
تعّرف على معداتك: تدرب جيًدا قبل أن تضع قدميك على السقالة.

تجنب هذا الوضع في مكان العمل: ارتِد أدوات الحماية من السقوط.

تذكير: يجب الحرص على تنفيذ أعمال الواجهات بأمان لتجنب خطر الموت أو 
اإلصابة الخطيرة 

يمكن أن تكون أعمال الواجهات التي يتم تنفيذها باستخدام سقاالت شديدة الخطورة، ويجب توخي الحذر في جميع 
األوقات لتجنب خطر الوفاة أو اإلصابة الخطيرة. منذ عام 2015، كان هناك أربع )4( حاالت وفاة و61 إصابة 

ناجمة عن أعمال الواجهات بسبب عدم تنفيذها بأمان - وكان من الممكن تجنب تلك الحوادث تماًما.

ال تعمل على سقالة أو من خاللها إال إذا كنت قد تلقيت تدريبًا مناسبًا على سالمة 
العمل على السقاالت. يتطلب العمل على السقاالت المدعمة ما ال يقل عن أربع 

ساعات من التدريب، بينما يتطلب العمل على السقاالت المعلقة ما ال يقل عن ستة 
عشر ساعة من التدريب. يجب تحديث هذا التدريب كل أربع سنوات. ابحث عن 

مقدم دورات تدريبية.

ال تقم بإزالة أحجار التكسية أو أي أحجار مستخدمة لتكسية الجدران المستقلة ما لم 
يوجهك مشرفك.
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لبنات البناء/ حائط التثبيت

أحجار التكسية

يجب على صاحب العمل أن يوفر لك أدوات الحماية من السقوط عند العمل على 
سقالة مدعمة بدون حواجز حماية، أو في أي وقت عندما تعمل على سقالة معلقة 

قابلة للتعديل. ارتداء الحزام ال يكفي! يجب أن تكون مربوطاً بحبل نجاة محكم 
للعمل بأمان.

يلتزم صاحب العمل بتزويدك بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للمهمة التي تقوم 
بها، ومنها الحزام وطريقة الربط المحكمة. اتصل بالرقم 311 إلخطار إدارة 

المباني )Department of Buildings, DOB( إذا لم يوفر لك صاحب 
العمل بيئة عمل آمنة.

اتبع اإلرشادات الواردة أدناه للمساعدة في ضمان عودتك إلى عائلتك سالماً بعد نوبتك في العمل:

حاجز مفكوك/ تالف: توخ الحذر الشديد عند إزالة أحجار التكسية

تنبيهات للعمال
تنفيذ أعمال الواجهات بأمان

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/html/course_providers.html
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/html/course_providers.html


يجب هدم حوائط المتراس من أعلى إلى أسفل. ال تحاول إزالة الطوب الفردي أو كتل البناء، حيث يوجد خطر من أن تصبح القطع المتبقية غير 
مستقرة. تأكد من أن الجدران المتالصقة المتبقية المجاورة للهدم لن تصبح غير مستقرة.

قُم بتنبيه مشرفك على الفور إذا الحظت وجود حاجز أو إفريز أو مدخنة أو أي أعمال طوب أخرى سائبة أو يبدو أنها قد تسقط من المبنى. تأكد من 
تثبيت دعامات "tiebacks" بشكل صحيح.

تأكد من عدم وضع أي عناصر مثل أكياس الحطام أو مواد البناء على الحائط الحاجز. يجب تأمين العوازل وغيرها من وسائل الحماية المؤقتة من 
الطقس في نهاية نوبة العمل حتى ال يتم إزاحتها أو فكها عن طريق الخطأ.

ال تعمل على سقالة معلقة بها أقواس معقوفة. راجع نشرة البناء BB 2019-006 للحصول على معلومات عن األقواس المعقوفة.
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األقواس المعقوفة خطرة ومحظورة.

قُم بتأمين العوازل بالطريقة الصحيحة.

تحقق من عدم وجود أي مادة سائبة.

التسلسل اآلمن للعمل ينقذ األرواح.

تنبيهات للعمال:
تجنب الموت أو اإلصابة من خالل

تنفيذ أعمال الواجهات بأمان
الصفحة 2 من 2


