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 ١٤/٥/٢٠٠٦:عتماد إل اتاريخ

 

 االنتفـاع يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو  ما لم يحدد خالف ذلك، وال للهيئة، الحقوق محفوظة   كلل

 الفوتـوغرافى   التصـوير به فى أى شكلل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكيـة أو خالفهـا ويتضـمن ذلـك                  

 .والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

 

 للمواصفات والجودة المصرية العامة للتوحيد الهيئة

 

 . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

 ٦٠٣١٣٥١  –  ٦٠٣١٣٤٩ : تليفون

 ٢٥٩٣٤٨٠ : فاكس

 moi@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

 www.eos.org.eg :                                   الكترونى موقع
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 مهمـات الوقــاية الشخصيـة

 مهمات الوقاية للجهاز التنفسي: الجزء الثالث 

 مقدمة

 : تصدر المواصفات القياسية المصرية لمهمات الوقاية الشخصية في ستة أجزاء كما يلي 

 متطلبات عامة:  األولل الجزء

 مهمات وقاية الرأس والعين والوجه واألرجلل واأليدي:  الثاني الجزء

  الوقاية للجهاز التنفسيمهمات:  الثالث الجزء

  التنفسىالجهاز اختبار اإلحكام والمراجعة والتنظيف لواقيات إجراءات :الرابع  الجزء

  الواقيات التقويم الطبى والمعلومات الالزمة لمستخدمى إجراءات : الخامس الجزء

 .مهمات الوقاية من الكهرباء:  السادس الجزء

 الممارسات المسموح بها 

ضباب أو أبخرة  نشاق هواء ضار ملوث بأتربة أو إستالتي تنشأ عن للتحكم فى األمراض المهنية  ١/ ١
شبورة فإن الهدف األولل يجب أن يكون منع التلوث بالجو ويتم تنفيذ ذلك كلما كان  أو غازات أو أدخنة أو

ذلك ممكنا بواسطة إجراءات تحكم هندسي مثلل إحتواء العملية الصناعية أو إستخدام التهوية الموضعية أو 
وعندما يكون من غير الممكن عملل تحكم ،  الخطرة أو السامة بمواد اقلل خطورة العامة أو إحاللل المواد

 .هندسى فعالل فإنه يتم إستخدام واقيات الجهاز التنفسى طبقاً لما هو وارد بهذه المواصفة

 يجب على صاحب العملل تزويد العاملين عند الضرورة بواقيات الجهاز التنفسي المناسبة والتى  ٢/ ١
ة من أجله للحفاظ على صحتهم ويكون مسئوال عن إعداد وتطوير برنامج وقاية تؤدى الغرض المصمم

 .من هذا الجزء ) ٣( الجهاز التنفسى والذى يتضمن المتطلبات المشار اليها فى الفقرة

 تعاريف 
 .ا الجزءذ فى مواصفات واقيات الجهاز التنفسى فى هلإلستخدامه التعاريف هامة ذتعتبر ه

  :القناع المنقى للهواء
مرور الهواء  و علبة تنقية الزالة ملوثات الهواء عندأو خرطوشة أهو قناع مزود بمرشح ينقى الهواء 

 .الجوى خاللها

 نفس بالهواء الجوىالت نظام
ويتضمن خط  بهواء التنفس من مصدر مستقلل عن الهواء الجوى المحيط ينى يمد المستخدمذ الالنظامهو 

 .اإلمداد بهواء التنفس واألقنعة
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 الخرطوشة أو العلبة
معينة  الزالة ملوثات  أو كمجموعة منهاحدةمرشح أو مادة ماصة أو مادة محفزة كلل على لهى حاوية 

 .من الهواء عند مروره خاللها

 لهواء عند الطلبلجهاز تنفس 
شأ ضغط ننسياب هواء التنفس داخلل قطعة الوجه عندما يإ يسمح ب من الجومداد بالهواءلإلهو جهاز 

 .داخلها فقط بواسطة االستنشاقسلبى 

 حالة الطوارىء
وفشلل أ كسر الحاوية أوعطلل المعدة : ( على سبيلل المثالل وليس الحصراآلتية األحداثهى أى حدث من 
 .لى عدم التخلص من ملوثات الهواء بطريقة فعالةإ يؤدى  )التحكم فى المعدة

 تعرض العاملل للمخاطر
 .واقي لجهازه التنفسيخدم العاملل تث ما لم يسحدء التى قد تَ لتركيزات من ملوثات الهواالتعرضهو 

 مبين نهاية عمر اإلستخدام
و أ المادة الماصة تشبع  قربقتراب نهاية صالحيته مثللإير مستخدم جهاز التنفس من ذ لتحنظامهو 

 .إنعدام تأثيرها

 جهاز التنفس المخصص للهروب فقط
 .ء فقط فى حاالت الطوارىلإلستخدامهو جهاز مخصص 

 الهواء تنقية عنصر أو المرشح
 .و رزاز السوائلل من هواء التنفسأجهزة التنفس إلزالة الدقائق الصلبة أهو الجزء المستعملل فى 

 )قناع االتربة( قطعة الترشيح للوجه 
و مع أعملل بالضغط السلبى مع مرشح كجزء مكملل لقطعة الوجة وتحمى من الدقائق وسيلة للتنفس تهى 

 .ط منقىياملة بها وسقطعة وجه ك

 المقاس معاملل
الهواء  هو مقاس كمى لمدى مناسبة جهاز التنفس لشخص معين وعادة يكون النسبة بين تركيز المادة فى

 .ثناء لبسهأط الى تركيزها داخلل جهاز التنفس المحي

 المقاس ختبارإ
 .اًكولل لتقويم مقاس جهاز التنفس على شخص معين كمياً أو نوعيوستخدام بروتإهو 

 الخوذة
  وبها مدخلل لهواء التنفساألجسامختراق إهى غطاء جاسىء يوفر الحماية للرأس ضد الصدمات و

 الكفاءة لىامرشح دقائق ع
 ٠,٣ المنتشرة فى الهواء وذات قطر حاديةاُألزالة الدقائق إ فى  يستخدم٩٩,٩٧هو مرشح ذو كفاءة 

 ميكرومتر
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 القلنسوة
غطي أيضا أجزاء من الكتفين تغطي الرأس والرقبة بالكاملل وقد ت ويجهاز التنفسال غطاء لمدخلل ىه

 .والجذع

 الصحةأو الجو الخطر فوريا على الحياة 
هو الجو الذي يشكلل تهديدا فوريا للحياة والصحة مما يسببه من تأثيرات سلبية دائمة أو الذي يضعف 

 .قدرة الفرد على الهروب من الخطر

 منشآتمكافحة الحريق داخلل المباني وال
أنشطة إخماد الحريق أو اإلنقاذ أو كليهما داخلل المباني أو المشآت عندما تتعرض لحريق تعدى مراحله 

 .األولى

 قطعة الوجه غير المحكمة
 .هى غطاء مدخلل جهاز التنفس المصمم لإلحكام الجزئي مع الوجه

 )مقاس محكم(جهاز التنفس بالخلخلة 
  داخلل القناع بسبب الشهيق الضغط الجويأقلل منجهاز التنفس الذي ينشأ فيه ضغط 

 األكسيجين قليلل جو
 .بالحجم % ١٩,٥تعني أن نسبة األكسيجين في الجو تقلل عن 

 الطبيب أو أى فرد آخر مرخص له بالرعاية الصحية
 بمفرده أو يوكلل له بمسئولية تقديم بعض ء الرعاية الطبية ويسمح له أن يقومالفرد المصرح له قانونا بأدا

 .من هذا الجزء) ٥(يع خدمات الرعاية الصحية طبقا للفقرة أو جم

 الموجب جهاز التنفس بالضغط
 .الجهاز الذي يزيد الضغط داخلل القناع عن ضغط الهواء الجوي المحيط

 النقي جهاز التنفس بدفع الهواء
 .قناعجهاز لدفع الهواء الجوي بواسطة مروحة لتنقيته خاللل عناصر التنقية قيلل الدخولل إلى الهو 

 ذو الضغط الموجبجهاز التنفس 
 داخله  الموجب والذي يزود القناع بهواء التنفس عندما يقلل الضغط ذو الضغط الموجبجهاز التنفسهو 

 بالشهيق

 النوعي إختبار القياس
إجتياز أو عدم إجتياز إختبار لتحديد مدي مالءمة مقاس جهاز التنفس والذي يعتمد على إستجابة الفرد 

 .ختبارلوسيط اإل

 إختبار القياس الكمي
 لتحديد مدى مناسبة مقاس جهاز التنفس رقميا وذلك بقياس كمية التسرب لداخلل القناع

 للفرد غطاء مدخلل التنفس
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يعني ذلك الجزء من جهاز التنفس الذي يمثلل حاجز الوقاية بين تنفس المستخدم ووسيلة التنقية أو مصدر 
ة عن قطعة على الوجه أو خوذة أوبرقع أو بدلة أو قطعة تغطي هواء التنفس أو كالهما وقد يكون عبار

 .الفم بمشبك على األنف

 أجهزة التنفس ذات التنقية الذاتية
تعني جهاز التنفس ذو الوسيلة لإلمداد بالهواء الجوي حيث يصمم مصدر هواء التنفس ليكون محموال 

 .بواسطة المستخدم

 مدة الصالحية لإلستخدام
ة التي يوفر خاللها جهاز التنفس أو المرشح أو مادة اإلمتصاص أو غيرها من معدات هي الفترة الزمني

 .التنفس الوقاية المناسبة لمستخدميها

 التنفس جهاز أو خط اإلمداد بهواء
تعني جهاز تنفس لإلمداد بالهواء الجوي حيث يصمم مصدر هواء التنفس لكى ال يحملل بواسطة 

 .المستخدم

 الجزء هذا
 .ة القياسية لوقاية الجهاز التنفسيهو المواصف

 المحكم القناع
 .يعني القناع الذي يعملل بإحكام كاملل علي الوجه

 إجراء مراجعة اإلحكام
 .يعني إجراء يتم بواسطة مستخدم جهاز التنفس للتأكد من تمام إحكام القناع على الوجه
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 برنامج وقاية الجهاز التنفسي للعاملين 
م صاحب العملل بإعداد وتنفيذ وتطبيق برنامج وقاية الجهاز التنفسي للعاملين تتطلب هذه الفقرة أن يقو

موثق بإجراءات خاصة بموقع العملل والعناصر المطلوبة إلستخدام واقي الجهاز التنفسي ويجب أن ينفذ 
البرنامج بواسطة مسئولل مدرب تدريبا مناسبا وعالوة على ذلك قد يشملل البرنامج على عناصر إختيارية 

 .ينة لمنع المخاطر المحتملة والمخاطر المصاحبة إلستخدام واقي الجهاز التنفسيمع

في أي من أماكن العملل التي يلزم فيها إستخدام واقي الجهاز التنفسي لحماية صحة العاملين أو  ١/ ٣
يجب علي صاحب العملل إعداد وتنفيذ برنامج موثق لوقاية الجهاز . حينما يطلب صاحب العملل إستخدامها

فسي يتضمن إجراءات محددة بموقع العملل كما يجب تحديث البرنامج كلما كان ذلك ضروريا لكى التن
يتناسب مع التغيرات التي تطرأ في ظروف موقع العملل والتي قد تؤثر على إستخدام واقي الجهاز التنفسي 

 :ويجب أن يشملل البرنامج على البنود التالية حسب الحالة

 .از التنفسي لإلستخدام في موقع العمللإجراءات إختبار واقيات الجه  ١/ ١/ ٣

 .تقويم طبي للعاملين المطلوب منهم إستخدام واقيات الجهاز التنفسي  ٢/ ١/ ٣

 .طرق إختبار اإلحكام الخاصة باألقنعة المحكمة  ٣/ ١/ ٣

 .إجراءات اإلستخدام الصحيح للواقيات في روتين العملل اليومي والحاالت الطارئة المتوقعة  ٤/ ١/ ٣

عقيم والفحص والتخزين واإلصالح والتكهين وأى إجراءات  إجراءات وتوقيتات النظافة والت  ٥/ ١/ ٣
 .صيانة أخرى للواقيات

إجراءات لضمان تدفق وكمية وجودة هواء التنفس بالقدر المناسب ألجهزة اإلمداد بهواء   ٦/ ١/ ٣
 .التنفس

تدريب العاملين على مخاطر الواقيات التي يتعرض لها العاملين عند إستخدامها خاللل روتين   ٧/ ١/ ٣
 .في الحاالت الطارئةالعملل اليومي و

 تدريب العاملين على اإلستخدام الصحيح لواقيات التنفس شامال لبسها وخلعها وصيانتها وأي   ٨/ ١/ ٣
 قيود لإلستخدام و

 إجراءات التقويم المنتظم لفاعلية البرنامج  ٩/ ١/ ٣

 :أينما يكون إستخدام الواقيات غير مطلوب ٢/ ٣

هم بإستخدام الواقيات الخاصة  قد يوفر صاحب العملل الواقيات عند طلب العاملين أو يسمح ل  ١/ ٢/ ٣
وإذا سمح صاحب العملل .بهم إذا تبين له أن إستخدام تلك الواقيات لن تسبب خطرا على المستخدم

 الخاص باإلستخدام اإلختياري للواقيات فيجب عليه تزويد المستخدمين بالمعلومات المذكورة في الملحق
س عندما ال يكون هناك حاجة في المواصفات معلومات للعاملين الذين يستخدمون واقيات التنف( بـ 

  ) القياسية تلزمهم بإرتدائها
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 باإلضافة إلى ذلك يجب على صاحب العملل أن يعد وينفذ عناصر البرنامج الموثق لوقاية   ٢/ ٢/ ٣
الجهاز التنفسي الالزمة للتأكد من أن العاملل المستخدم للواقي إختياريا لديه القدرة من الناحية الصحية على 

 هذا الواقي وأن الواقي يتم تنظيفة وتخزينة وصيانته لكيال يكون إستخدام الواقي مسببا ألضرار إستخدام
 .ويعفى أصحاب األعمالل من وجود البرنامج في حالة إستخدام أقنعة أتربة إختياريا. صحية للمستخدم

 جب على صاحب العملل تعيين مسئولل عن البرنامج مؤهلل وحاصلل على تدريب مناسب أو خبرةي ٣/ ٣
 .تتناظر مع الطبيعة المركبة للبرنامج لإلدارة أو اإلشراف على برنامج وقاية التنفس وتقويم فعاليته 

 يتحملل صاحب العملل تكلفة تزويد العاملل بالواقيات وتدريبه وكذلك التقويم الصحي بدون مقابلل ٤/ ٣

 إختيار أجهزة التنفس 

صة بالتنفس في مكان العملل بالتعرف على تتطلب هذه الفقرة أن يقوم صاحب العملل بتقويم المخاطر الخا
ظروف مكان العملل والعاملل وإختيار الواقي المناسب طبقا لهذه الظروف وتصف هذه الفقرة أيضا 
اإلستخدام المالئم لواقيات التنفس في األجواء ذات الخطورة الفورية علي الصحة أو الحياة وتحدد إختيار 

 .وإستخدام مرشحات تنقية هواء التنفس

 طلبات عامةمت ١/ ٤

 يجب على صاحب العملل إختيار وتوفير الواقيات المالئمة طبقا للمخاطر التي يتعرض لها   ١/ ١/ ٤
وظروف مكان العملل والظروف الخاصة بالمستخدم والتي تؤثر على أداء الجهاز التنفسي للعاملل 

 .وإعتمادية واقي الجهاز التنفسى

ب إستخدام الواقي طبقا لشهادة يجب علي صاحب العملل إختيار الواقيات المعتمدة كما يج  ٢/ ١/ ٤
 .اإلعتماد

يجب على صاحب العملل التعرف على المخاطر الخاصة بالتنفس في أماكن العملل وتقويمها   ٣/ ١/ ٤
ويجب أن يشملل هذا التقويم على تقدير معقولل لمخاطر تعرض الجهاز التنفسي للعاملل والتعرض للملوثات 

 .الفيزيائية والكيمائية

الصحة إذا لم يتمكن صاحب العملل  ء ذات الخطورة الفورية على الحياة أوويعتبر جو العملل من األجوا
 .من التعرف على أو تقدير مخاطر التعرض للعاملين

يجب على صاحب العملل إختيار واقيات الجهاز التنفسي من بين عدد كاف من الواقيات من   ٤/ ١/ ٤
 .تماماحيث النوع والحجم حتى يكون الواقي مقبوال لدى المستخدم ويناسب مقاسه 

 :واقيات الجهاز التنفسي لألجواء ذات الخطورة الفورية علي الحياة أو الصحة ٢/ ٤

يجب على صاحب العملل توفير واقيات الجهاز التنفسي التالية لكى يستخدمها العاملون في   ١/ ٢/ ٤
 األجواء ذات الخطورة الفورية على الحياة أوالصحة 

إلستخدام لمدة نصف ساعة على أجهزة التنفس بقناع كاملل للوجه والمعتمدة والصالحة ل ١/ ١/ ٢/ ٤
 األقلل أو
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مجموعة واقي الجهاز التنفسي ذو اإلمداد بالهواء عند الطلب بقناع كاملل للوجه مع جهاز  ٢/ ١/ ٢/ ٤
 .تنفس ذاتي التنقية كمصدر إضافي للهواء

يجب أن تكون الواقيات المخصصة فقط لألجواء ذات الخطورة الفورية على الحياة أو   ٢/ ٢/ ٤
 . جواء التي تستخدم فيهاالصحة معتمدة للهروب من األ

 يمكن الحفاظ على تركيز هأما إذا أثبت صاحب العملل تحت جميع الظروف المتوقعة أن  ٣/ ٢/ ٤
من هذا الجزء واإلرتفاعات المحددة بالجدولل فإنه يستثنى من ) ١(األكسيجين في الحدود الواردة بالجدولل 

 .ذلك ويمكنه إستخدام أى جهاز تنفس لإلمداد بالهواء الجوي 

 ت الجهاز التنفسي باألجواء غير ذات الخطورة الفورية على الحياة أو الصحة واقيا ٣/ ٤

 للتنفس لحماية صحة العاملين ويضمن المطابقة ا مناسبايجب أن يوفر صاحب العملل واقي  ١/ ٣/ ٤
من خاللل روتين العملل اليومي بدرجة المتوقعة لمتطلبات السالمة والصحة المهنية واللوائح القانونية 

 .معقولة

ختارة مناسبة للحالة الكيميائية والفيزيائية وطبيعة  تكون واقيات الجهاز التنفسي الميجب أن  ٢/ ٣/ ٤
 .الملوث

 :يجب على صاحب العملل توفير اآلتي للوقاية من الغازات واألبخرة    ٣/ ٣/ ٤

   جهاز تنفس لإلمداد بالهواء الجوي أو ١/ ٣/ ٣/ ٤

 :واقي بمرشح للهواء بشرط أن ٢/ ٣/ ٣/ ٤
عتمد لإلستخدام طبقا لنوع الملوثات أوإذا لم يوجد مبين لنهاية يزود الواقي بمبين نهاية فترة الصالحية وم

فترة اإلستخدام مناسب للظروف في موقع العملل فعلى صاحب العملل إعداد جدولل بمواعيد تغيير العلب 
والخراطيش على أن يكون ذلك مبنيا على معلومات موضوعية أو بيانات تضمن تغيير العلب والخراطيش 

ويجب على صاحب العملل توصيف البيانات والمعلومات المعتمدة عليها وأسس  . الحيةقبلل نهاية فترة الص
تحديد مواعيد تغيير العلب والخراطيش وأسس اإلعتماد على البيانات في برنامج وقاية الجهاز التنفسي 

 .للعاملين

 :يجب على صاحب العملل توفير الحماية التالية من الجسيمات الدقيقة   ٤/ ٣/ ٤

  هواء الجوي للتنفس أوواقى لإلمداد بال ١/ ٤/ ٣/ ٤

  واقي الجهاز التنفسي مجهز بفلتر تنقية عالي الكفاءة معتمد أو ٢/ ٤/ ٣/ ٤

 يستخدم واقي الجهاز التنفسي المزود بمرشح معتمد لإلستخدام للحماية من الجسيمات  ٣/ ٤/ ٣/ ٤
  ميكرومتر على األقلل٢وذلك بالنسبة للملوثات التي تتكون بصفة أساسية من جسيمات بأقطار .الدقيقة
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 )١( رقم جدولل

( % )نسبة نقص األكسيجين التي يعتمد عليها صاحب العملل لتوفير واقيات التنفس  )متر ( اإلرتفاع 
 ١٩,٥     ١٦    متر٩١٤أقلل من  

 ١٩,٥     ١٦,٤  متر١٢١٩      ٩١٥
 ١٩,٥     ١٧,١  متر١٥٢٣     ١٢٢٠
 ١٩,٥     ١٧,٨  متر١٨٢٩      ١٥٢٤
 ١٩,٥     ١٨,٥  متر٢١٣٣      ١٨٣٠
 ١٩,٥     ١٩,٣   متر٢٤٣٨      ٢١٣٤

 باألكسيجين للتنفس عند  متر ال يطبق هذا اإلستثناء ويجب توفير هواء غني٢٤٣٨عند إرتفاع يتعدي 
  متر ٤٢٦٧إرتفاع أكثر من 

 التقويم الطبي 
الجهاز  تختلف بإختالف نوع ستخدمربما يؤدي إستخدام أجهزة التنفس إلى ضغوط فسيولوجية على الم

وطبقا لما سبق تحديده في . فة والظروف في مكان العملل وكذلك الحالة الصحية للمستخدموالوظي
المتطلبات الدنيا للتقويم الطبي الذي يجب أن يقوم به صاحب العملل لتقدير قدرة العاملين علي إستخدام 

 .أجهزة التنفس

  عام ١/ ٥
 العاملين على إستخدام أجهزة التنفس قبلل إختبار يجب على صاحب العملل توفير التقويم الطبي لتقدير قدرة
ويمكن لصاحب العملل إيقاف التقويم الطبي عندما . المالءمة أو طلب إستخدام جهاز التنفس في مكان العملل

 .ال يحتاج العاملل إلى إستخدام جهاز التنفس

  إجراءات التقويم الطبي ٢/ ٥

مالل الفحص الطبي للقيام  على صاحب العملل تحديد طبيب أو فني متخصص ألداء أعيجب  ١/ ٢/ ٥
بالتقويم بإستخدام إستمارة إستبيان طبي أو فحص طبي إبتدائي يستخلص نفس المعلومات الواردة بإستمارة 

 . اإلستبيان الطبي

يجب أن يشملل التقويم الطبي على البيانات التي تم الحصولل عليها من اإلستبيان المذكور في   ٢/ ٢/ ٥
 )بي والمعلومات الالزمة لمستخدمي الواقياتإجراءات التقويم الط( الجزء الخاص بـ 

  متابعة الفحص الطبى ٣/ ٥

يجب على صاحب العملل التأكد من متابعة للفحص الطبي للعاملل الذي يعطي إجابة موجبة   ١/ ٣/ ٥
إجراءات التقويم الطبي والمعلومات الالزمة ( الجزء الخاص بـ  في ٨ إلى ١ألى سؤالل من األسئلة من 

. ملل الذي يوضح تقويمه الطبي األولي الحاجة إلى متابعة للفحص الطبيأو العا) لمستخدمي الواقيات
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ويشتملل الفحص الطبي على أية إختبارات طبية أو إستشارات أو تحاليلل يطلبها الطبيب أو مسئولل الرعاية 
 .الصحية للتقويم النهائي

 إدارة اإلستبيان الطبي والفحوص ٤/ ٥

خاللل ساعات العملل الرسمية للعاملين أو تعاملل إستمارة اإلستبيان الطبي والفحوص بسرية   ١/ ٤/ ٥
 .في وقت ومكان مناسب لهم ويجب إدارة اإلستبيان بطريقة تضمن تفهم العاملل لمحتوياته

 يجب علي صاحب العملل إعطاء فرصة للعاملل لمناقشة اإلستبيان ونتائج الفحص مع مسئولل   ٢/ ٤/ ٥
 .الرعاية الصحية

 معلومات إضافية للطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية  ٥/ ٥

يجب تزويد الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية بالمعلومات التالية قبلل قيامه بعملل التوصيات   ١/ ٥/ ٥
 .المتعلقة بقدرة العاملين على إستخدام واقي الجهاز التنفسي

 . وزن ونوع جهاز التنفس الذي يستخدمه العاملل ١/ ١/ ٥/ ٥

 .روبهاز التنفس شامال اإلستخدام في حاالت اإلنقاذ واله مدة وتكرارية إستخدام ج ٢/ ١/ ٥/ ٥

 .الجهد الطبيعي المتوقع في العملل ٣/ ١/ ٥/ ٥

  المعدات ومالبس الوقاية المستخدمة و ٤/ ١/ ٥/ ٥

 .درجات الحرارة والرطوبة القصوى التي يمكن أن يتعرض لها العاملل ٥/ ١/ ٥/ ٥

 يتم تزويد الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية بأى معلومات إضافية سبق تزويده بها للقيام   ٢/ ٥/ ٥
  نفسها  هىب أو مسئولل الرعاية الصحية وكانت البياناتبالتقويم الطبي التالي إذا كان نفس الطبي

يجب على صاحب العملل تزويد الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية بنسخة مكتوبة من   ٣/ ٥/ ٥
 .برنامج وقاية التنفس وكذلك نسخة من هذا الجزء

  :٥/٥/٣ملحوظة للفقرة 
 الطبيب أو  أن يتأكد منيجب على صاحب العملل في حالة تغيير الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية أن

مسئولل الرعاية الصحية الجديد قد حصلل علي البيانات إما بتسليم الوثائق له مباشرة أو بإستالمها من 
الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية السابق ومع ذلك ال يتوقع أن يقوم أصحاب األعمالل بإعادة التقويم 

 .الطبي فقط بسبب هذا التغيير

 التقدير الطبي ٦/ ٥
 :إستخدام جهاز التنفس يجب على صاحب العملل على  قدرة العاملين لتقدير
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 الحصولل على توصية مكتوبة من الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية تتعلق بقدرة العاملين   ١/ ٦/ ٥
 :ويجب أن تشملل التوصية على المعلومات اآلتية فقط ، على إستخدام جهاز التنفس 

لحالة الصحية للعاملين أو بظروف مكان أي قيود على إستخدام أجهزة التنفس مرتبطة با ١/ ١/ ٦/ ٥
 .العملل الذي سيتم إستخدام الجهاز فيه شاملة قدرة أو عدم قدرة العاملل على إستخدام جهاز التنفس 

   إلى متابعة التقويم الطبي والحاجة  ٢/ ١/ ٦/ ٥

  بإستالم العاملل نسخة من توصيات الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية شهادة ٣/ ١/ ٦/ ٥

، يعملل بالضغط السلبي يمثلل خطورة على الحالة الصحية للعامللإذا كان جهاز التنفس الذي   ٢/ ٦/ ٥
فيجب على صاحب العملل تزويده بجهاز تنفسي بالهواء المضغوط إذا رأى الطبيب أو مسئولل الرعاية 

وإذا أظهرت نتيجة التقويم الطبي التالي أن العاملل . الصحية أن العاملل يمكنه إستخدام مثلل هذا الجهاز
 الذي يعملل بالهواء المضغوط التنفسز التنفس بالضغط السلبي فيتم إستبدالل جهاز يمكن أن يستخدم جها

 .بجهاز التنفس الذي يعملل بالضغط السلبي

 التقويمات الطبية اإلضافية  ٧/ ٥
 :تطابق مع متطلبات هذا الجزء إذايقوم صاحب العملل كحد أدنى بتوفير التقويمات الطبية اإلضافية التي ت

 . طبية أو أعراض مرتبطة بقدرته على إستخدام جهاز التنفسأبلغ العاملل عن عالمات  ١/ ٧/ ٥

قام الطبيب أو مسئولل الرعاية الصحية أو المشرف أو إداري برنامج وقاية التنفس بإخطار   ٢/ ٧/ ٥
 .صاحب العملل بأن العاملل يحتاج إلى تقويم

أظهرت المالحظات التي تتم خاللل إختبار اللياقة وتقويم برنامج وقاية التنفس أن العاملل   ٣/ ٧/ ٥
 يحتاج إلى إعادة تقويم طبي أو

الواقع  الفسيولوجي للحملليمكن أن تسبب زيادة محسوسة والتي تغيرت ظروف مكان العملل   ٤/ ٧/ ٥
 )  درجة الحرارة – المالبس الواقية –المجهود البدني ( على العاملل مثلل 

إ 

 ذو ضغط موجب أو سالب يجب إجراء إختبار مالءمة قبلل أن يطلب من العاملل إستخدام أي قطعة وجه
بقطعة وجه من نفس المقاس والموديلل والنوع والصنع والتي سوف يستخدمها العاملل وتحدد هذه الفقرة 

 .أنواع إختبارات المالءمة المسموح بها وطرق إجرائها وكيفية إستخدام نتائج اإلختبار

 قطعة وجه محكمة يجب على صاحب العملل التأكد أن العاملين الذين يستخدمون جهاز تنفس ذو ١/ ٦
 يجتازون إختبار مالئمة كمي أو نوعي مناسب كما تم ذكره في هذه الفقرة 
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يجب علي صاحب العملل التأكد أن أى عاملل يستخدم جهاز تنفس ذو قطعة وجه محكمة قد تم  ٢/ ٦
إختبار مالءمته قبلل اإلستخدام ألولل مرة وكلما أستخدم جهاز تنفس ذو قطعة وجه مختلفة من حيث المقاس 

 .و الموديلل أو الصنع وبعد ذلك سنوبا على األقللأ

يجب إجراء إختبار مالءمة إضافي عندما يبلغ العاملل أو صاحب العملل أوالطبيب أو مسئولل الرعاية  ٣/ ٦
الصحية أو المشرف أو مدير البرنامج بمالحظات مرئية عن تغيرات في الحالة البدنية للعاملل يمكن أن 

حاالت تحتوي ولكنها ال تقتصر على خدوش في الوجه أو تغييرات في هذه ال. تؤثر على مالءمة الجهاز 
 .األسنان أو جراحات تجميلية أو تغير واضح في وزن الجسم

إذا تم إجتياز إختبار مالءمة كيفي أو كمي وأبلغ العاملل بعد ذلك صاحب العملل أو مدير البرنامج أو  ٤/ ٦
في هذه الحالة يعطى ، تنفس غير مقبولل  بأن جهاز الأوالطبيب أو مسئولل الرعاية الصحيةالمشرف 

 . مختلفة كما يجب إعادة اإلختبارجهاز تنفس ذو قطعة وجهالعاملل فرصة معقولة إلختبار 

إجراءات ( الجزء الخاص بـ يجرى إختبار المالءمة الكيفي أو الكمي طبقا لما هو موضح في  ٥/ ٦
 )إختبار اإلحكام والمراجعة والتنظيف لواقيات الجهاز التنفسي

 فقط ألجهزة تنقية هواء التنفس ذات الضغط السالب والتي الكيفييمكن إستخدام إختبار المالءمة  ٦/ ٦
 .يجب أن تحقق معاملل قدرة مائة أو أقلل

 إذا كان معاملل المالءمة يساوي أو أكبر جهاز التنفس قد تم إجتيازة لالكمييعتبر إختبار المالءمة  ٧/ ٦
 .تزيد على خمسمائة بالنسبة لقطعة الوجه المحكمة الكاملةمن مائة لقطعة الوجه النصفية أو تساوي أو 

يتم إجراء إختبار المالءمة ألجهزة التنفس المحكمة ذات اإلمداد بالهواء الجوي أو أجهزة التنفس  ٨/ ٦
 في وضع الضغط السالب الكمي أو الكيفيوذلك بتنفيذ إختبار المالءمة ،  المحكمة التي تنقي الهواء جبريا

 .المستخدم في واقي التنفس] ضغط سالب أو موجب [ ع التشغيلل بغض النظر عن وض

 بالتحويلل المؤقت من قطعة الوجه الفعلية  التنفسةجهزيتم إجراء إختبار المالءمة النوعي أل  ١/ ٨/ ٦
أو بإستخدام قطعة وجه مماثلة ،  لمستخدم واقي التنفس إلى جهاز تنفس ذو ضغط سالب بمرشحات مناسبة

ء بنفس أسطح اإلحكام كوسيلة تبادلية لإلمداد بالهواء الجوي أو قطعة وجه ذات ضغط سالب وتنقي الهوا
 .لجهاز التنفس الذي يعملل جبريا وينقي الهواء

 لهذه األجهزة بتعديلل قطعة الوجه لتسمح بأخذ عينة من الكميمة يتم إجراء إختبار المالء  ٢/ ٨/ ٦
 تنفيذ ذلك بتركيب مسبار دائم على داخلها في منطقة تنفس المستخدم وفي المنتصف بين األنف والفم ويتم

من داخلل مؤقتا قطعة الوجه التبادلية المحكمة أو بإستخدام موائم مصمم كوسيلة ألخذ عينة من الهواء 
 .قطعة الوجه

 إلجراء إختبار جهاز التنفس لقطعة وجه  سبق تنفيذهاى تعديالتالكلية ألزالة اإليجب   ٣/ ٨/ ٦
 .ألولى قبلل إستخدامها في مكان العمللالمالئمة وإعادة قطعة الوجه إلى حالتها ا
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  إستخدام أجهزة التنفس 
تحتوي هذه ، تحدد هذه الفقرة ألصحاب األعمالل إنشاء وتنفيذ الخطوات المناسبة إلستخدام أجهزة التنفس 

المتطلبات علي الحاالت الممنوعة التي تؤدي إلى تسرب من قطعة الوجه وتمنع العاملين من إزالة أجهزة 
 البيئات الخطرة وإتخاذ اإلجراءات للتأكد من فاعلية األداء المستمرة لعملل أجهزة التنفس خاللل التنفس في

الوردية وإنشاء إجراءات إستخدام أجهزة التنفس في األجواء ذات الخطورة الفورية على الصحة أوالحياة 
 .أو في مواقف مكافحة الحرائق داخلل المنشآت

 إحكام قطعة الوجه  ١/ ٧

 :احب العملل بلبس قطعة الوجه المحكمة للعاملين الذين عندهميجب أال يسمح ص  ١/ ١/ ٧

  شعر الوجه بين سطح إحكام قطعة الوجه والوجه أو أي حالة تداخلل مع وظيفة الصمام أو  ١/ ١/ ١/ ٧

 . إذا كان هناك حالة تداخلل بين الوجه ووسيلة إحكام قطعة الوجه أو وظيفة الصمام ٢/ ١/ ١/ ٧

ت وقاية شخصية أخرى فيجب على صاحب إذا إرتدى العاملل نظارة طبية أو واقية أو مهما  ٢/ ١/ ٧
 .العملل التأكد من إرتداء تلك المهمات بطريقة ال تتداخلل مع وسيلة إحكام قطعة الوجه مع وجه المستخدم

يجب على صاحب العملل التأكد من مراجعة العاملين لوسيلة اإلحكام عند إرتداء جهاز التنفس   ٣/ ١/ ٧
إجراءات إختبار اإلحكام والمراجعة ( بـ  الخاص الجزء في كلل مرة بإستخدام الخطوات المذكورة في

 .الموصي بها من قبلل الصانع) والتنظيف لواقيات الجهاز التنفسي

 الفاعلية المستديمة لجهاز التنفس  ٢/ ٧

يتم مراقبة ظروف منطقة العملل ودرجة تعرض العاملين للخطر واإلجهاد بإستمرار وعندما   ١/ ٢/ ٧
ة تعرض العاملين للخطر أو اإلجهاد والتي قد تؤثر يكون هناك تغير في ظروف منطقة العملل أو درج

 .فإنه يجب على صاحب العملل إعادة تقويم الفاعلية المستديمة لجهاز التنفس. على فاعلية جهاز التنفس

 أن العاملين قد غادروا منطقة إستخدام جهاز التنفس في  منيجب على صاحب العملل التحقق  ٢/ ٢/ ٧
 :الحاالت التالية 

 الوجه ألجهزة التنفس عند الضرورة للحيلولة دون تهيج العين وههم وقطع عند غسلل وج ١/ ٢/ ٢/ ٧
  أو الجلد المصاحب إلستخدام جهاز التنفس أو

  قطعة الوجه أوفي يرات في مقاومة التنفس أو تسرب  إستشعرو نفاذ بخار أو غاز أو تغإذا ٢/ ٢/ ٢/ ٧

 . أو عناصر العلبةيشطوا أو الخرات التنفس أو المرشحةزأجه لواإستبد ٣/ ٢/ ٢/ ٧

ب على صاحب العملل إستبدالل أو إصالح جهاز التنفس للعاملين إذا إستشعروا نفاذ بخار يج 
 .أو غاز أو تغيير في مقاومة التنفس أو تسرب من قطعة الوجه
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 .اإلجراءات التي تتخذ في األجواء ذات الخطورة الفورية على الحياة أوالصحة ٣/ ٧
                

: 

١/ ٣/ ٧                 
       . 

تواجد إتصالل مرئي أو صوتي أو إشاري بصفة مستمرة بين العاملين داخلل وخارج جو   ٢/ ٣/ ٧
 .على الحياة أوالصحةالفورية  الخطورة اتذالمنطقة 

 مدربين الصحة على الحياة أوالفورية الخطورة يجب أن يكون العاملون خارج المنطقة ذات   ٣/ ٣/ ٧
 .ن بمعدات لإلنقاذ الفعالل في حالة الطوارئيومزود

يتم إخطار صاحب العملل أو المفوض عنه قبلل دخولل العاملين الموجودين خارج جو المنطقة   ٤/ ٣/ ٧
 . إلى داخلها للقيام باإلنقاذ في حالة الطوارئالصحة على الحياة أوالفورية رة الخطوذات 

 .يقوم صاحب العملل أو المفوض بتقديم المعاونة الالزمة بمجرد إخطاره  ٥/ ٣/ ٧

على الحياة أوالصحة الفورية الخطورة  ذات المنطقةيزود العاملون الموجودون خارج   ٦/ ٣/ ٧
 :باآلتي

مضغوط عند الطلب أو أجهزة تنفس ذات التنقية الذاتية أجهزة التنفس التي تعملل بالهواء ال ١/ ٦/ ٣/ ٧
التي تعملل بالضغط الموجب أو أجهزة التنفس التي تعملل بالهواء المضغوط عند الطلب مع جهاز تنفس ذو 

 .تنقية ذاتية إحتياطي

على الحياة الفورية  الخطورة معدات إسترجاع للعاملين الذين يدخلون األجواء ذات ٢/ ٦/ ٣/ ٧
 يد معدات اإلسترجاع في إنقاذ العاملين وال يزيد الخطورة الكلية الناتجة عن دخولهم أوأينما يف،  أوالصحة

  الوسائلل المكافئة لإلنقاذ عندما تكون معدات اإلسترجاع غير مطلوبة طبقا للفقرة السابقة ٣/ ٦/ ٣/ ٧
٧/٣/٦/٢  

 إجراءات مكافحة الحريق داخلل المنشآت ٤/ ٧
      /         

 : 

١/ ٤/ ٧                  
                . 
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على الحياة الفورية  الخطورة  األقلل خارج المنطقة ذاتوجود إثنين من العاملين على  ٢/ ٤/ ٧
 و، أوالصحة

على الفورية  الخطورة  إرتداء جميع العاملين المنوط بهم مكافحة الحريق داخلل المنطقة ذات  ٣/ ٤/ ٧
 . ألجهزة التنفس ذات التنقية الذاتيةالصحة الحياة أو

  ] :٧[  للفقرة ١ملحوظة 
 بدور على الحياة أوالصحةالفورية  الخطورة ارج المنطقة ذات يمكن تكليف أحد الفردين الموجودين خ

مسئولل السالمة طالما كان قادرا على المساعدة أو اإلنقاذ دون كإضافي مثلل قيادة مجموعة العملل أو 
 .تعريض صحة أو سالمة أى فرد من أفراد مكافجة الحريق للخطر

  ] : ٧[  للفقرة ٢ملحوظة 
ع أفراد مكافحة الحريق من أداء أنشطة اإلنقاذ قبلل إستكمالل تجميع الفريق ال يوجد في هذه الفقرة ما يمن

 .بالكاملل

 الصيانة والعناية بأجهزة التنفس  

تتطلب هذه الفقرة من صاحب العملل توفير خدمات النظافة والتطهير والتخزين والفحص واإلصالح 
 ألجهزة التنفس التي تستخدم بواسطة العاملين 

 : التنظيف والتطهير ١/ ٨
يجب على صاحب العملل توفير أجهزة تنفس صحية ونظيفة وفي حالة جيدة لمستخدمي أجهزة التنفس 

ـ بالخاص  المذكورة في الجزءوكما يجب على صاحب العملل التأكد من أنه قد تم إتباع الخطوات 
أجهزة  لتنظيف وتطهير وذلك )إجراءات إختبار اإلحكام والمراجعة والتنظيف لواقيات الجهاز التنفسي(
 يتم تنظيف وتطهير  .لل الصانع بشرط أن تكون ذات فاعلية مكافئةتنفس أو الخطوات الموصى بها من قبال

 : أجهزة التنفس على فترات كما يلي

تنظيف وتطهير أجهزة التنفس المخصصة إلستخدام عاملل واحد كلما إقتضت الضرورة   ١/ ١/ ٨
 .للمحافظة عليها في حالة مناسبة صحيا

 أجهزة التنفس المخصصة لإلستخدام ألكثر من عاملل قبلل أن يرتديها يجب تنظيف وتطهير  ٢/ ١/ ٨
 .العاملل اآلخر

يجب تنظيف وتطهير أجهزة التنفس المخصصة لإلستخدام في حالة الطوارئ بعد كلل   ٣/ ١/ ٨
 . إستعمالل

يجب تنظيف وتطهير أجهزة التنفس المخصصة لإلستخدام في إختبار المالءمة والتدريب بعد   ٤/ ١/ ٨
 كلل إستخدام
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 : التخزين ٢/ ٨
 :يجب على صاحب العملل التأكد من أن أجهزة التنفس يتم تخزينها

بحيث تكون محمية من التلف والتلوث واألتربة وأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية   ١/ ٢/ ٨
والرطوبة الزائدة والكيماويات الضارة وكما يجب أن تغلف لتجنب تلف قطعة الوجه أو صمام خروج 

 .هواء الزفير

يجب المحافظة على أجهزة ، من هذا الجزء ] ٨/٢/١[ السابقة الفقرة باإلضافة لمتطلبات   ٢/ ٢/ ٨
 :التنفس المخصصة لإلستخدام في حاالت الطوارئ بحيث تكون

 في متناولل العاملين عند الحاجة  ١/ ٢/ ٢/ ٨

مخزنة في صناديق أو أغلفة عليها عالمات واضحة تدلل على أنها تحتوي على أجهزة  ٢/ ٢/ ٢/ ٨
 .التنفس المخصصة للطوارئ

 توصيات الصانع ذات الصلة مخزنة طبقا ل ٣/ ٢/ ٢/ ٨

  الفحص ٣/ ٨

 :يجب على صاحب العملل التأكد من أن أجهزة التنفس يتم فحصها كما يلي  ١/ ٣/ ٨

أجهزة التنفس المخصصة لإلستخدام الروتيني يتم فحصها قبلل كلل إستخدام وخاللل  ١/ ١/ ٣/ ٨
 .التنظيف

أجهزة التنفس المخصصة لإلستخدام في حالة الطوارئ يتم فحصها مرة واحدة شهريا على  ٢/ ١/ ٣/ ٨
 . كما يجب إختبار األداء الصحيح قبلل وبعد كلل إستخدام،  لل وطبقا لتوصيات الصانعاألق

يجب أن تفحص واقيات الجهاز التنفسي المخصصة للهروب فقط في حاالت الطوارئ قبلل  ٣/ ١/ ٣/ ٨
 .إستخدامها في مكان العملل

 :يجب على صاحب العملل التأكد من أن فحص واقيات الجهاز التنفسي تشتملل على ما يلي  ٢/ ٣/ ٨

ر أداء واقي الجهاز التنفسي وإحكام الوصالت وحالة األجزاء المختلفة المشتملل عليها إختبا ١/ ٢/ ٣/ ٨
وليست مقصورة على قطعة الوجه وأربطة الرأس والصمامات وأنبوبة التوصيلل والخرطوشة والعلبة أو 

 .المرشح

 .حص األجزاء المرنة من حيث قابليتها لإلنطواء وظهور أي عالمات تلف عليهاف ٢/ ٢/ ٣/ ٨
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 من هذا الجزء يجب أن تفحص أجهزة ٨/٣/٢ و ٨/٣/١لى متطلبات الفقرات باإلضافة إ  ٣/ ٣/ ٨
ويجب أن تكون إسطوانات الهواء واألكسيجين في حالة إمتالء كاملل ، التنفس ذات التنقية الذاتية شهريا

 عن مستوى الضغط الموصى به من جهة التصنيع ٩٠ويجب إعادة تعبئتها عند هبوط الضغط إلى 
 .عملل التاكد من أن منظم الضغط وأجهزة التحذير تعملل وفي حالة صالحةويجب على صاحب ال

بالنسبة لواقيات الجهاز التنفسي التي تم صيانتها ألغراض اإلستخدام في حاالت الطوارئ   ٤/ ٣/ ٨
 :يجب على صاحب العملل أن

نتائج الفحص واإلجراء ، إسم وتوقيع القائم بالفحص ، يعد شهادة تتضمن تاريخ الفحص  ١/ ٤/ ٣/ ٨
 .والرقم المسلسلل أو أى وسيلة للتعرف على الواقي تحت الفحص، مطلوب العالجي ال

يوفر هذه البيانات مكتوبة على بطاقة أو شريط يرفق في مكان تخزين واقيات الجهاز  ٢/ ٤/ ٣/ ٨
التنفسي وتحفظ معه أو يشملها تقرير الفحص كمستند يحفظ في صورة شهادة ورقية أو ملف إلكتروني 

 .يتم إستبدالها بالشهادة التالية لهاوهذه البيانات يجب حفظها حتى 

 : اإلصالحات ٤/ ٨
يجب على صاحب العملل التأكد من أن واقيات الجهاز التنفسي التي ظهر بها عيوب أثناء الفحص قد 

 :إستبعدت من الخدمة وتم تكهينها أو إصالحها أو ضبطها طبقا لإلجراءات التالية 

نفسي بواسطة أفراد مدربين تدريبا  إجراء أعمالل الضبط واإلصالح لواقيات الجهاز الت  ١/ ٤/ ٨
 .مناسبا على إنجاز تلك األعمالل وبإستخدام قطع الغيار المعتمدة من الصانع والمصممة لهذه الواقيات

يجب إجراء اإلصالحات طبقا لتوصيات الصانع ومواصفاته للطراز المراد إصالحه ونوع   ٢/ ٤/ ٨
 اإلصالح و

 وأجهزة اإلنذار بواسطة الصانع أو ضبط أو إصالح صمامات التخفيض والدخولل والمنظمات  ٣/ ٤/ ٨
 .الفني المدرب بواسطته

 جودة هواء التنفس وإستخدامه 

يتطلب هذا الجزء من صاحب العملل توفير غازات تنفس ذات نقاوة عالية للعاملين الذين يستخدمون أجهزة 
 ) أجهزة اإلمداد بالهواء وأجهزة التنفس ذات التنقية الذاتية ( التنفس بالهواء الجوي 

يجب على صاحب العملل التأكد من أن الهواء المضغوط واألكسجين المضغوط والهواء المسالل  ١/ ٩
 :واألكسجين المسالل التي تستخدم مع واقيات الجهاز التنفسي بالمواصفات التالية

يجب أن تتوافق مواصفات األكسجين المضغوط والمسالل مع أكسجين التنفس أو األكسجين   ١/ ١/ ٩
 .الطبي
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فات هواء التنفس المضغوط مع المتطلبات الصحية المناسبة حيث يجب أن تتوافق مواص  ٢/ ١/ ٩
 :تشتملل على

 بالحجم )  ٢٣,٥ إلى  ٩,٥من (  األكسجين  ١/ ٢/ ١/ ٩

 . مللي جرام لكلل متر مكعب هواء أو أقلل٥) المكثف( الهايدروكاربون  ٢/ ٢/ ١/ ٩

 . جزء في المليون أو أقلل١٠) ك أ ( أولل أكسيد الكربون  ٣/ ٢/ ١/ ٩

  جزء في المليون أو أقلل و١٠٠٠ ) ٢ك أ( ثاني أكسيد الكربون  ٤/ ٢/ ١/ ٩

 .عدم وجود رائحة ملموسة ٥/ ٢/ ١/ ٩

يجب على صاحب العملل التأكد من عدم إستخدام األكسجين المضغوط في واقيات التنفس بالهواء  ٢/ ٩
 .الجوي سبق إستخدام الهواء المضغوط فيها

 بالحجم تستخدم في  ٢٣,٥يجب على صاحب العملل التأكد من أن تركيزات األكسيجين أكبر من  ٣/ ٩
 .هزة المصممة فقط للعملل باألكسجين أو التوزيعاألج

يجب على صاحب العملل التأكد من أن اإلسطوانات التي تستخدم إلمداد الواقيات بهواء التنفس  ٤/ ٩
 :تتوافق مع المتطلبات اآلتية 

 . إجراء إختبار اإلسطوانات والمحافظة عليها طبقا للمواصفات القياسية  ١/ ٤/ ٩

ورد تفيد بأن الهواء الموجود في اإلسطوانة يتوافق مع  وجود شهادة بمكونات الهواء من الم  ٢/ ٤/ ٩
 هواء التنفس وذلك إلسطوانات هواء التنفس التي تشترى بغرض إستخدامها في التنفس 

 درجة مئوية عند الضغط ٤٥,٦– الرطوبة في اإلسطوانة نقطة الندى نسبةتعدى ت األ   ٣/ ٤/ ٩
 .الجوي

تخدم إلمداد الواقيات بهواء التنفس مكونة يجب على صاحب العملل التأكد من أن الضواغط التي تس ٥/ ٩
 :وموضوعة بحيث 

 .تمنع دخولل الهواء الملوث إلى نظام اإلمداد بالهواء  ١/ ٥/ ٩

 ٥,٥٦تخفض نسبة الرطوبة إلى أقلل حد ممكن بحيث تكون نقطة الندى عند الضغط الجوي   ٢/ ٥/ ٩
 .درجة مئوية أقلل من درجة حرارة الجو المحيط

ويجب . ي مدخلل الهواء لتأكيد جودة هواء التنفستتواجد مادة ماصة مناسبة ومرشحات ف  ٣/ ٥/ ٩
 . المادة الماصة والمرشحات وإستبدالها أو إصالحها دوريا طبقا لتعليمات الصانع صالحيةالمحافظة على
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تتواجد عليها بطاقة تحتوي على أحدث تغيير وتوقيع الفرد المرخص له من صاحب العملل   ٤/ ٥/ ٩
 .قة في مكان الضواغطإلجراء هذا التغيير ويجب أن تكون تلك البطا

يجب على صاحب العملل أن يتأكد أن مستويات أولل أكسيد الكربون في هواء التنفس ال تتجاوز  ٦/ ٩
 .عشرة جزء في المليون وذلك بالنسبة للضواغط التي ال يتم إستخدام الزيت في عملية التزييت لها

عملل إستخدام وسيلة أما بالنسبة للضواغط التي تستخدم الزيت في التزييت فيجب على صاحب ال ٧/ ٩
تحذير من الحرارة العالية أو زيادة مستويات أولل أكسيد الكربون أو كليهما وذلك لمراقبة مستويات أولل 

فإنه يجب مراقبة اإلمداد ، أما إذا تم إستخدام وسيلة تحذير من الحرارة العالية فقط ، أكسيد الكربون
 أكسيد الكربون عن عشرة جزء في المليون في بالهواء على فترات بحيث تكون كافية لمنع تجاوز أولل

 .هواء التنفس

يجب على صاحب العملل التاكد من أن وصالت هواء التنفس ال يمكن تركيبها على أى مخارج  ٨/ ٩
كما أنه ال يجب إدخالل أى مادة خانقة في خطوط هواء ، لهواء غير صالح للتنفس أو أى نظام غاز آخر

 .التنفس

 طبقا للمواصفات عليها عالمةم حاويات غاز التنفس بحيث تكون يجب على صاحب العملل إستخدا ٩/ ٩
 .المعنية

 تمييز المرشحات والخراطيش والعلب 

يجب أن يتأكد صاحب العملل أن جميع المرشحات والخراطيش والعلب المستخدمة بمكان العملل عليها 
 .واضحةوأن البطاقة موجودة و، بطاقات وألوان كودية طبقا لمواصفات السالمة المعنية 

 التدريب والمعلومات 

. يجب على صاحب أن يوفر تدريبا فعاال للعاملين لديه الذين يحتاجون إلستخدام واقيات الجهاز التنفسي
وأيضا يجب أن يوفر . ويجب أن يكون التدريب شامال ومفهوما ويتكرر سنويا وكلما كان ذلك ضروريا

 . نفسيصاحب العملل المعلومات األساسية لواقيات الجهاز الت

 :يجب أن يتأكد صاحب العملل أن كلل عاملل يمكنه أن يبين معرفته على األقلل باآلتي  ١/ ١١

بضرورة واقي الجهاز التنفسي وأن اإلستخدام الغير صحيح وعدم اإلحكام والصيانة بطريقة   ١/ ١/ ١١
 .غير مالئمة يمكن أن تقللل من تأثير الواقي

 .القيود واإلمكانيات لواقيات الجهاز التنفسي  ٢/ ١/ ١١

خدام واقيات الجهاز التنفسي بفعالية في ظروف الطوارئ شامال الحاالت التي  كيفية إست  ٣/ ١/ ١١
 .يكون فيها الواقي ال يعملل بطريقة صحيحة
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 .ستخدام ومراجعة إحكام واقي الجهاز التنفسيإكيفية فحص وإرتداء وخلع و  ٤/ ١/ ١١

 .إجراءات الصيانة والتخزين لواقيات الجهاز التنفسي  ٥/ ١/ ١١

مات الطبية التي يمكن أن تحد أو تمنع من اإلستخدام  كيفية التعرف على األعراض والعال  ٦/ ١/ ١١
 .الفعالل لواقيات الجهاز التنفسي

 .المتطلبات العامة لهذا الجزء  ٧/ ١/ ١١

 يجب إجراء التدريب بطريقة يفهمها العاملل   ٢/ ١١

يجب على صاحب العملل توفير التدريب للعاملل قبلل أن يطلب منه إستخدام واقي الجهاز التنفسي   ٣/ ١١
 .في مكان العملل

حب العملل الذي يستطيع أن يبرهن أن عامال جديدا قد تلقى تدريبا خاللل اإلثنى عشرة  على صا  ٤/ ١١
فإنه ال يكون مطلوبا منه  ، ١١/١/٤ إلى ١١/١/١شهرا األخيرة يتعلق بالعناصر المحددة في الفقرات 

 محدد تكرار مثلل هذا التدريب بشرط أن يستطيع العاملل أن يبرهن على معرفته بتلك العناصر طبقا لما هو
أى تدريب سابق لم يتكرر بواسطة صاحب العملل يجب توفيره في مدة أقصاها إثنى عشر  .١١/١بالفقرة 

 شهرا من تاريخ التدريب السابق

 :يتم إعادة التدريب سنويا وفي المواقف التالية   ٥/ ١١

وجود تغيرات في مكان العملل أو نوع واقي الجهاز التنفسي تجعلل التدريب السابق غير   ١/ ٥/ ١١
 .مناسب

ود أى نقص في معلومات العاملين أو إستخدام واقي الجهاز التنفسي تدلل على أن العاملل وج  ٢/ ٥/ ١١
 أو، ليس لديه الفهم أو المهارة المطلوبة 

أى موقف آخر ينشأ ويحتم ضرورة إعادة التدريب لضمان اإلستخدام اآلمن لواقي الجهاز   ٣/ ٥/ ١١
 .التنفسي

  تقويم البرنامج 

ان العملل للتأكد من تنفيذ البرنامج المكتوب لحماية الجهاز يجب على صاحب العملل إجراء تقويم لمك
 .التنفسي بطريقة صحيحة وكذلك التحقق من أن العاملين يستخدمون الواقيات بطريقة صحيحة أيضا

يقوم صاحب العملل بإجراء تقويم لمكان العملل كلما كان ذلك ضروريا للتأكد من تنفيذ بنود   ١/ ١٢
 .مستمرةالبرنامج المكتوب الساري بفاعلية 
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علي صاحب العملل اإلستطالع بإنتظام لرأى العاملين الذين يستخدمون الواقيات لمعرفة وجهة   ٢/ ١٢
نظرهم في فعالية البرنامج والتعرف على أية مشكالت حيث يجب حلها والعواملل التي يجب تقويمها 

 :تشتملل على ما يلي ولكنها ال تقتصر عليها فقط

 .ثير على فعالية أداء مكان العمللأتخدامه دون الت مالءمة الواقي شامال القدرة على إس  ١/ ٢/ ١٢

 .إختبار الواقي المناسب لألخطار التي يتعرض لها العاملل  ٢/ ٢/ ١٢

 اإلستخدام الصحيح للواقي في ظروف العملل التي يقابلها العاملل و  ٣/ ٢/ ١٢

 .الصيانة المناسبة للواقي  ٤/ ٢/ ١٢

 حفظ السجالت 

نتائج إختبار المالءمة وبرنامج يجب على صاحب العملل إنشاء وحفظ سجلل يشتملل على التقويم الطبي و

الوقاية حيث تيسر هذه المعلومات إندماج العاملين في برنامج وقاية الجهاز التنفسي وتساعد صاحب 

 .العملل في تقويم مالءمة البرنامج وتقديم سجلل مطابقة لجهات التفتيش

 .شيجب حفظ سجالت التقويم الطبي بحيث تكون متاحة لجهات التفتي : التقويم الطبي ١/ ١٣

 :إختبار المالءمة  ٢/ ١٣

 :يجب على صاحب العملل إنشاء سجلل إختبار المالءمة النوعي والكمي للعاملين شامال  ١/ ٢/ ١٣

 . إسم وهوية العاملل المختبر ١/ ١/ ٢/ ١٣

 . نوع إختبار المالءمة ٢/ ١/ ٢/ ١٣

 .ماركة وموديلل وشكلل ومقاس الواقي المختبر ٣/ ١/ ٢/ ١٣

 و،  تاريخ إجراء اإلختبار ٤/ ١/ ٢/ ١٣

 .اح أو أى نتائج أخرىالنج/ نتائج إختبار المالئمة النوعي سواء الفشلل  ٥/ ١/ ٢/ ١٣

يجب اإلحتفاظ بسجلل إختبار المالءمة لمستخدمي واقيات الجهاز التنفسي حتى إجراء اإلختبار   ٢/ ٢/ ١٣
 :التالي 

 .يجب على صاحب العملل اإلحتفاظ بنسخة مكتوبة من برنامج الوقاية الساري ٣/ ١٣

 . يجب إتاحة أى مادة مكتوبة عند الطلب للعاملين المعنيين وكذلك لجهات التفتيش ٤/ ١٣
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  المصطلحات الفنية 

 Personal pratective equipment (PPE)........................................مهمات الوقاية الشخصية 
 Air-purifying respirator............................................................القناع المنقي للهواء

 Atmosphere-supplying respirator..........................................نفس بالهواء الجوىالت نظام
 Canister...........................................................................................علبة

 Cartridge....................................................................................الخرطوشة
 Demand respirator....................................................... للهواء عند الطلبتنفس جهاز
 Emergency situation...................................................................طوارىء. حالة

  Employee exposure.......................................................... للمخاطرينالعامل تعرض
 Escape-onlyrespirator............................................جهاز التنفس المخصص للهروب فقط

 End-of-service-life indicator (ESLI)........................................ عمر اإلستخدامنهاية مبين
 Filter or air purifying element.......................................... عنصر تنقية الهواءأو حالمرش
  Filtering face piece (Dust piece)..................................)قناع االتربة(  للوجه الترشيح قطعة
 Fit factor.................................................................................المقاس معاملل
 Fit test...................................................................................المقاس إختبار
 Helmet...........................................................................................خوذة
 High efficiency particulate air (HEPA) filter ..............................لى الكفاءةاشح دقائق عمر

 Hood...........................................................................................القلنسوة
  Immediately dangerous to life or health (IDLH)..............الصحة وأ الحياة على ةفوريال ورةالخط

 Interior structural firefighting.................................والمنشآت الحريق داخلل المباني مكافحة
  Loose-fitting face piece..................................................... الوجه غير المحكمةقطعة
  Negative pressure respirator (tight fitting).......................)محكممقاس ( بالخلخلة  التنفسجهاز
  Oxygen deficient atmosphere..................................................... قليلل األكسيجينجو

............................. ....................... الصحية بالرعايةله أو أى فرد آخر مرخص الطبيب
Physician or other licensed health care professional ( PLHCP)�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

  Respiratory protection program .........................................برنامج وقاية الجهاز التنفسى
  Positive pressure respirator............................................جهاز التنفس بالضغط الموجب
 Powered air-purifying respirator (PAP)...............................جهاز التنفس بدفع الهواء النقى

 Pressure demand respirator .........................................الطلب التنفس بالضغط عند جهاز
 Qualitative fit test (QLFT)......................................................س النوعي القياإختبار
 Quantitative fit test (QNFT) ..................................................... القياس الكميإختبار
 Respiratory inlet covering .................................................. مدخلل التنفس للفردغطاء
  Self-contained breathing apparatus (SCBA).........................ز التنفس ذات التنقية الذاتيةاجه

  Service life ...................................................................مدة الصالحية لالستخدام
 Supplied-air respirator (SAR) or airline ...........................د بهواء التنفس أو خط اإلمداجهاز
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 Tight-fitting face piece...........................................................ة المحكمقطعة الوجه
 User seal check .................................................... بواسطة المستخدم مراجعة اإلحكام
 Medical determination .................................................................التقدير الطبي
 Medical Evaluation.....................................................................التقويم الطبي

 

 المراجع 

 . عن المنظمة األمريكية للسالمة والصحة المهنيةةالصادر المواصفات
Occupational safety & Health Standards (OSHA). 
1910 Subpart l Personal Protective equipment: 
1910.134 Respiratory Protection 

 اشتركت فى وضع هذه المواصفةىالجهات الت 
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  للمواصفات والجودة العامة المصرية الهيئة

 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧ عام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أنشئت  ١
 لسنة ٢ للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم المعتمدى الذى نص على اعتبارها المرجع القوم

 .الهيئة بعد اعتمادها من إال قياسية  تعتبر على أن المواصفة ال ١٩٥٧
 الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ القرار الجمهورى رقم صدر ١٩٧٩ عام فى  ٢

 فإن القرارد القياسى وجودة اإلنتاج، وفقاً لهذا  تسميتها بالهيئة المصرية العامة للتوحيوإعادةإلى الهيئة، 
 :الهيئة تختص باآلتى 

 القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق المواصفات وإصدار إعداد -
 . ومتطلبات األمن والسالمة وفترات العالجية وأجهزة القياسوالمعلومات

 وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  والرقابةواالختبار الفنى التفتيش -
 . ألجهزة القياسالمعايرةوشهادات 

 للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات الجودة بمنح عالمة الترخيص -
 .القياسيةللمواصفات 

ة القياس والمعايرة واالختبار  وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودالفنية المشورة تقديم -
 . األطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 

 . واالختبار والمعايرةوالجودة مصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات تمثيلل -
 

 أن حيثعالمية  متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة البتنفيذ الهيئة تقوم
 . وتقييم المطابقةالمواصفاتالهيئة هى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجالل 

 برئاسة وكيلل أولل الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين إدارة الهيئة مجلس يدير  ٣
 إلىختبار والمعايرة فى مصر باإلضافة  المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالالجهاتعن مختلف 

 .عدد من األكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجالل اإلعالم
 خاللل لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً من إعداد المواصفات القياسية يتم  ٤

 العاملينانة الفنية لها أعضاء من  ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمالدوليةللمعايير 
 .بالهيئة

 الجهات المعنية والبالد العربية إلبداء من توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة يتم  ٥
 هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة تعرضالمالحظات خاللل فترة ستين يوماً كما 

 .اإلدارةقبلل العرض على مجلس 
 باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمصانعنظام الترخيص  الهيئة تتبع  ٦

ويوجد بالهيئة .  حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهموذلكللمواصفات المصرية 
ندسية  الهوالمنتجات من المعاملل الحديثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد كبيرةمجموعة 

 . الميكانيكية والكهربائية والفيزيائيةوالمعايرةوالغذائية ومنتجات الغزلل والنسيج باإلضافة إلى معاملل للقياس 
 لتتلقى شكواهم وتعملل على حلها وقد القت أعمالل الوحدة نجاحاً المستهلك بالهيئة وحدة لحماية يتوفر  ٧

 .كبيراً
 ة فى المواصفات القياسية تحتوى علىيتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصص  ٨

 . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠أكثر من 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES: 5452-3/ 2006 
 

 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

PART : 3 

Respiratory Protection 

 

 

 

         ICS :29.160 

 

Arab Republic of Egypt 
Egyptian Organization for Standardization and Quality  


