دليل تعريف األقسام األساسية للمقررات اإللكرتونية
لدورة إدارة السالمة والصحة المهنية بمعايير أوشا األمريكية OSHA
الفئة املستهدفة من الدليل:
 املدرب. املتدرب. -الدعم الفين.

تفاصيل الدليل:
يتضمن دليل األقسام األساسية ملقرر دورة إدارة السالمة والصحة املهنية مبعايري أوشا األمريكية  OSHAما يلي:
 التعريف بالربنامج -اهلدف العام من الربنامج

 األهداف التفصيلية للربنامج حماور الربنامج -التقييم الذاتي للربنامج

فيما يلي توضيح األقسام األساسية
التعريف بالربنامج
تعترب األوشا أحد أهم وأحدث جماالت السالمة والصحة املهنية ،واليت من شأنها تهتم بهندسة األمن والسالمة املهنية  ي املنآتت ومواق العمل
 ي خمتلف القطاعات ،وتكون  ي العادة املصدر املسئول عن إبرام التآريعات والقوانني املعنية بالسالمة والصحة املهنية واملواصفات القياسية
ضمن وزارة العمل األمريكية ،باإلضافة إىل امكانية متابعة تنفيذ هذه األنظمة  ي مواق العمل.
ومن أهم مبادئ األوشا هو تأمني أماكن العمل من أي خماطر حمتملة من خالل تطبيق قوانني السالمة والصحة  ي أماكن العمل م ضمان التزام
االدارة ورؤساء العمل بهذه القوانني واألنظمة.

اهلدف العام من الربنامج
يهدف التدريب إىل اكساب املتدربني أهم مهارات ومعارف السالمة والصحة املهنية بنظام األوشا لتعزيز تطبيق قوانني السالمة األحدث  ي
املنآتت ،والذي بدوه يؤمن أماكن العمل من أي خماطر قد تسبب إصابة أو ضرر ،لتحقيق أمان اجلمي واحلفاظ على مستوى أداء وإنتاجية
عالية .ومن أهم مبادئ إدارة السالمة والصحة املهنية مبعايري أوشا األمريكية  OSHAهو تأمني أماكن العمل من أي خماطر قد تسبب اصابة
أو ضرر ،م ضمان التزام االدارة ورؤساء العمل بهذه القوانني واألنظمة لتحقيق أمان اجلمي واحلفاظ على مستوى أداء وإنتاجية عالية .

وهنا تكمن أهمية هذا التدريب ،حيث يسعى التدريب إلكساب املتدربني مهارات شاملة وعملية  ي السالمة والصحة املهنية بنظام األوشا ،أي وفق
أحدث املعايري العاملية مبا يدعم تطوير األعمال وتعزيز تطبيق قوانني السالمة  ي املنآتت.

األهداف التفصيلية للربنامج
سيتمكن املتدرب  ي نهاية الدورة من أن:
 .1يوضح ماهية السالمة املهنية واملخاطر اليت يتعرض هلا العاملني
 .2يستنتج أهمية تطبيق نظام للسالمة والصحة املهنية على أداء العمل
 .3يذكر احتياطات السالمة  ي مواق العمل
 .4يطبق معايري الصحة والسالمة األمريكية  ي العديد من اجملاالت  ي بيئة العمل
 .5يتأهل إلختبار األوشا الدولي

حماور الربنامج
 .1اليوم األول


مقدمة عن األوشا



مسالك اهلروب



املخاطر الكهربائية وسالمة الكهرباء



إغالق مصادر الطاقة ومتييزها



تقسيم وتصنيف املناطق اخلطرة

 .2اليوم الثاني


خماطر املعدات واآلالت



التحكم  ي الضوضاء وبرنامج محاية السم



الصحة املهنية



العمل داخل األماكن املغلقة



مهمات الوقاية الآخصية

 .3اليوم الثالث


احلرائق وطفايات احلريق



اختبار وتصنيف وتوزي طفايات احلريق



املواد املستخدمة  ي إطفاء احلريق



احلرائق وطفايات احلريق



أنظمة انذار وكآف احلريق



توزي أجهزة إطفاء احلريق



العمل على األسطح والسري عليها



تعليمات السالمة اخلاصة بالعمل على السقاالت



تعليمات السالمة اخلاصة بالرافعات الآوكية



تعليمات السالمة اخلاصة بأعمال احلفر



تعليمات السالمة اخلاصة بالعدد اليدوية

 .4اليوم الراب


أعمال القط واللحام



السالمة من االشعاعات



نظام توصيل املعلومات عن املواد الكيميائية اخلطرة



املواد اخلطرة السوائل امللتهبة والسوائل القابلة لالشتعال



الغازات املضغوطة واسطوانات الغاز املضغوطة

 .5اليوم اخلامس


سالمة األوناش



سلة رف األفراد بواسطة االوناش



وسائل الرف



مراجعة نهائية

التقييم الذاتي للربنامج
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzu91LF3Zm1w0BH3imXWq3Crn4WoPTR6Kw
sghdY0K9xJavXA/viewform

