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العمل                  الشخصية أثناء السالمة   
ليسهل       على توفير معدات اإلسعاف األولية في مواقع العمل حرص صاحب العمل  . 1

.                              البسيطة والطارئةالتعامل مع اإلصابات   

   إبعاد المواد الكيماوية والمواد القابلة لالشتعال عن أماكن تجمع العمال وحفظها في مكان . 2

فيهاُيشكل خطراً على المصانع والمنشآت والعاملين مناسب بحيث ال      

لتوعية العاملين  والسالمة المهنية في كل منشأة، شخص مطلع ومشرف للصحة وجود . 3

.في حال حصول الحوادثالسالمة وتوفرمتطلبات بمفهوم السالمة المهنية   

تنفيذ التمارين المختلفة للعاملين من أجل إكسابهم الخبرات الكافية للتعامل مع الحوادث عند . 4

. وقوعها  

دورات للمشرفين على العمل والعاملين وذلك من خالل التنسيق والتواصل الدائم مع عقد .5

.جهاز الدفاع المدني للصحة والسالمة المهنية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للجميع  

 
 



امور  يجب عملها وتوفرها في الشخص الذي يعمل في الصناعات 

 الغذائيه                                  
القيام بعمل فحص طبي لتقييم الحالة الصحية  للعامل وخلوه من االمراض المعديه                    .1    

                                           

دوري                                                                           فحص طبي عمل . 2              

                                     األولية على عالج الحاالت الطارئة  على اإلسعافات تدريب . 3

الالزمه                                                                      واألدوية توفرالمعدات .4  

.توفير الشروط الصحية في أماكن حفظ وإعداد وتناول الطعام                                    .5   

                                    المياه وتوفير دورات الصالحة للشرب واالغتسال، توفير المياه .6

.              كافة المستوياتتثقيف العاملين صحيا عن الممارسات الخاطئه والصحيحه وعلى .7  

إنشاء ملف طبي خاص لكّل عامل يحتوي على معلومات العامل الشخصية، ونوع عمله، وحوادث . 8

.                                                      وإصابات العمل، واإلجازات المرضية وغيرها  

 
 



يجب توفير المالبس الواقيه والنظيفه للعاملين في قطاع 

االغذيه باالضافه الى تغطية الشعر وارتداء الكفوف 

والمريول والمتابعه المستمره للنظافه الشخصيه ومع 

  المراقبه لسلوكيات الشخص اليوميه


