
يجب وجود فاصل ما بين الرافعات الشوكية واملشاة

دليل إىل الذين يعملون قرب الرافعات الشوكية 

السالمة قرب الرافعات الشوكية 

تبدأ بك.

للمزيد من املعلومات عن التزاماتك القانونية، وتنفيذ “الوعد بتأمين 

السالمة” )Safety Promise(، و”برنامج تقديم النصيحة واإلرشاد 

 وبرنامج مرتجع املصالح التجارية الصغيرة”

 )Mentor or Small Business Rebate Programs( تفّقد

www.safework.nsw.gov.au أو اتصل عىل الرقم 50 10 13. 

 NSW إخالء ِمن املسؤولية تحتوي هذه الّنرشة عىل معلومات عن أحكام الّصّحة والّسالمة يف مواقع العمل يف

 SafeWork وتطبيقها. وقد تشمل بعض االلتزامات املطلوبة منك بموجب بعض الّترشيعات التي ترعاها

NSW. غير أنه للّتأكد من امتـثالك ملستلزماتك القانونية عليك الرجوع إىل الترشيع املناسب.  يمكن االطالع 

عىل أحدث القوانين بتفّقد موقع ترشيعات NSW اإللكرتوني www.legislation.nsw.gov.au. هذه الّنرشة 

ال تعّد إفادة شاملة للقانون تنطبق عىل مشاكل معّينة أو أفراد معّينين، وال ُتعّد بدياًل عن املشورة القانونية. 

ينبغي أن تحصل عىل مشورة قانونّية مستقّلة إذا احتجت إىل مساعدة يف تطبيق القانون عىل وضعك الخاص.

يمكن عرض هذه الّنرشة وطباعتها وإعادة إنتاجها بدون تعديل لالستخدام الّشخيّص أو يف مكان العمل أو 

لالستخدام غير الّتجاري.
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إذا كنت تعمل قرب رافعات شوكية، سوف يساعدك هذا الدليل يف الحفاظ عىل سالمتك. 

ARABIC

  ابتعد عن الرافعات الشوكية 

إن الرافعة الشوكية العادية إذا كنت محّملة بالكامل تزن هي 

وِحملها معاً خمسة أطنان أو أكثر. 

إذا كنت تعمل قرب الرافعات الشوكية، سوف تكون أيضاً يف خطر 

من التعّرض إلصابة مميتة أو خطيرة من جراء اصطدام الرافعة 

الشوكية بك أو سحقها لك أو صدمك بالحمل الذي تنقله الرافعة 

الشوكية أو سحقك به.

ويزيد خطر صدم الرافعة الشوكية أو ِحملها بك عندما  

تميش إىل جانبها	 

ُتنزل بضائع عن رف قريب منها	 

تميش بينها وبين سيارة توصيل بضائع 	 

تسير يف طريقها، أو	 

تساعد يف التحميل أو التنزيل.	 

  ما يمكنك أن تفعله:  

حافظ دائماً عىل وجود مسافة مأمونة 	 

ابق يف مسارات املشاة و/أو مناطق السالمة	 

كن عىل دراية بأن املجال البرصي ملشّغل الرافعة الشوكية قد 	 

تحجبه الصارية والِحمل – ال تفرتض بأنه يمكنه رؤيتك  

ال تقرتب من رافعة شوكية تتحرك للتحدث مع مشّغلها. انتظر 	 

توّقف الرافعة وانتباه املشّغل لوجودك قبل االقرتاب 

تأكد من حصول اتصال برصي يينك وبين مشّغل الرافعة الشوكية 	 

قبل اجتياز ممر ما 

ال تساعد يف التحميل أو التنزيل إال إذا كنت حصلت عىل تدريب 	 

وترصيح بذلك

اعط حق الطريق إىل املركبات املتحركة، بما فيها الرافعات 	 

الشوكية

ال تستخدم هاتفك املوبايل أو سماعات الرأس	 

 	ً ارتد جهاز تحذير من قرب رافعة شوكية للعمال، إذا كان متوفرا

ارتد مالبس تحذير عالية الوضوح وغيرها من لوازم الوقاية 	 

   .)PPE( الشخصية املالئمة

اتبع دائماً قواعد السالمة الخاصة بمكان العمل وخطة إدارة 

حركة املرور وإرشادات السالمة الصادرة عن رب العمل. 

للمزيد من املعلومات عن السالمة قرب الرافعات الشوكية 

تفّقد safework.nsw.gov.au أو اتصل عىل الرقم  50 10 13


