
دليل إلى العمال الذين يستخدمون الماكينات

السالمة قرب الماكينات

تبدأ بك.

كل عام يعاني آالف العمال الذي يستخدمون الماكينات في NSW من إصابات مرّوعة تهدد 

حياتهم. إذا كنت تعمل قرب ماكينات، فإن هذا الدليل سوف يساعدك في الحفاظ على سالمتك. 

 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. 

SW08951 0619

إرشادات بسيطة عن السالمة لمشّغلي الماكينات

ال تستخدم ماكينة إال إذا كنت تدربت عىل تشغيلها ورّصح لك 	 

رب عملك بذلك. 

اتبع دائماً إجراءات التشغيل املتعلقة بإعداد ااملاكينة وتشغيلها 	 

وتنظيفها وصيانتها. 

إذا وجدت صعوبة يف اتباع اإلجراءات، فناقش تلك اإلجراءات 	 

مع املرشف عليك. 

إذا لزم األمر، اربط شعرك إىل الوراء، أو ضع شبكة شعر أو 	 

ارتد قبعة ومالبس غير فضفاضة كي ال تعلق يف املاكينة. 

ال ترتِد قفازات أو مالبس فضفاضة عند تشغيل معدات 	 

كاملثقاب أو املخرطة إذ قد تسحبك إىل داخل املاكينة.

ال تستخدم املاكينة إذا كانت واقيات األمان قد ُنزعت عنها.	 

ال تستخدم املاكينة إذا لم تكن أجهزة التعشيق تعمل كما يجب. 	 

ال تنزع واقيات األمان أو تتجاوز أجهزة األمان، بما فيها أجهزة 	 

التعشيق. 

إذا لزم األمر، قم بتفقد املاكينة قبل بدء تشغيلها للتأكد من 	 

أمانها لالستخدام. 

إذا كانت واقيات األمان قابلة للتعديل، قم بتعديلها إذا كنت 	 

تدربت عىل ذلك لتوفير أفضل وقاية عند تأدية العمل. 

تجّنب االنحناء وااللتواء ورفع األحمال الثقيلة والقيام بحركات 	 

تكرارية قد تسبب لك إصابة بسبب االستخدام اليدوي. ناقش 

 .HSR هذه األمور مع املرشف عليك أو

اتبع التعليمات وإجراءات التشغيل املأمونة والالفتات، وارتِد 	 

لوازم الوقاية الشخصية املطلوبة، مثل نظارات السالمة 

وسدادات األذن. 

حافظ عىل نظافة املكان املحيط باملاكينة وترتيبه ملنع االنزالق 	 

والتعّثر. 

للمزيد من المعلومات

 تفّقد www.safework.nsw.gov.au أو اتصل بنا

عىل الرقم 50 10 13. 

www.safework.nsw.gov.au          Ph 13 10 50


