
أمراض الناجمة من 
الحرارة المرتفعة في العمل

تعرف على الحقائق
طالب بالحمایة

معلومات حول أمراض الحرارة وكیفیة تقلیل 
المخاطر في العمل. تصفح من خالل
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تأثر األمراض الناجمة عن الحرارة على كل من 
العاملین في الداخل والخارج

تأثر األمراض الناجمة عن الحرارة على كل من 
العاملین في الداخل والخارج

تعرف على الحقائق: مشاكل 
العمال المتعلقة بالحرارة 

تقتل الحرارة العمال وتسبب لھم   •
األمراض كل یوم.

یمكن الوقایة من األمراض المرتبطة   •
بالحرارة.

من غیر القانوني ألصحاب العمل   •
تعریض العمال للمخاطر المرتبطة 

بالحرارة.
یمكن العثور على مخاطر الحرارة في   •

العدید من الوظائف الداخلیة 
والخارجیة المختلفة.
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تأثر األمراض الناجمة عن الحرارة على كل من 
العاملین في الداخل والخارج

تأثر األمراض الناجمة عن الحرارة على كل من 
العاملین في الداخل والخارج

الصناعات عالیة الخطورة لإلجھاد 
الحراري

الزراعة،  •
البناء (إصالح الطرق والسقوف   •

خاصة) ،
تسلیم الطرود،  •

التنقیب عن النفط والغاز  •

المخابز والمطابخ والمغاسل ،  •
المرافق الكھربائیة (خاصة غرف   •

الغالیات) ،
مصانع ومسابك الحدید والصلب ،  •
التصنیع بمصادر الحرارة المحلیة   •

الساخنة مثل األفران ،
التخزین  •

یمكن أن یحدث التعرض 
للحرارة الخطرة في الداخل أو 
في الھواء الطلق ، ویمكن أن 

یحدث خالل أي موسم إذا كانت 
الظروف مناسبة ، ولیس فقط 

أثناء موجات الحرارة.

تشمل عوامل الخطر المھنیة 
ألمراض الحرارة النشاط البدني 

الشاق ، والظروف البیئیة 
الدافئة أو الحارة ، وعدم التأقلم 
، وارتداء المالبس التي تحمل 

حرارة الجسم

المھن في الھواء الطلق

المھن الداخلیة
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تعرف على العالمات التحذیریة لألمراض 
المتعلقة بالحرارة

تعرف على العالمات التحذیریة لألمراض 
المتعلقة بالحرارة

أعراض أمراض 
الحرارة

اإلغماء والدوخة  •
صداع  •

الغثیان والقيء  •
التشنجات العضلیة  •

تسارع في ضربات القلب  •
ضعف وتشنجات  •

بشرة جافة ,محمرة أو ساخنة أو   •
متعرقة

الحرارة یمكن أن تقتل
في حالة الشك ، اتصل بالرقم 911
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تحدید مخاطر الحرارةتحدید مخاطر الحرارة

عمل خارجي.  •
المھام الجسدیة الثقیلة.  •

مالبس ومعدات الحمایة   •
المرھقة.

العمل في األماكن الضیقة.  •
الوظائف الساخنة في الداخل -   •
مثل العمل في المطبخ أو غرفة 

المرجل أو مرفق الغسیل أو 
المستودع.
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اإلسعافات األولیة ألمراض الحرارةاإلسعافات األولیة ألمراض الحرارة

اصطحب العامل إلى مكان أكثر برودة (الظل أو تكییف   •
الھواء).

بردھم على الفور:  •

ال تترك العامل بمفرده ، فقد تتدھور حالتھ بسرعة.  •
إذا كنت في شك ، اتصل بالرقم 911.  •

قم بغمرھم في الماء البارد مع الثلج إذا كان   o
ذلك متاًحا.

قم بإزالة مالبسھم الخارجیة ، وخاصة   o
المالبس الثقیلة / الواقیة.

استخدم أكیاس الثلج أو المناشف الباردة   o
المبللة على الرأس والرقبة والجذع واإلبطین 

واألربیة.
استخدم مروحة لتدویر الھواء من حولھم.  o
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احِم نفسك وزمالؤك من اإلجھاد 
الحراري

احِم نفسك وزمالؤك من اإلجھاد 
الحراري









حافظ على شرب الماء - اشرب الكثیر من الماء 
(لیس الصودا أو مشروبات الطاقة أو الكحول).

خذ فترات راحة بعیًدا عن الحرارة (الظل أو تكییف 
الھواء ھو األفضل).

ارتدي قبعة وثوبًا للحرارة.

یجب على زمالء العمل التحقق من بعضھم البعض 
بحثًا عن عالمات اإلجھاد الحراري.

اسمح للعمال الجدد أو العائدین بالتعود على الوظیفة 
(زیادة الوقت بنسبة 20٪ یومیًا) لبناء التحمل.

افھم كیف تؤثر العوامل األخرى مثل مستوى النشاط 
والمالبس / معدات الحمایة والرطوبة على تحمل 

الحرارة.
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ماذا یمكن أن یفعل العمالماذا یمكن أن یفعل العمال
تعرف على أمراض الحرارة وكیفیة الوقایة منھا.  .1

تبادل األفكار حول مخاطر مكان عملك.  .2
وثق ما حدث.  .3

تشكیل لجنة الصحة والسالمة.  .4
اجمع معلومات االتصال من جمیع زمالئك في   .5

العمل.
اختر كیفیة التواصل مع بعضكم.  .6

التخطیط واالستراتیجیة لكیفیة عرض مخاوفك   .7
على اإلدارة.

قوموا بتحدید األولویات معًا.  .8
كمجموعة ، اطلب من صاحب العمل تنفیذ   .9

أولویاتك.

تعرف على المزید
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مطالب مكان العمل النموذجيمطالب مكان العمل النموذجي

یتم تطویره بمدخالت من العمال.  •
قم بتضمین أحكام لتوفیر فرص للعمال للحصول على   •

الماء والراحة والقدرة على التبرید بانتظام.
قم بتضمین ضوابط ھندسیة وإداریة لتخفیف الحرارة   •
(مثل منطقة مظللة لفترات الراحة و / أو االحتیاطات 

للعمال الجدد أو أولئك العائدین من إجازة طویلة).
یجب أن یكون لدى صاحب العمل طرق لتقییم اإلجھاد   •

الحراري الكلي (درجة الحرارة + النشاط + عوامل 
أخرى خاصة بمجال عملك).

التأكد من حصول جمیع العاملین والمشرفین واإلدارة   •
على تدریب على الخطة ومحتویاتھا.

یجب أن یكون لدى صاحب العمل خطة مكتوبة لحمایة العمال من 
أمراض الحرارة. یجب أن تكون الخطة:

تعرف على المزید
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 (OSHA) یتطلب من إدارة السالمة والصحة المھنیة
وضع معیار قابل للتنفیذ لحمایة العمال في البیئات شدیدة 

الحرارة.

ستشمل التدابیر فترات راحة مدفوعة األجر في األماكن 
الباردة ، والوصول إلى المیاه ، والقیود على الوقت الذي 

یتعرض فیھ للحرارة ، واالستجابة لحاالت الطوارئ للعمال 
المصابین بأمراض مرتبطة بالحرارة.

یوجھ أصحاب العمل لتوفیر التدریب لموظفیھم على عوامل 
الخطر التي یمكن أن تؤدي إلى أمراض الحرارة ، 

وإرشادات حول اإلجراءات المناسبة لالستجابة لألعراض.

 Asuncion Valdivia Heat Illness and قانون
:Fatality Prevention

طالبوا بالحمایة من الكونغرس و 
OSHA

طالبوا بالحمایة من الكونغرس و 
OSHA

تعرف على المزید
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للمزید من المعلومات قم بزیارة

یجب أن یكون العمال دائًما جزًءا 
من تطویر خطة الوقایة من اإلجھاد 

الحراري واالستجابة لھ

ھنالك قوة في العدد! اتخذ إجراءات جماعیة: 
یجب أن یتم تسلیم المطالب إلى صاحب العمل 
للحصول على الحمایة مع زمالئك في العمل ، 

ولیس بمفردھم.
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