
AE-0036/2015 مزارع العنب

اجتناب حوادث الشغل بواسطة الوقاية، هي مسؤولية الجميع

ينظم القانون 1995/31 بتاريخ 8 نوفمرب/ترشين الثاين للوقاية من مخاطر الشغل، إىل جانب لوائحه والنظام الخاص، كيفية 

تحسني ظروف العمل للجميع. وتشمل املادة 14 من قانون الوقاية من مخاطر الشغل، واجبات وحقوق أرباب العمل 

والعاملني.

الواجبات الخاصة الرئيسية لرب العمل يف مجال الزراعة/وتربية املاشية:

• إجراء تقييم للمخاطر يف مكان العمل

• أن يقدم للعاملني معدات عمل ووسائل حامية تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقومون به.

• إرشاد العاملني وتأهيلهم، مام يسمح مبشاركتهم.

• فحص حاالت الطوارئ املمكنة واتخاذ اإلجراءات الرضورية يف مجال اإلسعافات األولية ومكافحة الحرائق وإجالء العاملني،

• اتخاذ اإلجراءات املناسبة بالنسبة لحاالت املخاطر الشديدة والوشيكة

• مراقبة صحة العاملني بواسطة نظام مراقبة يتناسب مع املخاطر املمكنة.

• يجب أن تكون بحوزة رب العمل الوثائق الرضورية التي تثبت تطبيق واجباته يف مجال الوقاية من مخاطر الشغل.

• كام يجب عىل رب العمل حامية العاملني وال سيام الذين لهم ضعف خاص تجاه بعض املخاطر )الكياموية أو البيولوجية(، 

والنساء الحوامل أو املرضعات والعاملني من صغار السن ومن ذوي اإلعاقات.

الواجبات الخاصة الرئيسية بالنسبة للعامل يف مجال الزراعة/وتربية املاشية:

• التعاون مع رب العمل يف مجال الوقاية

• االستعامل املناسب لآلليات واألدوات

• االعتناء مبعدات الحامية التي يقدمها رب العمل والحفاظ عليها بناء عىل التعليامت املتلقاة.

• اإلبالغ عن أي حالة خطر.

• تطبيق إجراءات الحامية والواجبات املنصوص عليها.

• التعاون مع رب العمل من أجل ضامن سالمة ظروف العمل.

الوقاية من مخاطر 
العمل يف مجال العنب

املعرفة
أجل الوقاية

من

تعود مسؤولية مضمون هذا املطبوع بشكل حرصي إىل الهيئة التنفيذية، وهو ال يعكس بالرضورة رأي مؤسسة الوقاية من 

مخاطر العمل.
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الوقاية من مخاطر العمل يف مجال العنب
إجراءات وقائيةمخاطر الشغل

• الحفاظ عىل أرضيات مناطق العمل عىل أحسن حال من الصيانة والخلو من العوائق.السقوط من مستوى مامثل أو مختلف

• استعامل أحذية مناسبة تشد الكعب )الكاحل( ومضادة للتزحلق.

• وضع إشارات للتنبيه عىل وجود مستويات طبيعية غري محمية.

• احرتام اإلجراءات األمنية املطلوبة يف األعامل عىل ارتفاع.

• استعامل سالمل ووسائل صعود مالمئة ويف أحسن حال من الصيانة واملقاومة املناسبة لالستعامل.

الجرار: املخاطر املهنية الرئيسية:

مخاطر االنقالب: سواء كان انقالب جانبي أو خلفي 

أو انغراس، فإن ذلك دامئا ما يحصل بسبب فقدان 

توازن الجرار. ويحصل هذا يف املنحدرات أو 

األرايض امللتوية أو بسبب توزيع يسء للحمولة أو  

لسياقة غري آمنة مثل اللف الحاد ملقدمة الجرار.

مخاطر االنحباس أو االنسحاق، خالل عمليات 

صيانة جرار أو ربطه بآلية.

• البد  من التعرف، قبل استعامل أي معدات،عىل كيفية القيام بذلك بشكل آمن

• التأكد من أن اآللية لها وسائل ملكافحة االنقالب. التأكد من توفر حزام السالمة واستعامله.

• استعامل رسعة تتناسب مع العملية واألرضية.

• عدم املرور قرب املنحدرات أو الخنادق أو األغوار. يوىص بالسري عىل بعد مسافة وقائية.

• السياقة ببطء وبرسعة تتناسب مع طبيعة األرض مع مراقبة العراقيل وامللتقيات وغريها.

• يجب أن تشتغل  كافة أجهزة التنبيه و اإلنذار بشكل جيد، مثل  املصابيح املنبهة وغريها.

مراقبة وجود أشخاص قرب الجرار.

• التحرك دامئا مع وجود اآللة املثبتة بالجرار يف حالة النقل املنخفض

• يجب استعامل تعليامت وإشارات بسيطة للتواصل بني األشخاص الذين يقومون بربط آلية ما بشكل 

يسمح بالعمل بتنسيق لتفادي املخاطر املحتملة.

• من الهام التأكد من أن كافة وسائل الوقاية للقطع املتحركة، توجد يف مكانها وحالتها جيدة.

التعرض للعوامل البيولوجية. استعامل األدوية 

الزراعية واألسمدة

مخاطر التسمم وااللتهاب واالحرتاق بسبب 

استنشاق أو بلع أو متاس مع الجلد. 

• يجب حرص استعامل املواد املكافحة لآلفات عىل العاملني املرخص لهم، أو أن يتم ذلك تحت إرشاف 

مسؤول مؤهل. كام يجب عىل املعالج باألدوية الزراعية أن يكون حاصال عىل بطاقة معالجة األدوية 

الزراعية.

• استعامل معدات الحامية الفردية املناسبة للمعالجة واملواد املستعملة، مثل قفازات النيرتيل أو 

نيوبرين ) حيث أن القفازات الجلدية غري صالحة(، ولباس الوقاية عىل هيئة الغطاسني واألحذية 

ومعدات وقاية للعينني وجهاز التنفس ) حيث أن األكمة الورقية املصفاة غري كافية(.

• استعامل حاميات للسمع عليها إشارة  CE عندما يتجاوز الضجيج مستوى 85 ديسيبيل.التعرض للضجيج.

إجراءات وقائيةمخاطر الشغل
مخاطر التوتر الحراري. إن العمل يف الهواء الطلق 

قد يحتمل حاالت من الحر الشديد والتعرض 

للسع الحرشات.

• استعامل مالبس وأحذية مناسبة سواء للحر أو الربد، وذات تهوية وغري قابلة للتبلل.

التعرض للسعات الحرشات والسيام الزنابري. يجب توفر أدوية مضادة للهيستامني بشكل مناسب 

وقريب.

 تفادي أن يقوم أشخاص لهم حساسية مفرطة من اللسع، باملشاركة يف أعامل جني العنب.

مخاطر القطع والصدمات وسقوط األدوات خالل 

استعاملها.

• استعامل األدوات املناسبة لكل شغل يتم القيام به.

• يجب حامية األجزاء الخطرية من األدوات الواخزة أو القاطعة.

• استعامل قفازات مضادة للقطع والوخز ال تنقص من سالسة العمل ونظارات تقي من األشياء 

الطائشة. استعامل أحذية سالمة تكون مقدمتها مقاومة للصدمات.

مخاطر الجهد املفرط، وال سيام ما يرتبط بالحركات 

الثابتة واملتكررة واملعالجة اليدوية للحموالت 

واستعامل األدوات اليدوية.

• يجب تأهيل العامل عىل تقنيات املعالجة اليدوية لعمليات الشحن، ليك يتخذوا الحركات املناسبة.

• يوىص باستعامل األدوات املناسبة لكل عمل، ليك تساعد عىل تفادي حركات ثابتة غري مناسبة.

• يجب اجتناب حموالت مفرطة وينبغي القيام باسرتاحات متكررة أثناء عملية جني العنب. 

التوتر يف العمل، بسبب عدم التوازن بني ما يطلب 

من العامل القيام به وقدرته عىل ذلك يف ظروف 

قد ينجم عن التقصري فيها نتائج سلبية.

• تخطيط وتنسيق األعامل من خالل تحديد األولويات. تبني تنظيم جيد للعمل من خالل توزيع 

واضح لألشغال والصالحيات.

• احرتام التعليامت الخاصة باملخاطر التي ال يجب أن تتعرض لها املرأة الحامل أو املرضعةاملنظور الجنساين

• إبالغ املصالح الطبية يف حال كونك حامل أو  أنك وضعت مولودا حديثا أو  مازلت يف فرتة الرضاعة.

تعود مسؤولية مضمون هذا املطبوع بشكل حرصي إىل الهيئة التنفيذية، وهو ال يعكس بالرضورة رأي مؤسسة الوقاية من 

مخاطر العمل.
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