنظمة الإدارة البيئية (الأيزو  )14001و�أنظمة �إدارة
ال�صحة وال�سالمة المهنية (الأيزو � ،)45001أنظمة �سالمة الأغذية (.))HACCP
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