
مؤسسهلإجراءات األمن والسالمه  
الطبيعيةموارد  للالفجيرة  
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البيئة والصحة والسالمة
Environment, Health and Safety

وق ام باإلعداد المهندسة موزة الزيودي
هيثم الخضري/ تقديم المهندس  

The prepare by Engineering Mozah Zeyoudi the will deliver the lecture Engineer / Hithame
المهندس هيثم الخضري و موزة الزيودي



وداخل سيارات مؤسسةالمكاتبو العمالء داخل  أن قبل الموظفين  معدم التدخين  
No smoking by employees or customers inside offices and cars Corporation

من إغالق جميع األجهزه الكهربائية في نهايه الدوام  التأكد  
Make sure the closure of all electrical appliances in the end of the day

الصامت  علىوضع جميع أجهزه المحمول  
Put all mobile devices to silent 
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للطوارىءاإلخالءحاالتفىالحركةتعيقأغراضأومتعلق اتأىمناألرضيللدورالطوارىءمخارجلوخمنالتأكد
Ensure that emergency exits the ground floor of any belongings or hinder the 
movement purposes in cases of emergency evacuation

السالمهمسؤولتعليماتإتباعيتماألزماتأوالحرائقاوالطوارئالتحافى
In the case of emergencies or fires or crises are followed instructions Safety Officer

إغالق جميع األبواب في حاالت اإلخالء  
Close all doors in Evictions
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يعيةالطبموارد  للمؤسسه الفجيرة  لإجراءات األمن والسالمه  

بنظافه اليدين دائما للوق اية  من األمراضألعتناء  ا

Always take care of hand hygiene to prevent disease

ارتداء البطاقه التعريفيه للموظفين  

Wear the card IDs of the staff

التاكد من وجود تعريف لجميع الزائرين عن طريق أخذ بياناتهم كامله بمكاتب األستقبال  

Ensure that there is no definition for all visitors by taking full data reception offices
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التاكد من وجود نسخ إحتياطيه لجميع المستندات لكل قسم  
Ensure that there are backup copies of all documents for each section

( وضعية اإلستعداد  )ركن السيارات دائما بالعكس  
Valet parking is always versa (standby)

غرفة العملياتالتأكد من أجهزه اإلتصال تعمل بشكل جيد جدا داخل جميع السيارات
Ensure communication devices work very well in all cars

و حفظها داخل الخزينه  ( جوازات  , شيكات  ,أموال) بالمستندات ذات األهميه القصوي داخل أكياس بالستيك  األحتف اظ  
Document retention of prime importance within the plastic bags (money, checks, passports) and saved
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يعيةالطبموارد  للمؤسسه الفجيرة  لإجراءات األمن والسالمه  
عدم تشغيل أجهزه األمن و السالمه إال من قبل مسؤول األمن و السالمة فقط  

Do not run security services and safety, but only by the Security and Safety Officer
عدم استخدام معدات الحريق إال بالتنسيق مع مسؤول السالمة  

Not to use fire equipment only in coordination with the official of safety
األبالغ عن وجود أي حوادث او إصابات  او حاالت مرضيه متكررة أو مستقرة  لمسؤول السالمه  

Report the presence of any accidents or injuries or pathological cases of recurrent or stable official of safety
عند حدوث حوادث للسيارة أو المفتش أخذ صور و إرسالها لمسؤول األمن والسالمة  

When the car accident or occurrence Inspector take pictures and send them to official security and safety
العملياتوغرفة  التنسيق مع مسؤول السالمة في حاالت األزمات والمخاطر  

Coordinate with the official of safety in crisis situations and risks
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عدم تغيير وضعية الكاميرا داخل السيارات للتفتيش الموجهة الموجهة ناحية السائق  

Do not change the status of the camera inside the car for inspection directed against the driver's hand

عدم اإلقتراب من الكاميرات الخاصه بالسيارت او تعديلها  
Do not approach the cameras or modified in cars

وضع حزام اإلمان إلزاميا قبل التحرك بالسيارة   .
Put seat belts mandatory before moving car

التحدث بالهواتف المحمولة عن طريق السماعات فقط  
Talk to mobile phones through the speakers only

( باألخص عند الدخول لمواقع الكسارات  ) التقيد بالسرعة الق انونية المحددة لكل طريق  
Comply with legal speed specified per way (especially when entering sites crushers)
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تقديم تق ارير صيانه السيارات شهريا لمسؤول األمن و السالمه  
Provide car maintenance reports monthly to the official of the Security & Safety

التاكد من فحص السياره قبل بدايه الدوام وإبالغ مسؤول السالمه ومسؤول الدعم اللوجيستي عن أى عطل  
Be sure to check the car before the beginning of permanence and inform the official of the official 
of safety and logistical support for any failure

التأكد من سالمه السيارات عند التشغيل  
Ensure the safety car when running
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ق المظلمه أو األوديه إال  التف ادي المطلق المرور بالسيارت اسف ل الحزام الناق ل للمواد أو المرور بالمرتفعات الجبليه أو المناط
في وجود مشرف الكساره  

Absolute avoidance down the conveyor belt material or passing highlands or mountain 
valleys or dark areas, except in the presence of Musharraf crusher

الكسارةتشغيل لواح السياره وإشارات األنتظار قبل و أثناء دخول  
Turn on revolving light and waiting single  before and while visiting the crusher 

ارة  الطرق الرسمية الرئيسية باإلمارة للتنق ل وعدم إتخاذ الطرق عبر الجبال لسالمة السائق و السيإتخاذ  
Oblige  with main road for transporting ,not drive in to take over the mountain minor road
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التاكد من وجود طف ايه حريق وإسعاف ات أوليه داخل سيارة  
Make sure there is a fire extinguisher and first aid inside a car 

الحف اظ علي سالمه األجهزه الموجوده داخل السيارة
maintaining the integrity of existing hardware inside the car

الحف اظ على أدوات األمن والسالمه وعدم ضياعها أوإتالفها
Maintain security tools and safety measures against loss
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في الزيارات الميدانيه للكسارات( حذاء السالمه  , الجاكيت  ,الخوذه  ) ارتداء مالبس السالمه كامله  
Wear safety full (helmet, jacket, safety boots) in field visits to Breakers

اإللتزام بارتداء جاكيت السالمه بمجرد ركوب سيارة التفتيش
Obligation to wear a safety jacket once ride inspection
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والموازينالمكاتبالتاكد من توصيل الكابالت بصورة  أمنه تماما داخل جميع  
Make sure to connect the cables are completely safe within all offices and balances

الخطورهعدم وضع لوحات التحكم الكهربائيه داخل الكابينات ونق لها خارجا ألنها شديدة  
Do not put electrical control panels inside the cabins and moved out because it is very 
dangerous

التاكد من سالمه الشبكات وضمان عدم إختراقها  
Ensure the safety of networks and ensure that penetrated
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فقطنسخه بيانات موضحه أنواع البرامج وتطويرها المستخدمه لمكتب المدير العام  وجود  
The existence of copied data illustrated the types of software used and developed for the Office of the Director-
General only

مل في هذه  يفيه التعاالتاكد في حاالت الطوارئ واألزمات وضع خطه محكمه لضمان عدم ضياع البيانات او حدوث خلل للمنظمه مع وضع تصور مع الشرح يبين ك
الحاالت وإعطاءها للمدير العام

Ensure emergency and crisis plan court to ensure that no data loss or malfunction of the organization with a 
vision with the explanation shows how to handle these cases and give it to the Director General

إعطاء بشكل دائم مالحظات لمسؤول السالمه اإلستخدام األمن لبرامج المؤسسسه وتمريرها لجميع الموظفين
Give permanently observations of the official of the safe use of safety programs and passed to all staff

إعطاء شرح وتدريب للعاملين على األستخدام األمن ألجهزة الحاسوب
Explain and give training to employees on the safe use of computers 13

يعيةالطبموارد  للمؤسسه الفجيرة  لإجراءات األمن والسالمه  

المهندس هيثم الخضري و موزة الزيودي



إرتداء العاملين بالكابينات جاكيت السالمه دائما  
Workers wear safety jacket always inside cabins

إرتداء العاملين داخل غرف المراقبة قف ازات للحمايه من األمراض  
Wear gloves surveillance workers inside for protection from disease Rooms

إغالق غرف مراقبة الموازين دائما من الداخل للحمايه  
Close control rooms always balances from the inside for protection

والحرائق  وضع دائما المال داخل أكياس بالستيك وحفظها داخل الخزينه  في حاالت الطوارئ  
Always put the money inside the plastic bags and saved within the treasury in emergencies, fires

الكهرباءممنوع وضع اجهزة كهربائيه داخل الكابينات مثل ساخانات  
Foreclosed put electrical devices inside the cabins, such as electricity heater 14
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لدى المطابخإلغاء اسطوانات الغاز وتبديلها بالكهرباء  
Cancellation of gas cylinders and electricity replaced the kitchen

إرتداء القف ازات لدي العاملين بالمطابخ
Make sure they put out a good incense by the competent (working kitchens)

(العاملين بالمطابخ  )التاكد من إطف اء البخور جيدا  من قبل المختص  
Make sure they put out a good incense by the competent (working kitchens)

إلزام عمال النظافه بإرتداء قف ازات عند التنظيف والكمامه
Oblige Janitorial workers to wear gloves when cleaning and muzzle
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األسئلة
Questions
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