
السقوط من األماكن المرتفعة هو المسبّب الرئيسي 

للموت في مواقع البناء في نيو ساوث ويلز.

ملكافحة العدد املتزايد من الوفيات واإلصابات الخطرية نتيجة السقوط 

يف قطاع البناء، سوف يزور مفتشو SafeWork NSW مواقع البناء 

يف أنحاء الوالية للتأكد من امتثالها ملعايري السالمة ورفع درجة الوعي 

والعمل مببدأ املساواة بني الجميع فيام يتعلق بضبط مخاطر السقوط 

من األماكن املرتفعة. 

فيام ييل بعض النصائح العملية: 

استغن عن الحاجة للعمل من أماكن مرتفعة متى كان ذلك ممكناً	 

استخدم منصات عمل مناسبة كالسقاالت أو منصات الرفع املفصلية 	 

أو منصات الرفع املقّصية 

وفّر حامية كافية عند الحافات باستخدام حواجز حامية أو سقاالت 	 

أو درابزينات وقائية – وتأكد من وجود جميع القطع يف أماكنها. 

تأكد من قيام شخص كفوء برتكيب السقاالت وفحصها بانتظام 	 

وصيانتها، ومن حصولك عىل شهادة تسليم منه قبل استخدامها. 

امنع الدخول غري املسموح به إىل السقالة عندما ال تكون أصبحت 	 

جاهزة أو عندما تكون بدون مراقبة

ضع غطاًء محكامً وإشارة واضحة للعيان، أو حافة وقائية، عىل 	 

جميع الثغرات املفتوحة يف قوالب الصب أو صبّات الخرسانة 

)الباطون( 

وفر للعامل وسائل مأمونة لدخول مواضع العمل والخروج منها	 

ال تستخدم أحزمة أمان واقية من السقوط أو أنظمة منع السقوط 	 

إال إذا كان من غري املعقول عملياً استخدام حافات واقية أو منصات 

عمل. 

يقع العديد من حوادث السقوط عند استخدام السالمل املتنقلة. 	 

ينبغي أن تأخذ باالعتبار ما إذا كان من األفضل لناحية األمان 

والجدوى استخدام منصة عمل رافعة أو سقالة. 

ابتداًء من األول من ترشين الثاين/نوفمرب 2017، سيصبح باإلمكان 

إصدار غرامات مالية فورية تصل إىل 3600 دوالر لقاء عدم وجود 

ضوابط مناسبة ملخاطر السقوط. 
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تبّرؤ من المسؤولية
تحتوي هذه النرشة عىل معلومات عن أحكام الصحة والسالمة يف أماكن 

العمل يف نيو ساوث ويلز وتطبيقها، وقد تشمل بعض مستلزماتك مبوجب 

بعض أجزاء من الترشيع الذي تسهر عىل تنفيذه SafeWork NSW. غري 

أنه للتأكد من امتثالك ملستلزماتك القانونية عليك الرجوع إىل الترشيع 

املناسب.  

ميكنك االطالع عىل أحدث القوانني بتفّقد موقع ترشيعات نيو ساوث ويلز 

www.legislation.nsw.gov.au اإللكرتوين

هذه النرشة ال تشّكل بياناً شامالً عن القانون ينطبق عىل مشاكل معينة 

أو أفراد معينني أو بديالً عن املشورة القانونية. ينبغي أن تحصل عىل 

مشورة قانونية مستقلة إذا احتجت إىل مساعدة يف تطبيق القانون عىل 

وضعك الخاص.

ميكن عرض هذه النرشة وطباعتها وإعادة إنتاجها بدون تعديل لالستخدام 

الشخيص أو يف مكان العمل أو لالستخدام غري التجاري.
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