HAZARD ASSESSMENTS تقيم المخاطر
 معرفة المخاطر قبل حدوثها هي عنصر اساسي للعمل بأمان. من المهم أن تقيم المخاطر المهنية في منطقة العمل الخاصة بك،قبل البدء في أي عمل
Before starting any work, it is important to assess the safety hazards within your work area. Learning to see potential
hazards before they take place is a key component of working safely and protecting the safety of co-workers and others.

Verify there are no slip, trip and fall
hazards such as hoses, timber,
packaging, banding, etc. laying on
the floor or ground.
Be mindful of material/chemical
contamination injuries due to
splashes in the eyes or on the skin;
watch for over-exposure; understand
the properties of the chemical in
terms of flammability, combustibility,
corrosiveness and potential for
Understand
the travel
patterns of
personal
injury
forklifts and moving vehicles so
there are no collisions, bumps and
other injuries.
Verify machine guarding is in place
and properly functioning to avoid
pinch points and tangled hair,
clothing and jewelry.
Note any processes that generate
flying chips or debris that could cause
eye injuries and/or punctures.

التحقق من خلو مواقع العمل من مسببات
 االسالك،االنزالق والسقوط كخراطيم المياه
الكهربائية واالكياس الورقية الملقاه على االرض
من المهم معرفة خصائص المواد الكيميائية التي
تتعامل معها قبل استخدامها كقابليتها لالشتعال
،ومدى حمضيتها وخطورتها عند التعامل معها
ضع في اعتبارك ان االكثار من التعرض اهذه
المواد يرفع من احتمالية تعرضك إلصابات العين
والحروق الكيمائية
تعرف على آلية عمل الرافعات الشوكية
وانماط تحركها في الموقع لتجنب الحوادث
التحقق من تواجد الغطاء الواقي
في مكانة الصحيح ومن صالحيته
لتجنب الحوادث المرتبطة بهذه
المعدات
 للعمليات التي ينتج عنها شرار،انتبه
أو نشارات التي من الممكن ن تسبب
حروق جلدية او إصابات في العين

Verify emergency stops and
cords are in place and
properly working.

التحقق من مفاتيح الطوارئ والفصل
بأنها تعمل بشكل صحيح

Verify Personal Protective
Equipment is being used and is
proper for the job.

التحقق من استخدام معدات الحماية
الشخصية المناسبة لكل مهمه

Be aware of overhead and fall
hazards. (Power lines, falling
materials etc.)

احذر من السقوط في أماكن العمل المرتفعة
ومن المواد التي يمكن ان تسقط من األعلى
– في مثل هذه المواقع (الخطوط الهوائية
)مواقع البناء

HAZARD ASSESSMENTS تقيم المخاطر
ماذا تفعل إذا تم تحديد الخطر؟
What to do when a Safety Hazard is identified?

تختلف ردود الفعل واالجراءات الصحيحة للمخاطر بسبب اختالف طبيعة االعمال المنجزة ومواقع العمل

-

كل موظف مسؤول االبالغ عن المخاطر إلدارته أو لإلدارة الصحة والسالمة والبيئة

-

 كإزالة العوائق وفصل التيار عن المعدات الغير آمنة،اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الفورية إذا أمكن

-

 ال تترد، تأمين االحمال او حتى تغيير في إجراءات العمل،في حال تطلب التحكم بالخطر عمل أكبر مثل اصالح المعدات
في تقديم هذه األفكار إلدارتك أو اإلدارة المعنية باألمر

-

-

The actions required to fix a hazard will be varied based on the industry, processes and work
environment.

-

Every employee has a responsibility to report the safety hazard to management.

-

If immediate action can be taken, such as cleaning up trip hazards or powering down unsafe
equipment, then do so.

-

If the hazard requires more extensive action, such as repairing the equipment, securing loads
or changing work processes, then submit these ideas to the supervisor along with the
notification of the hazard.

