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 لة ثرؤذة ئةندازةييةكان ينطة(راستنى تةندروستى ثيشةيي و ذثا)سةالمةتى ثيشةيي 
ثَيهاضة كساوة بسيتى  (WHO)تةندزوضتى ثيػةيي بةغَيكة لة تةندزوضتى طػتى كة لةاليةى زَيكخساوى تةندزوضتى جيًانى

ية لة : خؤغطوشةزانى جةضتةيى و دةزوونى و كؤوةاَليةتى بؤ كسَيكازو كازوةند لة غوَيهى كازكسدنياى بة يةووو جؤزة 
بة ئاوانخ طةياندنى تةندزوضتى باؽ بؤ كازوةند بة يةووو جؤزة ثيػةيةكةوة , وة زَيطة طستو لة الدانى كازَيكةوة  بؤ 

 تةندزوضتى كة ببَيتة يؤى شياى طةياندى لة غوَيهى كاز.
 ذيهطة: بسيتية لةو كةؽ و غوَيهةى كة كازى تيادا ئةجنام دةدزَيت و طوجناندنى كازوةند لة طةَه كازةكةى بؤ ئةوةى يةز
كةضةو بةثَى ى كازةكةى زابًَيهسَى لة طةَه غوَيهى كازو ئةو كازانةى ئةجنام دةدزَيت لةثَيهاو زوونةدانى زووداوى دَه تةشَيو و 

جا ض بةيؤى خساث بةكازيَيهانى كةه وثةه و ئاوَيسةكاى ياى بةيؤى غَيواشى كازكسدى ياى يةَلةى  ,شياى بةخؼ لةغوَيهى كاز
ثابةندى زَيهىايةكاى و  كازوةندَيك لةضةز ثسؤذةكاىةم ثَيهاوةغدا ثَيويطتة لةضةز يةووو كسَيكاز و كازوةند , وةل

و بةغَيوةك كة ئاواذةيةكى باؽ بَيت بؤ زووى غازضتانى ئةو )ئةنداشيازو ثيػةوةزو بو تاكو بتوانوةزجةكانى ضةالوةتى 
ةزَيكى نةخواشزاو بؤ خؤياى و كةه و ثةه و وة دووز لة يةز ئةط ,كسَيكازو بةَلَيهدةزانةى (كاز دةكةى لة ثسؤذةكة

, لةثَيهاو ئةجنام دانى ثسؤذة ئةنداشةييةكاى دووز لة يةز زووداوَيكى نةخواشزاو ثازاضتهى طيانى ئةنداشيازاى و ئاوَيسةكانياى 
 ثيػةوةزاى و كازوةنداى ثَيويطتة زةضاوى ئةم خااَلنةى الي خوازةوة بكسَيت:

 متطلبات تنظيم موقع العمل(كخطتهى غوَيهى كاز:) ثَيداويطتيةكانى زَي يةكةم:

 ثَيوضتة ثةزذيو)ضياد(َيكى طوجناو بة ضواز دةوزى ثسؤذةدا دزوضت بكسَيت. .1
 لةضةز بهووضسَى. تايبةت بة ثسؤذةكةتابمؤيكى طوجناو لة دةزطاى ضةزةكى ثسؤذة دابهسَيت و ضةند شانيازيةكى  .2

 ثسؤذة ئةجنام بدزَيت. غوَيهى طوجناو بؤ ضوونة ذووزةوةو دةزضووى لة .3

 ديازى كسدنى غوَيهى خصوةت طوشازية طػتيةكاى لة ثسؤذة. .4

 كة بة غَيوةيةك نةكةوَيتة غوَيهى كازكسدى. Officeديازى كسدنى غوَيهى  .5

 دزوضت كسدنى غوَيهى طوجناو)كؤطا( بؤ يةَلطستهى كةه و ثةه و ئاوَيسةكاى. .6

 خوازدنطةكة. خوازدى وكازوةندانىجؤزى اى بة ثاك و خاوَيهى و طسنطى د خوازدنطةودزوضت كسدنى غوَيهى طوجناو بؤ  .7

 زَيكخطتهى غَيواشو ضؤنيةتى و ضةندايةتى يَيهانى كةه و ثةه و وةواد بؤ ضةز ثسؤذة بة ثَى ى ثَيويطت بة غَيوةيةك .8
 نةبَيتة يؤى دزوضت بوونى جةجناَلى و غَيواندنى ذيهطةى كاز لة ضةز ثسؤذة.   
طوجناو دانانى ذاوية بؤ ثامشاوةكاى بة خؤه و خاغاكى شيادةى فسَيدزاويػةوة و ثاغاى فسَيدانى بؤ ديازى كسدنى غوَيهى  .9

 دةزةوةى ضهووزى غازةوانى و غوَيهة زَيطة ثَيدزاوةكاى بةبةزدةواوى بة غَيوةى زؤذانة ياى يةفتانة و بةثَى ى ثَيويطت.

 كاى و كؤطاو غوَيهة ثَيويطتةكاى لة ناو ثسؤذة.دانانى ئاوَيسى ئاطس كوذَيهةوة لة بةغة كازطَيسية دووةم:

ويطتيةكانى دادزوضت كسدنى غوَيهى طوجناو بؤ دةزواخنانةو كازوةندى تةندزوضتى و دابني كسدنى دةزواى و ثَيضَي يةم:
 فسياطوشازى ضةزةتايى.

كاى و ناو ثسؤذة بؤ زَيهوَيهى كسدى  و دانانى زَيهىايى و تابمؤى ئاطادازكسدنةوة لة دةزواشةى ثسؤذةو بةغة كازطَيسية : ضوازةم 
 ئاطادازكسدنةوةى ضةزدانكةزانى  ثسؤذة.

بةكاز يَيهانى كؤنكسيتى ئاوادة كساوو دووز كةوتهةوة لة ئةجنام دانى دزوضت كسدنى كؤنكسيت بة غَيوة تةقميدى و  : ثَيهحةم
 دةضتى لةضةز ثسؤذة , كة دةبَيتة يؤكازى ثيظ بوونى ذيهطة. 
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يَيهانى كةه و ثةه و ئاوَيسى ضةالوةتى: كةه و ثةىل ضةالوةتى بةيةووو جؤزةكانيةوة يةكَيكة لة طسنطرتيو بةكاز:غةغةم 
بة طػتى ,ئاواجنى بةكازيَيهانى ئةم كةه و ثةالنة  (ئةنداشيازو ثيػةوةزو كسَيكاز و كازوةند)ثَيداويطتى ضةالوةتى كةضي بؤ 

لةضةز ثسؤذة وبةدووز طستهى طيانياى لة زووداوى نةخواشزاو بةيؤى ئةجنام  ثازاضتهى كةضةكانة لةيةز ئةطةزَيكى نةخواشزاو
دانى يةز كازَيك , بؤية شؤز ثَيويطتة لةضةز ثسؤذة كةه و ثةىل خؤ ثازاضنت دابني بكسَيت و زَيطة بة ييض كةضَيك نةدزَيت يةز 

, وةكةه و ثةلةكانيؼ شؤزى و جياواشاى بة ثَى ى كازَيك ئةجنام بدات لةناو ثسؤذة بةبَى بةكازيَيهانى كةه و ثةىل ضةالوةتى 
 جؤزى كازةكاى بةكازدةيَيهسَيو وبةم غَيوةيةى الى خوازةوة:

ةبؤ ضةالوةتى و ثازاضتهى (: كاَلوى ضةز يةكَيكة لة طسنطرتيو  ئةو كةه و ثةالنةى ك headpiece-خوذة) كاَلوى ضةز .1
ضةزى ئةنداشيازاى و ثيػةوةزاى و كسَيكازاى بةكاز دةيَيهسَى , لة ئةطةزى كةوتهة خوازةوةى يةز تةنَيكى نةخواشزاو 

 ,تةنانةت زةنطى كاَلوةكة بةثَى ى ثيػةى بةكاز يَيهةز دةطؤزَى , بؤ منوونة:
 كازو ضةزثةزغتيازو بةزَيوةبةزو ئةو بةزثسضانةى ضةزدانى  : بؤ ئةنداشيازانى ديصايهةزو جَى بةجَى كاَلوى زةنطى ضجى

 ثسؤذةكة دةكةى.  
 تايبةتة بة ضةزثةزغتيازانى ثازاضتهى ئاضايػى ثيػةيى ناو ثسؤذة.كاَلوى زةنطى ضووز : 
 ( ثسؤذة. املشرف الفين: تايبةتة بة ضةزثةزغتيازانى يونةزى )كاَلوى زةنطى غني 
 :كسَيكازو كازوةندانةى لةذَيس دةضتى ضةزثةزغتيازةكاندا كازدةكةى.تايبةتة بة  كاَلوى زةنطى شةزد 

 .تَيبيهى: شؤز جاز لة يةندَى كؤوجانياكاى بؤ يةووو يةك زةنط بةكاز دةيَيهو كة ئاواجنةكةى ضةالوةتية
             م كازدةكةى بؤ ثازاضنت لة      2كة لةبةزشى شياتس لة  ثيػةوةزانةى: بؤ ئةو كسَيكازو ضةالوةتىثػتَيهةى  .2

 كةوتهةخوازةوة.
 : بةثَى ى ثَيويطتى غوَيو و كازةكة بؤ ثازاضتهى ضاو لة يةز تةنَيكى نةخواشزاو. ضاويمكةى خؤثازاضنت .3
 بؤ ثازاضتهى دةضت و ثةجنة لة كاتى ئةجنام دانى كاز. دةضتةوانة)دةضت كَيؼ(: .4
 : بؤ خؤثازاضنت لة تؤشو خؤَه و ثامشاوةى كاز.دةواوك .5
 : ئةو جن و بةزطانة بةثَىى جؤزى كازى ئةجنام دزاو دةطؤزدزَيت. ايبةتىجن وبةزطى ت .6
: بؤ كازكسدى لة غوَيهة بةزشةكاى كة ثَيويطتى بة بةكازيَيهى ئةضكةالت يةية و طسنطة بةغةَيوةى طوجناو  ئةضكةالت .7

 دابهسَيت و زةضاوى غوَيو وكةؽ و يةواو يةز ئةطةزَيكى نةخواشزاو بكسَيت.
:بؤ ضةزخطتهى كةضةكاى ياى كةه و ثةلةكاى ,ثَيويطتة بةغَيوةى زَيك و ثَيك دزوضت  , ئاضو ياى ئةلةوهيؤم( ثةيرةى )داز. 8

كسابو و بطوجنَى لةطةَه ئةو غوَيو و وةبةضتةى كةتيايدا بةكاز دةيَيهسَى و لةطةَه ثاك كسدنةوةى لةكاتى ثيظ بووى و ضاك 
 كسدنةوةى لةكاتى ثَيويطت.

:  لةكاتى كازكسدى لة دزوضتكسدنى زَيطاوباى ,شؤز جاز زووداوى تسضهاك و  نةخواشزاو ة كازى زَيطاو باىضةالوةتى ل:  ذةوتةم
تةنانةت يةندَيك جازيؼ ثَيػبيهى نةكساو دَيتة ثَيػةوة,بؤية شؤز طسنطة كازى ثَيؼ وةخت ئةجنام بدزَيت بؤ زَيطةطستو لةو 

ةدانانى يَيىاو تابمؤى ئاطادازكسدنةوةى خةَلكانى ثيادةو غؤفَيسةكاى لة كات جؤزة زووداوانةو ثازاضتهى طيانى وسؤظةكاى,ئةويؼ ب
زَيطاكة بة دانانى يَيىاى فطفؤزى و غسيتى بةيةكةوة بةضتانى يَيىاكاى و زةنطكسدنى  ثانىو غوَيهى طوجناو, وةك ديازى كسدنى 

كة لةضةزةوة  باع كساى  يانةىو ئاوَيسى ضةالوةت غيؼ و خاَلة ديازكساوةكاى بةزةنطى فطفؤزى و بةكازيَيهانى ئةو كةه و ثةه
يهى زَيطا طػتيةكاى دةبَيت بة ياوكازى اليةنى ثةيوةنداز بِسداو بةكازيَيهانى دةواوك لةكاتى تؤشوخؤَلداو يةزوةيا لةكاتى 

 يةكى تسى يةدةك ئاوادة بكسَيت و يَيىاكانى الداى و كازكسدى لة غوَيهى طوجناو دابهسَيو.ازَيط
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 انى ثابةند نةبووى بة زَيهىاييةكانى ضةزةوة:شيانةك

شيانى جةضتةي و واددى لةو كةضةى تووغى زووداو دةبَيت و يةندَيك جازيؼ دةبَيتة يؤى طياى لةدةضت داى,وةيؤكازى  .1
 ضةزةكى دةزكسدنى ئةم زَيهىاييانةى ضةزةوة بؤ زوونةدانى ئةم ذاَلةتانةية.

وفسياكةوتهى ئةو كةضةى كةثابةند نةبووةو توغى  ضتافى كاز لة ثسؤذةوونى بةفريؤدانى كاتى كازكسدى بةيؤى ضةزقاَه ب .2
 يةزوةيا دزوضت بوونى دَلةزاوكَى و غةوبازبوونياى ., زووداوى نةخواشزاو ياتووة لة كاتى كازكسدى 

بووة بؤ بةيؤى زووداوةوةو يةوَلداى بؤ طةياندنى ئةو كةضةى تووغى زووداوةكة , بةفريؤدانى كاتى ضةزثةزغتيازاى  .3
 و.....يتد. نةخؤغخانةو لَيكؤَليهةوة لة زووداوةكةو دانانى كةضي تس لةو غوَيهة و ئةجنام دانى زاثؤزت

 كةوبوونةوةى بةزيةوى كاز لةو غوَيهةدا لة اليةى يةظااَلنى بسيهدازةكةو دابةشيهى وةعهةويات. .4

وداوةكةى تيادا زوويداوة تاكو واوةيةكى شؤزو نةوانى زاوةضتانى كاز بةيةووو غَيوةيةك لة طةَه ئاوَيسةكاى لةو غوَيهةى زو .5
 غوَيهةوازى زووداوةكة.

 ئاواجنةكاى:
 . ثازاضتهى طيانى ئةنداشيازاى و ثيػة وةزاى  و وسؤظةكاى بةطػتى.1
 . ضةالوةتى و خؤغطوشةزانى بؤ يةووواى.2
 . كازكسدى بةبَى زووداوى نةخواشزاو.3
 . ثازاضتهى ئاوَيسةكاى.4
 ذيهطة. . ثازاضتهى5
 . ثَيػكةؽ كسدنى باغرتيو كازو خصوةتطوشازى.6

_________________________________________________________________ 
 ضةند وَيهةيةكى كةه و ثةه و ثَيداويطتيةكانى ثازاضتهى ضةالوةتى و ذيهطة لة ثسؤذة ئةنداشةيةكاى:

 

 


