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المقدمة

أهلا بكـم في موانئ أبوظبي...
ً
تعمـل موانـئ أبوظبـي علـى تطويـر الموانـئ التجاريـة ومدينـة خليفـة الصناعيـة فـي إمـارة
ّ
تتولى الشـركة تنظيـم وإدارة الموانئ
أبوظبـي وتقـدم خدمـات مـن الدرجـة األولى لعمالئها.
التجاريـة المختلفـة التـي تنتشـر فـي أنحـاء متفرقـة مـن أبوظبـي وتضـم الموانـئ التاليـة:
	مينـاء زايـد الـذي يسـهم فـي المصفـح قطـاع السـياحة البحريـة مـن خالل محطة السـفن

السـياحية ،المينـاء الحـر ومينـاء المصفـح الـذي أنشـئ لتلبيـة متطلبـات المنطقـة
الصناعيـة المجـاورة لـه.

ً
حوضـا ،ويضـم محطـة الحاويـات شـبه
	مينـاء خليفـة ،أحـدث موانـئ المنطقـة وأعمقهـا
اآلليـة الوحيـدة فـي المنطقـة.

أمنك وسالمتك وحماية البيئة على رأس أولويات موانئ أبوظبي
تولـي موانـئ أبوظبـي أهميـة خاصـة لتطبيـق معايير الصحة والسلامة وحمايـة البيئة وتؤكد
التزامهـا بتوفيـر بيئـة عمـل آمنـة لجميـع الموظفيـن والـزوار علـى حـد سـواء .وتقـول إدارة
الشـركة« :إن اهتمامنـا بسلامة موظفينـا والعمـل علـى توفيـر بيئـة العمـل المالئمـة والحـد
مـن الحـوادث واإلصابـات هـي أولـى أولوياتنـا .وال يمكـن تحقيـق هـذه المهمـة مـن طـرف
ً
جميعـا بهـذه المسـؤولية مـن خلال الحـرص الدائم علـى تأمين مكان
واحـد ،نحـن مشـتركون
العمـل والحفـاظ علـى سلامة مـن نعمـل معهـم»
ً
جيـدا وفهـم محتوياتـه .ويمكنـك معرفـة المزيـد بمراجعـة
الكتيـب
مـن الضـروري قـراءة هـذا
ّ
اللوائـح التنظيميـة للموانـئ ،تصفـح موقعنـا اإللكترونـي كمـا يمكنـك طلـب المزيـد مـن
المعلومـات مـن مديـرك أو مسـؤولك المباشـر.
مـع تمنياتنـا لكـم بالتوفيـق فـي بيئة عمـل صحية وآمنة في موانئنا.
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الدخول إلى الميناء

السالمة المرورية

يجــب الحصــول علــى تصريــح ســاري المفعــول للدخــول إلــى أي
مــن الموانــئ التــي تديرهــا الشــركة.

تلتــزم موانــئ أبوظبــي بتطبيــق جميــع أنظمــة وتعليمــات
المــرور فــي الموانــئ التــي تديرهــا ولــذا عليــك التأكــد مــن
صالحيــة مركبتــك ومالءمتهــا للســير علــى الطرقــات قبــل
الدخــول إلــى أحــد موانــئ الشــركة .تأكــد مــن فحــص المكابــح
ً
مســبقا.
واإلطــارات والزيــت وأنــوار ســيارتك

متطلبــات اســتخراج تصريح دخول الميناء:
	تعبئــة اســتمارة البيانــات المخصصــة لتصاريــح الدخــول علــى
األقــل قبــل  24ســاعة مــن موعــد الزيــارة ،ويمكــن تحميلهــا
مــن موقــع الشــركة االلكترونــي.
حضور الدورة التعريفية بشــروط الســامة لموانئ أبوظبي
	ســيتوجب عليــك إظهــار وثيقــة إثبــات شــخصية ســارية
المفعــول عنــد زيــارة مركــز الوثائــق والتصاريــح ،وتشــمل
الوثائــق المطلوبــة جــواز الســفر ،تأشــيرة اإلقامــة وهويــة
اإلمــارات.
	عنــد إكمالــك لليــوم التعريفــي األول ،ســتحصل علــى
تصريــح الدخــول إلــى المينــاء باإلضافــة إلــى هــذا الكتيــب
الــذي يحتــوي علــى معلومــات هامــة وأرقــام ضروريــة .وعنــد
عبــور بوابــة المينــاء ،ســيطلب موظــف األمــن منــك إظهــار
تصريــح الدخــول وإثبــات الشــخصية .وقــد يطلــب منــك ذلــك
فــي أكثــر مــن موقــع .ويجــب أن تعلــم أن اســتعمال تصريــح
الدخــول الخــاص بــك مــن قبــل أشــخاص آخريــن يعتبــر
مخالفــة قانونيــة صريحــة.

عنـــد فقـــدان تصريـــح الدخـــول الخـــاص بـــك ،يتوجـــب
إبـــاغ موظـــف األمـــن أو مديـــرك المباشـــر فـــي أســـرع
وقت ممكن.

فيمــا يلي قائمــة باألمور الواجب مراعاتها:
	عــدم تجــاوز حــدود الســرعة المبينــة علــى الالفتــات والتــي
تتغيــر حســب المنطقــة فــي المينــاء
تجنــب التتابــع القريب أثناء القيادة
ّ
الوقوف التام عند جميع إشــارات التوقف
اإلنتباه لمناطق عبور المشــاة
	عــدم التجــول فــي المينــاء دون عمــل ،ويمنــع دخــول
المناطــق غيــر المصــرح بهــا
يتعيــن ربــط حزام األمان طوال الوقت
	يمنــع اســتعمال الهاتــف المتحــرك أثنــاء القيــادة ،وعنــد
الضــرورة يفضــل اســتعمال ســماعات األذن

ً
تمامــا ويمنــع قيــادة
	النــوم فــي مرافــق المينــاء محظــور
المركبــة تحــت تأثيــر المخــدرات أو المــواد الكحوليــة.

	عنــد دخولــك محطــة الحاويــات فــي مينــاء خليفــة إحــرص
اللــواح أو األضــواء التحذيريــة
دائمــا علــى تشــغيل الضــوء
ّ
ً
فــي ســيارتك أثنــاء القيــادة.
إفســح الطريــق لعبور اآلليــات والمعدات الثقيلة.
إلدارة المينـــاء الحـــق فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات التأديبيـــة
وتحري ــر المخالف ــات والغرام ــات المالي ــة بح ــق المخالفي ــن،
وقـــد يطلـــب منهـــم مغـــادرة المينـــاء.
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مواقف السيارات
يرجــى مراعــاة التعليمات التالية:
يجــب اإللتــزام بإيقــاف المركبــات فــي األماكــن المخصصــة
حســب الالفتــات اإلرشــادية للوقــوف واالنتظــار .وعنــد إيقــاف
تجنــب إعاقــة الوصــول إلــى فوهــات مكافحــة الحرائــق،
مركبتــك ّ
أو خراطيــم الميــاه أو معــدات مكافحــة الحرائــق األخــرى .تأكــد
مــن إيقــاف المحــرك وإغــاق األبــواب عنــد مغــادرة المركبــة
لســامتك وســامة مــن حولــك.
هــذه التعليمــات لحمايتــك وحمايــة اآلخريــن ،وعلــى الجميــع
التقيــد بهــا.

األمن
تشــغل موانــئ أبوظبــي دوريــات
لدواعــي األمــن والســامة،
ّ
أمنيــة علــى مــدار الســاعة ،وأجهــزة تصويــر بالدائــرة المغلقــة
وغيرهــا مــن معــدات المراقبــة ،وقــد يطلــب منــك موظــف
األمــن علــى البوابــة تفتيــش ســيارتك عنــد الدخــول إلــى المينــاء
أو الخــروج منــه.
لطلــب المســاعدة فــي أي وقــت ،يمكنــك االتصــال بأرقــام
قســم األمــن علــى مــدار الســاعة .800112
عن ــد االقت ــراب م ــن بواب ــة المين ــاء ،يرج ــى اس ــتخدام الض ــوء
المنخفـــض للمصابيـــح األماميـــة حتـــى ال تعيـــق عمـــل
موظفـــي األمـــن.
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مقدمة عامة عن الصحة والسالمة والبيئة
ســامتك أهــم أولوياتنــا .ومــن الضــروري أن تــدرك أن الحــوادث
تقــع فــي الغالــب عندمــا ال تكــون منتبهـ ًـا لمــا حولــك ،أو عندمــا
ً
مــدركا لطبيعــة البيئــة المحيطــة بــك أو إهمــال اتبــاع
ال تكــون
إرشــادات الصحــة والســامة والبيئــة المطبقــة فــي موانــئ
أبوظبــي .تطبيــق التعليمــات يحــد مــن وقــوع الحــوادث.

األحمر :للمنع

األزرق :إلزامي

دالالت األلوان؟
تنحصــر ألــوان الالفتات فــي موانئ أبوظبي بأربعة ألوان.
تحمــل اللوحــات الزرقــاء تعليمــات إلزاميــة يجــب التقيــد بهــا،
واللوحــات الخضــراء إلرشــادات الســامة كعالمــات اإلســعافات
األوليــة وأرقــام الطــوارئ .أمــا الصفــراء فهــي لوحــات تحذيريــة
مثــا،
مــن المخاطــر تتطلــب اإلنتبــاه مــن مخاطــر الكهربــاء
ً
ً
وأخيــرا اللوحــات الحمــراء التــي تحمــل المنــع واالنضبــاط مثــل

األصفر:للتنبيه

الفتــات «قــف» و «التدخيــن ممنــوع».

أربعة ألوان:

تعليمات إلزامية

الطوارئ

األخضر :للطوارئ

المنع

التنبيه
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معدات الحماية الشخصية

السلوك المهني

يجــب ارتــداء معــدات الحمايــة الشــخصية فــي أماكــن محــددة
مــن المينــاء وتشــمل المعــدات الخــوذة الواقيــة ،الســترة
الفســفورية وحــذاء األمــان.

اإللتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي مطلــوب ،ال تتصــرف علــى
نحــو قــد يســبب اإلهانــة أو المضايقــة لآلخريــن.

إرتــداء معــدات الحمايــة الشــخصية قــرب األرصفــة ،محطــة
الحاويــات ،محطــة فــرز الحاويــات وســاحات تفتيــش الشــحنات
الصــادرة والــواردة.
ويجــب علــى مــن يعمــل ضمــن مســافة متريــن مــن الرصيــف
وبنــاء علــى طبيعــة عملــك ،قــد تحتــاج
ارتــداء ســترة النجــاة.
ً

حافــظ علــى نظافتــك الشــخصية .دورات الميــاه متوفــرة فــي
موانــئ الشــركة وفــي المبانــي اإلداريــة ،يرجــى المحافظــة علــى
نظافتهــا .هنــاك أماكــن مخصصــة بالقــرب مــن المبنــى 5
لتنــاول المرطبــات والوجبــات الخفيفــة ،كمــا يوجــد مســجدين
فــي مينــاء خليفــة.

إلــى معــدات حمايــة شــخصية إضافيــة ،يرجــى االستفســار مــن
المشــرف المباشــر لمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل.
ولمــن يعملــون فــي المكاتــب فمعــدات الحمايــة الشــخصية غيــر
ضروريــة داخــل المبانــي اإلداريــة.

البيئة

القوانين واألنظمة

تلتــزم الشــركة بمســؤوليتها تجــاه البيئــة وتطبــق معاييــر
الجــودة «اآليــزو» وجميــع متطلبــات هيئــة البيئــة ،ويجــب علــى
الجميــع مراعــاة اإللتــزام بتطبيــق هــذه المعاييــر.

للمحافظــة علــى بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة ،يرجــى اتبــاع األنظمــة
والتعليمــات التالية:
إحــرص علــى االبتعاد عن حافة الرصيف.
ً
إطالقــا داخــل حــدود المينــاء ســواء عــن
	ال يســمح بالصيــد
الرصيــف أو فــي القــارب.
ال يســمح بالتدخيــن إال فــي األماكن المخصصة لذلك.
	يحظــر التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة أو تصويــر الفيديــو داخــل
المينــاء.

يمنــع اســتخدام المواقــد المتنقلــة أو حــرق المخلفــات
منعــا باتً ــا إلقــاء المخلفــات مــن المركبــات
والنفايــات .كمــا يمنــع ً
أو التخلــص منهــا فــي البحــر أو أنابيــب الصــرف الصحــي .ينبغــي
فــورا عنــد حــدوث انســكابات
إبــاغ غرفــة التحكــم فــي المينــاء
ً
الزيــت أو تســرب الوقــود.
وللمســاهمة فــي الحفــاظ علــى الطاقــة ،قــم بإطفــاء جميــع
المعــدات الكهربائيــة بمــا فيهــا األنــوار مــا لــم يتعــارض ذلــك
مــع سياســات الشــركة .تقليــل المخلفــات وإعــادة اســتخدامها
وتدويرهــا مســؤولية الجميــع.

	تطبــق الشــركة سياســة منــع صارمــة بمــا يخــص تنــاول
الكحوليــات والمــواد المخــدرة.
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الحوادث واإلصابات

الحرائق

تقــع الحــوادث عــادة عندمــا ال يولــي العاملــون االهتمــام
واالنتبــاه الالزميــن أثنــاء تنفيــذ المهمــات المطلوبــة منهــم
وعنــد عــدم التقيــد بقواعــد الصحــة والســامة والبيئــة.

تنفــذ موانــئ أبوظبــي اختبــارات دوريــة ألنظمــة إنــذار الحريــق
والتدريبــات العمليــة الالزمــة .عنــد ســماع جــرس اإلنــذار،
فــورا وتوجــه إلــى منفــذ الطــوارئ الــذي
توقــف عــن العمــل
ً
تشــير إليــه الفتــات إخــاء المــكان.

يمكننــا جميعـ ًـا المســاهمة فــي تقليــل وقــوع الحــوادث إلــى حــد
كبيــر مــن خــال:

احــرص على اتباع التالي:

	الحــرص علــى االلتــزام بقواعــد المــرور وارتــداء معــدات

	اســتخدام مخــرج الســالم لمغــادرة المبنــى وال تســتخدم

الحمايــة الشــخصية كمــا تــم توضيحهــا ضمــن هــذه المــادة
التعريفيــة.

	الحفــاظ علــى النظــام فــي مــكان العمــل والحــرص علــى عــدم
تــرك العوائــق أمــام المداخــل.

	الحــذر مــن تشــغيل أي آلــة لــم يســبق لــك التــدرب عليهــا،
فقــد تســبب الخطــر لــك ولغيــرك.

	اإللتــزام باإلجــراءات المعتمــدة للقيــام بعملــك والتصــرف
ً
دائمــا علــى نحــو يتســم بالمســؤولية.

اإلسعافات األولية
إذا تعرضــت لإلصابــة أثنــاء تأديــة عملــك إحــرص علــى إبــاغ أحــد
زمالئــك عــن حاجتــك لإلســعافات األوليــة.

المصاعــد.

اتجــه مباشــرة إلى أقرب نقطــة تجمع خارج المبنى.
مدر ً
بــا علــى القيــام
	ال تحــاول إطفــاء الحريــق مــا لــم تكــن ّ
بذلــك.
ً
دائما.
تقيــد بالتعليمات
ً
فورا.
أطلــق جرس اإلنذار
	إذا كان ذلــك ً
آمنــا ،اســتخدم طفايــة الحريــق المناســبة
حســب نــوع الحريــق.
	إذا أصبــح الموقــف شــديد الخطــورة ،قــم بإخــاء المــكان
فــورا وانتظــر وصــول فــرق اإلنقــاذ ومركبــات اإلطفــاء.
ً

ً
ً
مصابا:
حادثا أو رأيت
إذا شــاهدت
ســيطلب منــك المســاعدة فــي كتابــة تقريــر عــن الحــادث.
ننصحــك بحمــل بطاقــة التأميــن الطبــي بصفــة دائمــة .ينبغــي
إبــاغ غرفــة التحكــم بالشــركة عــن أي حــادث أو إصابــة.
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حاالت الطوارئ
فــورا عــن أيــة
الســامة أولويــة قصــوى ،ولــذا يرجــى اإلبــاغ
ً
حــوادث ،انســكابات نفطيــة ،حرائــق أو انفجــارات ،حــوادث
مروريــة ،حــوادث بيئيــة ،أو إذا شــاهدت مــا يخــل بالســامة
بحــرا.
بــرا أو
ً
العامــة ســواء كان ذلــك ً
تــم تجهيــز مينــاء خليفــة بعربتيــن للمطافــئ وأخــرى للتعامــل مــع
المــواد الخطــرة وبفريــق مــن الخبــراء الماهريــن.

للتواصــل مــع فريــق الصحــة والســامة والبيئــة ،واألمــن،
وفــرق مكافحــة الحرائــق أو فريــق االســتجابة الســريعة لحــاالت
الطــوارئ ،يرجــى إبــاغ غرفــة التحكــم فــي موانــئ أبوظبــي علــى
األرقــام التاليــة.
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المقدمة
باإلضافــة إلــى مــا ذكــر مــن إرشــادات عامــة ،يســلط القســم التالــي الضــوء علــى المزيــد مــن
القواعــد واللوائــح الخاصــة بســائقي الشــاحنات.

األنظمة واإلرشادات
إحــرص فــي جميــع األوقــات علــى التصــرف بمســؤولية
وبطريقــة آمنــة أثنــاء تواجــدك فــي موانــئ أبوظبــي والتقيــد
التــام بجميــع التعليمــات والسياســات واإلجــراءات المفروضــة
إلنجــاز عملــك.
على جميع ســائقي الشــاحنات القيام بالفحوصات التالية:
تفحــص الســيارة بشــكل عــام والمحــرك وقمــرة القيــادة وكذلــك
ّ
المصابيــح وتأكــد بشــكل خــاص مــن عمــل مصابيــح اإلشــارات
ومــن ســامة نظــام الفرامــل.
وعلــى الســائقين اتبــاع التعليمــات والتأكد من األمور التالية:
	عــدم تجــاوز الحمولــة المقــررة للشــاحنة ومراعــاة اإلرتفــاع
المصــرح بــه.

	تثبيت الحمولة بشكل مناسب والتأكد من سالمة األربطة
وصالحيتها.

التمتــع بحالــة صحية وذهنية تؤهلك لقيادة الشــاحنة.
	عــدم تجــاوز الســرعة المحــددة وخفــض الســرعة عنــد
االقتــراب مــن اإلشــارات الضوئيــة ،الــدوارات ومناطــق
ا لعمليــا ت .

16

الكتيب التعريفي لليوم األول  -سائقو الشاحنات 17

ً
أضــرارا للبيئــة ،وتأكــد مــن
	أن ال تقــود شــاحنة تســبب
حصولــك علــى قســط كاف مــن الراحــة.

	قبــل الدخــول إلــى المينــاء تأكــد مــن صالحيــة تســجيل
الشــاحنة وتأمينهــا ومالءمتهــا للعمــل

	عنــد الدخــول إلــى المينــاء ،حافــظ علــى اإللتــزام بالــدور وتــرك
مســافة آمنــة بينــك وبيــن الشــاحنات األخــرى.

ال تخرج عن المســار المحدد لتختصر المســافات.
اللــواح
	يجــب تشــغيل المصابيــح األماميــة مــع المصبــاح
ّ
عنــد الدخــول إلــى محطــة الحاويــات ،البضائــع العامــة،
أرصفــة شــحن المركبــات ،ومحطــة فــرز الحاويــات.
	تأكــد مــن صالحيــة طفايــات الحريــق فــي الشــاحنة للعمــل
عنــد الحاجــة.

ّ
تذكـــر :تقديـــم معلومـــات خاطئـــة أو مضللـــة إلـــى أي
شـــخص يطلـــب منـــك مثـــل هـــذه المعلومـــات مخالفـــة
صريحـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون.

مواقف السيارات
القيمــة أثنــاء القيــادة فــي المواقــف
هــذه بعــض النصائــح
ّ
المخصصــة للشــاحنات:
ينصــح بربــط حزام األمــان أثناء القيادة داخل المواقف.
	اإللتــزام بالالفتــات اإلرشــادية والتقيــد بالتعليمــات المروريــة
والتأنــي أثنــاء القيــادة.
	فســح الطريــق للمركبــة التــي ترجــع إلــى الخلــف للخــروج مــن
المواقــف.

	توخى الحذر عند االقتراب من المداخل والمخارج ومناطق
ّ
عبور المشاة.

	اســتخدام مصابيح اإلشــارة واألنوار األمامية للمركبة.
إيقاف الشــاحنة في المواقف المخصصة للشــاحنات.
عنــد توقــف الشــاحنة ،إحــرص علــى تأميــن فرامــل اليــد ومراعــاة
ســامة الشــاحنات المتوقفــة إلــى جــوارك.
عنــد مغادرتــك للشــاحنة ،تأكــد مــن إرتــداء معــدات الحمايــة
الشــخصية المناســبة وتشــمل:
الخوذة الواقية ،الســترة الفوســفورية ،أحذية الســامة
إتبــع الخطــوط الملونــة للتوجــه مباشــرة إلــى مركــز التوثيــق أو
مكتــب إصــدار تصاريــح الدخــول.
ّ
تصلــي تحــت الشــاحنة وكمــا يمنــع طهــي الطعــام
ال تنــم أو
ضمــن حــدود المينــاء ويمنــع مبيــت الشــاحنات فــي المينــاء.
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مرافــئ أبوظبــي  -معاييــر الصحــة والســامة
والبيئــة :تحميــل وتفريــغ الحاويــات

للحفــاظ علــى ســامة أفــراد الفريــق األمنــي المتواجــد عنــد

القيمــة أثنــاء القيــادة فــي المواقــف
هــذه بعــض النصائــح
ّ
المخصصــة للشــاحنات:

الشــاحنة التــي أمامــك .يجــب اســتخدام فرامــل الوقــوف التــام

ينبغــي مراعــاة الحــذر عنــد الرجــوع بمؤخــرة الشــاحنة إلــى المــكان
المخصــص للتحميــل والتفريــغ.

إحــرص علــى القيــادة اآلمنــة والتأنــي وتوقــع حــاالت حركــة المرور.

يتعيــن علــى
توقــف المقطــورة التــام بالشــكل الصحيــح،
بعــد ّ
ّ
الســائق إرتــداء معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة قبــل
مغــادرة قمــرة القيــادة ومــن ثــم فتــح أقفــال الحاويــة .وعلــى
الســائق أن يتوجــه إلــى الكشــك بعــد ذلــك لتمريــر البطاقــة
اإللكترونيــة الخاصــة بــه ثــم اتبــاع التعليمــات التــي يتلقاهــا.
عندمــا تضــئ لوحــة «انتظــر داخــل الكشــك» باللــون األحمــر،
يتعيــن علــى الســائق البقــاء لحيــن انتهــاء الرافعــة مــن عملهــا
وعــدم المغــادرة قبــل إضــاءة لوحــة «خــروج» باللــون األخضــر.
عندمــا تضــئ لوحــة «خــروج» ،يتعيــن علــى الســائق مغــادرة
الكشــك وإحــكام قفــل الحاويــة ثــم االنتقــال إلــى المرحلــة
التاليــة .ال تتــرك المــكان المخصــص لوقوفــك داخــل الكشــك
قبــل أن يضيــئ اللــون األخضــر .تأكــد مــن إحــكام جميــع
األقفــال .إن عــدم االلتــزام بهــذه اإلجــراءات قــد يتســبب فــي
حــوادث خطيــرة.

متابعة الرحلة
البوابــات األمنيــة ،يرجــى تــرك مســافة  3أمتــار بينــك وبيــن
أثنــاء االنتظــار عنــد البوابــات األمنيــة.

تجنــب التغييــر المفاجــئ فــي االتجــاه أو الفرملــة الســريعة.

عنــد تغييــر المســرب ،إحــرص علــى االنتقــال الســلس وتحقــق
مــن حركــة المركبــات مــن حولــك .إســتخدم مصابيــح اإلشــارة

لتحديــد اتجاهــك وتفحــص المنطقــة المخفيــة قبــل االنتقــال
وحافــظ علــى ســرعتك عنــد تغييــر المســرب .تجنــب اعتــراض
الطريــق علــى الســائقين اآلخريــن .تجاهــل الــرد علــى أي إيحــاء غيــر

مهــذب مــن ســائقين آخريــن .اكتفــي بايمــاءة اعتــذار إذا ارتكبــت
خطــأ مــا أثنــاء القيــادة.

ال تــرد بالمثــل علــى التصرفــات العدوانيــة مــن الســائقين اآلخريــن

وتحلــى بالصبــر .لتجنــب حــوادث اإلنقــاب أو إنــزالق الشــاحنة،
إحــذر اإلنعطــاف الســريع أو الفرملــة المفاجئــة أثنــاء القيــادة.

كم ــا يتعي ــن عل ــى جمي ــع الس ــائقين االلت ــزام ب ــكل القواع ــد
والتعليمـــات اإلضافيـــة للســـامة التـــي تصـــدر عـــن
مرافئ أبوظبي.
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تعليمـــات هامـــة للحـــد مـــن حـــوادث اإلنقـــاب أو انـــزالق
الشـــاحنات:
ٍ
كاف مــن الراحــة بيــن
تجنــب اإلجهــاد واحصــل دائمـ ًـا علــى قســط
الرحــات التــي تقــوم بهــا .يجــب تثبيــت الحمولــة وحــزم البضائــع
بإحــكام لتجنــب انزالقهــا أثنــاء تحــرك الشــاحنة .تجنــب اإلنشــغال
والتشــتت الذهنــي أثنــاء قيــادة الشــاحنة وحافــظ علــى ســامة
تركيــزك .فيمــا يلــي أكثــر عوامــل تشــتيت االنتبــاه شــيوعا
بيــن الســائقين والتــي يجــب تجنبهــا مثــل :اإلرهــاق ،إســتخدام
الهاتــف المتحــرك أو التحــدث مــع الــركاب،
إســتخدام الراديــو أو قــراءة خرائــط تحديــد المواقــع وكذلــك
األكل ،الشــرب والتدخيــن .عنــد االقتــراب مــن تقاطــع الطــرق،
هــدئ الســرعة والتفــت فــي كال اإلتجاهيــن حتــى لــو كانــت
اإلشــارة الضوئيــة خضــراء ،وال تقطــع اإلشــارة الحمــراء مطلقـ ًـا.
عنــد حــاالت الفرملــة المفاجئــة أو أيــة ظــروف غيــر طبيعيــة
أخــرى ،تحقــق مــن ســامة البضائــع المحمولــة فــي أقــرب مــكان
آمــن للوقــوف .وعنــد مغــادرة موانــئ أبوظبــي ،يرجــى اإللتــزام
بقواعــد وتعليمــات المــرور المتبعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .توقــع غيــر المتوقــع ،وحافــظ علــى أســلوب القيــادة
اآلمنــة دائمـ ًـا.

ليال
نصائح السالمة أثناء القيادة ً
قبل قيادة مركبتك في الليل ،تأكد من سالمة المركبة وتفحص
المصابيح األمامية والخلفية ومصابيح اإلشارة وحافظ على
نظافة النوافذ من الداخل والخارج.
تأكد من إضاءة المصابيح األمامية للشاحنة واحرص على
سالمة توجيهها .تشغيل المصابيح األمامية على المستوى
المنخفض عند القيادة خلف المركبات األخرى دليل احترامّ .
قلل
من سرعة الشاحنة واحرص على زيادة مسافة األمان بينك وبين
المركبة التي أمامك .وعند الشعور بالتعب أواإلرهاق ،توقف
قليال لتناول وجبة خفيفة وقم بتأدية بعض التمرينات قبل
ً
اإلستمرار في القيادة .وإذا شعرت باإلجهاد المفرط ،توقف عن
ٍ
قسط من الراحة.
القيادة للحصول على
عن ــد االقت ــراب م ــن بواب ــة المين ــاء ،يرج ــى اس ــتخدام الض ــوء
المنخفـــض للمصابيـــح األماميـــة للمركبـــة حتـــى ال تعيـــق
عم ــل موظف ــي األم ــن.

نقل ومناولة المواد الخطرة ً
تأكد من قراءة الجداول الخاصة بالفصل بين المواد الخطرة
وتمييزها وتوصيات النقل والتخزين لتلك المواد.
تحمل كل فئة مجموعة محددة من العالمات الفارقة وتأتي
وتصنف حسب اللون.
ّ
«معين»
جميع الملصقات على شكل
ّ
تأكد من وجود الملصقات التحذيرية بشكل واضح على جميع
جوانب الشحنة .يرجى اتباع تعليمات الوقاية الواردة في ملصق
بيانات السالمة للمواد الخطرة .وفي حالة حدوث انسكاب أو
فورا وإبعاد األشخاص عن الخطر  -إال إذا
تسريب ،بادر باإلبالغ ً
ً
مدربا على التعامل مع المواد الخطرة – وقم بإبالغ غرفة
كنت
التحكم عند حدوث تسرب للمواد الخطرة.
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الدخــول إلــى ،أو العمــل فــي محطــة فــرز
الحاويــات وســاحة تفتيــش الشــحنات الــواردة
والصــادرة
يســمح فقــط للزائريــن أو المتعاقديــن المفوضيــن باســتالم
أو تســليم البضائــع بالدخــول إلــى مكاتــب الجمــارك وموانــئ

أبوظبــي.

ســيرا علــى األقــدام باتبــاع
يمكــن الوصــول إلــى المكاتــب
ً

حــارات المشــاة المخصصــة داخــل المنطقــة المظللــة فقــط.
منعــا باتً ــا الدخــول إلــى منطقــة العمليــات داخــل وخــارج
ويمنــع ً
المنطقــة المظللــة لمحطــة فــرز الحاويــات .ويســمح بالدخــول

إلــى ســاحات تفتيــش الحاويــات الــواردة  /الصــادرة فقــط برجــوع
مؤخــرة الشــاحنة نحــو رصيــف الحاويــات بعــد التأكــد مــن خلــو
ً
تمامــا وتأكــد مــن إيقــاف الشــاحنة
منصــة التحميــل والتفريــغ

فــي الموقــع المخصــص.
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المقدمة
يســلط القســم التالــي مزيـ ً
ـدا مــن الضــوء علــى األنظمــة والتعليمــات الخاصــة بالمتعاقديــن
 /والعمــال لضمــان ســامة بيئــة العمــل فــي جميــع األوقــات .ويتوجــب علــى جميــع
العامليــن والمتعاقديــن التقيــد التــام بهــذه التعليمــات.

الدخول إلى المواقع
يجــب التقيــد باســتخدام الطــرق المخصصــة للوصــول إلــى
مواقــع العمــل.
تأكــد مــن عــدم وضــع العوائــق فــي الممــرات أو إغالقهــا قبــل
إعــداد طريــق بديلــة «تحويلــة» .كمــا يمنــع إغــاق أي طريــق قبــل
الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن قســم الخدمــات الفنيــة
التابــع لموانــئ أبوظبــي.
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تصريح مباشرة العمل

تقييم المخاطر

نظــام تصريــح مباشــرة العمــل نظــام رســمي مكتــوب يهــدف
إلــى الحــد مــن المخاطــر التــي تهــدد الســامة أو قــد تعيــق ســير
األعمــال التشــغيلية وهــو نظــام إلزامــي لجميــع األعمــال التــي
تتضمــن أي مــن األنشــطة التاليــة:

يتعهــد المتعاقــدون بــأن يقــوم المشــرف علــى األعمــال بإطــاع
الموظفيــن ضمــن فريقــه علــى األمــور التاليــة قبــل بــدء العمــل:

تزويـد الوقـود والزيـوت ونقلهـا ،الغـوص ،أعمـال اللحـام ،أعمـال
مجسـات
تتطلـب اإليقـاف الطـارئ ألنظمـة الطـوارئ مثـل
ّ
الكشـف عـن الغـاز والحرائـق ،العمـل فـوق المـاء خـارج بـدن
السـفينة ،األعمـال الكهربائيـة ،فصـل الطاقـة الكهربائيـة،
العمـل فـي األماكـن المرتفعـة ،تنظيـف الجـزء السـفلي مـن بدن
السـفن ،الدخـول إلـى المواقـع المحصـورة ،التجريـف والحفـر.

طبيعــة العمــل ،المخاطــر المتوقعــة وآثارهــا ،اإلجــراءات الواجــب
اتباعهــا لمنــع أو تقليــل المخاطــر إلــى الحــد األدنــى المقبــول
ً
عمليــا ،أســاليب العمــل اآلمنــة الواجــب اتباعهــا ،شــروط
الحصــول علــى تصريــح مباشــرة العمــل ،إجــراءات اإلســتجابة
والتأهــب لحــاالت الطــوارئ المعتمــدة مــن موانــئ أبوظبــي.
علــى المتعاقديــن تحديــد المخاطــر وأســبابها ،عواقبهــا ،تأثيرهــا

علــى األشــخاص والممتلــكات والبيئــة المحيطــة أوعلــى
سمعة الشركة.
يجــب حســاب مؤشــر الخطــورة باســتخدام مصفوفــة تقييــم
المخاطــر النوعيــة أو شــبه الكميــة.

اآلليات والمعدات
يمنـــع مباشـــرة أي عمـــل قبـــل الحصـــول علـــى تصريـــح
رســـمي ُم ّ
وقـــع مـــن قبـــل الموظـــف المفـــوض فـــي
موانـــئ أبوظبـــي
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يتعهــد المتعاقــدون بــأن يقــوم المشــرف علــى األعمــال
بإطــاع الموظفيــن ضمــن فريقــه علــى األمــور التاليــة قبــل
بــدء العمــل:
يجــب التأكــد مــن أن جميــع المعــدات واآلليــات صالحــة
للعمــل وآمنــة لإلســتخدام .يجــب توفيــر مــكان مناســب
لتخزيــن األدوات والمعــدات ،ووضــع ملصــق «صالــح
لإلســتخدام» علــى جميــع األجهــزة الكهربائيــة المســتعملة فــي
الموقــع .يمنــع توصيــل أي إمــدادات كهربائيــة مؤقتــة دون
موافقــة مكتــب التصاريــح وقســم الخدمــات الفنيــة التابــع
لموانــئ أبوظبي.يجــب حســاب مؤشــر الخطــورة باســتخدام
مصفوفــة تقييــم المخاطــر النوعيــة أو شــبه الكميــة.
الكتيب التعريفي لليوم األول  -العاملين والمتعاقدين 31

معدات الرفع

العمل فوق الماء خارج بدن السفينة

المعــدة والحمولــة
يجــب وضــع عالمــة تعريــف لتحديــد رقــم
ّ

الهــم بســترة نجــاة إذا تطلــب
عم ِ
يلتــزم المتعاقــدون بتزويــد ّ
متصلــة
عملهــم فــوق المــاء ذلــك باإلضافــة إلــى أطــواق نجــاة ّ

القصــوى للتشــغيل اآلمــن.
5 TONS
MAX LIMIT

يمنـع اسـتخدام أي مـن المعـدات لرفـع حمولـة أكثـر مـن الحـد
ً
دائمـا علـى عـدم تجـاوز الحـد األقصـى للحمولـة
اآلمـن .إحـرص

يتعيـن اإلسـتعانة بأحزمـة السلامة عندمـا يتطلـب األمـر القيـام

المواد الخطرة

الضوضاء والتعرض للحرارة

عنـد نقـل المـواد الخطـرة أو مناولتهـا ينبغـي نقـل أقـل كميـة

إذا ّ
تطلــب األمــر إدخــال معــدات إلــى موانــئ الشــركة ،يتوجــب

المقـررة.

ممكنـة مـن المـواد إلـى مواقـع العمـل.

ويجـب تخزيـن المـواد الخطـرة بشـكل آمـن وتثبيتهـا بإحـكام
ووضـع ملصقـات تحذيريـة يتـم تثبيتهـا علـى مواقـع التخزيـن.
ومـن الضـروري توفيـر طفايـات حريـق مناسـبة لطبيعـة المـواد

الخطـرة المخزنـة فـي الموقـع.

يتحمـل المتعاقدون مسـؤولية إبلاغ العاملين معهم وتوجيههم
وتدريبهـم حـول كيفيـة التعامـل اآلمـن بمـا يتناسـب مـع طبيعـة

المـواد الخطـرة .ويمنـع تفريـغ المـواد الخطـرة أو سـكبها علـى

األرض أو فـي مصـارف الميـاه.
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بحبــل آمــن.

بعمـل علـى ارتفـاع يزيـد عـن متريـن للحـد مـن مخاطـر السـقوط.

علــى المتعاقــدون ضمــان عــدم تجــاوز المعــدات لمســتويات
ً
عمليــا.
الضوضــاء المقبولــة ضمــن الحــد األدنــى المقبــول

ويتعهــد المتعاقــدون بتوفيــر المرافــق المناســبة أثنــاء العمــل
فــي الطقــس الحــار للحــد مــن اآلثــار الســلبية للتعــرض للحــرارة

وال يقتصــر األمــر علــى توفيــر ميــاه الشــرب البــاردة والســوائل

فقــط ،بــل عليهــم توفيــر مناطــق ُمظللــة للراحــة تضــم دورات

الميــاه ومرافــق لإلســتحمام.

يجب إبالغ إدارة الصحة ،السالمة والبيئة في موانئ أبوظبي عن

جميع اإلصابات الناجمة عن التعرض الزائد للحرارة فور حدوثها.
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معدات الحماية الشخصية

المرافق والخدمات

يلتـزم المتعاقـدون بتوفيـر جميـع معـدات الحمايـة الشـخصية

يلتـزم المتعاقـد بتوفيـر دورات الميـاه وأماكـن لإلسـتحمام

الضروريـة للعامليـن لديهـم.

ويتعيــن علــى األفــراد العامليــن إرتــداء معــدات الحمايــة

الشــخصية الخاصــة بهــم وتخزينهــا بشــكل مناســب .يجــب

المحافظــة علــى ســامة معــدات الحمايــة الشــخصية وينبغــي

اســتبدالها فــي حالــة التلــف.

ويتحمـل مسـؤولية صيانتهـا والمحافظـة علـى جاهزيتهـا
لإلسـتخدام حسـب المسـتويات المعتمـدة فـي موانئ أبوظبي.
يجـب تخصيـص أماكـن مظللـة لتنـاول األطعمـة وال يسـمح

بتنـاول المأكـوالت فـي مواقـع العمـل .يجـب التخلص مـن بقايا

األطعمـة علـى الفـور بطريقـة صحيـة لمنـع تراكـم النفايـات.

اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ

البيئة

يتحمــل المتعاقــد وإدارتــه مســؤولية إســتيفاء جميــع أفــراد

ينبغـــي اإلمتثـــال للوائـــح التنظيميـــة واإلرشـــادات البيئيـــة

فريــق العمــل لشــروط اللياقــة الصحيــة كمــا يتحمــل مســؤولية
دفــع أي نفقــات طبيــة مترتبــة عــن التعامــل مــع إصابــات العمــل.

الكتيـــب التعريفـــي.
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا
ّ

يرجـى التأكـد مـن تخصيـص حاويـة ومنطقـة محـددة للتخلـص

مـن النفايـات والحصـول علـى تصريـح رسـمي للتخلـص مـن
النفايـات الخطـرة .مـن الضـرورة المحافظـة علـى نظافـة مناطق

العمـل مـن التلـوث وتجنـب أي تسـرب للمـواد الخطـرة.

كمـا يجـب إزالـة كل المعـدات والمـواد وتنظيـف الموقـع فـور

االنتهـاء مـن األعمـال وقبـل المغـادرة.
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الحريق

التبليغ عن الحوادث واإلصابات

يتعيــن علــى المتعاقــدون إتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمواجهــة

بــادر باالتصــال بغرفــة التحكــم التابعــة لموانــئ أبوظبــي لإلبــاغ

ويتعهــد المتعاقــدون بتوفيــر األنــواع المالئمــة مــن طفايــات

يجــب إبــاغ إدارة الصحــة ،الســامة والبيئــة فــي موانــئ أبوظبــي

أفــراد العمــل معرفــة اإلجــراءات الصحيحــة الواجــب إتباعهــا فــي

كمــا يجــب تقديــم تقريــر كامــل خــال  24ســاعة مــن وقــت

الحرائــق أثنــاء تنفيــذ العمــل.

الحريــق والتدريــب الــازم علــى إســتخدامها كمــا يتعيــن علــى

حــال تفعيــل إنــذار الحريــق وآليــة إخــاء الموقــع.

عــن جميــع حــاالت الطــوارئ أو الحرائــق 800112

عــن اإلصابــات والحــوادث الخطــرة واإلصابــات الهــادرة للوقــت،

التبليــغ عــن الحــوادث أو اإلصابــات.

يتعيــن علــى العامليــن معرفــة مواقــع جــرس اإلنــذار ،منافــذ

ويتعين إبالغ إدارة الصحة ،السالمة والبيئة في موانئ أبوظبي

الطــوارئ.

غير اآلمنة والحوادث التي لم ينتج عنها إصابات أو أضرار.

الخــروج ،أبــواب الطــوارئ ،أقــرب مــكان للتجمــع ومعرفــة أرقــام

عن جميع اإلصابات الطفيفة ،والتصرفات الخطرة ،بيئة العمل

اإلجــراءات المتبعــة في حاالت الحرائق:
ً
فورا عن العمل
توقــف
	ســارع بإيقــاف تشــغيل جميــع األجهــزة الكهربائيــة
وإغــاق صمامــات الغــاز واســطوانات األكســجين.
	قــم بإطــاق جــرس اإلنــذار عــن طريــق تحطيــم الزجــاج
الواقــي أو بــادر باالتصال برقم الطوارئ.

	قــم بتحذيــر األشــخاص المهدديــن فــي

مواقــع الخطــر قبــل مغــادرة الموقــع
وذلــك عبــر ممــرات الطــوارئ المحــددة
وإتبــاع تعليمــات الســامة الــواردة فــي هــذا
لكتيــب .
ا ّ
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الملخص
تعنــى موانــئ أبوظبــي بســامتك وتشــجع علــى الممارســات اآلمنــة لضمــان اإلنتاجيــة.
ً
دائمــا أن صحتــك وســامتك هــي أهــم أولوياتنــا.
وتذكــر

المقدمة التعريفية العامة
	إحــرص علــى حمــل تصــرح الدخــول وبطاقــة الهويــة وبطاقــة التأميــن فــي جميــع
األوقــات.
ال تحــاول مخالفــة القواعــد واللوائح التنظيميــة وينصح بالقيادة اآلمنة.
إلتــزم الحــرص والمســؤولية في تصرفاتــك وحافظ على البيئة.

الملخص

قــم باإلبــاغ عــن جميع أنواع الحوادث واإلصابات.
إحفــظ أرقام الطــوارئ الخاصة بموانئ أبوظبي.

سائقو الشاحنات
عائالتكــم بانتظــار عودتكــم ســالمين ،لذا يرجى االنتباه إلى اآلتي:
اإللتزام بإرشــادات الســامة أثناء القيادة في ســاحات المواقف.
	اإللتــزام بأنظمــة وتعليمــات تحميــل وتفريــغ البضائــع والقيــادة بحــذر أثنــاء الليــل وخــال
فصــل الشــتاء.

التعامــل بحذر مــع جميع المواد الخطرة.
	إحتــرام ممارســات العمــل داخــل محطــة فــرز الحاويــات وســاحة تفتيــش الشــحنات
الــواردة والصــادرة.

مالحظة :إقطع هذا الجزء من الكتيب وإحتفظ به في محفظتك طوال الوقت لسهولة تذكر هذه
التعليمات واإلرشادات.
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المتعاقدون وفرق العمل
	يجــب علــى المتعاقــد وموظفيــه العمــل وفــق المعاييــر والسياســات المتبعــة فــي
موانــئ أبوظبــي.
	التأكــد مــن عــدم تعريــض الموظفيــن والعمــال لخطــر اإلصابــة وتقييــم حجــم المخاطــر
قبــل الشــروع فــي أي عمــل.

	التأكــد مــن الحصــول علــى تصريــح مباشــرة العمــل الرســمي قبــل تنفيــذ أيــة أعمــال قــد
تنطــوي علــى مخاطــر.

اإللتــزام بأنظمــة وقوانيــن النقــل والتنقل اآلمن ضمــن المواقع المصرح بها فقط.
الحفــاظ علــى صالحيــة اآلليات والمعدات لضمان اإلســتعمال اآلمن.
اســتخدام المعــدات واآلليــات المعتمدة والمرخصة فقط.
إرتداء معدات الحماية الشــخصية المناســبة والمالئمة للعمل.
المحافظــة علــى نظافة بيئة العمل.
إجراء التدريبات الدورية لطاقم العمل حول إرشــادات الصحة والســامة والبيئة.
	توافــر تصاريــح مباشــرة العمــل فــي المواقــع للتحقــق منهــا فــي جميــع األوقــات
وعند الطلب.
	اإللتــزام بنظــام إعــداد تقاريــر الحــوادث واإلصابــات وإجــراءات التبليــغ المتبعــة فــي
موانــئ أبوظبــي.

نتمنــى أن تحظــى بتجربــة مميزة ،ناجحة وآمنة طوال
فتــرة تواجــدك في موانئ أبوظبي.
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