Government of Western Australia

Department of Mines, Industry Regulation and Safety

ورقة المعلومات

الممكن عمليا ً
يجب عىل الشخص الذي يدير عمال ً تجاريا ً أو مشروعا ًَ ( )PCBUأن يقوم بما هو "ممكن عمليا ً"
 reasonably practicableليحافظ عىل صحة وسالمة العمال واألشخاص اآلخرين في مكان العمل.
يتوجب عىل  PCBUsالقضاء عىل المخاطر بالمتعلقة بالصحة والسالمة بقدر اإلمكان .إذا لم يكن باإلمكان
التخلص من المخاطر ،فيجب تقليلها.

ماذا يعني مصطلح "ممكن عمليا ً"؟
هو ما يمكنك القيام به بشكل معقول للقضاء عىل األخطار ،والقضاء عىل المخاطر أو إدارتها أو التحكم فيها،
مع مراعاة:
•ما هي احتمالية حدوث الخطر؟
•هل ستكون اإلصابة بسيطة أم خطيرة؟
•ما الذي تعرفه  -أو ما الذي يجب أن تعرفه  -عن الخطر وكيفية التخلص منه أو تقليله؟
•هل توجد طرق مناسبة للتخلص من المخاطر أو تقليلها؟
•ما هي تكلفة التخلص من المخاطر أو تقليلها؟

األخطار واحتمالية حدوث المخاطر
الخطر  -الخطر هو أي موقف أو شيء يمكن أن يضر بشخص ما .يمكن تحديد المخاطر من خالل التحدث مع
العمال وتفقد مكان العمل ومراجعة الحوادث السابقة.
احتمالية حدوث المخاطر  -احتمالية حدوث المخاطر هي احتمال حدوث ضرر  -وفاة أو إصابة أو مرض.

ادارة المخاطر
يجب عليك اللجوء إلدارة المخاطر للقضاء عىل األخطار ،والقضاء عىل احتمالية حدوث المخاطر أو السيطرة
عليها .تتطلب قوانين الصحة والسالمة في العمل  WHSأن يستخدم مدير المشروع او العمل التجاري PCBU
نهج إدارة المخاطر عند التعامل مع مخاطر معينة.
إدارة المخاطر هي عملية:
1 .لتعريف األخطار
2 .لتقييم المخاطر:
•ما هي احتمالية أن يصاب شخص ما؟
•ما مدى خطورة اإلصابة؟
3 .تحديد وتنفيذ تدابير الرقابة للقضاء عىل األخطار أو السيطرة عليها
4 .مراجعة تدابير الرقابة للتأكد من أنها سارية.
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حيثما كان ممكن عملياً ،يجب القضاء عىل األخطار والمخاطر .إذا لم يكن من الممكن عمليا ً القضاء عىل مخاطر
الصحة والسالمة ،فيجب تقليلها باستخدام تدبير رقابي واحد أو أكثر .يجب عليك استخدام تدبير أو أكثر مما يلي
للقضاء عىل المخاطر إىل أقصى حد ممكن عمليا ً:
•استبدل ما هو خطر بشيء أكثر أمانا ً (مثل استبدال مادة كيميائية خطيرة بأخرى أكثر أمانا ً)
•عزل الشخص عن الخطر (مثل استخدام الحواجز)
•استخدام الضوابط الهندسية ،أو تدابير الرقابة المادية (مثل واقيات الماكينة).
في حالة استمرار وجود خطر ،يجب استخدام الضوابط اإلدارية (مثل التدريب وقائمة المراجعة وإجراءات
التشغيل القياسية) لتقليل المخاطر .للتحكم في أي مخاطر متبقية ،يجب عىل  PCBUإعطاء العمال معدات
الحماية الشخصية (مثل النظارات الواقية أو أحذية السالمة) وتعليم العاملين كيفية استخدامها بأمان.

االستشارة
يجب أن يتشاور  PCBUمع العمال الذين قد تتأثر صحتهم وسالمتهم خالل العمل.
يمكن أن يساعدك التحدث إىل العمال في تحديد األخطار والنظر في طرق لتقليل المخاطر .يمكنك أيضا ً
استشارة مندوب الصحة والسالمة ولجنة الصحة والسالمة إذا تواجد مندوب في مكان العمل.
يجب عىل  PCBUأيضا ً التشاور مع أصحاب المهام اآلخرين والعمل معا ً للقضاء عىل األخطار وتقليل المخاطر.
وهذا يشمل كل شخص يشترك في واجب الصحة والسالمة في العمل مثل  PCBUاآلخرين وموردي المواد
الكيميائية ومصنعي المعدات.

ماذا يعني مصطلح " ممكن عمليا ً"؟
هل من الممكن القضاء عىل الخطر؟ إذا تعذر القضاء عىل الخطر ،استخدم أعىل مستوى ممكن من تدابير الرقابة
لتقليل الخطر .كلما زاد الخطر ،يجب عليك بذل المزيد من الجهد للقضاء عليه أو تقليله.
يحدد التسلسل الهرمي للضوابط األنواع المختلفة من تدابير الرقابة التي يجب استخدامها ويتم تحديدها في
الرسم البياني التالي.
اﻷﻋﲆ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1

اﻷﻛﺜﺮ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎر
ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻋﺰل أو اﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس
ﻗﻠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 3

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻷدﻧﻰ

اﻟﻤﺴﺘﻮى 2
اﺳﺘﺒﺪل اﻟﺨﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ً

ﻗﻠﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻄﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻹدارﻳﺔ
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
)(PPE

اﻻﻗﻞ

الصورة  1التسلسل الهرمي للضوابط
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ما هو الحد المعقول؟
كلما زاد الخطر ،يجب عىل  PCBUبذل المزيد من الجهد للقضاء عليه أو تقليله .يجب عىل  PCBUمراعاة ما يلي:
•هل يمكن لشخص عاقل في نفس الموقف أن يتخذ نفس الخيار؟
•إىل أي مدى يقلل كل قسم من تدابير الرقابة من مخاطر وقوع اإلصابة؟
•هل من األفضل استخدام أكثر من تدبير رقابي واحد؟
•ألي مدى يمكنك تغيير النشاط؟
•هل هنالك المزيد مما يمكنك (أو أي شخص آخر) القيام به لتقليل المخاطر؟
يتم النظر في التكلفة فقط في حال كانت غير متناسبة بشكل كبير مع المخاطر.

مراجعة ضوابط المخاطر
يجب عىل  PCBUمراجعة تدابير الرقابة بانتظام ومراعاة:
•هل ال تزال تدابير الرقابة تسيطر عىل المخاطر؟
•هل تغيرت المخاطر في مكان العمل؟
•هل هنالك أي أخطار جديدة؟
•هل تشاورت مع العمال لمعرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن الضوابط سارية؟
•هل طلب مندوب الصحة والسالمة إجراء مراجعة؟
•هل هناك طريقة جديدة أو أفضل لتقليل المخاطر؟

المزيد من المعلومات
يمكن أن توفر لك لوائح  WHSوقواعد الممارسة المزيد من المعلومات حول التحكم في المخاطر.
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