
 ثةهدروصجى و صةالمةثى ثٌطةً  ى

 ده جؤر خؤن هرؤس
وةبردهى هةلجورى  ًَ  صةهجةرى بةِر

 لةالًةن ثةًماهعةى مةظق و ثةهوةلؤذى ئةوروثي
ت ًَ مى هوردصجاهةوة خَى بةخَي دةهر ًَ  حنومةثى هةر



 ائماهحةهاهى ئةو هؤرصة

بؤ دابٌونردهى زاهٌارى ظطجى لةبارةى صٌاصةثةهاهى ثاًبةت بة ثاراصجوى •
 HSEثةهدروصجى و صةالمةثى و ذًوعة 

وةران بؤ ئةوةى بجواهن مةظكى بوةما بوةِرةثٌةهاهى • ٌَ بؤ دابٌونردهى ثواها بؤ راه
HSE لة وةزارةثةهاهٌان بدةهةوة. 

وًشت بؤ دامةزراهدهى صٌاصةت و صٌشجةمى • ٌَ لة  HSEبؤ دابٌونردهى بواغةى ث
ندا ٌَ  .هةر وةزارةث



 بؤ ضى ثةهدروصجى و صةالمةثى : 1بةظى 
 .ظرهعة





ذووً  ى ٌَ  وًالًةثة ًةهعرثووةهان: هموهةًةهى م





 ضؤن ئةم ظؤِراهنارًة مومنن بووة؟

زى • ًَ واهى هاضارى ائمرازةهاهى خؤثار ٌَ  PPEبةهاره

ةثى هارهردن •
َ

وةبردهى صةالمةثى ثرؤصةى هار)مؤل ًَ  (.بةِر

وًشت)صٌاصةثى داواهراو • ٌَ  ى صةالمةثى( ث

 ثطنوٌن و وردبٌوى بةردةوام•



 بؤضى صةالمةثى و ثةهدروصجى ظرهعن؟

ندا بةًةهةوة  لة ماوةى • ٌَ وةى ضةهد ظرووث ٌَ هؤهار بوووصن هة  5خولةهدا  10لة ظ
 بؤ ضى ثةهدروصجى و صةالمةثى ظرهط 

 .  هةر ًةك لة ظرووثةهان دةرئةهحامةهاهى راثؤرت دةهات•

ت• ٌَ وةر دةرئةهحامةهان لة صةر ثةخجة دةهووص ٌَ  .راه

ن بة صَى ثؤلةوة• ًَ  :هؤهارةهان دةهر
 بةرثرصٌارًةثى لة بةرامبةر ئةواهى ثر: ئةخاللي–

 بةرثرصٌارًةثى لةبةردةم ًاصا: ًاصاً  ى–

 .بةرثرصٌارًةثى بؤ ثاظةهةوثنردهى ثارة: داراً  ى–



 بةرثرصٌارًةثى ئةخاللى

 دةصت بنة بة ظفجوظؤًةك•
نى هرد هَى بةرثرصٌارة؟– ًَ م لة مالةهةى ثؤدا رووداو ٌَ  ئةظةر هةص
نى ئةهحامدا هَى بةرثرصٌارة؟– ًَ م لة هاردا رووداو ٌَ  ئةظةر هةص

م؟• ًَ ر ٌَ نى خؤًان بِرى بة ائم ٌَ و ًَ  ئةظةر ظو
ندا هرد؟• ًَ  ئةظةر صاثمةًةهٌان بة صةر واًةر
 .بٌر لة هموهةى ثر بنةرةوة•

 بةرثرصٌارًةثى ئةخاللى بةرثرصٌاًةًجٌةهى هاوبةظة •
 بةرثرصٌارًةثى خودى–
 بةرثرصٌارًةثى هاوهارةهاهت لة هاردا–
 بةرثرصٌارًةثى فةرماهبةران–
ٌةم – ٌَ  (مٌواهان و هةصاهى ثٌادة و رةثبوو و هاثوضؤى ثرافٌم) بةرثرصٌارًةثى الًةهى ص

 
 بؤضى صةرؤك هار بة بةرثرس لة هارى فةرماهبةراهى دادةهرًت؟•

ري و ظرهعٌدان– ًَ  ئةرهى ضاود



 بةرثرصٌارًةثى ًاصاً  ى

ت؟ • ٌَ َ
 ًاصا لةبارةى صةالمةثى و ثةمدروصجٌةوة ضى دةل

نخراوة و دامةزراوةهان ئةو – ًَ وًشت بةوة دةهةن هة ر ٌَ ًاصاهاهى صةالمةثى و ثةهدروصجى ث
عةى هارةهاهٌاهةوة دروصت دةبن ًَ وةببةن هة لة ر ًَ  .مةثرصٌاهة بةِر

 مةثرصى بؤ صةر هارمةهدان•
 مةثرصى بؤ صةر هةصاهى ثر•

ن : ًاصاى ثاواهى• ًَ ت و دادظاً  ى بنر ًَ ٌوةوة لةظةَل دامةزراوةهان بنر
َ

نؤل ٌَ ت ل ًَ دةهر
نارًةهاهى ثةهدروصجى و صةالمةثٌان هردووة ًَ ضى ر ٌَ  .  ئةظةر دةرهةوت هة صةرث

ت دةثواهن داواى ًاصاً  ى بؤ ئةو : ًاصاى مةدةهى• ًَ ئةو هةصاهةى هة زًاهٌان بةردةهةو
هى هارةوة روودةدةن

آ
  .برًواهة ًان ئةو هوظجواهة ثؤماربنةن هة لة ئةهحامى ضاال

نردن• ًَ ر ًَ وان لة ئةرهى ضاود ٌَ  ظنشت ه



 ثرصة داراًٌةهان

م لة صةر هاردا ضةهدة؟• ًَ ضووةهاهى رووداو ٌَ  ث

ضووة راصجةخؤهان • ٌَ  :ث
ةثى بة مووضةى هةخؤظى و لة دةصجداهى هاثى هارهردن –

َ
رى ثةهدروصجى و مؤل ًَ ضووى ضاود ٌَ  .ث

ضووى زًان هةوثن بة ائمرازةهان – ٌَ  ث

ووى لةرةبووهردهةوة – ٌَ بذاردن/ ث ٌَ  .ث

ووة هاِراصجةوخؤهان • ٌَ  ث
واهةوة هةًة)لة دةصجاهى ورةى هارمةهدان – ٌَ  (هارًةظةرى بة صةر ائصجى بةرهةمه

واهردهى ظطجى و هٌازثاهى و ثةًوةهدًةهاهى هار– ًَ  زًان هةوثن بة و

 .هةمجةرخةمى ًةوةزًان بةهؤى •
 



وةبةر ًَ ى بةِر
َ

 رؤل

ر • ًَ وةًةهى صةالمةت لةذ ٌَ وةبردهى هارةهان بة ظ ًَ وةبةران بةرثرصن لة لة بةِر ًَ بةِر
ى خؤًان

َ
 .هؤهجِرؤل

وًشجة راصجةوخؤ– ٌَ مداهةوةًان  بةرثرس ماهاى ئةوةًة هة ث
آ

ت بؤ ضاهنردهةوةى وةال ٌَ هةب
 .بارودؤخة ها صةالمةثةهان

وةبةران • ًَ ثرصراونبةِر ٌَ نى  ل ٌَ م ًان هةر بارودؤخ ًَ لة بةرامبةر هةر رووداو
ت ٌَ ى ئةواهدا ب

َ
ر هؤهجِرؤل ًَ  .هاثةهدروصت هة لةذ

ت – ًَ ضٌوةوةًان لةظةَل دةهر ٌَ ث ٌَ ثرصراون ماهاى ئةوةًة هة لة رووى ًاصاً  ى و داراًٌةوة ل ٌَ ل
م لة  ًَ ت بة خؤر ٌَ وًشت ب ٌَ ة رووبدات، واثة رةهعة ث

َ
نى هةل ٌَ و بةرثرصٌار دةبن ئةظةر ظج

جةوة ًَ ردر ٌَ بذم ٌَ  .خؤرةهان ئةو زًاهةًان ث



وةبةران  ًَ (هموهةهان)ئةرهة ثاًبةثةهاهى بةِر  

شا ثةهدروصت و صةالمةثةهان• ًَ نردهى ر ٌَ بةخ ٌَ  .خ
عةًطجراون و ثةًِرةوهراون • ٌَ وٌاهردهةوةى هة ثرؤصة صةالمةثةهاهى هارهردن ث

َ
 دل

وًشجٌةهاهى صةالمةثى، • ٌَ وٌاهردهةوةى ئةوةى هة ث
َ

وًشت PPEدل ٌَ  .ائمادةن بؤ هاثى ث
وٌاى ئةوة بنةوة هة هارمةهدان بة ثةواوى مةظكٌان بؤ هراوة بؤ هارةهة•

َ
 دل

ن• ًَ وٌاى ئةوة بنةوة هة مةثرصٌةهان دةصجوٌطاهنراون و رووداوةهان راثؤرت دةهر
َ

 .دل
نى •

َ
وًشت بؤ فةرماهبةران و مٌواهان و خةل ٌَ هٌةهاهى هار مةثرصى ها ث

آ
وٌاى ئةوة بنةوة هة ضاال

َ
دل

 .ظطجى دروصت هاهات

وةًةهى  ٌَ م هة بة ظ ًَ وةبةران بةرثرصٌارن لة هةر رووداو ًَ تبةِر ًَ طبٌوى بنر ٌَ ثاصاودار ث  



ٌن  ٌَ َ
وةًةهى ماهادار ” ماهاى ضى ًة هة دةل ٌَ بة ظ

طبٌوٌنراو ٌَ “ث  

• ت هة مةثرصٌدارة: هةصجى باو ٌَ م بٌبٌوٌت دةزاه ٌَ هةر هةص  

وًشجة : زاهٌوى ظارةزاًاهة• ٌَ ة لةظةَل ماددة ذةهراوًةهان دةهةًت، ث
َ

ئةظةر مامةل
وةًةهى صةالمةت هارًان لةظةَل بنةًت ٌَ ٌَ ت هة ضؤن بة ظ  . زاهٌن ثةواوت هةب

ةثى وةهو ًةهن•
َ

ودةول ٌَ م لة ائصجى ه ٌَ  بوةما صجاهداردةهاهى هارهردن لة هةرث

نارًةهاهى حنومةت • ًَ ت)ر ٌَ وةبةر ظارةزاى ئةواهة ب ًَ وًشجة خاوةن هار ًان بةِر ٌَ  (.ث



داضووهةوة  ٌَ ةهان/ ثرصٌارة راصت )ث
َ

(هةل  

عاى ظلةً  ي • ٌَ ت، ثةهها هةس هة خ ٌَ َ
نى صةر زةوى بائل ًَ ى لة واًةر م ثٌ  َ ًَ ئةظةر هارمةهد

ت ئةوة خؤًةثى ئةوًض بة هؤهارى ئةوةى هة هةمجةرخةم بووة ٌَ نردن ب ٌَ  .ل
ت هارامةً  ى و ئةزمووهٌان هةًة بؤ ئةهحامداهى • ًَ ردر ٌَ وًشجة هار ثةهها بةو هةصاهة بشث ٌَ ث

 .ئةو هارة
م ئةهحامبدات، ئةوا • ًَ شاهاهى صةالمةثى بنات و رووداو ًَ لى ر ٌَ ط ٌَ م ث ًَ ئةظةر هارمةهد

 خاوةن هار ظلةً  ى لٌضنراو هٌة لة رووى
 ئةخاللى–
 ًاصاً  ى–
 داراً  ى–

نى ثر بنات ئةوا هؤمثاهٌا ًان خاوةن • ًَ ة لةظةَل هارمةهد
َ

م خراث مامةل ًَ ئةظةر هارمةهد
 .هار بةرثرصٌارة



شةهعاهدهى مةثرصٌةهان: بةظى دووةم
َ

 هةل



 ضى ًة؟(HAZARD)مةثرصى 

ت• ٌَ ت زًان بعةًةه ًَ نة هة دةهر ٌَ  .مةثرصى ظج
عرثوى ظجى لورس، –

َ
نى خلٌشم، هارةبا، هةل ٌَ ثةِرًوةوة لة ظةلام، ضةلؤًةهى ثٌذ، صةرزةمٌو

 (زًاثر)

نن هة دةبوة هؤى هاهةوةى زًان: رووداوة مةثرصٌدارةهان• ٌَ  .ظج

 .واثة ئةظةرى رووداهى مةثرصٌةك و دةرئةهحامى ئةو رووداوة: Riskئةظةرى مةثرصى •
نى خؤى : بؤ هموهة– ٌَ نى ظةورة لة ائمادةهردهى ضاًةهدا ظوًو ٌَ ئةظةرى ئةوة هةًة هة هةص

ت ٌَ و ٌَ نة؟. بشووث ًَ  ئةو ئةظةرة ضةهدة؟ دةرئةهحامى ئةو صووثاهة ض بِر

نى – ٌَ َ
ت؟ 3ئةى ئةظةر ئةو هةصةى هة ضاًةهة ائمادة دةهات مودال ٌَ ن ب

آ
  صاال



وان مةثرصٌةهان لة  ٌَ  دًارًبنة( ماَل )راه

وة و بةصةر بةظداربوواهدا دابةظٌان بنة• ٌَ وة بةهاربه ًَ  و

 .بة هؤمةَل صَى مةثرصى مومنن بؤ هةر ًةك لة ذوورةهان دةصجوٌطان بنة•

دا؟•
َ

 هامة ذوور مةثرصٌدارثرًن ذوورة لة مال

 



 دة هؤهارى باوى برًودارى لة هاردا

دان و خؤ ماهدوو هردن1.
َ

عرثن و، هجد: برًوةهاهى زًاد هةول
َ

دان و راظرثن و هةل
َ

طان و بةرزهردهةوة و ثال ٌَ  .ثاًبةت بة راه

وى هار: صاثمة هردن/ خزًن2. ًَ  .برًجٌة لة هؤهارى ًةهةم بؤ برًوة مةثرصٌدارةهان لة ظو

وى بةرز 3. ًَ  .ئمةش هؤهارى صةرةهٌة بؤ مردن: هةوثوة خوارةوة لة ظو

عةى هارداهةوة ثووش دةبن4. ًَ عةى خلٌشم و صاثمةهردن بةبَى بةربووهةوة ثووش دةبن: ئةو برًواهةى هة لة ر ًَ  .ئةو برًواهةى هة لة ر

م: برًوى ئةو ظجاهةى هة بةردةبوةوة5. ٌَ  وةك بةربووهةوةى ظجةهان لة صةر رةفةهاهةوة و هةوثوى بة هةص

طان بة ظجةهاهدا6. ٌَ ز و هورصى و هجد: خؤه ٌَ  دًوار و دةرظا و هابٌوى فٌلةهان و ظووظةى ثةهحةرةهان  و م

َو 7. ٌَ وى ثارك هردهدا: رووداوةهاهى وئثومب ًَ َو لة هاردا و ثةهاهةت لة ظو ٌَ وى وئثومب ًَ  .لٌخوِر

رةهاهدا8. ٌَ ن لةظةَل ائم
آ

ن ائال ٌَ ت -ث ٌَ َ
رةهاهدا دةائل ٌَ م هة خو و بةرظت لة ائم ٌَ  .هاث

ةى دووبارة بووةوة9.
َ

ائوصاهى : برًوةهاهى خوول
َ

طةى ضاو و هةل ٌَ جة هؤى ائزارى ثطت و ه ٌَ وةهو ثاًثنردن و بةهارهَي،اهى هؤمثٌوثةر رةهعة بب
 .دةصجةهان

وى هار01. ًَ جة هؤى برًوى مةثرصٌدار: هردارة ثوهدوثٌذةهاهى صةر ظو ٌَ ت دةب ٌَ عةى ظرذى هاردن لة ئؤفٌس دروصت دةب ًَ  .ثوهدوثٌذى لة ر

Source: http://arbill1.web11.hubspot.com/arbill-safety-blog/bid/160371/Workplace-Accidents-10-
Most-Common-Workplace-Injuries 



(ظٌدًؤهان)هؤهارة باوةهاهى رووداو   

طى/ ظةمذةً  ى• ٌَ  صةره

م هة ظاًشجة هٌت بؤ ئةهحامداهى: هةزاهى• ًَ  ئةهحامداهى هار

را/ هةمجةرخةمى• ٌَ  هارهردن لة هاثى ماهدوو بوون/ هارهردهى خ

 خةرًنبوون بة ظجى الةوةهى•

ذى الواز• ًَ  ئةو رووداواهةى هة خةرًنة روو دةدةن / ثالهِر

 



شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان
َ

 هةهعاو 6: هةل

م لٌشت بنة• ًَ  ئةرهةهاهى هار

 مةثرصٌةهان دًاري بنة •

وة • ٌَ بشةهع
َ

 ئةظةرى مةثرصٌةهان هةل

 اهةى مةثرصٌةهان بنة,ثَي •

 دةرئةهحامةهان ثؤمار بنة •

داضووهةوة بؤ ئةو دةرئةهحاماهة بنة• ٌَ  ث



 لٌشجى ئةرهةهاهى هارةهة ائمادة بنة

شةهعاهدن بؤ •
َ

هٌاهة بزاهٌن بؤ ئةوةى بجواهٌن هةل
آ

وًشجة ئةو ضاال ٌَ ن ضٌن؟ ث ًَ هٌاهةى هة دةهر
آ

ئةو ضاال
 .ئةظةرى مةثرصٌةهاهى هةر ًةهةًان بنةًن

هٌاهة و ئةو هةصاهةى هة بةظدارن ثٌاًاهدا و ئةو مادة و هةلوثةالهةى هة لةو •
آ

وةهاهى ئةو ضاال ًَ وًشجة ظو ٌَ ث
ن بزاهٌن ضي ًَ ور ٌَ هٌاهةدا بةهاردةه

آ
 .ضاال

 
ن ًَ م ظو

َ
ر و بابةثةهان خةل ٌَ هٌةهان ائم

آ
 ضاال

و   هارمةهدى مٌناهٌنى ظةراج
رةهان ٌَ  ظوف

ائمرازى لورس، بةرزهةرةوة و 
 رؤن و صووثةمةهى

َو  ٌَ  ضاهنردهةوةى وئثومب

وةر و بةردةصجةهان هاهدًن  ٌَ طجل ٌَ  ائمادةهردهى خواردن  فرن و ظاصو ضةلؤ ض

ى و ظجة  هارمةهدان و مٌواهان هؤظا
َ

بةرزهةرةوةى ضةثال
 هؤظاهراوةهان و رةفةهان

 ظواصجوةوةى ظجة  لورصةهان



 ئةظةرةهاهى مةثرظى دةصجوٌطان بنة
داًة• ٌَ هٌةك ئةظةرى مةثرصى ث

آ
 :هزًنةى هةموو ضاال

نى – ٌَ و ًَ بةرزهردهةوةى لورصاً  ى  و ائمادةهردهى ضاى و رؤًطجن بة صةر ظو
 .ثاهنراوة و هجد

ن؟ • ٌَ  ئةواهةى هارًعةرى ئةو مةثرصٌاهةًان لةصةرة ه

ناران و هةروةها هةصاهى ثرًض– ًَ  ثةهها هر

واهةى هة بةصةرثان دا دابةظنراون؟• ًَ  مةثرصٌةهان ضٌن لةو و

 ظةش خؤرى مةثرصى

 مٌناهٌنى
رةهان) ٌَ  (ظواصجوةوةى ائم

 فٌزًنى
 (خزًن و بةربووهةوة)

 هٌمٌاً  ى
 (بةربوون و رذاهى ذةهراوى، ظازةهان)

 ذًوعةً  ي
رةهاهى ئؤفٌس) ٌَ و و ائم ٌَ ى وئثومب

َ
 )دووهةل

 باًةلؤذى
 (بةه جرًا لة ثاظماوةى هاهدًن)

نخراوةً  ى ًَ  ر
 (ظرذى هار و ئٌطى زؤر و هجد)



شةهعاهدهى ئةظةرى رووداهى مةثرصى
َ

 هةل

ت هة مةثرصٌةك رووبدات؟ • ٌَ دةض ٌَ ي ث  ضةهدة رً  َ

 دةرئةهحامةهاهى رووداهى ئةو مةثرصٌة ضٌن•

 

 

 

 

 

 

 

وة: هموهةهان• ٌَ طجووثر دابةظنرابوون بةهار به ٌَ واهةى هة ث ًَ  .هةمان ئةو و

 

 

 (صةخجى زًاهةهان)دةرئةهحامةهان  ئةظةرى روودان

نى صووك  .1 دةظمةن  .1 ٌَ  برًو

ت   .2 ٌَ واض ٌَ ى ث ت  .2 رً  َ ٌَ وًشجى بة فرًاظوزارى صةرةثاً  ى دةب ٌَ نة هةم هة ث ٌَ  برًو

م هاثى هارهردن لة دةصت    .3 رةهعة رووبدات  .3 ًَ نى مامواوةهد هة هةهد ٌَ برًو
ت ٌَ  دةض

ت هاو بةهاو رووبدات  .4 ٌَ دةض ٌَ ي ث وًشجى بة هةوثن لة هةخؤظخاهة  .4 رً  َ ٌَ نى ظةروة هة ث ٌَ برًو
ت ٌَ  .دةب

وةًةهى دووبارة بووةوة زؤرة  .5 ٌَ ٌَ ة هؤى مردن ًان هةمئةهدامى -هارةصاثبار .5 ئةظةرى رووداهى بة ظ  .واثة ًان دةب



واهةهردهى ئةظةرى مةثرصٌةهان ٌَ  ث
 ذمارةى ئةظةرى روودان خاران ذمارةى صةخجى دةرئةهحامةهان–

وًشت ئةهحام ٌَ  هارى ث

م  1-4 ًَ هٌض هار
وًشت هٌة  ٌَ ث

ت ًَ  بنر

بة زووً  ى ئةظةر  5-6
مةثرصٌةهة 

 هةمبنةوة

بةزووثرًن هات  8-12
هةهعاو بوَى بؤ 
هةمنردهةوةى 

 مةثرصٌةهة

دةصت لة هارةهة  و بة صةرةوة  15
بعرة

َ
 هةل



ٌةم  ٌَ نردهى ئةظةرى مةثرصٌةهان: بةظى ص
َ

 هؤهجِرؤل



نردهى ئةظةرى روودان و صةظخجى زًاهةهاهى 
َ

هؤهجِرؤل
 مةثرصٌةك

نى مٌناهٌنى هةًة هة هةم • ًَ ر ٌَ َلدا ض ائم ٌَ لة وئثومب
ئةظةرى روودان و هةم زًاهةهاهى رووداوًض هةم 

 دةهاثةوة

ذةى زًاهةهاهى رووداو • ًَ م ثةهها ر ٌَ ض ظج
 هةمدةهاثةوة

م ثةهها ئةظةرى روودان هةمدةهاثةوة• ٌَ  ضى ظج

م• ًَ  بر

 

 

 
وى صةالمةثى، ائًةر باط و • ٌَ ثطج

 دةعامي

 

رن و الًجى بةرز • ٌَ  صج

 



ٌةم  ٌَ نردهى ئةظةرى مةثرصٌةهان: بةظى ص
َ

هؤهجِرؤل  

ائماهج برًجٌة لة هةمنردهةوةى رووداهى مةثرصٌةك و هةمنردهةوةى •
 .دةرئةهحامةهاهى ئةظةر رووًدا ًان هةردووهٌان بةًةهةوة

نردن•
َ

 ثلةبةهدى هةِرةمى هؤهجِرؤل
ت؟: لةهاوبردن– ًَ ت و لةهاوببر ًَ َلر ٌَ ت مةثؤصٌةهة هةه ًَ  ائًا دةثواهر

جةوة؟: هةمنردهةوة– ًَ ت مةثرصٌةهة هةمبنر ًَ  ائًا دةثواهر

ت؟: ئةهدازةهردن – ًَ ت و بلؤك بنر ًَ ت ئةو مةثرصٌة دابخر ًَ  ائًا دةثواهر

 .مةظق: صٌشجةمى صةالمةثى هار–

داوًشٌجةهاهى صةالمةثى هةصى – ٌَ  PPEث

 زًاثر
 هارًعةرن 

 هةمجر 
 هارًعةرن 



نردهى ئةظةرى مةثرصى
َ

 هموهةى هؤهجِرؤل

راى دةرةهى• ٌَ نى خ ٌَ  بةرفراواهنردهى ظةلام لة صةر ظةلام

طن: مةثرصٌةهان• ٌَ نارةهان بن ًَ َلةهان خؤًان بة هر ٌَ  مومنوة وئثومب

ت؟• ًَ لر ٌَ ت ئةو مةثرصٌة بةثةواوى هةه ًَ  دةثواهر

جةوة؟• ًَ ت هةمبنر ًَ  دةثواهر

 ائًا دةثواهٌن ئةهدازًارى بؤ ئةهحام بدةًن؟•

ٌن؟• ٌَ نى صةالمةت دابو ٌَ  ائًا دةثواهٌن صٌشجةم

ناران ض خؤرة  • ًَ وًشجة هر ٌَ ٌَ ت؟ PPEث نٌان هةب ًَ 



نردهى ئةظةرى مةثرصٌةهة
َ

مةهاهى هؤهجِرؤل
آ

 وةال
راى دةرةهى• ٌَ نى خ ٌَ  بةرفراواهنردهى ظةلام لة صةر ظةلام

طن: مةثرصٌةهان• ٌَ نارةهان بن ًَ َلةهان خؤًان بة هر ٌَ  مومنوة وئثومب

ت؟• ًَ عاهة دابخر ًَ ًَ  ر ت؟ دةثواهر ًَ لر ٌَ ت ئةو مةثرصٌة بةثةواوى هةه ًَ  دةثواهر

جةوة؟ • ًَ راً  ى هةمبنر ٌَ ت خ ًَ جةوة؟ دةثواهر ًَ ت هةمبنر ًَ  دةثواهر

ت؟• ًَ ت بةربةصجى هؤهنرًجى دابور ًَ  ائًا دةثواهٌن ئةهدازًارى بؤ ئةهحام بدةًن؟ دةثواهر

ناراهة هةضوة هاو زؤهى هاثووضؤوة • ًَ ت وا بنةًن هة هر ًَ ٌن؟ دةثواهر ٌَ نى صةالمةت دابو ٌَ ائًا دةثواهٌن صٌشجةم
رى ثرافٌم بنات؟ ًَ ٌن ضاود ٌَ م دابو ٌَ  و هةص

ناران ض خؤرة  • ًَ وًشجة هر ٌَ زظارى و  PPEث ًَ وى ثار
آ

ٌَ ت؟ ًةلةهى رةهط برًكةدار و ثووثى هار و هال نٌان هةب ًَ

ت ٌَ  .دةصجةواهةًان لة دةصجداب

 



ن ًَ  ثا ض رادةًةك ئةظةرى مةثرصٌةهان هؤهجِرؤَل بنر

ن؟• ًَ َلر ٌَ ت هةموو مةثرصٌةهان بة ثةواوى هةه ًَ  ائًا دةثواهر

 “ثا ئةو رادةًةى هة لة رووى ثراه جٌنةًوة ماهادارة”•
ت ئةظةرى مةثرصٌةهان بؤ ائصجى ثَي  – ًَ وةًةهى هموهةً  ى ئةظةر بنر ٌَ  7و  6اهةى ,بة ظ

وةوة ًَ  .هةمبنر

 :بةراورد بنة •

وًشجة ضى بنةًت؟. رةهعة بة الثةِرةًةك دةصجى خؤت ببِرًت• ٌَ  ث

 ثؤ ظجى لور لة هاردا دةظوازًجةوة؟•

جة ذًوعةوة• ًَ  .ثر هار لةظةَل مادةى هٌمٌاً  ى ظرظرثوو دةهةًت هة رةهعة برذ

 



 دةصجوٌطاهنردهى مةثرصٌةهان: بةظى ضوارةم



 ماددة هٌمٌاًٌةهان

 ثؤلٌونردن•

ٌَ جة هؤى مردن ًان هةخؤظى مةثرصٌدار: ذةهراوًةهان– نى هةم دةب ًَ  بِر

نى زؤر : زًاهبةخض– ًَ  دةصجوٌطاهنردهى مةثرصٌةهان: بةظى ضوارةمبِر

ندةدات -ظٌنةرةوة– ٌَ  لة هاثى بةرهةوثوى ظوظجى مرؤظ ث

وةرةوة– ًَ شت و ضاو و صٌةهان -برذ ٌَ ائوصان و صوور بووهةوة لة ث
َ

جة هؤى هةل ٌَ  دةب

عةهاهى ضووهة ذوورةوةى ئةو ماداهة بؤ لةظى مرؤظ• ًَ  ر

مذًن و لووثدان و مذًن و هوثاهةوة–
َ

عةى هةل ًَ  لة ر

 هارًعةرًة ثوهدةهان ًةهشةرةن•

ذن• ًَ ذخاًةهةهان مةودا در ًَ  هارًعةرة در



 ماددة هٌمٌاًٌةهان

شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان•
َ

 هةل
 بابةثة مةثرصٌةهان دةصجوٌطان بنة و هارًعةرًطٌان لة صةر هَى هةًة–
واهةى مةثرصٌة ثةهدرووصجٌةهان بنة– ٌَ  ث
نارًةهان خَى بةخَى بنة–

َ
 هؤهجِرل

وة– ٌَ ٌان بشةهع
َ

 ثؤمارًان بنة و هةل

نارًة مةمنوةهان•
َ

 هؤهجِرؤل
عرةوة – ٌَ  (بؤ هموهة هةم مةثرصٌدارثر)لةهاوبردن ًان خ
 ثرصةهة بعؤِرة–
 بةرهةوثن هةمبنةرةوة–
 لةثاثٌان بنة و دةروًان بدة–
 فٌلجةر و هةوادةرضةهان–



 مةثرصٌةهاهى ئؤفٌس

طة بؤ ضاو)صنرًوة ثٌطاهدةرةهان • ٌَ  دةبوة هؤى ه

عةى هورصٌةهاهةوة دروصت دةبن• ًَ طى ثطت لة ر ٌَ  ئ

واوى رووى صةرةوةى دةصجةهان”• ٌَ  بة هؤهارى ثاًثنردهى هؤمثٌوثةرى “ ظ



 مةثرصٌة هارةباًٌةهان

داهى هارةباً  ى• ٌَ  ل

 صووثان•

 ائظرهةوثوةوة و ثةلٌوةوة•

  ضةماهةوةى هارةباً  ى•

داهى هارةبا• ٌَ م هارًعةرى الوةهى وةك بةربووهةوة لةهاثى ل ًَ  هةهد

 



نردهى مةثرصٌةهاهى هارةبا
َ

وةهاهى هؤهجِرؤل ًَ وظو ًَ  ر

وةى هة : دةصجوٌطاهنردن و ظوهحاوًةثى• ًَ رةهة ظوهحاوة بؤ هارةهة و ئةو ظو ٌَ وٌاى ئةوة بنةوة هة ائم
َ

دل
ت ًَ ٌدا بة هارد ٌَ  ث

رهت• ٌَ زة لة بارظراهى زؤر: فٌوز و ص ًَ  بٌاهثار
جة زةوى لة برى ئةوةى بة : ظةًاهدن بة زةوى• ٌَ وٌاى ئةوة بنةوة هة ثةوذمى هارةبا رووبض

َ
دل

 .ئؤثةرةًجةرةهةدا بِروات
طة(: عزل)خٌاهردهةوة • ٌَ رةهة لة هارةبادا دةربن ٌَ . بةر لةوةى هارى ضاهنردهةوة ئةهحامبدةًت واًةرى ائم

وةوة ًَ  .بةر لةوةى هار لة واًةرى هارةبا بنةًت ثةزووى هارةبا بنوذ

جٌةى هزم بعؤِرة•
َ

 صٌشجةمة بؤ ظؤل
 (عزل)دووبار خٌاهردهةوة •
 ثطنوٌن و ضاهنردهةوة•
وٌاى ئةوة بنةوة هة ثةهها هةصاهى ظارةزا هار لة صٌشجةمى هارةباً  ى بنةن: مةظق•

َ
 .دل



 مةثرصٌةهاهى ائظر هةوثوةوة

وًشجة بة صَى ظجة• ٌَ  صووثةمةهى و ئؤهشحٌن و ظةرما: ائظرهةوثوةوة ث

 :هؤهارةهاهى ائظر هةوثوةوة•
رة هارةباًٌةهان– ٌَ  ائم

 (بؤ هموهة لةحٌم)هارة ظةرمةهان –

وان و ظةرمنردهةوة و دووهةَل – ٌَ طجل ٌَ رةهاهى ض ٌَ  ائم

نخطان)ظةرمى مٌناهٌنى – ٌَ  (ل

 بة صةالمةثى هؤظاهةهردهى ظلةمةهى و ظازة ظِرظرثووةها–

بةرداهى بة ئةهكةصت– ٌَ  ائظرث

 



نردهى مةثرصٌةهاهى ائظرهةوثوةوة
َ

 هؤهجِرؤل

عةظرثن لة ائظر• ًَ  دوورخشجوةوةى ائظر و هارةبا لة ظجة ظِرظرثووةهان: ر

واهى دةرظا و دًوارة بةربةرصجةهاهى ائظر• ٌَ عةى بةهاره ًَ عةظرثن لة ثةِرًوةوةى ائظر لة ر ًَ  ر

عةى لورثاربوون • ًَ  صٌشجةمى زةهعى ائظادارهردهةوة و دًارًنردهى ر

رةهاهى ائظر هوذاهدهةوة• ٌَ  ائم
 (البردهى ظةرمى)ائو و دواهةهشٌدى هاربؤن –

وةوة – ًَ عةظرثن لة ئؤهشحٌن)فؤم و ثاودةرى وظم مادةى هٌمٌاً  ى ثةِر و ثةثووى ائظرهؤذ ًَ  (بؤ ر

م ثةهها •
آ

ت، بةال ًَ رةهان مةظكٌان بؤ بنر ٌَ وًشجة هارمةهدان لة صةر ضؤهٌةثى بةهارهَي،اهى ائم ٌَ ث
 .ائظرة بضووهةهان

ت• ًَ ت هة ئةهحامبدر ٌَ وة ًةهةم ظت ب ًَ نردهى ئةو ظو
َ

وًشجة ضؤل ٌَ  بؤ ائظرهةوثوةوةى ظةورة ث

 



 مةثرصٌةهاهى هارى دةصجى

عةى خولةًةهى هةظٌاو ًان خوولةًةهى بةردةوام دووبارة بووةوة • ًَ ت لة ر ًَ دةهر
 دروصت بن

طى ثطت– ٌَ  ئ

نةهان–
َ

 ثضِراهى ذَي بةًةهبةصجةر و خومعة و ماصول

 (فجق)دِراهى ثةردةى هةهاوى –

عةى ظجة بةربووةوةهاهةوة– ًَ  .بِرًن و صووثان برًودارى لة ر

 



نردهى مةثرصٌةهاهى هارى دةصجى
َ

 هؤهجِرؤل

شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان خةخت  لة صةر ضوار فاه جةر دةهاثةوة•
َ

 :  هةل
ت؟: ئةرهةهة– ًَ ت ضى ئةهحام بدر ٌَ  دةب

طى ثةهةهة: بارةهة– ٌَ وة و ه ٌَ  .ظ

وة؟: ذًوعةى دةوروبةر– ًَ نة؟ ائًا رووهاهى ثةواو هةًة لةو ظو ًَ  ائًا صةر زةمٌوةهة خلشنة ًان ًان هاوِر

 ائًا ئةو هةصة ثواها و هارامةً  ى هةًة بؤ ئةهحامداهى ئةو هارة: هةصةهة–

 هةمنردهةوةى ئةظةرى مةثرصٌةهان•
وًشجة؟– ٌَ هٌة ث

آ
 ائًا ئةو ضاال

واهى ًارًدةدةرةهاهى هارى دةصجى – ٌَ و بؤ ظواصجوةوة، )بةهاره
آ

جة خوال ٌَ وة، ثال ٌَ دةثةوةاهة ن بةصجاهى ثطج
عرةهان

َ
ى، بارهةل

َ
 (.بةرزهةرةوةى ضةثال

وٌاى ئةوة بنةوة هة ئةو هةصةى هارةهة دةهات ثواهاى ئةو هارةى هةًة–
َ

 .دل



ةهردن
َ

 مةثرصٌةهاهى خول

نن لة باوثرًن هؤهارةهاهى برًودارى • ٌَ  .صاثمةهردن و خزان لة صةر رووى زةوى ًةه

نة لة باوثرًن ( بؤ هموهة لة صةر ثةًذة)هةوثوة خوارةوة لة بةرزاًٌةوة • ٌَ ًةه
 .هؤهارةهاهى مردن

َو • ٌَ  بةرهةوثن بة وئثومب

وةهان •
آ

 (.بؤ هموهة ظجة بةربووةوةهان)بةرهةوثن بة ظجة خوال

عٌرةهان • ٌَ طان بة ظجة خ ٌَ  (بؤ هموهة ئةو صجووهةهان)خؤه

 



ة
َ

نردهى مةثرصٌةهاهى خوول
َ

 هؤهجِرؤل

َلة، لةًةه جرًان خٌا بنةوة، خؤت ثةروةردة بنة• ٌَ  مةًاهه

شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان•
َ

  :هةل
ة هاائصاًٌة مومنوةهان بنة–

َ
رى خولةى ائصاً  ى و خول ًَ  .ضاود

وة مةثرصٌدارةهان دًارًبنة– ًَ  .ظو

 (بؤ هموهة، باران و بةفر) رةضاوى هةش و هةوا بنة –

 .رووةهان زبر بنة بؤ رووهةداهى خزًن•

َو لة ًةك خٌا بنةرةوة• ٌَ وى ثٌادة و وئثومب ًَ  ظو
واهى ثةرذًن و ظؤصجة– ٌَ  بة هاره

ماهان بؤ ائماذةدان بة مةثرصٌةهان • ٌَ بؤ هموهة، ظجة بةربووةوةهان، صةرزةمٌوة خلٌشنةهان، )ه
 (.هجد



 مةثرصٌةهاهى ذاوةذاو و لةرزة

ت• ٌَ و ٌَ رى لورس رةهعة ذاوةرذاو لةرزةلةرز بةرهةمبه ٌَ  .هارهردن بة ائم

جة هؤى هةِربوون ًان زًان هةوثن بة • ٌَ ذخاًةهةهاهى ئةمة رةهعة بب ًَ هارًعةرة در
 .دةمار و بةصجةرةهان

نارًةهان•
َ

 هؤهجِرؤل

ذة ًان هات هةمبنةرةوة– ًَ  بةرهةوثن بة ر

رةهاهى هةمنردهةوةى ذاوةذاو و لةرزًن– ٌَ واهى ائم ٌَ  .بةهاره

وة– ٌَ زةرى ظوًضنةهان بةهار به ًَ ةثى ذاوةذاو ثار
َ

 .لة حال



 ثلةى ظةرمى

جة هؤى• ٌَ  :رةهعة ظةرمى زؤر بب
داهى ظةرمى، صووثان– ٌَ  .وظنبووهى ائوى لةش، هرذبووهى ماصولنةهان، ل

جة هؤى• ٌَ وة دةب ٌَ  :صةرماى زؤرًض بة هةوان ظ
ثن، مةثرصى خلٌشناهى لة صةر زةوى و صووثان بة هؤى –

آ
زاهى صةرما لة لةش، رةلهةال ٌَ ث

 .  صاردًةوة

نارًةهان•
َ

 :هؤهجِرؤل
نبخة ئةظةر مومنن بوو – ًَ  (لة ذوورةوة)ثلةى ظةرمى ر

واهى ثؤظاهى ظوهحاو– ٌَ  .بةهاره

 هارة الوةهٌةهاهت لة مٌاهةى ظةرم و صاردةهان رابعرة–

 ثطووى زؤر وةربعرة ًان هارهردن بة هؤرة ئةهحام بدة –

 



َو  ٌَ  مةصجرصٌةهاهى وئثومب

وى هاردا لةهاوًطٌاهدا بارهةلعر و بةرزهةرةوةهان و هةروةها لة • ًَ َلةهان لة ظو ٌَ وئثومب
َلٌطدا ٌَ وى ثارك هردهى وئثومب ًَ  ظو

وى ثٌادة و • ًَ ت هة ظو ًَ ذر ًَ وةًةهى وا دابِر ٌَ وى هارهردن بة ظ ًَ وًشجة ذًوعةى ظو ٌَ ث
جةوة ٌَ َو خٌاهراب ٌَ  .وئثومب

ماهان– ٌَ راً  ى، ه ٌَ عةهاهى ثٌادة، بةربةصجةهان، دًارًنردهى خ ًَ وازةهاهى هاثووضؤ، ر ٌَ  ظ

ت و ثطنوٌوٌان بؤ • ًَ َلةهان ظوهحاو بن و ضاهنردهةوةى ثةواوًان بؤ بنر ٌَ وًشجة وئثومب ٌَ ث
ت ٌَ  .ئةهحامدراب

ت• ٌَ وًشجٌان هةب ٌَ ةثى ث
َ

رةهان مؤل ٌَ وًشجة ظوف ٌَ وماًٌان لةبارةى ضؤهٌةثى . ث ًَ وًشجة ر ٌَ ث
ت ًَ بدر ٌَ وى هارهردهٌان ث ًَ  .هارهردن و ظو

 



وى بةرزدا ًَ  هارهردن لة ظو

وة بةرزةهاهدا باوثرًن هؤهارى مردهة• ًَ  .هةوثوة خوارةوة لة ظو
شنةهاهى لةظى مرؤظٌطن– ٌَ وة هؤهارى ثةهنةوثن ظناهى ئ ٌَ  .بة هةمان ظ

نردن•
َ

 :مٌناهٌزمةهاهى هؤهجرؤل
وى بةرز هةهةًت ئةظةر ثي– ًَ  .ًشت هةبوو ,وا بنة هار لة ظو

وة– ٌَ ى ظوهحاو بةهاربه  وةك ئةصنةلة و بةرزهةرةوة: ائمٌ  َ

عٌرة و هزًنة لةو – ٌَ وٌاى ئةوة بنةوة هة داهاهةهةًان خ
َ

وٌت، دل ٌَ م هة ثةًذة بةهاردةه ٌَ هاث
دا ئةهحام دةدةًت ٌَ  .ضوَي،ةى هة هارةهةى ث

واهى بةصجةرةوةهان• ٌَ  .مةظكى ثاًبةت و بةهاره

 



 ظرذى و فطارى هار

جة هؤى هةخؤظى دةرووهى و خةصجةً  ى• ٌَ  ظرذة دةب

وى هاردا و • ٌَ عةى داواهارى زؤر و ثةًوةهدى الواز لة وظ ًَ ت ئةمةش لة ر ًَ دةهر
جة بةرهةم ٌَ  .بةرثرصٌارًةثى ها روون و ظؤِراهنارًةوة ب

نارًةهان•
َ

 :هؤهجِرؤل
ت– ٌَ وًشجة بِرى داواهارى هارهردن ثاصاودار ب ٌَ  .ث

 صٌاصةثى روون لة بارةى ثةًوةهدًةهاهى هار و رةوظجة ائهارًةهان–

 رؤَل و بةرثرصٌارًةثى روون–

دراوةهان لةصةرًان– ٌَ  رووهنردهةوةى ظؤِراهنارًةهان و وةرظرثوةوةى زاهٌارًة ث



 خؤظعوزةراهى

نخراوةهاهى هارهردن بةرثرصٌارن لة دابٌونردهى خؤظعوزةراهٌة • ًَ هةموو ر
 بوةِرةثٌةهان بؤ هارمةهداهٌان

 بووهى ائوى ثاك بؤ خواردهةوة–

ت و دةصجطؤً  ى ثاك– ٌَ  دابٌونردهى ثةوال

وًشت بوو – ٌَ وى خؤ ظؤِرًن و ظوظجوى هةلوثةلةهان ئةظةر ث ًَ بؤ هموهة بؤ هارمةهداهى ) ظو
 (مٌناهٌنى

وةهاهى ثرى هؤظاهردن– ًَ  لؤهةر و ظو

وةهاهى هان خواردن و ثطوو وةرظرثن– ًَ  ظو
داوًشجٌةهاهى ظةرمنردهةوةى خواردن، • ٌَ وى ثاهوثةمٌزى هاهخواردن، ث ًَ وى ثطووةهان، ظو ًَ ظو

 .لاوة، هجد



وحةم ٌَ نى صةالمةثى: بةظى ث ٌَ  داِرظجوى صٌاصةث



نردن ٌَ  دةصث

ت1. ٌَ نى صةالمةثى روون هةب ٌَ وًشجة صٌاصةث ٌَ  ث

 هَى بةرثرصٌارة لة صةالمةثى؟2.
 بةرثرصٌارًةثى ظطجى1.

 بةرثرصٌارًةثى رؤذاهة2.

وةبةراهةوة3. ًَ شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان لة الًةن هةموو بةِر
َ

 هةل
وة مةثرصٌدارةهان HSEبووهى ظارةزاى 1. ًَ  بة ثاًبةت لة ظو

داضووهةوة بؤ بنة و هةموارى بنة!ثالن دابِري 4. ٌَ  .ة، ئةهحامى بدة، ث
داضووهةوىى بؤ بنة 1. ٌَ ت، ئةهحامى بدة، ث ًَ وًشجة ئةهحامبدر ٌَ ذة هة ث ًَ ثالن بؤ ئةوة دابِر

وٌابٌت لةوةى هة هارى خؤى دةهات
َ

 .بؤ ئةوةى دل



 دةربِرًوى ظطجى -صٌاصةثى صةالمةثى

• ةثةهاهى هةخؤش هةوثن بة هؤى هارةوة و 
َ

عةظرثن لة رووداوةهان و حال ًَ بؤ ر
نارى ثةواو بؤ مةثرصٌةهاهى هار بؤ صةر ثةهدروصجى و 

َ
هةروةها دابٌونردهى هؤهجِرؤل

 صةالمةثى 

 هَى بةرثرصٌارة؟–

م ئةهحامدراوة لةو بارةًةوة؟– ًَ  ض خؤرة هار



نردن -صٌاصةثى صةالمةثى ٌَ مةظكث  

وٌابٌت لةوةى هة هارمةهدان هارةهاهى •
َ

بؤ دابٌونردهى مةظكى ثةواو ثاوةهو دل
 .خؤًان بة باظى دةزاهن ئةهحام بدةن

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–

 



نردن -صٌاصةثى صةالمةثى ٌَ  بةظدارًث

بؤ ئةوةى بةظدارى بة هارمةهدان بنةًت و لةبارةى بارودؤخى صةالمةثى رؤذ بة •
بنةًت و ائمامؤذظعارى و صةرثةرظجٌان لةبارةى ثرصةهاهى  ٌَ ذًان ث ًَ رؤذ راو

طنةش بنةًت ٌَ  صةالمةثى ث

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–

 



ةثى ثةهعةثاوى•
َ

نارًةهاهى حال ًَ نردهى ر ٌَ بةخ ٌَ نردن لة هاثى ائظر  -بؤ خ
َ

ضؤل
 .هةوثوةوة و رووداوة ظةورةهاهى ثر

شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهاهى –
َ

ت لة دؤزًوةوةى ضؤهٌةثى هةل ٌَ ت ئةو لٌونةى خوارةوة ًارمةثٌدةرت ب ًَ دةثواهر
 ائظرهةوثوةوة 

–responsibilities-your-safety-fire-https://www.gov.uk/workplace  

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–

نردن•
َ

 ثالهى ضؤل

وةهاهى هؤبووهةوة• ًَ  ظو

 

نارًةهاهى ثةهعةثاوى-صٌاصةثى صةالمةثى ًَ  ر

https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities
https://www.gov.uk/workplace-fire-safety-your-responsibilities


رةهان و هؤظاهردهٌان –صٌاصةثى صةالمةثى  ٌَ  ائم

• نى صةالمةت و ثةهدروصت بؤ هارهردن،  ٌَ زظارًنردن لة بارودؤخ ًَ بؤ مةبةصجى ثار
نى صةرالمةت ٌَ وٌاى هؤظاهرده

َ
ر و ائمراز و مةهٌوةهان دابٌن بنة و دل ٌَ /  ائم

نى صةالمةثى ماددةهان بنةوة ٌَ واه ٌَ .بةهاره  

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–

 



واصٌوةهان -صٌاصةثى صةالمةثى 
َ

هةل  

داهى زاهٌارى لة صةر • ٌَ ت بؤ ث ًَ بواصر
َ

ثؤصجةرى ًاصاهاهى صةالمةثى و ثةهدروصجى هةل
داوًشجةهاهى صةالمةثى ٌَ ماهاهى ائظادارهردهةوة، : ث ٌَ  PPEه

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–



فرًاظوزارى صةرةثاً  ى و  –صٌاصةثى صةالمةثى 
 راثؤرثنردن

وى خؤًان بن• ًَ  .بؤهشى فرًاظوزارى صةرةثاً  ى و هامٌلنةى رووداوةهان لة ظو

ثة ثاًبةثمةهدةهان راثؤرت •
آ

ٌَ  رووداو و هةخؤظنةوثوةهان لة هاثى هاردا بؤ دةصةال دةب
ن ًَ  .بنر

 هَى بةرثرصٌارة؟–

 ض هارًم لةو بارةًةوة ئةهحامدراوة؟–



نردهى صٌاصةثى صةالمةثى: بةظى ظةظةم ٌَ بةخ ٌَ  خ



 لٌذهةى صةالمةثى

ت • ٌَ م لٌذهةى صةالمةثى هةب ٌَ وًشجة هةر وةزارةث ٌَ   ث
ت– ٌَ وةبةرى ظطجى ب ًَ  صةرؤهى لٌذهةهة لة ائصجى بةِر

ت• ٌَ ِرى ب ٌَ وةبةرى ظطجى هارظ ًَ  .رةهعة بةِر

– ر دةصجى  ًَ وةبةرى صةالمةثى هة لة ذ ًَ وة بةردةصجى بةِر ًَ وًشجة زؤربةى هارةهان بخر ٌَ ث
ِرى هاردةهات ٌَ وةبةرى ظطجى هارظ ًَ .بةِر  

وةراهى • ًَ وًشجة لٌذهةهة لة هو ٌَ ت HSEث ٌَ م ب ٌَ  .لة هةر ًةك لة بةظة صةرةهٌان ث

ت ) • ٌَ مى هورصجان لٌذهةًةى صةالمةثى هةب ًَ وًشجة لة صةر ائصجى حنومةثى هةر ٌَ ث
وةبةراهى  ًَ ٌَ  HSEهة لة هةموو بةِر م ب ٌَ  (ث



وةراهى  ًَ  HSEهو

• نى  ًَ وةر ًَ وًشجة هو ٌَ نى صةرةهى ث ٌَ HSEبةالًةهى هةم هةر بةظ ت  ٌَ .هةب  

م– ٌَ ة وئفٌش
َ

 ًةك داهة بؤ هةر هؤمةل

م بؤ صةرزةمٌوةهان و ضاهنردهةوةهان– ٌَ  ًةه

وًشجة – ٌَ ٌَ ت   HSEبؤ ئةو وةزارةثاهةى وةك وةزارةثى هارةبا و وةزارةثةهاهى خزمةثى ظطجى ث هةب
ودةران ٌَ َ

رًنردهى هارى بةل ًَ  .بؤ ضاود

هاثووًٌةهان• ٌَ مى هوردصجان ائماهحى بة : ل ًَ وًشجة حنومةثى هةر ٌَ وةًةهى هموهةً  ى ث ٌَ بة ظ
واهى بِراهامةهاهى خؤرى  ٌَ بؤ   IOSH, NEBOSH oand/or OSHAدةصجه

وةراهى  ًَ  .HSEهةموو هو



 ئةرهةهان

وةراهى • ًَ وةبةران و هو ًَ شةهعاهدهى ئةظةرى  HSEبةِر
َ

بةرثرصن لة ئةهحامداهى هةل
وًشجة دواى ئةهحامداهى  ٌَ ٌان و ث ٌَ واهةى هة خؤًان بةرثرصن ل ًَ مةثرصٌةهان لةو ظو

طوٌار بنةن ٌَ نارًةهاهى صةالمةثى ث ًَ شةهعاهدهةهان ر
َ

 .هةل
جةوة– ًَ داضووهةوةى بؤ بنر ٌَ م ث ًَ ى خار

َ
هٌةك بةالًةهى هةم صال

آ
وًشجة هةر ثاهة ضاال ٌَ  .ث

وةبةراهى و لٌذهةهاهى • ًَ طنةش بة بةِر ٌَ ن و دواى  HSEهةموو راثؤرثةهان ث ًَ بنر
ن ًَ طوٌارةهاهى صةالمةثى خَي بةخَى بنر ٌَ داضووهةوةى لةالًةن وةزًرةوة ث ٌَ  .ث

وةبةرى • ًَ وةًةهى راصجةوخؤ بؤ بةِر ٌَ م رووبدات بة ظ ًَ وًشجة هةر رووداو ٌَ و  HSEث
ت ًَ   .لٌذهةى صةالمةثى راثؤرت بنر

نخشجوةهان / ئةهحامداهى مةظكى ثةًوةهدًدار بؤ هةموو هارمةهدان و• ًَ ًان ئةهحامداهى ر
 .بؤ مةظكة بِرواهامةدارةهان



 ثطنوٌن

وةبةراهى • ًَ وةران و بةِر ًَ وًشجة لة صةر هو ٌَ ثطنوٌوى رؤذاهة و هةفجاهة و  HSEث
ر بةرثرصٌارًةثى خؤًان ئةهحام بدةن ًَ وةهاهى ذ ًَ  .ماهعاهة بؤ ظو

ٌَ ت– داب ٌَ نةوثوٌطى لةظةَل هارمةهدان ث ٌَ وًشجة ثطنوٌوةهان بة ضاو بن و هةروةها ضاوث ٌَ  .ث

شاهاهى صةالمةثى ثةًِرةوهراون؟• ًَ  ائًا ر

نراوة؟• ٌَ وةًةهى ثةواو مةظكٌان ث ٌَ  ائًا هارمةهدان بة ظ

 ائًا بارودؤخى ها صةالمةت بووهٌان هةًة؟•

 

 



وةراهى  ًَ و هةموو  HSEبةرثرصٌارًةثٌةهاهى هو
وةبةران ًَ  بةِر

وةبةرى • ًَ وةرى ًان بةِر ًَ وًشجة هو ٌَ  HSEئةظةر ائصجى مةثرصٌةهان بةرزبوون، ئةوا ث
وةوة ًَ ت و راصت دةهر ًَ داضووهةوةًان بؤ دةهر ٌَ ت ثاوةهو ث ًَ  .  هارةهان رابعر

 
– رى لورس، مةهٌوةهان بةبَى ثاصةوان،  ٌَ بؤ همون، ثاهنردهةوةى صةر زةمٌن، بةرزهردهةوةى ائم

 PPEهارمةهدان بةبَى 

• وةبةرى  ًَ وةرى ًان بةِر ًَ وًشجة هو ٌَ م رووًدا، ئةوا ث ًَ HSEئةظةر رووداو هارةهان  
وةوة ًَ ت و راصت دةهر ًَ داضووهةوةًان بؤ دةهر ٌَ ت ثاوةهو ث ًَ . رابعر  

• وةبةراهى  ًَ وةران و بةِر ًَ ةثةهاهدا، هو
َ

HSEلة هةموو حال بةرثرصٌارًةثٌان لة صةر ظاهة  
طوٌار بنةن بؤ ثٌادةهردهة صةالمةثةهاهى هار ٌَ .هة ث  



 هةخطة

Safety 
Committee 

HSE Rep 
Offices 

HSE Rep 
Maintenance 

HSE Rep 
Subcontractors  

HSE Manager 
طوٌارةهان ٌَ  راثؤرت و ث

صٌاصةثةهان و 
داضووهةوةها ٌَ  ث

 وةزًر



 صٌشجةمى زاهٌارًةهان
داضووهةوةًان بؤ • ٌَ وًشجة لٌذهةى صةالمةثى ئةو زاهٌارًاهةى خوارةوة هؤبناثةوة و ث ٌَ ث

 .بنات
– هٌةهاهى وةزارةت

آ
شةهعاهدهى ئةظةرى مةثرصٌةهان بؤ هةموو ضاال

َ
هةى هةل

آ
.راثؤثى صاال  

ةثى ظؤِراهى بةصةردا – ِِ وةًةهى بوةِر ٌَ م بة ظ ًَ نى هوَي ًان هةر هار ًَ راثؤرثةهان لةبارةى هةر هار
 .هاثووة

ٌَ ت• ى و هجد هةب وًشجة راثؤرت و مةظى هوً  َ ٌَ نى هوَي داهرابوو، ئةوا ث ًَ ر ٌَ  .بؤ همون، ئةظةر ائم

طوٌارةهان بة دواداضووهٌان بؤ هراوة؟ ائًا صةرهةوثوو بوون؟: بةدواداضوون بؤ راثؤرثةهان– ٌَ  ائًا ث

م– ًَ  .راثؤرثةهان بؤ هةر رووداو



شةهعاهدهى ئةظةرى مةرثشٌةهان
َ

 هةل

 .صةًرى همووهة دابةظنراوةهان بنة•

ت• ًَ ت لةالًةن وةزارةثةهةثةوة ثةًِرةو بنر ًَ  .دةهر



 راثؤرثى رووداوةهان
• وًشت بة “ رووداو” ٌَ ت و ث ٌَ م هة زًان بة هةصةهان ًان ظجةهان دةظةًةه ًَ برًجٌة لة هةر بوًةر

ت$ 100ضارةصةرى ثزًطنى بنات ًان هةر ضاهنردهةوةًةك هة بةهاهةى لة  ٌَ .زًاثر ب  
م هة خةرًم بوو رووبدات”هةروةها هةر • ًَ هة رةهط بوو ئةظةر ووًدابا ئةو زًاهةى “ رووداو

  .صةرةوةى لَى بنةوثاًةوة
ت• ًَ وًشجة راثؤرثى رووداوةهان هورثةًةك لةبارةى ئةوةى هة رووًداوة لةخؤوة بعر ٌَ لٌشجى . ث

نٌض بؤ باظجرهردن. زًاهةهان ٌَ طوٌارهرده ٌَ ٌوةوةًةك لة هؤهارةهان، و ث
َ

نؤل ٌَ  .ل
نردن بن•

َ
طوٌارةهان ثابةهدى ثلةبةهدى هةِرةمى هؤهجِرؤل ٌَ وًشجة ث ٌَ طجن بة ثةواوى، : ث ٌَ هةه

واصٌوى ثؤصجةر، 
َ

 .PPEهةمنردهةوة، بةربةصت، مةظق، هةل
ضةهان• ٌَ نةهة، : هاوث

َ
شةهعاهدهى زًاهةهاهى مول

َ
وثةى ظةواهٌدةرةهان، راثؤرثة ثزًطنٌةهان، هةل

رةى صةخجى زًاهةهان) هجد  ًَ  (بة ظو



ٌوةوة
َ

نؤل ٌَ  ئةهحامداهى ل

نو بؤ هةمنردهةوةى رووداوةهاهى داهاثووة•
َ

 .ائماهج بؤ دًارًنردهى ظلةً  ي هٌة بةل
نةوثوةهان• ٌَ  ضاوث

من بنة – ٌَ نى ه ٌَ و ًَ نةوثن لةظةَل ًةهة بة ًةهةى ظةواهٌدةرةهان ة ظو ٌَ  بة زووثرًن هات ضاوث
ض وةخجة مةدة• ٌَ  بِرًارى ث
وة بؤضووهى هةر ًةك لةو هةصاهة وةربعرة• ٌَ ت بة ثةواوثرًن ظ ًَ  ثا بنر

عةهامةهان  •
َ

ت) بةل ٌَ م هة ثؤمارهراب ٌَ  (هةرظج
وٌت؟ – ٌَ عةهامةًةك بةهار به

َ
وًشجة ض خؤرة بةل ٌَ  ث

 صٌاصةثةهان، ائًا ثةواون؟ و ائًا بة ثةواوى ثةًِرةوًٌان لَي هراوة؟•
طووى مةثرصٌةهان• ٌَ شةهعاهدهةهاهى ث

َ
وةوة -هةل ًَ وًشجة ثازة بنر ٌَ  .ائًا ث

وى ئةو رووداوة رووًان داوة• ًَ وةى ئةو رووداوةًان هةًة ًان لة هةمان ظو ٌَ طوو هة صروظجى هاوظ ٌَ  راثؤرثى رووداوةهاهى ث
 راثؤرثة ثزًطنٌةهان•
وةى ظٌدًؤى بةردةصت • ًَ  CCTVو
ى ثؤمارهراو، هجد)هى ثر، •

آ
 (.بؤ هموهة، صناال

 



 هموهة دابةظنراوةهان بة صةر بطداربووان

ت“ رووداو”بة ظرووث • ًَ دةدر ٌَ ن جان ث ًَ 

بٌوٌن•
َ

وةرى : رؤل ًَ ت بة هو ٌَ م دةب ٌَ ٌَ  بة لورباهٌةهة،  HSEهةص نى ثر دةب ٌَ ًةه
وةًة هةثا دواً  ى ٌَ نى ثر بة ده جؤ و بةم ظ ٌَ ت بة ظةواهٌدةر، ًةه ٌَ ى ثر دةب  .ًةهٌ  َ

 وردةهارًةهاهى ثر خؤثان دروصجى دةهةن–

 خولةه جان لة بةردةصجة بؤ ثِرهردهةوةى راثؤرثةهة 10•

طوٌارةهاهى خؤًان هماًض دةهةن• ٌَ  .لة هؤثاًٌدا هةر ًةك لة ظرووثةهان راثؤرت و ث



ةثى صٌشجةمى هار
َ

 مؤل

• وًشجة  ٌَ نى ثاًبةثى مةثرصٌدار، ث ًَ ةثى هار”بؤ هار
َ

ت“ مؤل ٌَ .ت هةب  
ت؟– ًَ  ضى بنر
 هَى ئةهحامى بدات–
ت– ٌَ وًشجة هةب ٌَ هاثووًٌةك ث ٌَ  .ض خؤرة هارامةً  ى و ل
 ئةظةرةهاهى مةثرصى لةو هارةدا ضٌن؟–
ت؟– ٌَ نردن بةهارب

َ
نى هؤهجِرؤل ٌَ وًشجة ض مٌناهٌزم ٌَ  ث

م داواهراوة؟ PPEض  – ًَ 

• ةثة بنةن و لةصةر واذوو بنةن بةوةى هة 
َ

داضووهةوة بةو مؤل ٌَ نارةهان ث ًَ وًشجة هر ٌَ ث
ي ظةًطجوون و ثبةهد دةبن بة داواهارًةهاهى هاوى .ثٌ  َ   

 



ةثى هارهردن
َ

 هموهةى مؤل

ت • ًَ  صةًرى ئةو الثةِرةًة بنةن هة بةصةرثان دابةظدةهر



 مةظق

• نارًةهان بؤ صةالمةثى ئةهحامداهى ئةو  ًَ م لةبارةى ر ٌَ هٌةك هةظك
آ

وًشجة بؤ هةر ضاال ٌَ ث
ت ٌَ هٌة هةب

آ
.ضاال  

ز: هارمةهداهى هووصٌوعة– ٌَ  ضؤهٌةثى لامةثى داهٌطجن لة صةر م

وة خلٌشنةهان، : هارمةهدى ثاهنةرةوة– ًَ ما لة ظو ٌَ واهى مادةى هٌمٌاً  ى، داهاهى ه ٌَ بةهاره
واهى  ٌَ  .PPEبةهاره

ضؤهٌةثى هارهردن بة دةصت، هؤظاهردهى صةالمةثى ثةهة  لورصةهان و ماددة : هارمةهدى هؤظا–
واهى  ٌَ ى بةهاره

َ
واهى بةرزهةرةوةى ضةثال ٌَ هٌمٌاًٌةهان و بارهردن و داظرثن و ضؤهٌةثى بةهاره

PPE هجد 

، ضؤهٌةثى (هارةبا، مٌناهٌم، هجد)مةظق لة بوارة ثاًبةثةهةى خؤًدا : هارمةهدى ضاهنردهةوة–
 و هجد PPEئةهحامداهى هارةهان بة دةصت، ماددة هٌمٌاًٌةهان و 



ةثى فرًاظوزارى : بةظى حةوثةم
َ

نارًةهاهى حال ًَ  ر



نى ثةهعةثاوى ئةظةرى رووداهى  ٌَ ةث
َ

ض خؤرة حال
 هةًة؟

 ائظرهةوثوةوة•

 زةمٌن لةرزة•

نى ظةورة• ًَ  روواو

 رذان و بةربووهى ماددة ذةهراوًةهان•

رظى ثٌرؤرًشجى• ٌَ  ه

 هى ثر؟•



ةثى 
َ

ثٌادةهارًةهان بؤ خؤ ائمادةهردهى بؤ حال
 ثةهعةثاوى

ت• ٌَ وى هار دوو دةرضة هةب ٌَ  .ثَىوًشجة بؤ هةر هاوضةًةك لة وظ

ن بؤ • ًَ نةهة ثؤماردةهر
َ

ٌَ  هة لةوَى خةل ى هؤبووهةوة لة دةروةى بٌواهة هةب
َ

وًشجة خال ٌَ ث
وٌاهردهةوةى ئةوةى هة هةس بةخَى هةماوة

َ
 .  دل

ت؟– ًَ م ئةهحام بدر ًَ ى خار
َ

نردن بة هردارى بةالًةهى هةم صال
َ

وًشجة مةظكى ضؤل ٌَ  ث

 

ت • ٌَ ةثى ثةهعةثاوًت هةب
َ

وًشجى درةخجى ثةلةفؤهةهاهى حال ٌَ  .ث
نردن بؤ دةرةوةى –

َ
وةوة هة ضؤل ًَ م ائظادار بنر ٌَ وًشجة هارمةهدة صةرةهٌةهان لة هةر ئؤفٌش ٌَ ث

ت ًَ  .  هاوضةى مةثرصٌدار ئةهحامدةدر

ِرةوى دةرضووهى فرًاظوزارى بنة• ًَ  .رةضاوى هةلعٌرصاهدهى ًجةهان بنة بؤ دًارًنردهى ر

بعرة•
َ

وةى ائظربِر هةل ًَ عةهامة ظرهعةهان لة خةز
َ

 بةل

ت• ٌَ طى هةظٌراب ٌَ عةهاهى دةرضووهى ثةهعةثاوى هةرظٌز ث ًَ وٌا بنةوة هة ر
َ

 .ئةوة دل



ةثى ثةهعةثاوًدا
َ

 لة حال

دواى ئةوة .خؤت بة زةوًدا بدة و خؤت دابثؤظة لةهاثى زةمٌن لةرزةدا: زةمٌن لةرزة•
ن  ًَ نردن ئةهحام بدةن بؤ هاوضةى بةًةهعةًطجوةوة ثاوةهو زًاهةهان دةزاهر

َ
ًةهشةر ضؤل

ت هة بٌواهة صةالمةثة بؤ ضووهة ذوورةوة ًَ  .و رادةةًةهر
وى بةًةهعةًطجوةوة دوور لة : ائظرهةوثوةوة• ًَ نردن ئةهحام بدة لة ظو

َ
ًةهشةر ضؤل

 .هاوضةى ائظرةهة
وة: مةثرصٌةهاهى صووثان– ٌَ  .ثؤظاهى ثةِر بةهار به
ٌةهان–

َ
 .خؤت هزم بنةرةوة: مةثرصٌة دووهةل

ثن و ضووهة دةرةوة –
آ

عة بؤ هةال ًَ وة ًان ر ٌَ وةوة لة ائظرة بضووهةهاهدا بةهاربه ًَ رةهاهى ائظرهوذ ٌَ ائم
 .خؤش بنة

ى ائظرهؤذاهدهةوة مةدة•
َ

 !هةول



ةثى ثةهعةثاوًدا 
َ

 IIلة حال

 رووداوى ظةورة •
نةهة بنةرة دةرةوة( عزل)هاوضةهة خٌا بنةوة –

َ
  .خةل

وة– ًَ جة ئةو ظو ٌَ دراو بض ٌَ عةث ًَ نى ر
َ

وٌاى ئةوة بنةوة ثةهها خةل
َ

مٌداي و ثؤلٌس و . )دل
نراو بة  ٌَ  (.ًةوة PPEهارمةهدى مةظكث

  بةربوون و رذاهى ذةهراوى•
نةهة بنةرة دةرةوة( عزل)هاوضةهة خٌا بنةوة –

َ
  .خةل

وة– ًَ جة ئةو ظو ٌَ دراو بض ٌَ عةث ًَ نى ر
َ

وٌاى ئةوة بنةوة ثةهها خةل
َ

مٌداي و ثؤلٌس و . )دل
نراو بة  ٌَ  (.ًةوة PPEهارمةهدى مةظكث

 .رذاهةهة/ ئةظةر مومنن بوو هةهعاوى ظوهحاو بعرة بةر بؤ ضارةصةهردهى بةربووهةهة–

 



رظى ثٌرؤرًشجى ٌَ ةثى ه
َ

 لة حال

رظةهة• ٌَ وى ه ًَ نردن و دوورهةوثوةوة لة ظو
َ

 ضؤل

نردهى ئةو هاوة مومنن هةبوو، خؤت بطارةوة و خؤت دابثؤظة لة •
َ

ئةظةر ضؤل
م ٌَ و ًَ  ظو

وماًٌةهاهى بةرثرصاهى ئةموى بة• ًَ  .ثابةهدى ر

ثة ثةًوةهدًدارةهان ائظادار بنةرةوة•
آ

ةثةهاهدا، ًةهشةر دةصةال
َ

 .لة هةموو حال

وةوة– ًَ  .ثؤلٌس، بةظى ثزًطنى و ائظرهوذ

طوٌارى ورد لة صةر بوةماى • ٌَ نى وردةهار و ث ٌَ عةى راثؤرث ًَ بةدواداضوون بنة لة ر
بٌوى هراون ٌَ طاهةى هة ث ٌَ  .ئةو ه



نى مةظكى: بةظى هةظجةم ٌَ  دًزاًونردهى ثِرؤظرام



 هاوةِرؤهى صةرةهى هةموو ثِرؤظرامة مةظكٌةهان

داوًشجٌةهاهى هارمةهدان دةصجوٌطان بنة• ٌَ   .صةرةثا ث
طةى صةالمةثى هةن هة ضارةصةرهةهراوة– ٌَ  ض ه

بنة لةبارةى ظرهعى صةالمةثى• ٌَ نى ظطجى دةصت ث ٌَ ِرواهٌو ٌَ  بة ث

 

طنةش بنة• ٌَ نارًةهاهى راثؤرثنردن ث ًَ  .هورثةًةك لةبارةى بةرثرصٌارًةثي و ر

ذة• ًَ نردن دابِر
َ

رةى ظرهعى بؤ مٌناهٌزمةهاهى هؤهجِرؤل ًَ  ثلة بةهدى بة ظو
م ئةو ثرصٌارة لةخؤى بنات هة ضؤن دةثواهم مةثرصٌةهان لة هةر – ًَ نار ًَ وًشجة لةصةر هةر هر ٌَ ث

ت ٌَ هٌةك هةم بنةمةوة بؤ ئةوةى صةالمةثجر ب
آ

 .ضاال



 ثِرؤظرامى مةظكى ثاًبةت

وى هار بنة : هارمةهداهى ئؤفٌس• ًَ داضووهةوة بؤ لامةثى داهٌطجوى ظوهحاو لة ظو ٌَ ث
 (صةًرى ئةو الثةِرةًة بنة هة دابةظنرا)

 هارهردهى دةصجى•
واهى لاضةهان هةوةك ثطت)بةرزهردهةوةى ظجة لورصةهان – ٌَ  (.بةهاره

رةهاهى بةرزهردهةوة– ٌَ واهى ائم ٌَ عرثن/ بةهاره
َ

 هةل

واهى – ٌَ  PPEبةهاره

وةبةران و صةرثةرظجٌاران• ًَ  بةِر
جةوة خؤ– ًَ واهةهردهى مةثرصى بعر ٌَ شةهعاهدن و ث

َ
وًشجة مةظق لةبارةى هةل ٌَ  .ث

ت– ًَ وظوًوةهاهى راثؤرثنردن لةخؤوة بعر ًَ وًشجة مةظق لة بارةى ر ٌَ  ث



 ثِرؤظرامى مةظكى ثاًبةت

 مادة هٌمٌاًٌةهان•
 دةصجوٌطاهنردهى مادة هٌمٌاًٌة مةثرصٌدارةهان–

شت• ٌَ مذًن، بةرهةوثن و برذاهةوةى ث
َ

عةى ئةصٌد، هةل ًَ  .ائظر، صوثاهى لة ر

واهى هؤظاى ظوهحاو– ٌَ  بةهاره
واهى ظوهحاو– ٌَ  صةالمةت/ بةهاره
ض– ٌَ رةهاهى هةوا دةره ٌَ واهى ائم ٌَ  بةهاره
واهى – ٌَ ض، داثؤظةرى ثةواوى خةصجة و ماصم و فٌلجةر) PPEًةهاره ٌَ  (دةصجن

وة بةرزةهان • ًَ  (هارى بٌواهرن و ضاهنردهةوة)هارهردن لة ظو
واهى ثةًذةو ئةصنةلة– ٌَ  بةهاره
عرثن لة بةربووهةوة– ًَ  داهاهى بةربةصجو ثةرذًوةهان بؤ ر
ن و بةصجةرةوة– ٌَ واهى ثطج ٌَ  بةهاره

 



 ثِرؤظرامى مةظكى ثاًبةت بؤ هارة مةثرصٌدارةهان

َو • ٌَ واهى وئثومب ٌَ عر، بةرزهةرةوة و هجد)بةهاره
َ

 (بارهةل
ٌَ ت– واهى هةب ٌَ ةثى بةهاره

َ
وًشجة مؤل ٌَ  .ث

 بارهردن و بارداظرثن–

 مةظكى بةرزهةرةوةى صلوعى و لةفةزى هةصى–

رة لورصةهان • ٌَ وةر و هجد)ائم ٌَ َ
نؤل

َ
ن و هةل ًَ  (مةهٌوة و هر

ةثى هارهردن–
َ

وًشجة مؤل ٌَ  ث

داضووهةوة– ٌَ  ضاهنردهةوة ث

ودةرى خاوةن ئةزموون و بِرواهامة• ٌَ َ
ن بة بةل ًَ ت ئةو خزمةثعوزارًاهة برد ًَ  .دةهر



 بؤ هةموو مةظكةهان

نشت • ٌَ  دًارًبنة( رةوظى ثةًوةهدًدار)هؤهج

بعةن بؤضى ئةو مةظكة ظرهعة– ٌَ وٌا بنةوة هة بةظداربووان لةوة ث
َ

 ئةوة دل

ت• ٌَ  وا بنة ثةًوةهدًدار ب

وًشجٌان بة ضى ًة– ٌَ وًشجة صةرةثا بزاهٌت هة ئةوان ث ٌَ  ث

ذى لَى وةربعرن • ٌَ ت و ض ًَ  وا بنة خؤش بعوزةر

وة– ٌَ داهةوة بةهاربه ٌَ وان و هارى بة هؤمةَل و مٌناهٌزمةهاهى زاهٌاري ث ٌَ  رثه

ت• ٌَ  وا بنة زاهٌارى بةخض ب

 ئةو زاهٌارًاهةى هة ثٌوًشجٌاهة دابٌوٌان بنة–



طة ٌَ  زؤر صوثاس بؤ ئةو مةظكة صةرهحِراه


