STAY ALERT
Jobsite Hazards

المخاطر الشائعة في مواقع العمل

Can you identify hazards in picture A?

A هل يمكنك التعرف على المخاطر في الصورة
Like slips, trips and falls

مثل االنزالق والتعثر والسقوط

Can you imagine the accidents consequences?
هل يمكنك ان تتخيل نتيجة الحادث ؟
Death وفاة...Disability عجز...Endless suffering  معاناة ال نهاية لها...Loss of income... فقدان الدخل

Do I have a role in accident prevention? .... هل لدى دور في الوقاية من الحوادث؟
Yes, you have a serious role in accident prevention.....
...  لديك دور جدي في الوقاية من الحوادث, نعم

Here are some tips to follow:

:اليك بعض االمور المهمة التباعها

Housekeeping
Reporting (Near miss/ Incident/Accident)
) الحوادث/ التبليغ عن (الحوادث الوشيكة
Report all accidents to help in charge
to stipulate the measures to prevent
re-occur of similar accident.

(Keep the tools at a designated area,
Clean & tidy workplace to avoid any
unwanted Situation)...
 نظيفة،التنظيم بعد العمل (الحفاظ على األدوات في منطقة معينة

بلغ عن الحوادث لمساعدة المسؤل لوضع اشتراطات
التدابير لمنع تكرار وقوع حادث مماثل

)ومرتبة في مكان العمل لتجنب أي حالة غير مرغوب فيها

Sharing (Experience and Knowledge)...
) المعرفة/ المشاركة بي (الخبرات
Share in safety control measures. Try to improve the safety steps that make your
job easier and keep you and your co-workers safe from physical harm.
 حاول تحسين خطوات السالمة التي تجعل عملك أسهل والحفاظ عليك.شارك في اجرإت التحكم فى المخاطر
وزمالئك في العمل بأمان من األذى الجسدي

Horseplay (Physical jokes at worksite)
)مزاح خشن (المزاح الفيزيائية في موقع العمل
Avoid horseplay. Discourage others from playing
practical jokes on the jobsite.
 وال تشجع غيرك على القيام بذلك في.تجنب المُزاح الخشن
موقع العمل

Accept accident prevention as a personal challenge
and part of your daily duties.
ليكن منع الحوادث تحدياً شخصيا وجزءاً من واجباتك اليومية

TEAM WORK
Remember Safety begins with team work, so
together we can achieve it…
 لذا بالتعاون نستطيع, تذكر السالمة تبداء بالعمل الجماعي
تحقيق لك

