
أماكن عمل آمنة وصحية

)OHS( كيف ينطبق قانون الصحة والسالمة املهنية 

 عليك وعىل مكان عملك
 Occupational Health and Safety, OHS( يتطلب قانون الصحة والسالمة املهنية

الخاص مبقاطعة نيو برونزويك أن يكون كل شخص من األشخاص املتواجدين مبكان 

العمل -مبا يتضمن املوظفني وأصحاب العمل- مسؤوال عن صحته وسالمته وعن 

صحة وسالمة من حوله.

يف حالة تقاعس أي شخص عن اتباع القواعد املنصوص عليها يف هذا القانون، يحق 

ملؤسسة WorkSafeNB التدخل.

فهم الحقوق واملسؤوليات

يشري قانون الصحة والسالمة املهنية )OHS Act( وهذا الدليل إىل “املوظفني” 

و”أصحاب العمل”. من املفيد فهم التعريفات والفئة التي تنطبق عىل وضعك. 

حقوقك

بغض النظر عن مسؤوليات عملك، فأنت، باعتبارك موظًفا، تتمتع بالحقوق األساسية 

الثالثة التالية:

 الحق يف املعرفة	 
لديك الحق يف تلقي التدريب الالزم ألداء املهمة بأمان. ينبغي إطالع جميع 

 املوظفني - الجدد أو املنقولني أو ذوي الخربة - عىل ما ييل:

مخاطر مكان العمل  ° 
إجراءات العمل اآلمن  ° 

إجراءات الطوارئ  °

 إذا كنت غري متأكد يف أي وقت من املهمة الوظيفية أو كانت لديك مخاوف 	 

 تتعلق بسالمتك أو بسالمة اآلخرين، فتحدث إىل مرشفك حول تلقي تدريب

 إضايف أثناء العمل.

 الحق يف املشاركة 	 
لديك الحق يف املشاركة يف حل مشاكل الصحة والسالمة ويف تحديد مخاطر 

مكان العمل والسيطرة عليها. يف أماكن العمل التي تضم 20 موظًفا أو 

 joint health and safety( أكرث، يتم تشكيل لجان مشرتكة للصحة والسالمة

committees, JHSCs( ملعالجة مخاوف الصحة والسالمة. تعرف عىل ُممثيل 
اللجنة املشرتكة للصحة والسالمة )JHSC( الخاصة مبكان عملك وتحدث 

معهم حول األسئلة أو املخاوف املتعلقة بالصحة أو السالمة يف مكان العمل

 الحق يف رفض أداء العمل الخطري 	 
لديك الحق يف رفض أداء العمل الذي تعتقد أنه يشكل خطرًا عىل صحتك أو 

سالمتك، أو عىل صحة اآلخرين. إذا كنت غري متأكد من سالمتك يف العمل، 

 فاتبع الخطوات التالية: *

الخطوة 1: قم باإلبالغ عن املخاوف املتعلقة بالسالمة للمرشف. إذا تم حل 

املشكلة، فأكمل أداء عملك. إذا مل يكن األمر كذلك، عندئذ

الخطوة 2: قم بإبالغ األمر إىل لجان JHSC، إذا كانت موجودة. إذا مل يتم حل 	 

املشكلة بعد، أو إذا مل يكن هناك لجان JHSC، فعندئذ...

الخطوة 3اتصل مبؤسسة WorkSafeNB )عىل الرقم: 999-9775 800 1( وارشح 

املوقف. أكمل أداء عملك فقط عندما مل يعد الوضع خطريًا.

*يف جميع الحاالت، ابق يف مكان عملك حتى تنتهي نوبة عملك.

الصحة والسالمة املهنية

وكيف تنطبق عليك وعىل 

مكان عملك

املوظف هو شخص يف مكان العمل يتم توجيه عمله، سواء أكان عامال بغري 

أجر، كأن يكون متطوًعا أو متدربًا عىل العمل، أم كان عاماًل بأجر مدفوع.

 

صاحب العمل هو الشخص الذي يقدم التوجيه ملوظف واحد أو أكرث، كأن 

يكون مرشًفا أو مديًرا أو مالكًا. املرشف أو املدير أو املالك.
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كتايلوؤــــسم

بصفتك موظًفا، يجب عليك:

االمتثال للقانون واللوائح	 

الترصف بأمان وعدم تعريض نفسك أو اآلخرين للخطر.	 

إبالغ مرشفك بأي مخاطر معروفة	 

ارتداء معدات الحامية الشخصية املناسبة	 

التعاون مع لجنة JHSC أو ممثل السالمة	 

إبالغ مرشفك بأي حادث أدى أو كاد أن يؤدي إىل التعرض إلصابة	 

يجب عىل صاحب العمل:

اتخاذ كل االحتياطات املعقولة للحفاظ عىل صحة املوظف وسالمته	 

االمتثال للقانون واللوائح	 

التأكد من امتثال املوظفني للقانون واللوائح	 

الحفاظ عىل األدوات واملعدات يف حالة عمل جيدة	 

تفقد مكان العمل مرة واحدة عىل األقل شهريًا لتحديد أي مخاطر قد تُهدد 	 

الصحة والسالمة

إعالم املوظفني بجميع املخاطر يف مكان العمل	 

توفري جلسة توجيهية تتعلق بالصحة والسالمة لجميع املوظفني الجدد قبل 	 

بدء العمل

توفري تدريب مناسب للموظفني بشأن الصحة والسالمة واإلرشاف عىل 	 

عملهم

توفري معدات الحامية الشخصية )وليس بالرضورة دفع مثنها( والتأكد من 	 

صيانتها وسهولة الوصول إليها واستخدامها

التعاون مع لجنة JHSC وإخطارهم باإلصابات الخطرية أو الحوادث التي 	 

يجب إبالغ مؤسسة WorkSafeNB بها

وضع إجراٍء يتطلب من العامل إبالغهم بالحادث قبل مغادرته العمل	 

التسجيل يف مؤسسة WorkSafeNB إذا كان هناك ثالثة أشخاص أو أكرث 	 

يعملون بدوام جزيئ أو بدوام كامل، يف أي وقت خالل العام.

؟ةباصإ وأ ثداح عقو ول اذام

يجب عىل صاحب العمل أن يخطر WorkSafeNB عىل الفور إذا: 	 
 	

حدث انفجار عريض أو تعرض ألحد العوامل البيولوجية أو الكيميائية أو 	 

الفيزيائية أو إذا حدث حادث كاريث أو عطل يف املعدات أدى أو كان من 

املمكن أن يؤدي إىل حدوث إصابة.

 التعرض إلصابة تشمل أيًا مام ييل:	 

فقدان الوعي  ° 
برت  ° 

كرس )بخالف األصابع أو أصابع القدم(  ° 
حرق يتطلب عناية طبية تتجاوز عالج اإلسعافات األولية  ° 

فقدان البرص يف إحدى العينني أو كلتيهام  ° 
متزق عميق يتطلب عناية طبية تتجاوز عالج اإلسعافات األولية  ° 

الدخول إىل مرفق املستشفى كمريض داخيل  ° 
الوفاة  °

* ال ينبغي ألحد العبث يف مكان الحادث ما مل يكن األمر رضوريًا إلسعاف املصابني 
أو نقل املتوفني، أو ملنع التعرض للمزيد من اإلصابات أو حامية املمتلكات املهددة 

بسبب الحادث.

  

 ،WorkSafeNB إذا تعرض املوظف الذي يعمل لدى صاحب عمل مسجل لدى

إلصابات أثناء العمل وطلب الحصول عىل رعاية طبية من طبيب، أو مل يعد بإمكانه 

القيام بواجبات عمله املعتادة، فيجب تقديم مطالبة بالتعويضات باستخدام منوذج 

67 - بالغ بوقوع حادث أو مرض مهني - يف غضون 72 ساعة.

إذا تعرضت لإلصابة يف مكان العمل، فتواصل مع WorkSafeNB خالل 72 ساعة، 

ونرجو منك إبالغ املرشف والطبيب إذا كنت بحاجة إىل الحصول عىل رعاية طبية.

ةنمآو ةَّيحص لمع نكامأ
تلتزم WorkSafeNB بدعم أماكن العمل الصحية واآلمنة للعامل وأصحاب العمل يف 

مقاطعة نيو برونزويك. ونظرًا ألن أولويتنا تتمثل يف يف منع وقوع اإلصابات يف مكان 

العمل واألمراض املهنية، فإننا نقدم خدمات إعادة التأهيل ومخصصات التعويض 

عند حدوث إصابات يف مكان العمل

للمزيد من املعلومات، يُرجى التواصل مع
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إذا: 1 800 999-9775

1 800 999-9775

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

ة من الوقت أو اضطر إ� ز�ارة مقدم رعا�ة صح�ة لسبب يتجاوز الحصول ع� اإلسعافات  ض عن العمل لف�ت إذا تغ�ب أحد الموظفني
ي العمل، ف��ما �لجأ إ�

إذا كان الموظف يتقدم للحصول  . التقدم بطلب للحصول ع� مزا�ا تع��ض العمال األول�ة نت�جة إصابة �ض
ي  -طلب الحصول ع� المزا�ا  ع� المزا�ا المتعلقة بفقدان السمع، فس�مأل  . فقدان السمع المهيض

 

كتايلوؤــــسم

بصفتك موظًفا، يجب عليك:

االمتثال للقانون واللوائح	 

الترصف بأمان وعدم تعريض نفسك أو اآلخرين للخطر.	 

إبالغ مرشفك بأي مخاطر معروفة	 

ارتداء معدات الحامية الشخصية املناسبة	 

التعاون مع لجنة JHSC أو ممثل السالمة	 

إبالغ مرشفك بأي حادث أدى أو كاد أن يؤدي إىل التعرض إلصابة	 

يجب عىل صاحب العمل:

اتخاذ كل االحتياطات املعقولة للحفاظ عىل صحة املوظف وسالمته	 

االمتثال للقانون واللوائح	 

التأكد من امتثال املوظفني للقانون واللوائح	 

الحفاظ عىل األدوات واملعدات يف حالة عمل جيدة	 

تفقد مكان العمل مرة واحدة عىل األقل شهريًا لتحديد أي مخاطر قد تُهدد 	 

الصحة والسالمة

إعالم املوظفني بجميع املخاطر يف مكان العمل	 

توفري جلسة توجيهية تتعلق بالصحة والسالمة لجميع املوظفني الجدد قبل 	 

بدء العمل

توفري تدريب مناسب للموظفني بشأن الصحة والسالمة واإلرشاف عىل 	 

عملهم

توفري معدات الحامية الشخصية )وليس بالرضورة دفع مثنها( والتأكد من 	 

صيانتها وسهولة الوصول إليها واستخدامها

التعاون مع لجنة JHSC وإخطارهم باإلصابات الخطرية أو الحوادث التي 	 

يجب إبالغ مؤسسة WorkSafeNB بها

وضع إجراٍء يتطلب من العامل إبالغهم بالحادث قبل مغادرته العمل	 

التسجيل يف مؤسسة WorkSafeNB إذا كان هناك ثالثة أشخاص أو أكرث 	 

يعملون بدوام جزيئ أو بدوام كامل، يف أي وقت خالل العام.

؟ةباصإ وأ ثداح عقو ول اذام

يجب عىل صاحب العمل أن يخطر WorkSafeNB عىل الفور إذا: 	 
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الفيزيائية أو إذا حدث حادث كاريث أو عطل يف املعدات أدى أو كان من 

املمكن أن يؤدي إىل حدوث إصابة.

 التعرض إلصابة تشمل أيًا مام ييل:	 

فقدان الوعي  ° 
برت  ° 

كرس )بخالف األصابع أو أصابع القدم(  ° 
حرق يتطلب عناية طبية تتجاوز عالج اإلسعافات األولية  ° 

فقدان البرص يف إحدى العينني أو كلتيهام  ° 
متزق عميق يتطلب عناية طبية تتجاوز عالج اإلسعافات األولية  ° 

الدخول إىل مرفق املستشفى كمريض داخيل  ° 
الوفاة  °

* ال ينبغي ألحد العبث يف مكان الحادث ما مل يكن األمر رضوريًا إلسعاف املصابني 
أو نقل املتوفني، أو ملنع التعرض للمزيد من اإلصابات أو حامية املمتلكات املهددة 

بسبب الحادث.
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ةنمآو ةَّيحص لمع نكامأ
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 لمكي فوسف

ةنمآو ةيحص لمع نكامأ ةباصإ وأ ثداح عقو ول اذام كتايلوؤسم


