
التعريف بقوانين الصحه والسالمة والبيئة

وانين الصحة والسالمة والبيئة بالجامعةق

اتباع والزواريجب على جميع الطالب والموظفين وأصحاب العقود مع الجامعة

:القوانين التالية في جميع األوقات

.ال يسمح بالضجيج واللهو المزعج بالجامعة .حافظ على سالمتك وسالمة من حولك1.

دنى ارتدي دائما معدات الوقاية الشخصية كما هو محدد في تقييم المخاطر والحد األ2.

.من المتطلبات

.في المناطق المحظورة "ممنوع التدخين"التزم بالئحة 3.

دام ال يسمح بتشغيل المعدات والمركبات الغير مرخصة والغير مؤهلة لالستخ4.

.بالجامعة

قم باإلبالغ مباشرة في حال وجود حوادث وإصابات وظروف غير آمنة وحتى 5.

.الحوادث البسيطة

ه أن يحق لكل شخص بغض النظر عن تعريفه أو رتبت  .قم بإيقاف أي عمل غير آمن6.

.يوقف العمل الغير آمن

وارتداء حزام األمان أثناء وجودك كحد اقصى( k/m20)يجب اتباع حدود السرعة7.

.في المركبة أو في معدات متحركة

ث ت حيال تقم بمحاولة تعديل أو إصالح المعدات الكهربائية أو غيرها من المعدا8.

.يسمح فقط للموظفين المصرح لهم والمختصين بإجراء الصيانة واإلصالح

.يمنع العبث بأجهزة الطوارئ والسالمة9.

.يمنع الدخول في المناطق المحظورة أو المطوقة بحواجز دون إذن10.

دون يمنع اقتناء أو استخدام أي نوع من أنواع المسكرات مثل الكحول والمخدرات ب11.

(.وغيرها في الجامعة (وصفة طبية

.تقيد بمعايير النظافة في جميع مناطق الجامعة .ال تلقي بالقمامة12.

سيؤدي انتهاك أي من هذه القواعد إلى اتخاذ إجراءات تأديبية

مالحظات يجب اإللتزام بها

.يجب على جميع سائقي المركبات الوقوف بالخلف في األماكن المخصصه•

.يمنع منعا باتا إستخدام الهاتف خالل القيادة في الحرم الجامعي•

.يشترط تقييم المخاط لكل االعمال ذات الخطورة•

.الحرم الجامعي وجميع مرفقاته تحت مراقبة الكاميرات•

.فحص اي معدة او أداه قبل بدء العمل•

.متر واكثر1.8إستخدام معدات العمل على إرتفاع من •

.الجامعةيشترط وجود صحيفة بيانات السالمة لكل المواد الكيميائية المستخدمة في•

.  التدريب على آليات الرفع اليدويه واستخدام معدات الرفع المناسبة•

.أحتفظ بممتلكاتك، الجامعة غير مسؤولة عن فقدانها•

سياسة الصحة والسالمة والبيئة

ية تدرك إدارة جامعة صحار وجميع الموظفين بأن الصحة والسالمة والقضايا البيئ

.ةالجامعوالمسؤوليات المجتمعية هي كلها جزء ال يتجزأ من أعمال 

صحاب لذلك فهي تلتزم التزاما تاما بحماية صحة وسالمة جميع الموظفين والطالب وأ

.الزوارالعقود مع الجامعة وأيضا 

.ولهاوتهدف الجامعة إلى منع إلحاق األذى بالناس والممتلكات والبيئة والمجتمع من ح

ظم وإيمانا من جامعة صحار بأن الحوادث ال يمكن قبولها بتاتا وأنه يمكن تجنب مع

عطي الحوادث من خالل إعطاء األولوية للصحة والسالمة والبيئة في كل نشاط  فهي ت

صحية في الجامعة الحق بإيقاف جميع األعمال غير الوالزوارجميع الموظفين والطالب

.اآلمنةوغير 



التعريف بقوانين الصحه والسالمة والبيئة

:اإلستجابة للطوارئ

سماعك في حالة حدوث أي طارئ أو عند 

إنذار الطوارئ ؛ يرجى إخالء المبنى 

.              تجمع إلى أقرب نقطة والتوجة 

توجيهك يتم مرة أخرى حتى تدخل المبنى ال 

.والسالمة والبيئةقسم الصحة بواسطة 

حالة اإلصابة ، يرجى طلب المساعدة من في 
المساعد األول المعين أو تقديم تقرير إلى 

يتم عرض تفاصيل . على الفورالعيادة 
االتصال بالمساعد األول ورجال اإلطفاء في 

.            الجامعةجميع مناطق 

الرجاء أيًضا اإلبالغ عن تفاصيل اإلصابة 
. إلى قسم الصحة والسالمة والبيئةوالحادث 

:أرقام الطوارئ

:                قم الطوارئ في جامعة صحارر

91153055

9999: الدفاع المدني

:التواصل مع قسم الصحة والسالمة والبيئةأرقام 

26850100 Ext: 139; 537; 580

:اإلشارات المرورية والتبيهية

:االبالغ عن الحوادث

السالمة للحصول على المساعدة يمكنكم التواصل مباشرة بقسم الصحة و

بات في والبيئة عبر البريد اإللكتروني، وسيتم الرد على جميع الطل

هاية غضون أربع وعشرين ساعة، علما بأن الطلبات الواردة في عطلة ن

. األسبوع سيتم الرد عليها في يوم العمل التالي

ة هويتك كما يحرص قسم الصحة والسالمة والبيئة على الحفاظ على سري

.عند رغبتك بذلك

لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة  H.O.P.Eبإمكانكم أيًضا استخدام بطاقة 

.بالصحة والسالمة والبيئة والطوارئ والسالمة من الحرائق

:كيفية إستخدام طفاية الحريق

Remember the PASS word

(Pull–Aim–Squeeze–Sweep)

.إستخدم النوع المناسب من الطفايات•

إتجاه قبل وصولك لبدء عملية اإلطفاء تأكد من وقوفك بعيد عن•

.الدخان والحرارة العاليه وتأمين مسار خروجك

.ال تضع نفسك ومن حولك في خطر•

.قم باإلطفاء للنار صغيرة الحجم•

.تواصل مع فريق الطوارئ قبل قيامك عملية اإلطفاء•

ممنوع

ال تفعل

إلزامي

يجب ان

تحذيري

خطر

أمن

آمن 


