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المقدمة
فــي هــذا الدليــل نحــاول أن نقدم بعــض النصائح واإلجــراءات الوقائية واإلرشــادات التوعوية لتحســين
الوضــع الصحــي فــي الســكن الجماعــي لألفــراد ،حيــث أن مــن المتوقــع أن كل ســكن جماعــي يحتــاج
الــى مثــل هــذا الدليــل ويفضــل االطــاع عليــه قبــل تصميــم الســكن او قبــل تنفيــذ اعمــال الترميــم
والتحديــث علــى أي ســكن عمالــة.
يعــزز هــذا الدليــل الصحــة والســامة المهنيــة فــي الســكن الجماعــي لألفــراد وهــو مصمــم ليكــون
مرجعـ ًـا إرشـ ً
ـاديا للمديريــن والمشــرفين و المــاك والســاكنين ،وأي شــخص يشــارك فــي تنفيــذ او إدارة
ســكن جماعــي.
وقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن خــال االعتمــاد علــى نهــج إدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بمســاكن
العمــال الجماعيــة وســامتها  -وهــي عمليــة استشــارية لتحديــد المخاطــر وتقييمهــا والســيطرة عليهــا
قــدر اإلمــكان ،حيــث ســوف يســاعدك هــذا الدليــل علــى كيفيــة الســيطرة علــى المخاطــر بحســب تنــوع
تصاميــم الســكن الجماعــي.
ً
دائما واضحة مثل تلك الموجودة في المصانع أو الموانئ
كما ان المخاطر قد ال تكون
أو المستشــفيات وغيرهــا ،حيــث يواجــه العاملــون فــي ســكنهم ً
أيضــا مجموعــة مــن مخاطــر الصحــة
والســامة المهنيــة ،بمــا فــي ذلــك ســوء تصميــم موقــع الســكن ،وقــدم عمــر المبنــى ،وعــدم وجود
وســائل ســامة ،واإلضــاءة غيــر الكافيــة ،والتهويــة الغيــر كافيــة ،ومناطــق الســكن الضيقــة ،ونقــص
المرافــق ،وانتشــار الضوضــاء فــي ســكن العمالــة ونقــص وســائل إطفــاء الحريــق وغيرهــا.
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مبادئ توجيهية
• ســوف يســتعرض هــذا الدليــل االشــتراطات الصحيــة لجميــع أنــواع الســكن الجماعــي لألفــراد سـ ً
ـواء
داخــل العمــران او خارجــة كمــا انــه ســوف يكــون هنــاك معلومــات مهمــة للشــركات واالفــراد عــن
كيفيــة تقييــم جــودة الســكن.
• هنــاك ذكــر للمصــادر المشــابهة لهــذا الدليــل لكي يتســنى االســتفادة منهــا لتصميم وإدارة ســكن
العمالة.
• الهــدف ان تكــون جميــع أنــواع الســكن الجماعــي لألفــراد صحيــة وســليمة وخاليــة مــن االمــراض
واالوبئــة وآمنــة للســكن.
 .1المسكن الصحي
• أي برنامــج إســكاني صحــي وفقـ ًـا للشــروط الصحيــة المعتمــدة مــن قبــل الجهــات الحكومية المشــرفة
علــى التفتيــش علــى ســكن العمالــة  -إيجــار أو ملكيــة  -يتــم تمويلــه أو مســاعدته مــن قبــل صاحــب
العمــل.

 .2سكن العمالة
• هــو أي برنامــج ســكني فــردي او جماعــي ينشــأ إليــواء العامليــن مطابــق لمتطلبــات الســكن
الجماعــي لألفــراد الصحــي فــي داخــل محيــط المنشــأة او خارجهــا ســواء كان قريــب منهــا او بعيــد.
 .3تقييم العمران
• ينبغــي أن تتوفــر فــي المبنــى متطلبــات واشــتراطات كــود البنــاء الســعودي فــي حالــة إنشــاء
ســكن جماعــي لألفــراد.
• ينبغــي أن تتوفــر شــروط وزارة الشــؤون البلديــة و القرويــة و اإلســكان
على التراخيص المطلوبة لسكن العمالة.

4

هيئة الصحة العامة – اإلدارة التنفيذية للصحة والسالمة المهنية

مــع الحصــول

االثار المترتبة للسكن الجماعي لألفراد
• عندمــا يتــم تحديــد الحاجــة إلــى توفيــر ســكن للعمالــة ،فمــن المهــم النظــر فــي كيفيــة تأثيــر ذلــك
علــى المجتمعــات المحيطــة.
• قد يكون هذا التأثير مرتبط بمرحلة إنشاء المساكن للعمالة أو حتى أثناء تشغيلها.
• ينبغــي تحديــد وتقييــم المخاطــر المتعلقــة بمســاكن العمــال كجــزء مــن تقييــم األثــر البيئــي
واالجتماعــي لتلــك المســاكن ومــن الممكــن اســتخدام هــذا التقييــم لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســهيل
التواصــل بيــن القــوى العاملــة غيــر المحليــة والمجتمعــات المحليــة أو تقليلــه.

 .1تأثيرات خالل مرحلة البناء وإقامة المساكن
	• ينبغــي تحديــد اآلثــار المترتبة على إنشــاء تلك المســاكن التي تشــمل
الصحــة والســامة ومنهــا اإلزعــاج الناجــم عن عمليــة اإلنشــاء والبناء
واالزدحــام والغبــار والضوضــاء واالهتــزاز والتلــوث وأيضـ ًـا مــا يترتــب
علــى بنــاء تلــك المســاكن مــن اســتحواذ علــى األراضي.
 .2البنية التحتية للمجتمعات
	• قــد يــؤدي تدفــق العمــال وتســكينها فــي مجتمــع مــا إلــى إجهــاد
البنيــة التحتيــة الحاليــة من أنظمة الميــاه والصرف الصحــي والكهرباء
والنقل.
	• ينبغــي تجنــب آثــار مســاكن العمــال والتخفيــف مــن حدتهــا وإدراج
ذلــك مــن تقييــم المشــروع ككل.
	• بشــكل عــام ،عندمــا يتــم إنشــاء وتخصيص مســاكن للعمــال بالقرب
مــن المجتمعــات المحليــة ،مــن المهــم توفيــر أنظمــة نقــل مناســبة
للحفــاظ علــى حــق العمــال فــي حريــة التنقــل وعــدم إزعــاج وإربــاك
المجتمع.
ً
أحيانــا الحــد مــن تحــركات العمــال
	• قــد يكــون مــن المناســب
ولكــن يجــب تبريــر أي قيــود بشــكل واضــح ومنهــا تجنــب تعطيــل
المجتمعــات المحليــة ال ســيما البنــى التحتيــة للنقــل فــي المجتمعــات
المحليــة وتوفيــر أقصــى درجــات األمــن والســامة لــكل مــن العمــال
والمجتمعــات.
	• ضــرورة إيجــاد تــوازن يكفــل حقــوق العامليــن وعــدم ازعــاج وإربــاك
المجتمعات.
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 .3خدمات ومرافق المجتمع
	• اعتمـ ً
ـادا علــى حجــم مســاكن العمــال وظروفهــم االجتماعيــة (بصحبــة
عوائلهــم أم ال) ومســتوى الخدمــات المقدمــة لهــؤالء العمــال ،قــد
يكــون مــن الضــروري تقييــم تأثيــر مســاكن العمــال علــى الخدمــات
والمرافــق الطبيــة واالجتماعيــة والتعليميــة والترفيهيــة المحلية والتي
ســتكون علــى حســاب المجتمعــات المحليــة والمجــاورة.
	• ينبغــي التأكــد مــن أن هــذه الخدمــات والمرافــق يمكن أن تلبــي الطلب
المتزايــد بتواجــد مســاكن العمــال وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،فيجــب أن
تكــون الخدمــات متاحــة للعمــال فــي الموقع.

 .4األعمال والعمالة المحلية
	• مــن المرجــح أن تســتفيد األنشــطة التجاريــة المحليــة مثــل المحــات
التجاريــة أو المطاعــم أو المقاهــي مــن قربهــا مــن مرافــق ســكن
العمالــة وزيــادة الطلــب عليهــا وتنشــيط العمليــات التجاريــة.
	• ومــع ذلــك ،قــد تكــون هنــاك ً
أيضــا قضايــا ســلبية تحتــاج إلــى تحديدهــا
وتقييمهــا وإدارتهــا مثــل الزيــادات فــي األســعار المحليــة أو االخــال
فــي النواحــي األمنيــة.

 .5صحة وسالمة المجتمع
	• يمكــن أن يــؤدي وجــود عــدد كبيــر مــن العمــال إلــى زيــادة انتشــار
األمــراض المعديــة.
	• اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن تواجــد وإيــواء العمــال فــي المجتمعــات
مثــل زيــادة الحركــة المروريــة وحــوادث الطــرق والغبــار والضوضــاء
والتلــوث.
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 .6انسجام وتماسك المجتمع
	• ينبغــي تقييــم تأثيــر وجــود عمالــة مــن جنســيات وأنمــاط حيــاة
وخلفيــات ثقافيــة مختلفــة علــى المجتمــع المضيــف وانســجامه وإدارة
ذلــك التأثيــر ،ال ســيما المحظــورات الدينيــة والثقافية والتقاليــد المحلية
وهيكلــة المجتمــع والعالقــة بيــن الرجــل والمــرأة.

 .7التفكيك وإعادة االستخدام
	• ينبغــي أن يؤخــذ تفكيك وإعادة اســتخدام ســكن العمالــة في االعتبار
بعــد االنتهــاء مــن المشــروع الــذي تواجــد مــن أجلــه تلــك العمالــة مــن
أجــل تجنــب أي آثــار دائمــة غيــر ضروريــة ألماكــن ســكن العمالــة علــى
المجتمعــات المحلية.
	• يمكــن تســليم تلــك المرافــق بعــد االنتهــاء مــن المشــروع إلــى
ً
ممكنــا.
المجتمعــات المحليــة لالســتفادة منهــا إذا كان
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أنواع سكن العمالة
	• هنــاك مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن مرافــق ســكن العمالــة والتــي
يمكــن تصنيفهــا بعــدة طــرق.
	• قــد تشــمل المعاييــر الرئيســية لتصنيــف ســكن العمالــة مــا إذا كانــت
المرافــق مؤقتــة أو دائمــة ،أو موقعهــا (بعيــد أو غيــر بعيــد) ،أو حجمهــا،
أو قطاعهــا االقتصــادي (الزراعــة ،التعديــن ،النفــط والغــاز ،التشــييد
والبنــاء ،والتصنيــع).
	• ومــن المعاييــر األخــرى لتصنيــف ســكن العمالــة علــى ســبيل المثــال
تصنيفهــا بنـ ً
ـاء علــى مراحــل المشــروع علــى ســبيل المثــال :االستكشــاف
(المعســكرات االستكشــافية المتكــررة) ،البنــاء (ســكن معســكر البنــاء
المؤقــت ً
غالبــا مــا يتضمن نســبة كبيــرة من العمــال المقيمين) ،التشــغيل
(غالبــا مــا تكــون دائمــة وتتضمن أماكــن للنوم ،ومــن الممكــن أن تكون
ســكن للعمالــة وعوائلهــم).
	• اعتمـ ً
ـادا علــى نــوع المشــروع ،ينبغــي توجيــه اهتمــام خــاص إمــا لتوفيــر
ســكن للعمــال المنفرديــن أو ســكن عائلــي.
	• كقاعــدة عامــة ،كلمــا كان الســكن أكثــر ديمومــة ،ينبغــي توجيــه اعتبــار
أكبــر لتمكيــن العمــال مــن العيــش مــع أســرهم ،مثــل هــذا االعتبــار مهــم
ً
محليــا وخاصــة حينمــا يتــم
عندمــا ال يتــم الحصــول علــى القــوى العاملــة
توظيــف العمالــة الوافــدة.
	• تواجــد العمالــة مــع عوائلهــم ســيؤثر بــا شــك علــى المرافــق الســكنية
ومــا يتبعهــا مــن خدمــات وإدارتهــا.
	• توفيــر ســكن عائلــي خــاص للعمــال وعائالتهــم يتكــون مــن غــرف نــوم
ومرافــق صحيــة ومطبــخ بمســتوى مناســب مــن الخصوصيــة مما يســمح
للعائــات بالحصــول علــى حيــاة عائليــة طبيعيــة.
	• توفيــر دور الحضانــة والمــدارس والعيــادات والمرافــق الترفيهيــة
لألطفــال ،أو التأكــد مــن أن تلــك الخدمــات متوفــرة ومتاحــة بســهولة
فــي المجتمعــات المحيطــة وذات نوعيــة جيــدة.
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معايير واشتراطات وإدارة السكن الجماعي لألفراد
• يبحــث هــذا القســم فــي المعاييــر واالشــتراطات لموقــع وعمليــة بنــاء الســكن الجماعــي لألفــراد،
بمــا فــي ذلــك أنظمــة النقــل المتوفــرة ،ومرافــق المعيشــة العامــة ،ومرافــق الغــرف  /المهاجــع،
والمرافــق الصحيــة ،ومرافــق الطبــخ والبوفيــه ،وســامة األغذيــة ،والمرافــق الطبيــة والمرافــق
االجتماعيــة الترفيهيــة.
 .1المعايير والتشريعات الصادرة من الجهات الحكومية المشرعة ذات العالقة

	• المعاييــر الرئيســية التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار هــي تلــك الــواردة فــي التشــريعات واللوائــح
الوطنيــة المعتمــدة ،علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المعتــاد وجــود تشــريعات ومعاييــر تغطــي
علــى وجــه التحديــد الســكن الجماعــي لألفــراد ،ولكــن غالبـ ًـا هنــاك معاييــر بنــاء عامــة ذات صلــة.
قــد تشــمل هــذه المعاييــر التالــي:
	• الصحة العامة والسالمة واألمن:
ً
غالبــا مــا تكــون المتطلبــات المتعلقــة بالصحــة والســامة جـ ً
ً
مهمــا من
ـزءا
ً
أحكامــا متعلقــة بحجــم العمــل والتهويــة،
معاييــر البنــاء وقــد تتضمــن
وجــودة األرضيــات (مقاومــة االنــزالق) وغيرهــا.

	• السالمة من الحرائق:
متطلبــات الســامة مــن الحرائــق شــائعة وغالبــا مــا تكــون مطبقــة فــي
جميــع مرافــق الســكن الجماعــي لألفــراد مــن أي نــوع كان ،يمكــن أن
يشــمل ذلــك توفيــر طفايــات الحريــق ،وأجهــزة إنــذار الحريــق ،وعــدد
وأحجــام الســالم كمــا يجــب ان تكــون زاويــة ميــل الســالم  45درجــة
وارتفــاع كل درجــة  15ســم ومســاحة كل درجــة  10X 200ســم وحواجــز
حمايــة بارتفــاع  75ســم ومخــارج الطــوارئ ،والقيــود المفروضــة علــى
اســتخدام بعــض مــواد البنــاء.

	• الكهرباء والسباكة والمياه والصرف الصحي:
ً
ً
أحكامــا مفصلــة
غالبــا مــا تتضمــن معاييــر التصميــم والبنــاء الوطنيــة
للغايــة بشــأن تركيبــات  /تجهيــزات الكهربــاء والســباكة وشــبكة الميــاه
ومعداتهــا وتوصيــات الصــرف الصحــي.
	• ينبغــي مراجعــة اللوائــح الوطنيــة والتشــريعات والمعاييــر ذات العالقــة
وتحديدهــا وتطبيقها.
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 .2المعايير واالشتراطات العامة للسكن الجماعي لألفراد

◊ الموقع
	• وجــود لوحــة يوضــح فيهــا اســم المنشــأة ورقــم اتصــال المشــرف علــى الســكن والطاقــة
االســتيعابية للســكن فــي حــال كان العقــار مؤجــر بالكامــل لمنشــأة واحــدة.
	• وجــود لوحــة يوضــح فيهــا اســم مالــك العقــار ورقــم اتصــال المشــرف علــى العقــار والطاقــة
االســتيعابية للســكن فــي حــال كان الســكن مؤجــر لعــدة مســتأجرين.
	• مــن المهــم الحفــاظ علــى معاييــر جيــدة فــي مرافــق المعيشــة ومواقعها مــن أجل تجنــب المخاطر
والحفــاظ علــى ســامة وحمايــة العمــال مــن األمــراض الناتجــة عــن الرطوبــة ،الميــاه الراكــدة أو
نقــص الميــاه ،البــرد وانتشــار الفطريــات وانتشــار الحشــرات أو القــوارض وكذلــك للمحافظــة علــى
معنويــات جيــدة للســاكنين فــي تلــك المرافــق الســكنية.
ً
مهمــا لتجنــب التعــرض للريــاح والحرائــق والفيضانــات
	• يعــد اختيــار موقــع المرافــق الســكنية للعمــال
والمخاطــر الطبيعيــة األخرى.
	• أال تكــون فــي مناطــق خطــرة أو فــي مجــاري الســيول أو منطقــة آثــار أو ذات أهميــة بيئيــة أو غيــر
مناســبة مثــل المحميــات الطبيعيــة والمناطــق الزراعيــة ونحــو ذلــك ،وتبتعــد عنهــا بمســافة ال تقل
عــن ( )1000متــر.
	• مــن المهــم ً
أيضــا أال يتأثــر ســكن العمــال باآلثــار البيئيــة أو التشــغيلية لموقــع العمــل (علــى ســبيل
المثــال الضوضــاء أو االنبعاثــات أو الغبــار) ،ولكنــه قريــب بمــا يكفــي بحيــث ال يضطــر العمــال إلــى
قضــاء وقــت غيــر ضــروري فــي الســفر والتنقــل مــن أماكــن إقامتهــم إلــى موقــع العمــل.
	• يجب أن يكون النقل من مرافق المعيشة إلى موقع العمل آمن ومجاني.
	• يجــب بنــاء المرافــق الســكنية للعمــال بارتفــاع أرضيــة الموقــع ( 20ســم) أو أكثــر تحمــي مــن الغمــر
بالميــاه باســتخدام مواد مناســبة مطابقة لكود البناء الســعودي وطبقـ ًـا للمواصفات والمقاييس
ً
دائمــا الحفــاظ عليهــا فــي حالــة جيــدة ونظيفــة وخاليــة مــن القمامــة وغيرهــا
المعتمــدة ،ويجــب
مــن النفايات.
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 .2المعايير واالشتراطات العامة للسكن الجماعي لألفراد
◊ التدفئة
يترتــب علــى صاحــب العمــل توفيــر وســائل التدفئــة اآلمنة للعامليــن المقيميــن داخل
الســكن دون تكليــف العمــال بأيــة نفقــات إضافيــة ،حيث يجــب التأكد مــن توفير هذه
الوســائل وأن تكــون خصوصــا آمنــة وســليمة وغيــر قابلــة لالشــتعال ،مــع مراعــاة
أن تكــون هــذه الوســائل مناســبة لمســاحة الغــرف وعــدد العمــال وذلــك لتوفيــر
الــدفء للعامليــن الســاكنين فيهــا( .مــع مراعــات االعتماد علــى وســائل التدفئة التي
تعتمــد علــى مصــادر الطاقــة المنفصلــة مثــل التدفئــة المكانيــة ،ومكيفــات الهــواء،
واالبتعــاد عــن اســتعمال وســائل التدفئــة التــي تعتمــد مباشــرة علــى الطاقــة مثــل
مدافــئ الكيروســين أو الغــاز أو الكهربــاء مــا أمكــن.

◊ التبريد
يترتــب علــى صاحــب العمــل توفيــر وســائل التبريــد االمنــة مــن نقــل الميكروبــات
والغبــار وان تحتــوي علــى فالتــر إضافيــة لتنقيــة الهــواء وان ال تقــل نســبة البــرودة
عــن  22درجــة مئويــة وان ال تزيــد عــن  24درجــة مئويــة.

◊ التهوية
ينبغــي أن تكــون الوحــدة الســكنية بجميــع مرافقهــا وأجزائهــا مــزودة بوســائل
تهويــة جيــدة علــى أن تكــون جــزء مــن هــذه الوســائل طبيعيــة ،حيــث أن التهويــة
المــزودة بوســائل تهويــة جيــدة فــي مســاكن العمــال تعمــل علــى ســحب ثانــي
أكســيد الكربــون وبخــار المــاء وجعــل الجــو ً منعشـ ًـا ،وبالتالــي شــعور العمــال داخــل
هــذه المســاكن بالراحــة والرضــا ،باإلضافــة إلى عدم إعطــاء الفرصة للفطريــات وبقية
الميكروبــات لكــي تنمــو بســهولة دخــل هــذه المســاكن ،كمــا أن االزدحــام الشــديد
داخــل الســكن يزيــد مــن نســبة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ورطوبــة الهــواء وهــذا
يعمــل علــى تولــد روائــح غيــر مرغوبــة وتشــعر اإلنســان بالكســل وعــدم القــدرة على
العمــل والتفكيــر وتقلــل الحيويــة بصفــة عامــة ،ومــن البديهــي أن الزحــام وضيــق
المســاحات يزيــد الحمــل الميكروبــي بالهــواء.
لــذا يجــب التأكــد مــن تزويــد الســكن بوســائل التهويــة الجيــدة التــي تعمــل علــى
اســتبدال الهــواء الفاســد فــي األماكــن المغلقــة بهــواء من الخــارج مع وجــود العدد
الكافــي مــن النوافــذ واألبــواب لتســمح بتجــدد الهــواء ،وعندمــا يصعــب تصميــم
النوافــذ والفتحــات بالقــدر المناســب أو عنــد زيــادة تواجد األفــراد في أماكــن محددة
مغلقــة أو عنــد تصاعــد األبخــرة والغــازات بكثافــة فــي بعــض المناطــق كالمطابــخ
فإنــه يســتعان بوســائل التهويــة الصناعيــة كمــراوح الشــفط لتجديد الهواء باســتمرار
أو اســتخدام أجهــزة تكييــف الهــواء .كمــا يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود رطوبــة أو
تعفــن داخــل هــذه المســاكن.
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◊ اإلضاءة
ينبغــي مراعــاة أن تكــون اإلنــارة طبيعيــة قــدر اإلمــكان مــع مراعــاة أن تكــون
المصابيــح مثبتــة وغيــر مالمســة ألي مــواد يتــم تخزينهــا بشــكل مرتفــع ،وأن تكــون
المصابيــح ووســائل التوصيــل مــن مفاتيــح ومقابــس وأفيــاش غيــر مكشــوفة
ومثبتــة بشــكل جيــد .كمــا يترتــب علــى صاحــب العمــل توفير مصــدر احتياطــي للطاقة
الكهربائيــة إلضــاءة إشــارات المخــارج وطــرق النجــاة بصفــة مســتمرة ،وأن تكــون مــن
النــوع الــذي يعمــل تلقائيــا عنــد انقطــاع التيــار الكهربائــي الرئيســي.
◊ التمديدات الكهربائية داخل السكن
ينبغــي علــى صاحــب العمل التأكد مــن أن التمديدات يجب ان تكــون جميع التمديدات
الكهربائيــة داخــل الجــدران وغيــر ظاهــرة ســواء داخــل العقــار أو خارجــه والوصــات
واألفيــاش الكهربائيــة داخــل الســكن آمنــة ،وأن تكــون العلــب الكهربائيــة مغطــاة.
وبالتالــي ،ينبغــي التأكــد مــن أن كافــة التركيبــات والتجهيــزات والخدمــات الكهربائيــة
داخــل الســكن معزولــة عـ ً
ـزال جيــدا ومحميــة ضــد التلــف أو ارتفــاع التيــار ،وأن تكــون
المعــدات واألجهــزة الكهربائيــة مثــل الدفايــات ،مواقــد الطهــي ،األفــران ،الثالجــات،
مكيفــات الهــواء ،وغيرهــا موصولــة بشــكل آمــن كمــا يراعــى توفيــر التوصيــات
األرضيــة الالزمــة لجميــع األجهــزة والتركيبــات والدوائــر الكهربائيــة طبقــا للمواصفــات
الفنيــة المعتمــدة وأن يراعــى تركيــب جميــع التمديــدات والتركيبــات والتجهيــزات
الكهربائيــة بمعرفــة جهــة فنيــة متخصصــة وعــدم الســماح للعمــال داخــل الســكن
بالتعديــل عليهــا أو العبــث بهــا.
كمــا ينبغــي التأكــد مــن توفيــر قواطــع التيــار الكهربائي مناســبة ومؤمنة ضــد أخطار
التمــاس الكهربائــي بكافــة األقســام والتجهيــزات ،باإلضافــة إلــى تركيــب قاطــع عــام
يســمح بفصــل التيــار الكهربائــي عــن الســكن فــي حالــة الضــرورة علــى أن يتــم تركيبــه
فــي مــكان آمــن داخــل الســكن وقريــب مــن المخــرج ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة
في حــاالت الطــوارئ.
◊ المناخل الشبكية
يجــب توفيــر مناخــل شــبكية علــى نوافــذ الوحــدة الســكنية وجميــع مرافقهــا حيــث
أن وجــود مثــل هــذه المناخــل يعمــل علــى منــع الحشــرات والحيوانــات الضالــة مثــل
الطيــور والنحــل وغيرهــا مــن الدخــول فــي فصــل الصيــف ،ممــا يقلــل مــن احتماليــة
انتقــال األمــراض والبعــوض وغيرهــا مــن الحشــرات.
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◊ تخزين المواد األولية
اليجــوز اســتعمال الوحــدة الســكنية أو أي جــزء منهــا لغايــات العمــل أو تخزيــن
مــواد أوليــة (أساســية) أو مــواد منتجــة خاصــة بالعمــل ،حيــث ينبغــي التأكيــد علــى
عــدم التخزيــن فــي الســكن إال بمقــدار مــا تطلبــه طبيعــة اســتخدام الســكن ،كتخزين
المفروشــات واألغطيــة والمــواد الغذائيــة الالزمــة الســتخدام العمــال فــي هــذا
الســكن ،وفــي هــذه الحالــة يفضــل أن يخصــص لهــا مســتودعات مســتقلة تشــيد
جميعهــا مــن مــواد غيــر قابلــة لالشــتعال.
◊ أرضية الوحدة السكنية
ينبغــي أن تكــون أرضيــة الوحــدة الســكنية ذات أســطح مســتوية وخاليــة مــن
التشــققات والحفــر الــذي تظهــر طبقــة البنــاء أســفل األرضيــة بكافــة مرافقهــا
ومبلطــة مــع تزويدهــا بنظــام مناســب لتصريــف الميــاه مــع تغطيــة المصــارف
األرضيــة ،وأن تكــون الجــدران واألرضيــات خاليــة من الشــقوق والصــدوع وأي عيوب
إنشــائية أخــرى.
◊ تخزين أسطوانات الغاز
ينبغــي تخزيــن أســطوانات الغــاز بشــكل آمــن (فــي حــال اســتخدامها) بحيــث تكــون
غيــر معرضــة الــى أشــعة الشــمس أو مصــدر حــرارة بشــكل مباشــر ،ويجــب التأكــد مــن
تزويــد أســطوانات الغــاز بصمامــات األمــان الالزمــة بمــا فيهــا صمــام الغلــق الســريع
وفقــا للمواصفــات المطلوبــة مــن المديريــة العامــة للدفــاع المدني ،ويراعــى تركيب
خزانــات الغــاز خــارج الســكن وليــس تحــت أرضيــة المبانــي ،كمــا ينبغــي إجــراء الصيانــة
المســتمرة علــى الخزانــات واألســطوانات والتوصيــات بمعرفــة فنــي مختــص،
وفــي حــال كان هنــاك خزانــات غــاز داخل الســكن يجــب اخذ الموافقــة بتركيــب واختيار
الموقــع مــن قبــل الدفــاع المدني قبــل عمليــة التركيب.

◊ خزانات ورفوف األحذية
يترتــب علــى صاحــب العمــل توفيــر خزائــن أو رفــوف لألحذيــة فــي الممــرات فــي كل
طابــق بعــدد كاف ويتــاءم مــع عــدد العمــال الســاكنين فــي الســكن ،كمــا يجــب
الحــرص علــى النظافــة والترتيــب العــام داخــل الســكن وذلــك حفاظــا علــى صحــة
العامليــن.
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◊ مياه التصريف الصحي والنفايات
	• ينبغــي تزويــد كل طابــق فــي الوحــدة الســكنية بحاويــة أو حاويــات للنفايــات
علــى األقــل بحجــم  3لتــر /عامــل ،وتفريغهــا يوميـ ًـا .
	• ينبغــي أن يتوافــق التصريــف والتخلــص من النفايات الســائلة ومنهــا مياه الصرف
الصحــي والنفايــات الصلبــة ومخلفــات األغذيــة مــع المعاييــر والتشــريعات الوطنية
والمعاييــر الدوليــة ذات العالقــة ،وأن تكــون مصممة بشــكل مناســب لمنع تلوث
البيئــة ،ولضمــان النظافــة وتجنــب انتشــار العــدوى واألمــراض وانتشــار البعــوض
والذبــاب والقــوارض ونواقــل اآلفــات األخرى.
	• يتــم التصريــف والتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي ومخلفــات األغذيــة وأي
ً
وفقــا للمعاييــر الوطنيــة ودون التســبب فــي أي آثــار
نفايــات أخــرى بشــكل كاف،
ٍ
كبيــرة علــى الســكان أو المجتمعــات المحيطــة أو البيئــة.
	• يتــم توفيــر حاويــات بمواصفات معينة محكمــة االغالق لجمع القمامــة وإفراغها
علــى أســاس منتظــم ،وتوفيــر عــدد كاف مــن حاويــات القمامــة المانعــة للتســرب
ٍ
والغيــر ماصــة والمقاومــة للصــدأ والتــآكل ومحمية مــن الحشــرات والقوارض.
	• تحديــد مواقــع حاويــات القمامــة علــى بعــد  30متـ ًرا مــن المســاكن علــى حامــل
خشــبي أو معدنــي أو خرســاني كمــا يجــب إفــراغ هــذه الحاويــات علــى فتــرات
منتظمــة (يتــم تحديدهــا بنـ ً
ـاء علــى ظــروف الطقــس وكميــات القمامــة) لتجنــب
الروائــح الكريهــة المرتبطــة بتحلــل المــواد العضويــة.
	• يتــم مكافحــة اآلفــات وناقــات األمــراض والتطهيــر فــي جميــع أنحــاء المرافــق
الســكنية بمــا يتوافــق مــع التشــريعات والمعاييــر الوطنيــة مــع الكشــف ومراقبــة
اآلفــات وناقــات األمــراض علــى أســاس منتظــم.

◊ الخصوصية
ينبغــي علــى صاحــب العمــل توفيــر الخصوصيــة الالزمــة للعمــال فــي هــذه
المســاكن بحيــث يجــب أن تكــون مســاكن العامــات مــن اإلنــاث مفصولــة عــن
مســاكن العمــال مــن الذكــور.
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◊ المياة المخصصة للشرب واالستعمال اليومي
	• مــن الضــروري االهتمــام بجودة الميــاه وكميتهــا للوقاية من الجفاف والتســمم
المائــي واألمــراض الناتجــة عــن نقــص النظافــة ،كمــا يجــب أن يتمتــع العمــال
ً
دائمــا فــي مســاكنهم بســهولة الوصــول إلــى مصــدر للميــاه النظيفــة.
	• ينبغــي التأكــد مــن توفيــر ميــاة تلبــي االحتياجــات االساســية للفــرد بمــا يقــارب
 50الــى  100لتـ ً
ـرا للفــرد يوميـ ًـا وفقـ ًـا لمنظمــة الصحــة العالميــة وبحيــث يســتطيع
العمــال الوصــول الــى كميــات الميــاة بــكل ســهولة.
	• ينبغــي توفيــر إمــدادات كافيــة مــن ميــاه الشــرب فــي مســاكن العمــال بشــكل
مجانــي.
	• ينبغــي أن تفــي ميــاه الشــرب بمعاييــر ميــاه الشــرب الوطنيــة ومعاييــر منظمــة
الصحــة العالميــة ويجــب مراقبــة جــودة ميــاه الشــرب بانتظــام.
	• ينبغــي أن تكــون صالحــة لالســتهالك األدمــي ومطابقــة للمواصفــات القياســية
الســعودية رقــم 701/2000م الخاصــة بميــاه الشــرب.
	• اعتمـ ً
ـادا علــى الوضــع المحلــي ،يمكــن توفيــر الميــاه إمــا عــن طريق مرافــق توزيع
الميــاه الصالحــة للشــرب أو االســتفادة مــن المرافــق البلديــة القائمــة (شــبكة
توزيــع الميــاه األرضيــة) إذا كانــت قدرتهــا وجودتهــا كافيــة.
	• ينبغــي أن تكــون جميــع الخزانــات المســتخدمة لتخزيــن الميــاه القابلــة للشــرب
مبنيــة ومغطــاة بشــكل يمنــع تلــوث الميــاه المخزنــة فيهــا وغيــر قابلــة للصــدأ
او للتفاعــل ومغلقــة بأحــكام علــى أن تكــون جدرانهــا ملســاء وغيــر قابلــة للرشــح
منهــا او إليهــا.
	• ينبغــي تنظيــف وتعقيــم الخزانــات األرضيــة والعلويــة مــرة على األقل في الســنة
واالحتفــاظ بما يثبــت ذلك.
	• إجــراء تحاليــل مخبريــة للميــاه مــرة فــي الســنة علــى األقــل .للتأكــد مــن ســامتها
لالســتخدام اآلدمــي مــع وجــود ســجل يوضــح نتائــج تحليــل الميــاه مــن مختبــرات
معتمد .
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◊ معايير واشتراطات الغرف وأماكن النوم
	• تعتبــر معاييــر الغــرف وأماكــن النــوم المشــتركة مهمــة لضمــان راحــة العمــال فــي
مســاكنهم ممــا يؤثــر وبشــكل مباشــر فــي إنتاجية العمــال والتقليــل من حــوادث العمل
الناجمــة عــن اإلرهــاق وقــل التركيــز.
	• ينبغــي الحفــاظ علــى الغــرف وأماكــن النــوم المشــتركة نظيفــة وفــي حالــة جيــدة
وتكــون خاضعــة للصيانــة المســتمرة.
ّ
الحــد مــن التعــرض للضوضــاء والحفــاظ عليــه بمــا ال يتجــاوز معــدل 20-25
	• ينبغــي
ديســيبل كحــد اقصــى فــي أماكــن النــوم.
	• ينبغــي أن يراعــى فــي تصميــم وتجهيــز الغــرف وأماكــن النــوم المشــتركة احتــرام
الخصوصيــة للعمال.
	• ينبغــي عــدم االزدحــام ويفضــل تجنــب غــرف النــوم المشــتركة واالعــداد الكبيــرة فــي
غــرف النــوم قــدر االمــكان ويفضــل الغــرف المفــردة او المزدوجــة.
	• يتم تهوية وتنظيف الغرف وأماكن النوم المشتركة بشكل متكرر ومنتظم.
	• أن تكــون الغــرف وأماكــن النــوم المشــتركة مبنيــة بمــواد أرضيــة يمكــن تنظيفهــا
بســهولة.
	• تقــع المرافــق الصحيــة داخــل نفــس المبانــي الســكنية للعمــال ويتــم توفيرهــا بشــكل
منفصــل للرجــال والنســاء.
	• ينبغــي أال يقــل الحــد األدنــى لألبعــاد الداخليــة لمســاحة النــوم عــن  198ســم × 80
ســم للشــخص.
	• ينبغــي ان يكــون ارتفــاع ســقف غــرف النــوم  3متــر مــن دون الجبــس او الديكــور وال
يقــل عــن  2.2متــر مــع الجبــس او الديكــور.
	• ينبغــي أن تكــون جميــع األبــواب والنوافــذ قابلــة للقفــل مــع تجهيــز النوافــذ بحواجــز
حمايــة مــن الحشــرات حــال فتحهــا.
	• تخصيــص مســاحة ال تقــل عــن  4متــر مربــع لــكل عامــل فــي الغــرف وأماكــن النــوم
المشــتركة.
	• ينبغي أن تكون هناك حواجز متحركة أو ستائر متحركة لضمان الخصوصية.
	• يتم تزويد كل مقيم بأثاث مناسب مثل طاولة وكرسي ومرآة وضوء بجانب السرير.
	• يتم توفير مناطق نوم منفصلة للرجال والنساء ،باستثناء أماكن اإلقامة العائلية.
	• أن تحتوي الغرفة على سرير وخزانة مالبس مناسبين لكل عامل.
	• فــي حــال كان الســكن مشــترك وعلــى المســتوى الطبيعــي مــن التباعــد االجتماعــي،
يجــب ان ال تــأوي الغرفــة الواحــدة أكثــر مــن  12عامــل فيهــا.
	•التأكدمنعدمقيامالعمالبالطبخداخلالغرفوعدموجودأسطواناتغازداخلغرفالنوم.
	• التأكد من عدم وجود بقايا طعام داخل الغرفة.
	• توفير مناخل شبكية على الشبابيك الخاصة بالغرف.
	• ينبغــي أن تكــون الغرفــة خاليــة مــن الحشــرات والحيوانــات ،كالصراصيــر والفئــران والبــق
(حشــرة الفــراش) داخــل المراتــب.
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◊ ترتيب األس ِّرة ومرافق التخزين
	• توفيــر عــدد كاف مــن األســرة ذات الحجــم المناســب أمــر ضــروري لتزويــد العمــال
بظــروف الئقــة وآمنــة وصحيــة للراحــة والنــوم مــع مراعــاة الخصوصيــة فيهــا.
	• يتم توفير سرير منفصل لكل عامل.
	• ال تقل المسافة بين طرف السرير وطرف السرير اآلخر المجاور عن  80سم.
	• ال ُينصــح بإســتخدام األسـ ّـرة ذات الطابقيــن ألســباب تتعلــق بالســامة مــن الحرائــق
والنظافــة ،كمــا ينصــح بتقليــل اســتخدامها قــدر اإلمــكان ،وعنــد اســتخدامها يجــب
أن يكــون هنــاك مســاحة كافيــة بيــن الســرير الســفلي والســرير العلــوي بمــا ال يقــل
عــن متــر.
ّ
األسرة ذات الطوابق الثالثة في جميع األحوال.
	• يحظر استخدام
	• يتم تزويد كل عامل بمرتبة مريحة ووسادة وغطاء وفراش نظيف.
	• يتم غسل أغطية السرير وتعقيمها بالمطهرات بشكل منتظم ومتكرر.
	• يتم توفير أماكن لتخزين المتعلقات الشخصية للعمال.
	• تختلــف المعاييــر مــن توفيــر خزانــة فرديــة لــكل عامــل إلــى توفيــر خزائــن كبيرة بســعة
 475لتـ ًرا ووحــدات أرفــف بعــرض  1متــر لــكل عامل.
	• قــد يلــزم توفيــر خزائــن منفصلــة ألحذيــة الســامة ومعــدات الحمايــة الشــخصية
األخــرى ،باإلضافــة إلــى أماكــن للتجفيــف والتهويــة حســب الظــروف.
◊ معايير واشتراطات دورات المياه والمرافق الصحية
	• مــن الضــروري الســماح للعمــال بالحفــاظ علــى مســتوى جيد مــن النظافة الشــخصية
وذلــك ضــروري أيضـ ًـا لمنــع التلــوث وانتشــار األمــراض التــي تنجــم عــن عــدم كفايــة
المرافــق الصحيــة.
ً
دائما على كل ما يلــي :المراحيض وأحواض
	• تشــمل دورات الميــاه والمرافــق الصحيــة
الغسيل وأماكن االستحمام.
	• دورات المياه والمرافق الصحية يتم إنشاؤها من مواد يمكن تنظيفها بسهولة.
	• ينبغــي التعاقــد مــع شــركة نظافــة لتنظيــف وتطهيــر وتعقيــم الوحــدات الســكنية
ومرافقهــا (مطابــخ ودورات الميــاه) كل  3أشــهر علــى االقــل وإظهــار مــا يثبــت ذلــك.
	• أن يتــم تصميــم دورات الميــاه والمرافــق الصحيــة لتزويــد العمــال بالخصوصيــة
الكافيــة ،بمــا فــي ذلــك الفواصــل مــن الســقف إلــى األرض واألبــواب القابلــة للقفــل.
	• ال يتــم تقاســم دورات الميــاه والمرافــق الصحيــة بيــن الرجــال والنســاء ،باســتثناء
السكن العائلي.
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◊ دورات المياه والمراحيض
	• غرفــة المرحــاض معزولــة بشــكل كامــل عــن أقســام المســكن األخــرى وال تقــل
مســاحتها عــن  1.5متــر مربــع.
	• يتــم توفيــر عــدد كاف مــن دورات الميــاه والمراحيــض للنــزالء فــي مســاكن العمــال
بحيــث ال تقــل نســبة المراحيــض للمقيميــن عــن مرحــاض واحــد لــكل  5أشــخاص مــع
توفيــر صنــدوق طــرد (ســيفون) لــكل مرحــاض علــى حــده.
	• ينبغــي أن تكــون دورات الميــاة والمراحيــض فــي مــكان مناســب ويمكــن الوصــول
إليهــا بســهولة بحيــث تكــون المســافة من  30إلــى  60مت ًرا مــن الغرف وأماكــن النوم
الجماعيــة لألفراد.
	• ينبغــي أن تكــون غــرف المرحــاض فــي موقــع يســهل الوصــول إليــه دون أن يمــر أي
فــرد مــن خــال أي غرفــة نــوم لمنــع االزعاج.
	• ينبغــي أن تكــون جميــع دورات الميــاه والمراحيض مضاءة جيـ ً
ـدا ،وذات تهوية جيدة
أو نوافــذ خارجيــة ،وأن تحتــوي علــى أحــواض غســيل لليديــن كافيــة وأن تكــون فــي
مــكان مناســب كمــا يجــب ان تحتــوي على مــراوح شــفط ذات كفــاءة عالية.
	• ينبغــي أن تكــون دورات الميــاه والمراحيــض والمرافــق الصحيــة األخــرى فــي نفــس
مبنــى الغــرف وأماكــن النــوم المشــتركة.
	• ينبغــي توفيــر أحــواض لغســل اليديــن وأماكــن لالســتحمام ً
جنبــا إلــى جنب مــع الغرف
وأماكــن النــوم المشــتركة علــى ان ال تقــل مســاحة حمام االســتحمام الواحــد عن 80
*  120ســم ويــزود بصنبــور ودش لالســتحمام والميــاه الســاخنة والبــاردة ومــزالج
لغلــق بابــه الداخلــي
	• ينبغــي الحفــاظ علــى هــذه المرافــق فــي حالــة جيــدة وتنظيفهــا بشــكل منتظــم
ومتكــرر.
	• ينبغي توفير مساحة كافية لتعليق وتجفيف وتهوية المالبس.
	• ينبغي توفير اإلضاءة المناسبة والتهوية والصابون.
	• ينبغــي وضــع مرافــق غســيل األيــدي واالســتحمام والمرافــق الصحيــة األخــرى
علــى مســافة معقولــة مــن مرافــق الســكن األخــرى ومــن مرافــق النــوم علــى وجــه
الخصــوص.
	• ينبغــي أن تكــون أرضيــات أماكــن االســتحمام ودورات الميــاه مصنوعــة مــن مــواد
صلبــة قابلــة للغســيل مضــادة لالنــزالق ومقاومــة للرطوبــة وأن يكون هنــاك تصريف
جيد .
	• ينبغــي أن تتكــون مرافــق غســل اليديــن مــن صنبــور وحــوض وصابــون ووســائل
صحيــة لتجفيــف اليديــن وأن تكــون متوفــرة بعــدد كاف بحيــث يكــون هنــاك محطــة
لغســل اليديــن لــكل خمســة أشــخاص.

	• يتــم توفيــر عــدد كاف مــن مرافــق االســتحمام بحيــث يكون هنــاك مكان لالســتحمام
وحــوض لغســل اليديــن واحد لكل خمســة أشــخاص.

ً
منفصــا عــن أماكــن الطعــام ووضــع
	• ينبغــي ان يكــون موقــع دورات الميــاه
ملصقــات توعويــة عنــد دورات الميــاه والمطابــخ عن طريقة غســل األيــدي بالطريقة
الصحيحــة.
18

هيئة الصحة العامة – اإلدارة التنفيذية للصحة والسالمة المهنية

	• تقع دورات المياه وأماكن االستحمام في موقع مالئم وسهل الوصول إليه.
	• أن تكــون أماكــن االســتحمام ومحطــات غســل اليديــن مــزودة بإمــدادات كافيــة
مــن الميــاه الجاريــة البــاردة والســاخنة.

◊ معايير واشتراطات صالة الطعام ومرافق الطبخ وغسيل المالبس
	• تعــد المعاييــر الجيــدة للنظافــة فــي المطبــخ وقاعــات الطعــام ومرافــق الطهــي
أم ـ ًرا بالــغ األهميــة ،كمــا يجــب توفيــر مرافــق ومعــدات كافيــة للطبــخ ولتقديــم
الطعــام ولغســيل المالبــس.
	• عندمــا يتــم التعاقــد مــع متعهــد طعــام إلدارة المطابــخ والبوفيــه يجــب التأكــد
مــن أن هــؤالء المتعهديــن يأخــذون فــي الحســبان وينفــذون المعاييــر المذكــورة
أدنــاه ،وأن اآلليــات المناســبة لإلبــاغ والمراقبــة موجــودة.
	• عندمــا يتمكــن العمــال مــن طهــي وجباتهــم بشــكل فــردي ،يجــب تزويدهــم
بمســاحة للطبــخ منفصلــة عــن مناطــق النــوم.
	• ينبغــي أن تبقــى مرافــق الطبــخ وصــاالت الطعــام وغســيل المالبــس فــي حالــة
نظيفــة وصحيــة.
	• أن تســتوعب صالــة الطعــام الســاكنين بحيــث يخصــص  2متــر مربــع لــكل عامــل
كمــا يجــب ان ال تقــل مســاحة المطبــخ عــن  1 *1.5متــر.
	• أرضيــات وأســقف وجــدران المطبــخ وصــاالت تقديــم الطعــام واألكل والغســيل
يجــب أن تكــون مــن مــواد ســهلة التنظيــف.
	• ينبغي أن تكون أرضية المطبخ مكسية بالبالط.
	• ينبغي أن يكون جدران المطبخ ملساء وقابلة للتنظيف.
	• عندمــا يتــم تزويد العمال بمرافق تســمح لهم بغســل مالبســهم أو الطبخ بشــكل
فــردي ،يجــب أن يتحمــل كل عامــل مســؤولية الحفــاظ علــى المرافــق فــي حالــة
نظيفــة وصحيــة .ومــع ذلــك ،تقــع علــى عاتــق المشــرف ومديــر الســكن مســؤولية
التأكــد مــن احتــرام المعاييــر وتقديــم خدمــة تنظيــف وتطهيــر ومكافحــة اآلفــات
وناقــات األمــراض عنــد الضــرورة.
	• عندمــا يوفــر صاحــب العمــل سـ ً
ـكنا للعمالــة مــع عوائلهم ،فمــن األفضــل تزويد كل
أســرة بمطبــخ خــاص ومعــدات الطهي الالزمــة للســماح للعائلة بالطهــي بمفردها.
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◊ مرافق غسيل المالبس
	• يعــد توفيــر مرافــق للعمــال لغســل المالبس الخاصــة بالعمل وغيــر المتعلقــة بالعمل
ً
ضروريــا للنظافــة الشــخصية ،أو ممكــن أن يقــدم صاحــب العمــل خدمــة غســيل
أم ـ ًرا
مجانية.
	• توفيــر التســهيالت المالئمــة لغســل وتجفيــف المالبــس مــن توفيــر األحــواض
واألحــواض المــزودة بالمــاء الســاخن والبــارد والصابــون وخطــوط التجفيــف إلــى
توفيــر الغســاالت والمجففــات األتوماتيكيــة.
	• عنــد اســتخدام مالبــس ملوثــة بمــواد خطــرة مثــل اســتخدام المبيــدات الحشــرية
ينبغــي ان يكــون هنــاك قســم خــاص فــي المغســلة لهــذه المالبــس مــع تطبيــق
كافــة االجــرءات االحترازيــة.
◊ مرافق الطبخ والبوفيه وصالة الطعام
	• أن تكــون هنــاك مســاحة كافيــة لــكل عامــل فــي صــاالت الطعــام ال تقــل عــن  2متــر
مربع.
	• أن يكــون البوفيــه وصــاالت الطعــام مؤثثــة بشــكل كاف بحيــث يتــم توفيــر عــدد
كاف مــن الطــاوالت والمقاعــد وأكــواب الشــرب الفرديــة واألطبــاق وبــرادات ميــاه
الشــرب.
	• أن يتــم تصميــم أماكــن إعــداد الطعــام بشــكل يضمــن الممارســات الصحيــة الجيــدة
لألغذيــة ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التلــوث بيــن وأثنــاء إعــداد الطعــام.
	• يتــم تزويــد المطابــخ وصــاالت الطعــام بمرافــق للحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية
الكافيــة بمــا فــي ذلــك عــدد كاف مــن أحــواض الغســيل المخصصــة لتنظيــف األيــدي
ٍ
بميــاه نظيفــة وجاريــة وصابــون ووســائل التجفيــف الصحيــة.
	• ينبغــي أن تكــون المســافة بيــن كل طاولــة وأخــرى متــر واحــد علــى األقــل فــي حــال
كانــت الطــاوالت مثبتة.
	• ينبغي تزويد المطبخ بأحواض (غير قابله للصدأ) لغسيل األواني واألدوات.
	• ينبغــي ان تكــون اســطح الجــدران المجــاورة لمناطــق الطهــي مصنوعــة مــن مــواد
مقاومــة للحريــق ،وأن يتــم تجهيــز طــاوالت تحضيــر الطعام ً
أيضا بســطح ناعــم ومتين
وقابل للغســيل.
	• مــن أجــل تســهيل التنظيــف مــن األفضــل أال تكــون مواقــد الطبــخ ملتصقــة وقريبــة
مــن الجــدران وان تكــون المقاعــد وطــاوالت الطعــام غيــر مثبتــه فــي األرض بشــكل
دائــم وأن تكــون جميــع الخزائــن والتركيبــات األخــرى وجميــع الجــدران واألســقف لهــا
ســطح أملــس ومتيــن وقابــل للغســيل.
	• ينبغــي ان تكــون جميــع األرضيــات واألســقف وأســطح الجــدران لمناطــق إعــداد
الطعــام والطهــي واألماكــن المجــاورة لهــا تــم بناءهــا باســتخدام مــواد متينــة وغيــر
ماصــة وســهلة التنظيــف وغيــر ســامة ومقاومــة للحريــق.
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	• تــم تجهيــز طــاوالت تحضيــر الطعــام بســطح أملــس ومتيــن وســهل التنظيــف وغيــر
قابــل للتــآكل مصنــوع مــن مــواد غيــر ســامة.
	• توفير المرافق المالئمة لتنظيف وتعقيم وتخزين أدوات ومعدات الطهي.
	• ينبغــي وضــع مخلفــات الطعــام وغيرهــا مــن المخلفــات بشــكل مناســب فــي حاويــات
قابلــة لإلغــاق بإحــكام وإخراجهــا مــن المطبــخ بشــكل متكــرر لتجنــب التراكــم والتلوث
الناجــم عــن تحلــل المــواد العضويــة كمــا ان صــرف مخلفــات المطبــخ الســائلة يتــم
عبــر نظــام صــرف صحــي مناســب.

◊ معايير واشتراطات التغذية والسالمة الغذائية
	• عند الطهي لعدد من العمال ،تعتبر النظافة وسالمة الغذاء أم ًرا بالغ األهمية.
ً
مهمــا ألنــه
	• باإلضافــة إلــى توفيــر طعــام آمــن ،يعــد توفيــر الطعــام المغــذي أم ـ ًرا
يؤثــر بشــكل مباشــر جـ ً
ـدا علــى إنتاجيــة العمــال ورفاهيتهــم.
	• إن التغذيــة الجيــدة للعمــال تــؤدي إلــى مكاســب فــي اإلنتاجيــة ومعنويــات العمال،
والوقايــة مــن الحــوادث والوفيات المبكــرة ،وانخفــاض تكاليف الرعايــة الصحية.
	• ينبغــي أن يحتــوي الطعــام المقــدم للعمــال علــى مســتوى مناســب مــن القيمــة
الغذائيــة ويأخــذ فــي االعتبــار الخلفيــات الدينيــة والثقافيــة؛ حيــث يتــم تقديــم خيارات
مختلفــة مــن الطعــام إذا كان للعمــال خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة.
	• يتــم تحضيــر الطعــام مــن قبــل الطهــاة المدربيــن  ،ومــن أفضــل الممارســات ً
أيضــا أن
يتــم تخطيــط الوجبــات مــن قبــل اختصاصــي تغذيــة متمرس.
	• العامليــن بالمطابــخ المركزيــة يجــب ان يكونــوا حاصليــن علــى شــهادات صحيــة ســارية
ً
موحدا .
المفعــول ومرتديــن زيـ ًـا
	• أن يتــم تطبيــق توجيهــات ونصائــح منظمــة الصحة العالميــة الخمســة لألغذية األكثر
ً
أمانا.
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◊ الحفاظ على النظافة
	• أهميــة غســل اليديــن قبــل وبعــد تنــاول الطعــام وكذلــك أثنــاء تحضيــر الطعــام
وتجهيــزه مــع وضــع ملصقــات توعويــة عــن كيفيــة غســل اليديــن.
	• فــي حيــن أن معظــم الكائنــات الحيــة الدقيقــة ال تســبب المــرض ،توجــد الكائنــات
الدقيقــة الخطيــرة علــى نطــاق واســع فــي التربــة والميــاه والحيوانــات ومــن خــال
البشــر ،حيــث يتــم حمــل هــذه الكائنــات الدقيقــة علــى األيــدي ،ومــن خــال األقمشــة
واألوانــي خاصــة ألــواح التقطيــع ،ويمكــن ألقــل اتصــال بهــا أن ينقلهــا إلــى الطعــام
ويســبب األمــراض التــي تنقــل عــن طريــق األغذيــة.
	• أهمية غسل اليدين بعد الذهاب إلى المرحاض.
	• ضرورة غسل وتعقيم جميع األسطح والمعدات المستخدمة في تحضير الطعام.
	• ينبغــي حمايــة مناطــق المطبــخ والغــذاء مــن الحشــرات واآلفــات والحيوانــات األخــرى
يجــب ان تكــون نوافــذ المطبــخ وأماكــن تقديــم الطعــام مغلقة بســلك شــبكي ضيق
الفتحــات لمنــع دخــول القوارض والحشــرات.
	• كذلــك ينبغــي أن يكــون البــاب الخارجــي للمطبــخ (ان وجــد) مــزود بســلك شــبكي
ضيــق الفتحــات وســتارة هوائيــة للحمايــة مــن دخــول الحشــرات.

◊ الفصل بين األطعمة واألغذية النيئة والمطبوخة
	• الفصل بين اللحوم النيئة والدواجن والمأكوالت البحرية عن األطعمة األخرى.
	• األطعمــة النيئــة ،وخاصــة اللحــوم والدواجــن والمأكــوالت البحريــة وعصائرهــا ،يمكــن
أن تحتــوي علــى ميكروبــات قــد تنتقــل إلــى أخــرى األطعمــة أثنــاء تحضيــر الطعــام
وتخزينــه.
	• اســتخدام معــدات وأدوات منفصلــة مثــل الســكاكين وألــواح تقطيــع لمناولــة
األطعمــة النيئــة.
	• الحــرص علــى تخزيــن الطعــام فــي حاويــات لتجنــب االتصــال بيــن األطعمــة النيئــة
والمجهــزة.

◊ الطهي
ً
جيــدا ،وخاصــة اللحــوم والدواجــن والبيــض والمأكــوالت البحريــة.
	• طهــي الطعــام
حيــث أن الطبــخ الســليم يقتــل تقريبــا كل الكائنــات الدقيقــة الخطيــرة.
	• أظهــرت الدراســات أن طهــي الطعــام لدرجــة حــرارة  70درجــة مئوية يمكن أن يســاعد
فــي ضمــان أنهــا آمنة لالســتهالك.
	• ينبغى إعادة تسخين الطعام المطبوخ ً
جيدا.
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◊ حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة
	• احفــظ الطعــام فــي درجــات حــرارة آمنــة وال تتــرك الطعــام المطبــوخ فــي درجــة حرارة
الغرفــة ألكثــر من ســاعتين.
	• مــن خــال االحتفــاظ بالطعــام بدرجــات حــرارة أقــل مــن  5درجــات مئويــة أو فــوق 60
درجــة مئويــة ،يتــم تباطــأ نمــو معظــم الكائنــات الحيــة الدقيقــة أو يتوقــف ،وال يــزال
بعضهــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة الخطــرة تنمــو تحــت  5درجــات مئويــة.
	• وجود ثالجات وأجهزة تبريد سليمة لحفظ أطعمة
	• قــم بتبريــد جميــع األطعمــة المطبوخــة والقابلــة للتلف علــى الفور (يفضــل أن يكون
أقــل مــن  5درجــات مئوية).
	• احتفــظ بحافظــات الطعــام المطبــوخ والحاويات الســاخنة (أكثر مــن  60درجة مئوية)
قبــل التقديم.
	• ال تقم بتخزين الطعام لفترة طويلة حتى في الثالجة.
	• ال تذوب األطعمة المجمدة في درجة حرارة الغرفة العادية.

◊ استخدام المياه اآلمنة وأكل الخضراوات والفواكه والمواد األولية بأمان
	• استخدم المياه الصالحة للشرب والمواد األولية الصحية واآلمنة.
	• الحــرص علــى اختيــار المــواد األوليــة الصحيــة وتنفيــذ إجــراءات بســيطة مثــل الغســيل
والنظافة.
	• اختر األطعمة الطازجة والصحية.
	• اختر األطعمة المعالجة بأمان ،مثل الحليب المبستر.
	• اغسل الفاكهة والخضروات جيدا ،خاصة إذا أكلت نيئة.
	• ال تستخدم الطعام بعد تاريخ انتهاء صالحيته.
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◊ الخدمات والمرافق الطبية
ً
مهمــا للحفــاظ علــى
	• يعــد ســهولة الوصــول إلــى المرافــق الطبيــة المناســبة أمــ ًرا
صحــة العمــال ولتوفيــر اإلســعافات المناســبة فــي حــاالت الطــوارئ الصحيــة.
	• يعتمــد مــدى توفــر الخدمــات الطبيــة فــي ســكن العمــال علــى عــدد العمــال (خاصــة
إذا كان العــدد أكثــر مــن  200عامــل الذيــن يعيشــون فــي موقــع الســكن) باإلضافــة
الــى مــدى توافــر المرافــق الطبيــة فــي األحيــاء والمناطــق المجــاورة ومــدى توافــر
وســائل النقــل.
ً
دائما في الموقع في جميع األحوال.
	• ينبغي أن تكون اإلسعافات األولية متاحة
	• توفيــر وســائل اإلســعافات األوليــة وتوفيــر تدريب لتلك اإلســعافات يــؤدي في بعض
األحيــان إلــى إنقــاذ األرواح ومنــع تحول اإلصابــات الطفيفة إلى إصابــات خطيرة.
	• الوســائل الطبيــة األخــرى الغيــر أساســية فمــدى توفرهــا فــي المســكن معتمــد
علــى عــدد العمــال الذيــن يعيشــون فــي الموقــع والخدمــات الطبيــة المقدمــة فــي
المجتمعــات واالحيــاء المحيطــة ،ومــن المهم ضمان وصــول العمال للخدمــات الطبية
المتنوعــة مثــل رعايــة األســنان والعيــون.
	• ينبغــي توفيــر عــدد مــن حقائــب اإلســعافات األوليــة وتخزينهــا بشــكل مناســب لعــدد
السكان.
	• تدريــب عــدد كاف مــن الموظفيــن فــي الســكن أو العمــال الســاكنين علــى تقديــم
والقيــام باإلســعافات األوليــة.
	• يتــم توفيــر الخدمــات الطبيــة األخــرى فــي الســكن (غــرف التمريــض ،رعايــة األســنان،
ً
ممكنا واعتمـ ً
ـادا على البنــى التحتية
الجراحــة البســيطة ،غــرف العــزل) ،حيثمــا كان ذلــك
الطبيــة الموجــودة فــي المجتمــع المجاور للمســكن.

◊ مرافق الترفيه والخدمات االجتماعية وخدمات االتصاالت
ً
وأيضــا
	• تعتبــر المرافــق الترفيهيــة واالجتماعيــة األساســية مهمــة للعمــال للراحــة
لالختــاط االجتماعــي أثنــاء أوقــات فراغهــم وهــذا بشــكل أكبــر ضــرورة حيــن تقــع
مســاكن العمــال فــي مناطــق نائيــة بعيــدة عــن أي مجتمعــات.
	• كمــا يجــب فــي جميــع األحــوال توفير مســاحات ترفيهيــة اجتماعية في الموقــع والتي
ســتعمل علــى زيــادة رفاهيــة العمــال وتقليــل تأثيــر وجــود العمــال فــي المجتمعــات
المحيطة.
	• مــن المهــم ً
أيضــا تزويــد العمــال فــي مســاكنهم بالوســائل المناســبة للتواصــل مــع
العالــم الخارجــي ،ال ســيما عندمــا يقــع ســكن العمــال فــي مــكان بعيــد أو حيــث يعيش
العمــال فــي الموقــع بــدون أســرهم أو يكونــون مقيميــن.
	• ينبغــي توفيــر مســاحات اجتماعيــة أو اســتراحة جماعيــة للعمــال فــي مســاكنهم،
وتتــراوح المعاييــر مــن توفيــر قاعــات متعــددة األغــراض للعمــال إلــى توفيــر المرافــق
الترفيهيــة مــن معــدات الرياضــة اليوميــة ومكتبــة وحمــام ســباحة وتنــس الطاولــة
والمرافــق التعليميــة وغيرهــا.
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 .3إدارة مساكن العمال
بعــد تخصيــص مســاكن أو إنشــاء مســاكن للعمــال ال بــد مــن إدارة تشــغيلها ،وهــذا يشــمل صيانتهــا
وســامتها وتوفيــر األمــن ومناقشــة واستشــارة الســاكنين والمجتمعــات المجــاورة لتلــك المســاكن
واألخــذ بمالحظاتهــم لضمــان اســتمرارية تطبيــق المعاييــر واالشــتراطات لتلــك المســاكن كمــا يجــب
توفــر كاميــرات المراقبــة األمنيــة أو فــرق الحراســة.

أ  -اإلدارة والعاملين في السكن
	• ينبغــي ان توجــد خطــط وسياســات إداريــة خاصــة بمجــال الصحــة والســامة (مــع االســتجابة
للطــوارئ) واألمــن وحقــوق العمــال والعالقــات مــع المجتمعــات.
	• أن يكــون الشــخص المعيــن كمســؤول عــن إدارة المســكن يتمتــع بخلفيــة إداريــة وخبــرة عــن إدارة
ســكن العمال.
	• إذا تــم االســتعانة بالمتعاقديــن لتقديــم خدمــة مــا فــي مســاكن العمــال تكــون ضمن مســؤوليات
تعاقديــة واضحــة ومتطلبــات رصــد وإعــداد تقاريــر دورية.
ً
اعتمــادا علــى حجــم مــكان اإلقامــة وعــدد النــزالء يكــون هنــاك عــدد كاف مــن الموظفيــن
	•
ٍ
المســؤولين عــن التنظيــف والطهــي والصيانــة العامــة.
	• تدريب الموظفين في مساكن العمال على األساسيات في مجال الصحة والسالمة.
	• يتم تدريب الموظفين المسؤولين عن المطبخ على سالمة الغذاء واإلشراف على ذلك.

25

هيئة الصحة العامة – اإلدارة التنفيذية للصحة والسالمة المهنية

ب  -الصحة والسالمة في موقع السكن
	• ينبغــي أن تتحمــل الجهــة المســؤولة عــن إدارة ســكن العمــال المســؤولية الكاملــة عــن ضمــان
الرفاهيــة البدنيــة للعامليــن وســامتهم.
	• يتضمــن ذلــك التأكــد مــن الحفــاظ علــى مرافــق ســكن العمالة فــي حالة جيــدة وأن خطــط ومعايير
الصحة والســامة المناســبة قــد تم إعدادهــا وتطبيقها.
	• يتــم تصميــم خطــط إدارة الصحــة والســامة بمــا فــي ذلــك الكهربائيــة والميكانيكيــة واإلنشــائية
وســامة األغذيــة بعنايــة وتطبيقهــا.
	• الشــخص المســؤول عــن إدارة مــكان اإلقامــة لديــه واجــب محــدد إلبــاغ الســلطات الصحيــة عــن
حــاالت تفشــي أي أمــراض معديــة أو حــاالت التســمم الغذائــي وغيرهــا مــن الحــاالت التــي تعنــى
بالصحــة العامــة.
	• تدريــب عــدد كاف مــن الموظفيــن فــي ســكن العمالــة والنــزالء مــن العمالــة لتقديــم اإلســعافات
األولية.
	• يتــم إعــداد خطــة محــددة للســامة مــن الحرائــق تشــمل الفحــص الــدوري لطفايــات الحرائــق
والمعــدات األخــرى المســتخدمة للســامة مــن الحرائــق والتدريــب الــدوري االفتراضــي لخطــط
االخــاء.
	• ينبغــي ان يكــون هنــاك حمــات تثقيفيــة وتوعويــة للســاكنين مــن العمالــة عــن اآلثــار الضــارة
لكثيــر مــن الممارســات وكيفيــة الوقايــة منهــا.
	• تزويــد النــزالء بوســائل الوقايــة الالزمــة ألي عــارض صحــي كان (مثــال :كمامــات ،مطهــر لأليــدي،
صابــون).
	• توفر الخدمات الصحية وسهولة الوصول اليها عند الحاجة من قبل النزالء من العمالة.
	• إعــداد خطــط الطــوارئ الخاصــة بالصحــة والســامة ،واعتمـ ً
ـادا علــى الوضــع المحلــي يتــم إعــداد
خطــط طــوارئ إضافيــة حســب الحاجــة للتعامــل مع أحــداث معينــة (الــزالزل والفيضانــات واألعاصير)
حســب المنطقــة المتواجــد فيهــا الســكن.
	• ينبغــي توفــر خطــط اســتمرارية االعمــال فــي حــاالت الكــوراث او التســمم الجماعــي او انتشــار
االوبئــة وغيرهــا.
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 .4السالمة من الحريق في المساكن الجماعية لألفراد

تولــي اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي الكثيــر مــن
االهتمــام فــي الحفــاظ علــى ارواح األشــخاص داخــل المســاكن ســواء كان الســكن فـ ً
ـردا ام جماعــات،
وقــد حرصــت ً
كال مــن المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي واللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي
علــى اعتمــاد أعلــى المواصفــات فــي تنفيــذ اشــتراطات الحمايــة مــن الحريــق التــي يجــب علــى صاحــب
الســكن توفيرهــا وتنفيــذ االشــتراطات وإصــدار التراخيــص الخاصــة بذلــك.
كمــا انــه ينبغــي علــى صاحــب المنشــأة ان يطلــع علــى كافــة االشــتراطات الصــادرة مــن المديريــة
العامــة للدفــاع المدنــي واالشــتراطات الصــادرة مــن كــود البنــاء الســعودي المتعلقــة بالحمايــة مــن
الحريــق .ومــن اهــم هــذه االشــتراطات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر التالــي:

◊ طفايات الحريق اليدوية
	• ينبغــي تجهيــز الســكن بطريقــة تمكــن الســاكنين مــن القيــام باإلجــراءات األوليــة
لمكافحــة الحريــق باســتخدام طفايــات الحريــق اليــدوي مــع معرفــة التعامــل مــع
أنــواع طفايــات الحريــق اليدويــة التــي يجــب أن تتناســب مــع نــوع االثــاث والمــواد
المســتخدمة فــي المســكن ،مــع التشــديد علــى تدريــب الســاكنين عليهــا وان تكــون
مطابقــة لموصفــات المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي وكــود البنــاء الســعودي.
	• ينبغــي المحافظــة علــى الطفايــات بحيــث تكــون صالحــة لالســتخدام بصفــة دائمــة
وأن يتــم فحصهــا وفقـ ًـا لتعليمــات الجهــة المصنعــة وبمــا ال يقــل عــن ســتة أشــهر
واختبارهــا وإعــادة تعبئتهــا بمعرفــة جهــة متخصصــة فــي فحــص وتعبئــة الطفايــات
مــع إيضــاح تاريــخ الفحــص والتعبئــة علــى بطاقــة تلصــق علــى جســم كل طفايــة.
	• كمــا انــه يجــب مراعــاة التعامــل مــع حــدوث المخاطــر بمــا يتــاءم مــع مســاحة الموقع
وعــدد العمــال داخــل الســكن ،وفــق التالي:
٭تخصــص طفايــة بــودرة كيميائيــة جافــة أو ثانــي أكســيد الكربــون فــي كل
طابــق مــع مراعــاة التركيــز علــى توفيــر هــذه الطفايــات فــي المطابــخ ومواقــد الطهي
والمخــازن وأماكــن حفــظ واســتخدام أســطوانات الغــاز وغيرهــا بكافــة الممــرات
والردهــات ،وتوزيعهــا فــي جميــع أنحــاء الســكن وفقـ ًـا لمعاييــر الدفــاع المدنــي وكــود
البنــاء الســعودي للحمايــة مــن الحريــق مــع وضعهــا فــي أماكــن ظاهــرة يســهل
الوصــول إليهــا وتناولهــا الســتخدامها عنــد اللــزوم مــع وجود لوحــات استرشــادية تبين
اماكــن الطفايــات عاكســة للضــوء وفــق المعاييــر العالميــة الحديثــة.
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◊ خراطيم اطفاء الحريق
	• وهــي تركيبــات ثابتــة موصلــة بصفــة دائمــة لإلمــداد بالمــاء المضغــوط ومصممــة
بحيــث يمكــن ان يقــوم العمــال داخــل الســكن مــن القيــام بعمليــة المكافحــة األولية
للحريــق مــن خــال الخراطيــم .مــع مراعــاة االشــتراطات اآلتيــة:
ً
المعتمــدة بحيــث أن
٭ أن تــزود بصمــام االمــان وفــق للمواصفــات القياســية
تكــون البكــرات والخراطيــم ســهلة االســتعمال للتشــغيل واإلغــاق ويركــب
بنهايــة الخرطــوم قــاذف معدنــي متعــدد األغــراض.
٭ يتــم تركيــب بكــرات الخراطيــم فــي األماكــن المناســبة بالطرقــات والممــرات
وبالقــرب مــن الســالم بحيــث يســهل الوصــول إليهــا واســتخدامها عنــد اللــزوم
ً
ووفقــا لمعاييــر المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي واشــتراطات كــود البنــاء
الســعودي للحمايــة مــن الحريــق.
٭ كمــا يجــب ان توضــع لوحــات إرشــادية تبيــن بوضــوح تركيبــات بكــرات الخراطيــم
والتعليمــات الخاصة باســتخدامها.
٭ ينبغــي تجربــة هــذه التركيبــات بصفــة دوريــة للتحقــق مــن صالحيتهــا ومالئمة
ضغــط الميــاه بهــا ،مــن خــال الجــوالت التفتيشــية الدوريــة مــع تجربــة إحــدى
هــذه البكــرات للتأكــد مــن انهــا تعمــل بشــكل جيــد وســليم.
◊ أنظمة اإلطفاء واالنذار التلقائي
	• يجــب أن ترتبــط أنظمــة اإلطفــاء التلقائــي بنظــام اإلنــذار اآللــي بحيــث تعمــل هــذه
األنظمــة فــي نفــس الوقــت بشــكل آلــي ،وأن تكــون تحــت إشــراف المديريــة العامــة
ً
ً
وصوتيــا حيــث أنهــا هــي
ًضوئيــا
للدفــاع المدنــي لتقديــر مــدى مالئمــة األنظمــة
الجهــة المخولــة لتحديــد األنظمــة المناســبة بعــد االطــاع علــى المخططــات للمســكن
الجماعــي لألفــراد ،كمــا أنــه يجــب تدريب شــخص محدد لهــذا العمــل ويــزود بالتعليمات
الالزمــة لســرعة إخطــار المختصيــن والمســئولين بالموقع وأقــرب مركز للدفــاع المدني
عنــد حــدوث أي طــارئ ،لذلــك يترتــب مــا يلــي:
٭ أن يكــون قــد تــم تركيــب كافــة أنظمــة اإلنــذار واإلطفــاء اآللــي بمعرفــة
الجهــات أو الشــركات الفنيــة المتخصصــة بعــد إجــراء الدراســات الفنيــة الالزمــة
لتحديــد األنــواع المالئمــة ومطابقتهــا.
٭ يتــم تجربــة النظــام مــن قبــل مشــرف الســامة فــي الموقــع وبشــكل دوري
وفعــال مــع االهتمــام بعــدم وجــود أي أخطــاء ظاهريــة فــي لوحــة التحكــم.
٭ يراعــى أن يكــون صــوت جــرس اإلنذار(االخــاء) مميــز ولــه اضــاءات فــي اماكن
بــارزة لتمكيــن مشــاهدة اإلنــذار مــن قبــل العمــال ذوي اإلعاقة الســمعية.
٭ التأكــد مــن إجــراء الصيانــة الدوريــة وعمــل التجــارب الالزمــة لهــذه األنظمــة
للتحقــق مــن االلتــزام بالتعليمــات وتوجيهــات جهــات التصنيــع .والمراجعــة
المســتمرة للتأكــد مــن فحــص البطاريــة وصالحيتهــا واختبارهــا والتأكــد مــن
عملهــا فــي حــال انقطــاع التيــار الكهربائــي.
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 .5اإلسعافات األولية
◊ صندوق اإلسعافات األولية
	• التأكــد مــن توفــر صنــدوق إســعافات أوليــة فــي كل وحــدة ســكنية مجهــز وموضوع
فــي مــكان واضــح ومعلــوم لــدى جميــع ســكان الوحدة الســكنية.
	• وأن يكــون الصنــدوق مفتــوح غيــر مغلــق ،وقــد يقــوم صاحــب العمــل بإغــاق
الصنــدوق بقفــل أو مفتــاح وتزويــد المفتــاح لمشــرف الســكن في هــذه الحالــة التأكد
مــن ان مشــرف الســكن أو أي عامــل آخــر داخــل الســكن علــى علــم بمــكان المفتــاح
كمــا يجــب التأكــد مــن أن هــذا الصنــدوق يتضمــن المــواد التاليــة:
* عــاج خافــض للحــرارة ومســكن لــآالم  ،دهــون للحــروق  ،فازليــن  ،لصقــات للجــروح
مــن مختلــف األحجــام  ،شــاش طبــي  ،قطــن طبــي  ،الصــق لتثبيــت لفــاف الجــروح ،
لفــاف طبــي  ،هيدروجيــن طبــي ،ملقــط طبــي  ،ربطــات  ،وعــاء طبــي  ،محــارم للجروح
 ،قفــازات طبيــة وغيرهــا مــن األدوات األساســية فــي اإلســعافات األوليــة.
* كمــا وأكــدت الالئحــة الصــادرة من وزارة الشــؤون البلديــة والقروية علــى أن تتوفر
فــي الســكنات الجماعيــة لألفــراد غرفـ ٌ
ـة إســعافيه علــى األقــل للحــاالت الطارئــة ،يتــم
المشـ ِّ
ـغلة للســكنَ ،
ويعمــل بهــا ممــارس صحــي مؤهــل،
توفيرهــا مــن قبــل الجهــة ُ
ّ
التقصــي الســريع ،مثــل أجهــزة
تحتــوي علــى المــواد اإلســعافية وأجهــزة قيــاس
قيــاس الحــرارة وقيــاس ســكر وضغــط الــدم وغيرهــا مــن أجهــزة القــراءات الحيويــة.

◊ خطط الطوارئ
ينبغــي علــى صاحــب العمــل تثبيــت خارطــة أو خطــة طــوارئ علــى مدخــل كل طابــق
توضــح مخــارج الطــوارئ واالتجاهــات ،ويراعــى عنــد تحديــد هــذه الخطــة أن تكــون
واضحــة وتعكــس التخطيــط الحقيقــي للمبنــى بحيــث تبيــن مخــارج الطــوارئ وصناديق
اإلســعاف وخراطيــم الميــاه وطفايــات الحريــق وأن يتــم تحديثهــا كلمــا احتــاج األمــر او
ً
وفقــا الشــتراطات المديريــة
كان هنــاك اي تحديــث فــي المبنــى او ترميــم او تغييــر
العامــة للدفــاع المدنــي  ،كمــا يجــب تزويــد كل طابــق باللوحــات اإلرشــادية واألســهم
واللوحــات التوضيحيــة المضيئــة واجهــزة االنــذار الصوتيــة والمضيئــة ايضـ َـا ،مــع التأكــد
مــن أن هــذه الخطــة قــد تــم إعدادهــا بلغــة العامليــن الســاكنين وبلغــة ســهله ورمــوز
واضحــة.
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◊ لوحة أرقام الطوارئ وارشادات عامة لإلخالء
	• ينبغــي علــى صاحــب العمــل تثبيــت لوحــة فــي كل وحــدة ســكنية بأرقــام الطــوارئ
والدفــاع المدنــي وتعليمــات التعامــل مــع الحــوادث تكــون بلغــة مســتخدمي الســكن
مــع التأكــد مــن وجــود هــذه اللوحــة معلقــة فــي مدخــل كل وحــدة ،مــع تجهيــز
وســائل الهــروب أو االخــاء مــن الســكن وذلــك حســب التوجيهــات التاليــة:
* إن وســائل الهــروب اآلمنــة التــي يســتخدمها العمــال شــاغلوا المبنــى بهــدف
الوصــول إلــى مــكان آمــن خارج الســكن وبالســرعة المناســبة وذلك في حالة نشــوب
حريــق أو التعــرض أليــة أخطــار طارئــة تهــدد حيــاة األشــخاص كالســالم ،والممــرات،
والردهــات ،تعــد مــن أهــم وســائل الحمايــة للعمــال داخــل الســكن ،حيــث يجــب أن
تــؤدي هــذه الوســائل إلــى مناطــق التجمــع الداخليــة والخارجيــة اآلمنــة.
* التأكيــد علــى ســرعة خــروج العمــال شــاغلي المبنــى وتنفيــذ خطــة اإلخــاء عندمــا
يتعرضــون للخطــر ،وينبغــي أن تكــون جميــع مخــارج الطــوارئ تحتــوي علــى أبــواب
مخصصــة (مفتوحــة وغيــر مغلقــة بالمفاتيــح واألقفــال) ،ينبغــي علــى صاحــب
العمــل توفيــر مخرجيــن للطــوارئ لــكل طابــق مــن طوابــق الســكن فــي اتجاهيــن
مختلفيــن.
* ينبغــي أن تكــون أبــواب مخــارج الطــوارئ ســهلة الفتــح مــن الداخــل وطــرق
الخــروج واضحــة ومخططــة ويفضــل أن يكــون اتجــاه فتــح هذه األبــواب إلــى الخارج
بنـ ًـاء علــى تصميــم المبنــى الخــاص بالســكن ،ويجــب أن تكــون مخــارج الطــوارئ فــي
اتجاهيــن متعاكســين.
* ســهولة الوصــول إلــى الســالم الرئيســية الموجــودة بالســكن ،وذلــك إلمــكان
تنفيــذ خطــة اإلخــاء بالســرعة المطلوبــة ويجــب أن تــزود هــذه الســالم بالدرابزيــن
والحواجــز الالزمــة لســامة مســتخدميها .عــادة يتــم اســتخدام ســلم الطــوارئ
الخارجــي لوصلــه بمخــارج الطــوارئ فــي كل طابــق داخــل الســكن.
* وضــع الالفتــات واألســهم الخاصــة بالمخــارج وطــرق النجــاة مــن ممــرات وســالم
وغيرهــا ،علــى أن تغــذى مــن المصــدر الرئيســي للكهربــاء بالســكن باإلضافــة إلــى
ً
أيضــا بمصــدر احتياطــي) وجــود إنــارة
ًيكــون مصــدر الكهربــاء مــزدوج بالتوصيــل
طــوارئ ( ،فــي حــال انقطــاع التيــار الكهربائــي مــع مراعــاة أن يكــون نظــام إنــارة
الطــوارئ تلقائــي التشــغيل فــور انقطــاع التيــار الكهربائــي الرئيســي لضمان اســتمرار
إضــاءة هــذه األماكــن تحــت كل الظــروف.
* أهميــة اختيــار أماكــن تجمــع األشــخاص الذيــن يتــم إخالؤهــم مــن الســكن الــذي
يحــدث بــه الحريــق أو الخطــر ويتــم تحديدهــا خــارج المبنــى حســب طاقــة الســكن
االســتيعابية ويجــب أن تكــون متصلــة مباشــرة بالمخــارج النهائيــة وأن يتوفــر فيهــا
كافــة وســائل األمــان والســامة والتهويــة الطبيعيــة ،وأن يتيســر وصــول ســيارات
وفــرق الخدمــات العامــة إليهــا ،علــى ان يكــون هنــاك حــوادث مفتعلــة وهميــة
لغــرض التدريــب علــى االخــاء وبشــكل دوري ومنظــم ومــن األفضــل ان يكــون
مفاجــئ لقيــاس زمــن االســتجابة.
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السالمة في األماكن التي تتوالد بها البعوض:
	• كمــا هــو معــروف فــان بعــض أنواع البعــوض يعيش فــي المناطــق المأهولة بالســكان
ويكــون مصــدر لنقــل بعــض األمــراض المهــددة للصحــة العامــة .ومــن تلــك األمــراض
حمــى الضنــك الــذي يتواجــد فــي غــرب وجنــوب المملكــة وخصوصــا فــي جــدة ومكــة
وجــازان.
	• وتعــد المســكن المكتظــة بالســكان مــن األماكــن الخصبــة التــي تتواجــد فيهــا البعوضــة
التــي تســمى الزاعجــة المصريــة وهــي تســتأنس بالتوالــد والتكاثر فــي المناطق الســكنية
ألنهــا تبحــث عــن دم لتغــذي البيــض التــي تفقســه بالمــواد الغذائيــة الالزمــة.
	• حيــث تقــوم أنثــى الزاعجــة المصريــة بلــدغ األنســان للحصــول علــى غذائهــا مــن دم
األنســان ومنهــا تنقــل الفيــروس إذا كانــت مصابــة لإلنســان .
	• حيــث تتخــذ الزاعجــة المصريــة مــن األماكــن الرطبــة والمظلمــة لتضــع بيضهــا فــي المــاء
ومنهــا تتكاثــر العــذراوات وتصبــح بعوضــة كاملــة.
	• حيــث تشــكل الحاويــات المهملــة والخزانــات وأحــواض الــزرع والزهــور واإلطــارات المهملــة
المصــدر األكبــر الــذي تضــع فيــه البعوضــة بيضهــا.
ولذلك ينبغي على رب السكن بأخذ اعتبارات اإلجراءات الوقائية التالية:
	• الحــرص علــى توصيــل الميــاه ضمــن شــبكة الميــاه الوطنيــة لكافــة أنحــاء الســكن وذلــك
لكــي تمنــع الســكان مــن تخزيــن الميــاه فــي البراميــل أو الحاويــات او الخزانــات المفتوحــة.
	• التأكد من أن جميع الخزانات األرضي والعلوية محكمة القفل وال تدع هناك مجال
لوفادة البعوض إليها.
	• الحــرص علــى أقفــال جميــع الفجــوات والثغــور فــي األغطيــة التــي تســتخدم لتخزيــن
الميــاه او الحاويــات أو الخزانــات التــي تحــوي علــى المــاء.
	• التخلــص مــن كل النفايــات والحاويــات المهملــة بشــكل مســتمر ومنــع تكدســها فــي
األماكــن القريبــة مــن ســكن العمــال.
	• التأكــد بشــكل دوري مــن تجفيــف حاويــات الزهــور والنباتــات وعــدم تركها لفتــرة طويلة
ممتلئــة بالمــاء لكــي ال تتوالــد فيهــا البعوض.
	• تغييــر أو إزالــة أو إعــادة تدويــر الحاويــات الغيــر ضروريــة التــي توفــر بيئــة خصبــة لتوالــد
البعــوض.
	• التفريــغ أو التنظيــف المتكــرر للحاويــات التــي ال يمكــن التخلــص منهــا كأوعيــة تخزيــن
الميــاه والمزهريــات وبــرادات الميــاه وغيرهــا.
	• التأكــد مــن المســابح الموجــودة فــي الســكن بــأال تكــون راكــدة والعمــل علــى تغييرهــا
بشــكل مســتمر أو صنــع حركــة وتموجــات على ســطح الميــاه لمنــع البعوض مــن التواجد
عليهــا.
	• الحرص على تغطية الحاويات بغطاء يمنع من وصول البعوض للمياه
	• ردم جميــع األماكــن التــي يالحــظ فيهــا تجمعــات للميــاه خاصــة بعــد األمطــار وعــدم
تــرك أثــار للميــاه فــي الســكن حولهــا.
	• استخدام شبكات واقية في النوافذ والتأكد من سالمتها وصيانتها بشكل دوري.
	• تدويــر والتخلــص مــن النفايــات والمهمــات اليوميــة والتواصــل مــع األمانــات فــي حــال
كان هنــاك تكــدس لهــا فــي مــكان الســكن.
	• التأكــد مــن تصميــم المبانــي الســكنية للعمالــة بطريقــة تقلــل مــن وجــود أمــكان لتوالد
البعــوض بحيــث يراعــى فــي التصميم عــدم وجــود تجويفات أو فتحــات أو أماكــن تتجمع
فيهــا المياه.
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قائمة المراجعة لتقييم معايير واشتراطات سكن العمالة

اإلطار التنظيمي العام

توفر القوى العاملة

مدى توفر مساكن جاهزة للعمالة
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تقييم آثار سكن العمالة على المجتمعات

(

)

أنواع مساكن العمالة

المعايير الوطنية المحلية
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معايير سكن العمالة

المعايير و االشتراطات العامة للمرافق السكنية للعمالة

التصريف

التدفئة والتبريد والتهوية واإلضاءة
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مياه الشرب

مياه التصريف الصحي والنفايات
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معايير و اشتراطات الغرف و أماكن النوم

10

5

)

(

4
3

)

(
)6

(

أو

ترتيب األسرة ومرافق التخزين

80

(

)

/
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المرافق الصحية ودورات المياه

دورات المياه و المراحيض

)

(

أماكن االستحمام و المرافق الصحية األخرى

)
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/

صالة الطعام ومرافق الطبخ وغسيل المالبس

مرافق غسيل المالبس

هل هناك اجراءات عزل لغسيل المالبس المتعرضة لمواد
كيميائية مثل ادوات التنظيف وغيرها؟

مرافق الطبخ والبوفيه وصالة الطعام

(

38
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2

معايير واشتراطات التغذية والسالمة الغذائية

“

"
/

الخدمات والمرافق الصحية

مرافق الترفيه والخدمات االجتماعية وخدمات االتصال
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إدارة مساكن العمال

اإلدارة والعاملين في السكن

)

)

رسوم السكن و الخدمات
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(

(

الصحة والسالمة في موقع السكن

(

)

هل تم إعداد خطط استمرارية اعمال في السكن الجماعي ؟ هل
هناك خطط بديلة و مكان آخر يمكن تحويل الساكنين له في حال
تعرض السكن الحالي الى انهيار او حريق السمح هللا ؟

األمن في موقع السكن

ا
وا
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حقوق العاملين وتشريعات مساكن العمالة

بلغة واضحة وسهلة؟

آليات التظلم وتقديم االستشارات للعاملين
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إدارة العالقات مع المجتمعات المجاورة لمساكن العمال
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هناك الكثير من األنظمة واألدلة التي من الممكن ان تفيد أثناء مراحل تصميم
أو إدارة سكن العمالة وهي كالتالي:

والقروية واإلسكان
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