قواعد السالمة لسائقي الشاحنات
مصانع الحاويات
القواعد القياسية لسائقي الشاحنات  -تسري على جميع السائقين

ينبغي على السائقين تحمل المسؤولية أمام مكتب الشحن عن تعليمات الشحن /التفريغ
من أجل :تأمين الشاحنة ،والمقطورة ،وفتح األبواب
االنتباه لالفتات والتعليمات المنشورة
يحظر استخدام الهواتف المحمولة ،وسماعات األذن وأجهزة الراديو أثناء السير أو القيادة
في الموقع
التزم بحدود السرعة المنشورة  10 -ميل في الساعة إال إذا نُ شر خالف ذلك
معدات السالمة الشخصية القياسية مطلوبة:
نظارات السالمة مع /األغطية الجانبية
وفقا لتصنيف المعهد الوطني األمريكي للمعايير،
مالبس عالية الوضوح من الفئة الثانية ً
مع أحذية محكمة اإلغالق من ناحية األصابع
طالع الصفحات التالية لمعرفة المتطلبات الكيميائية اإلضافية والمتطلبات الخاصة
بالشاحنات المسطحة
احتفظ بـ  3نقاط اتصال عند الدخول إلى الشاحنة والخروج منها
قم بتأمين الجرار والمقطورة
ينبغي أن تكون المقاعد منزلقة إلى الخلف في عمليات الشحن /التفريغ /اإلسقاط
استخدم أربطة سالمة باب المقطورة لجميع الشحنات الجافة
للشاحنات .طالع العملية على الصفحة .3
وأخطر مكتب الشحن
في حال بروز األبواب ،ال تفتحها -
ِ
انتبه للمخاطر والمركبات المتحركة والتقاطعات
أبلِ غ عن األوضاع غير اآلمنة ،وحوادث السالمة ،وحوادث االنسكاب إلى ممثل  IPعلى
الفور
اتبع المتطلبات المحددة للمهمة والمرفق غير المذكورة أعاله

ارجع إلى الصفحة  2لإلطالع على التعليمات الكيميائية اإلضافية والتعليمات الخاصة بسالمة الشاحنات المسطحة

			 متطلبات السالمة لشاحنات المواد الكيميائية السائبة
•	متطلبات معدات السالمة الشخصية الكيميائية:
•	القفازات الكيميائية المنيعة لجميع المواد الكيميائية
•	المواد الكيميائية األكالة :نظارات الوقاية ،وأغطية الوجه مع /حماية
واق للرأس
موسعة للرقبة ،وسترة مقاومة للمواد الكيميائية مع غطاء ٍ
وسراويل
•	عند التفريغ ،ابق في مجال رؤية موقع التفريغ وعلى بعد  25قدم من شاحنتك
•	ال تبدأ في التفريغ إلى أن يجتمع أحد موظفي  IPمعك ،ويراجع أعمالك الورقية،
ويؤكد أنك موجود في الموقع الصحيح ،ويجيز لك بدء العملية (عبر فتح نقطة
االتصال).
•	يطلب من السائقين اتباع إجراءات الشحن والتفريغ في الموقع.
•	ينبغي ارتداء معدات الحماية من السقوط ،عند الحاجة .يتم توفير المنصات
وأقفاص الحماية من السقوط ،وينبغي استخدامها ينبغي استخدام أنظمة منع
السقوط.
•	وفي حال عدم توفير هذه األنظمة ،ينبغي الحفاظ على  3نقاط االتصال لفتح
صمام الهواء

			

متطلبات السالمة للشاحنات المسطحة

بعيدا عن معدات وآالت تداول المواد لمقطورة الشحن والتفريغ
•	ابق
ً
•	تأكد من ُبعد المشاة عن المنطقة عند ربط /فك الحمولة.
•	السائقون مسؤولون عن ربط الحمولة وفكها وتأمينها .ينبغي أداء عملة الربط
في المنطقة المحددة.
بعيدا عن خط النار لتجنب
•	انتبه لوضعية الجسم عن فك /إحكام ربط األربطة .ابق
ً
التعرض لإلصابة.
•	لمنع حاالت السقوط ،ينبغي على السائقين العمل من مستوى األرض ألداء
عمليات الشحن /التفريغ أو مهام التأمين.
•	عند عدم إمكانية أداء العمل /المهمة على مستوى األرض
• استخدم  3نقاط لالتصال عند الوصول إلى المقطورة ،أو الساللم المحمولة
• استخدم معدات الرصد الموجودة على كال جانبي المقطورة
•	تشتمل وسائل الحماية من السقوط األخرى على سياج الحماية المحمولة
الم َّر َكبة على جوانب المقطورة ،واستخدام منصات العمل الجوية أو
ُ
الرافعات المحمولة ،وأنظمة الحماية من السقوط المثبتة
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إجراءات رابط السالمة لباب المقطورة في International Paper
ينبغي تسجيل جميع الشاحنات من خالل بوابة يديرها موظفون /مكتب
الشحن الستالم تعليمات التفريغ
•	اربط رباط السالمة على كال البابين قبل الفتح.
جدا بدرجة يصعب ربطها في تجويف آلية المزالج ،اطلب
•	إذا كانت األربطة كبيرة ً
ً
ً
معدل».
«رباطا
•	يمكن تمرير الرباط المعدل خلف قضبان القفل ،ويمكن بعد ذلك ربط الخطاف
بالحلقة.
•	يمكن استخدام األربطة المعدلة في مكان األربطة الموجودة على معظم أنواع
أبواب المقطورة.
•	وخالل العملية ،ابحث عن منتج مائل أو غير ثابت يالمس األبواب.
ال تضع الرأس داخل المقطورة.
•	إذا كان المنتج غير ثابت أو يلمس الباب ،توقف! وأخطر موظف .IP
واضحا ،انتقل إلى المرحلة التالية المبينة أدناه.
•	إذا كان األمر
ً

الباب 1

الباب 2

اربط الرباط

تحقق من عدم
وجود مشاة على
ُبعد  10أقدام

الباب 1

الباب 1

الباب 2

افتح الباب  2مع ربط الرباط.
ابحث عن المنتج المائل.
مواجها
توقف إذا كان المنتج
ً
للباب أو ً
مائل.

سر إلى الجانب اآلخر من
ِ
الشاحنة مع إبقاء مساحة 10
بوصة خلف مؤخرة األبواب.
ال تذهب مباشرة إلى الخلف
من مؤخرة الشاحنة مع فتح
األبواب.
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أزل الرباط من الباب .2
افتح الباب عبر شده ،مع اإلبقاء على الباب
بينك وبين مؤخرة الشاحنة.
انظر خلف الباب  1الكتشاف المنتج المائل.
مواجها للباب أو ً
مائل.
توقف إذا كان المنتج
ً

الباب 1

أزل الرباط من الباب .1
افتح الباب عبر شده ،مع
اإلبقاء على الباب بينك وبين
مؤخرة الشاحنة.
أزل الرباط.

