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   المحتوى

  الصفحة رقم  الموضوعات

  ۳  مقدمة

  ٤  الكلية ورسالة رؤية و قييم

 العمل قانون السابع السادس ـ الخامس ـ الرابع ـ الثالث ـ الثانى ـ االول الباب
 بيئة وتأمين المهنية وفقاً والصحة السالمة ۱۰۰۳ لسنة ( ۲۱) رقمننوقاللالمصرى

 العمل

  ٦ ـ ٥

  ٦  ۱۲٥۱۰۲العمل بيئة تأمين

   ۲ـ  ٦  الفيزيائية المخاطر

  الميكانيكية المخاطر

 

  البيولوجية المخاطر

 

  الكيميائية المخاطر

 

  السلبية المخاطر

 

  ۲ ۱۲٥ المادة الكوارث مخاطر

  ۹  العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة بضمان االلتزام مخالفة ءزاـــــج

  بالمنشآت العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة اجهزة تنظيم

 

  ۲۲ـ  ۲۰  مصر فى البريطانية بالجامعة األسنان طب بكلية ءاإلخال خطة

  الخطة أهداف

 

  الخطة عناصر

 

  ۲۱ـ  ۲۲  األزمات إدارة فريق واجبات

  الطوارئ حاالت في والموظفين والطالب التدريس هيئة ءأعضا واجبات

 

  ۱٤ـ  ۲۳  مراعاتها يجب مهمة إرشادات
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  اإلعداد فريق

 

  الوظيفة  مــــــاالس  م

  الجودة ضمان وحدة مدير   ۲

  الجودة ضمان وحدة مدير نائب   ۱

 والسالمة األمن ادارة مدير   ۳
 بالجامعة  المهنية والصحة
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 الكلية ورسالة رؤية

 الرؤية

 رؤيـــــــة الكلية

 

 التميز والريادة إقميميا في التعميم الهندسى والبحث العممى لخدمة المجتمع

 رســـــالة الكلية

 

 تحقيق منظومة تعميمية متطورة تواكب متطمبات سوق العمل -1
 منظومة ضمان الجودة التعميمية والمؤسسيةتفعيل  -2
تطوير آليات البحث العممى لترتبط باحتياجات المجتمع المحمى واإلقميمي  -3

 الحالية والمستقبمية
 تطوير مصادر التمويل والموارد المالية لدعم إمكانيات الكمية -4
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  والكوارث األزمات ادارة دليلالهندسة بالمطرية                                                         كلية

  ۱۰۰۳ لسنة(۲۱)م رق للقانون وفقاً المصرى العمل قانون

  العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة

  من المواد له وكرس ۱۰۰۳ لسنة ۲۱ رقم العمل قانون من الخامس الباب فى الموضوع هذا يقع

  كاملة. مادة ۳٥ أى ۱۳٦ الى ۱۰۱

  االول: الباب

  ٬۱۰۱ ۱۰۳. المادة التطبيق( ونطاق التعاريف )

  الثانى: الباب

  يراعى أن على منه ) ۱۰٤)    المادة نصت حيث والتراخيص( اتءواالنشا العمل مواقع : بعنوان )  •

  البيئة حماية مقتضيات بها الخاصة التراخيص ومنح وفروعها والمنشآت العمل مواقع اختيار عند

  ۲۹۹٤ . لسنة ٤مرق البيئة قانون وأهمها ٬ الشأن هذا فى الصادرة التشريعات الحكام طبقاً

  لمتابعة والمراكز بالمحافظات متابعة ولجان مركزية لجان تشكيل ٬۱۰٥ ٬۱۰٦ ۱۰۲ المواد قررت • 

  والصحة السالمة اجهزة موافقة ضرورة النص من االخيرة الفقرة واضافت والموافقات التراخيص منح

  التراخيص اصدار يكون التى والمنشآت للمحال التراخيص منح على العاملة القوى لوزراة التابعة المهنية

  بها. تعديل اى ءاجرا او التراخيص هذه اصدار قبل وذلك ٬ اخرى جهات من لها

  الثالث: الباب

  وسائل بتوفير وفروعها المنشأة الزم حيث ۱۲٥ـ  ۱۰۲ من المواد وشمل العمل بيئة بعنوان ءجا • 

  االلتزام هذا اعمال لكيفية القانونى التنظيم ووضع العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة

  . الجوهرى

  الرابع: الباب

  والصحية االجتماعية الخدمات

  الخامس: الباب

  الجهات الزمت التى ۱۱٤) المادة ) العمل وبيئة المهنية والصحة السالمة مجال فى التفتيش )

  ةءكفا لرفع وتوعية متخصصة تدريبية برامج وتنظيم ٬ للتفتيش متخصص جهاز باعداد االدارية

  االمكانيات وكافة القياس ومعدات بأجهزة التفتيش جهاز وتزويد ٬ التفتيش جهاز أفراد ءآدا ومستوى

  مهمته ءالدا الالزمة

  السادس: الباب

  هما مادتين وشمل ٬ بالمنشآت العمل وبيئة المهنية والصحة السالمة اجهزة تنظيم بموضوع اهتم

    المهنية والصحة للسالمة وظيفية اجهزة ءبانشا المنشآت التزام مدى االولى بينت حيث)۱۱۲  ٬ ۱۱۲) 
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  مديرية وموافاة معينة بشروط الصناعية المنشآت التزام فقررت الثانية المادة اما ٬ العمل بيئة وتأمين

  . واالصابات االمراض عن سنوية نصف باحصائية العاملة القوى

  واالخير: السابع الباب

  حيث ۱۱۹ ٬ ۱۳۰ ٬ ۱۳۲ ٬ مواد ثالث وتتضمن االستشارية واألجهزة البحوث اجهزة بعنوان ءفجا

  للبحوث المركزية الخطة بوضع الصناعى األمن لدراسات القومى المركز اختصاصات حددت

  المجلس تشكيل كيفية حددت كما ٬ العمل وبيئة المهنية والصحة السالمة مجال فى والدراسات

  المحافظات. مستوى على المهنية والصحة للسالمة االستشارية واللجان االعلى االستشارى

 (۱۰۲ ۱۲٥) العمل بيئة تأمين

  يتم ذلك ان مراعاة مع العمل بيئة تأمين تكفل التى واالنظمة اتءاالجرا بتقرير الحالى القانون اهتم

  وقيود ضوابط من تضمنه بما ۹٤ لسة ٤ رقم المصرى البيئة قانون أحكام االعتبار فى االخذ مع

  تفيد خاصة احكاما العمل قانون فى ورد لما بالنسبة تعتبر البيئة قانون واحكام ٬ المجال هذا فى مهمة

  العمل. قانون فى وردت التى العامة االحكام

  بتأمين القانونيه االلتزامات المنشأة على يقع التى البيئية المخاطر العمل قانون نصوص فصلت وقد

  ٬ السلبيه المخاطر البيولوجيه المكانيكيه الكيميائية الفيزيائية المخاطر وتشمل منها العمل بيئة

  الكوارث. مخاطر ٬ الحريق مخاطر

  الفيزيائية: المخاطر ( ۱۰۲  ) المادة اوالً:

  بما العمل أماكن فى العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة وسائل بتوفير وفروعها المنشأة تلتزم

  األخص: وعلى الفيزيائة المخاطر من الوقاية يكفل

  والبرودة. الحرارية الوطأة

  واالهتزازات. ءالضوضا

  ة.ءاالضا

  والخطرة. الضارة االشعاعات

  الجوى. الضغط تغيرات

  والديناميكية. االستاتيكية ءالكهربا

  االنفجار. مخاطر
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  الميكانيكية: المخاطر ۱۰۹): مادة ) ثانياً:

 المهنية والصحة السالمة وسائل الالزمة والتدابير االحتياطيات جميع باتخاذ وفروعها المنشأة تلتزم

  وبين العامل جسم بين االصطدام من تنشأ والتى الميكانيكية المخاطر من للوقاية العمل بيئة وتأمين

  األخص: وعلى صلب جسم   

  والتداول النتقال ووسائل وجر رفع وأدوات وآالت أجهزة من العمل وأدوات آالت عن ينشأ خطر كل

  الحركة. ونقل

  والسقوط. االنهيار ومخاطر والحفر ءوالبنا التشييد أعمال عن ينشأ خطر كل

  البيولوجيه: المخاطر ۱۲۰) مادة ) ثالثاً:

  والفيروسات بالبكتريا االصابة خطر من العمال وقاية وسائل باتخاذ وفروعها المنشأة تلتزم

  لظروف العمال تعرض العمل طبيعة كانت متى البيولوجية والمخاطر والطفيليات والفطريات

  ومخلفاتها. ومنتجاتها المصابة الحيوانات مع التعامل  األخص: وعلى بها االصابة

 طبية. وفحوص وتحاليل رعاية من بخدماتهم والقيام المرضى اآلدميين مخالطة

  الكيميائية: المخاطر ۱۲۲( مادة )رابعاً:

  المواد مع التعامل عن الناتجة الكيميائية المخاطر من الوقاية وسائل بتوفير وفروعها المنشأة تلتزم

  مايلى: مراعاة مع والغازية والسائلة الصلبة الكيميائية

  به مسموح تركيز أقصى يجاوز ال بما للسرطان المسببة والمواد الكيميائية للمواد العمال تعرض عدم

  . منها لكل العتبة كميات الخطرة الكيميائية المواد مخزون تجاوز عدم

  المواد واستخدام وتداول وتخزين نقل عند والعمال المنشأة لوقاية الالزمة االحتياطيات توفير

  . نفاياتها من والتخلص الخطرة الكيميائية

  مادة بكل الخاصة البيانات جميع متضمنا المتداولة الخطرة الكيميائية المواد لحصر بسجل االحتفاظ

  العمل بيئة لرصد وبسجل مادة بكل الخاصة البيانات لخطر العمال وتعرض العمل بيئة لرصد وبسجل

  الكيماويات لخطر العمال وتعرض

  العلمي مــاالس بها موضحا العمل في المتداولة الكيمائية المواد لجميع تعريف بطاقات وضع

  الطوارئ اتءوإجرا سالمةــــال اتـــواحتياط خطورتها ودرجة لها الكيميائي التركيب والتجاري

  التوريد عند موردها من المواد هذه في المذكورة البيانات علي تحصل أن المنشأة وعلي ٬ بها المتعلقة

 وتعريفهم  للسرطان ببةــــالمس وادـــوالم الخطرة الكيميائية المواد مع التعامل طرق علي العمال تدريب
دليللية الهندسة بالمطرية                                                            المخاطر. هذه من والوقاية األمان وبطرق بمخاطرها وتبصيرهم    والكوارث األزمات ادارة 
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  ۱۲۱ ) مادة ) السلبية المخاطر خامساً:

  أو الضرر يتفاقم أو تنشأ والتي السلبية المخاطر من الوقاية وسائل بتوفير وفروعها المنشأة تلتزم  •

  العمل بأماكن والتنظيم والترتيب والنظافة واإلسعاف اإلنقاذ كوسائل ٬ توافرها عدم من الخطر

  الدالة الصحية الشهادات علي والمشروبات األطعمة وتناول طهو بأماكن العاملين حصول من والتأكد

  والمعدية الوبائية األمراض من خلوهم علي

  الحريق: مخاطر سادساً: • 

  اآلتى: على ۱۰۰۳ لسنة ۲۱ القانون من (۱۲٤) المادة نصت وقد  •

  الحريق مخاطر من للوقاية الالزمة واالشتراطات االحتياطات بأتخاذ وفروعها المنشأة تلتزم • 

  مراعاة مع المنشأة تزاول الذى النشاط وحسب الداخلية بوازرة المختصة الجهة تحدده لما طبقاً

   مايلى:

  المواصفات. مطابقة المستخدمة الحريق وادوات اجهزة كافة تكون ان  • 

  واالنذار والتحذير التنبيه اجهزة وتطوير الوسائل احدث باستخدام والوقاية ءاالطفا معدات تطوير   •

  المنشأة طبيعة حسب ضرورياً. ذلك كان كلما التلقائى اآللى ءواالطفا الوقائى والعزل المبكر

  ونشاطها.

  اليه المشار القانون من (  ۱۲٥) المادة الكوارث مخاطر سابعاً:

  وإعداد المتوقعة والطبيعة الصناعية والكوارث للمخاطر وتحليل تقييم ءبإجرا وفروعها المنشأة تلتزم

  الخطة هذه فاعلية اختيار يتم أن علي الكارثة وقوع عند بها والعمال المنشاة لحماية طوارئ خطة

  متطلباتها لمواجهه العمال وتدريب تهاءكفا من للتأكد عليها عملية بيانات ءوإجرا

  فى التنفيذيه وقرارته االجتماعى التأمين قانون الى االحالة العمل قانون من (۱۰۱) المادة تولت وقد

    المزمنه. واالمراض المهنيه واالمراض ٬ العمل اصابة من بكل المقصود تحديد
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  العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة بضمان االلتزام مخالفة ءزاـــــج

  ۱۰۰۳ لسنة ۲۱ العمل قانون من)۱۱٦)المادة نصت

  توقيع القانون قرر فقد المهنية بالسالمة الخاصة االلتزامات باحد فروعها احد أو المنشأة اخلت اذا • 

  عليها. ادارى وآخر جنائى ءجزا

  الجنائى:ءالجزا • 

  المصانع مثل االنتاجية المنشآت فى المادة تلك وتطبق • 

  المهنية والصحة السالمة بشأن الخامس الكتاب احكام من ايا يخالف من كل يعاقب : على وتنص • 

  التقل وبغرامة أشهر ثالثة عن التقل مدة بالحبس له تنفيذا الصادرة والقرارات العمل بيئة وتأمين

  والغرامة الحبس عقوبتا وتكون العقوبتين هاتين اوباحدى جنيه االف عشرة والتجاوز جنيه الف عن

  الجسديه. االصابة او الوفاه الجريمة على ترتب اذا وجوبيتين السابقة الفقرة فى عليها المنصوص

  االدارى: ءالجزا •

  غلق فى يتمثل ادارى ءجزا توقيع تتبع السابقة االلتزامات مخالفة فإن الجنائى ءالجزا من فضال •

  العقوبه هذه وتوقع ٬ الخطر سبب زوال لحين اكثر او آله تشغيل ايقاف او جزئياً او كليا المنشأة

  العاملة( القوى مديرية المختصة) االدارية الجهة

  بالمنشآت العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة السالمة اجهزة تنظيم

  اآلتى: على العمل قانون من (۱۲۲) المادة

  وظيفية أجهزة ءبإنشا تلتزم التي وفروعها المنشآت بتحديد الالزمة القرارات المختص الوزير يصدر

  في التدريب تتولي التي والجهات بذلك المختصة واللجان ٬ العمل وتأمين المهنية والصحة للسالمة

  . الشأن هذا في تتبع التي القواعد القرارات هذه وتحدد المجاالت هذه

  المهنية واألمراض واإلصابات الحوادث وأسباب العمل ظروف ببحث إليها المشار اللجان وتختص

  للمنشات ملزمة اللجان هذه قرارات وتكون ٬ بمنعها الكفيلة واالحتياطيات القواعد ووضع وغيرها

  . وفروعها

  العمل بيئة وتأمين المهنية والصحة للسالمة الوظيفي بالجهاز العاملين التدريب يشمل أن وجب

  يتفق بما مستوياتهم بكافة واإلنتاج اإلدارة عن والمسئولين بذلك المختصة اللجان ءوأعضا

    . عملهم وطبيعة ومسئولياتهم
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  ءاإلخال خطة

 هندسة المطرية جامعة حلوان بكلية         

  الطوارئ حاالت في إتباعها يجب واجبات

  االرتباك وعدم ءبالهدو التحلي  ا

  فورا. العمل  إيقاف  ۱ 

  المكان. عن الكهربائي  التيار قطع  ۳

  . بائية الكهر المصاعد استخدام عدم  ٤

  الخروج. ساللم خالل من التجمع  نقاط إلي التوجه  ٥

  بينهم. إصابات تقع ال حتى زمالئهم تجاوز او الركض بعدم العاملين  علي التنبيه  ٦

  هللا قدر ال األرضية الهزات حدوث ءأثنا تتصرف كيف

  : التالي عمل عليك يجب المبنى خارج كنت إذا *

  المساجد ومآذن المنازل عن االبتعاد 

  والضيقة المزدحمة الممرات عن االبتعاد 

  ءالكهربا وأبراج والهاتف النور وأعمدة الكبيرة األشجار عن االبتعاد 

  الكهربائية األسالك تحت تمر وال المشاة أرصفة إلتزام 

  : البحر شاطئ أو العامة الطرقات في كنت إذا *

  الكهربائية واألسالك واألشجار والجدران المنازل عن وابتعد اآلخرين تزاحم ال 

  بالسيارات الخاصة الشوارع عن ابتعد 

  المغلقة الجسور تحت أو فوق المرور عدم 

  البحر شاطئ عن بعيدا اليابسة األرض اتجاه إلى تحرك 

  : سيارتك تقود كنت إذا *

  المناسب المكان في السيارة وأوقف اليمين إلى واتجه السرعة خفف 

  المتساقطة الصخور أو المعلقة الصخور أو الكهربائية األسالك تحت سيارتك توقف ال 

        الهزة تنتهي حتى منها تخرج وال السيارة داخل اجلس 
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  اآلتي عمل عليك فيجب مبنى داخل كنت إذا*  

  الخارجية والجدران الشبابيك وفتحات الداخلية الفتحات عن االبتعاد 

  ال  المتساقطة ءاألشيا من الحماية لك يضمن السرير تحت أو الطاوالت إحدى تحت إلى الدخول 

  العلوية الطوابق في كنت إذا إال األدراج أو المصاعد تستعمل

  العلوية األبواب أو الشرفات أو الشبابيك من تقفز أن تحاول ال 

  . الخارج إلى االهتزاز خالل تندفع ال 

  : الخطة أهداف : أوالً

  يلي: كما الكلية بمباني الطارئة والحاالت األزمات مواجهة خطة تستهدف

  التجمع نقاط إلى بتوجههم وذلك الحريق إنذار جرس سماع فور شاغليها من المباني ءإخال ـ ۲

  ءاإلخال خطة توجد حيث مبنى بكل سلفاً المحددة

  والمهام الواجبات وتحديد مبنى بكل الطارئة والحاالت األزمات إدارة فريق وتدريب تشكيل ـ ۱

  اإلنقاذ وعمليات الحرائق ومكافحة ءاإلخال خطط لتنفيذ عام إطار بمثابة لتكون منها بكل المنوط

  والحريق. المدني الدفاع إدارة مع والتعاون بالتنسيق األفراد حماية سبيل في مرشداً ودليالً

  الكافي بالقدر عنها الناجمة الخسائر تقليل على والعمل الحرائق انتشار ومنع الخطر على السيطرة ـ ۳

  الحرائق. لمكافحة الفعالة الوسائل استخدام خالل من

  : ءاإلخال خطة عناصر : ثانياً

  األزمة إدارة فريق على أساسي بشكل تعتمد الطارئة والحاالت األزمات مواجهة خطة نجاح متطلبات

  والمواجهة الوقائية اتءاإلجرا واتخاذ باألزمة اإلنذار إشارات اكتشاف كيفية على تدريبه ومدى

  تنظم التي التعليمات ودليل المتوفرة والمعدات الوسائل على أيضاً وتعتمد الضرر ءواحتوا الفعلية

  : إلى تصنيفها ويمكن الخطة تنفيذ أسلوب

  األزمات: إدارة فريق واجبات

  : التالية بالواجبات أعضائه وتكليف الكلية فى مبنى كل شاغلي من األزمة إدارة فريق تشكيل يتم

  ومخارج الهروب مسالك طريق إلى المبنى أو الكلية شاغلي إرشاد ۲

  . التجمع ونقاط الطوارئ

  . القيمة ذات ءواألشيا الوثائق نقل ۱

  . الطالب وبخاصة الكلية أو المبنى لشاغلي المعنوية الروح ورفع األولية اإلسعافات تقديم ۳

  والصحة واإلنقاذ ءاإلطفا فرق ومساعدة الحرائق مكافحة ٤
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  الطوارئ حاالت في والموظفين والطالب التدريس هيئة ءأعضا اجباتو

  . االرتباك وعدم ءبالهدو التحلي

  . فوراً العمل إيقاف  ۱

  . المكان عن الكهربائي التيار قطع ۳

  . ( الطوارئ ومخارج الهروب )مسالك خالل من التجمع نقاط إلى التوجه ٤

  . بينهم إصابات تقع ال حتى زمالئهم تجاوز أو الركض بعدم الطالب على التنبيه ٥

  بذلك لك يؤذن أن بعد إال األسباب كانت مهما المبنى إلى ترجع وال بحياتك تخاطر وال تجازف ال ٦

  . المسئولين من

  الحريق: حالة في التصرف كيفية 

  السيطرة خارج هللا القدر الحريق حالة فى لتشغيله الحريق إنذار زجاج كسر ۲

  ۲۲۰ . الرقم على فوراً المطافئ غرفة إبالغ ۱

  ۳۲۳۳٤۰۰۰) ـ ( ۳۲۳۳۲۲۳۱ ءاإلطفا بشرطة اإلتصال ويتم

  : يلى كما الحريق لنوع مناسبة مطفأة أقرب باستخدام أمكن إذا الحريق مكافحة ۳

  . أةـبالمطف انـــاألم مسمار اسحب 

  . الحريق انـمك إلى المطفأة فوهة وجه 

  . أةـالمطف لتشغيل المقبض على اضغط 

  الحريق. انتشر إذا الهروب باستطاعتك وأنه عليك خطورة يشكل ال فيه تقف الذي المكان أن تأكد ـ

  : الحرائق مكافحة فرق واجبات ٤

  الحريق إنذار لنظام التوضيحية اللوحة مالحظة خالل من الحرائق مكان تحديد 

  ءالما مطفآت ) الكلية أو بالمبنى المتوفرة ءاإلطفا بوسائل ريقــالح بمكافحة القيام 

  . ( األسود اللون ذات الكربون أكسيد ثاني مطفآت ٬ األحمر اللون ذات

  المبنى مكونات بباقي الحريق انتشار لمنع وذلك واألبواب النوافذ غلق من التأكد 

  بإرشادهم والحريق المدني الدفاع إلدارة التابعة المتخصصة الفرق مع التعاون 

  المتوفرة ءاإلطفا ووسائل وأجهزة ونوعه الحريق موقع إلى
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