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    soolTHand and Power  العدد اليدوية
 

 المقدمة:
تعتبر العدد الٌدوٌة جزء أساسى من حٌاتنا العملٌة ، حٌث من الصعب أن ٌخلو أى مكان عمل 

 من هذه المعدات التى تساعدنا فى تسهٌل كثٌر من العملٌات.
الجروح أو  وٌتعرض العاملون الذٌن ٌستخدمون المعدات والعدد الٌدوٌة لكثٌر من المخاطر مثل

 الصعقة الكهربائٌة.
لذلك تشدد مواصفات األوشا الخاصة بإستعمال العدد الٌدوٌة على ضرورة تدرٌب العاملٌن 
الذٌن تتطلب مهامهم الٌومٌة إستعمال العدد الٌدوٌة على الطرق السلٌمة واآلمنة إلستخدام هذه 

 العدد.

 

 :تعليمات وإرشادات السالمة
 ة التالٌة عند استعمال العدد الٌدوٌة:ٌجب اتباع تعلٌمات السالم

 ال تستعمل أبدا عدة غٌر مالئمة للعمل ، ٌجب الحصول علً العدة المالئمة. -1
 

 
 
 
 
 
 
 

 ال تستعمل أبدا عدة بدٌلة مإقتة كؤن تكون مصممة لغرض آخر. -2
 تؤكد أن المعدة ذات الحجم المناسب الصحٌح ألداء العمل بؤمان. -3

تالفة أو غٌر سلٌمة وعدم استعمالها مطلقا ووضع الفتة  ٌجب إبعاد أٌة عدد أو معدات -4
 علٌها تفٌد بذلك حتً ال ٌستعملها شخص آخر عن طرٌق الخطؤ وتتسبب فً إصابته.

 ٌجب فحص العدد الٌدوٌة قبل استخدامها والتؤكد من أنها سلٌمة. -5

 ال تستعمل مفاتٌح الربط التً تكون فكوكها مشوهة أو بالٌة. -6

 لقطع ذات الشفرات أو النقاط الضعٌفة.ال تستعمل أدوات ا -7

 ال تستعمل أدوات الصدم )الشواكٌش( ذات الرإوس المفلطحة أو الهشة. -8

 ال تستعمل األدوات ذات المقابض الخشبٌة المتشققة أو المتشظٌة. -9

 احفظ سطوح ومقابض العدد نظٌفة من الزٌت لمنع انزالقها عند االستعمال. -11

 لٌس لها مقابض. ( التFilesًال تستعمل المبارد ) -11

احفظ العدد فً حالة نظٌفة وحال االنتهاء من العمل بها ٌجب تنظٌفها ووضعها فً  -12
 مكانها المعد لها )صندوق العدة( أو تثبٌتها علً الحائط.

ثبت القطعة المراد العمل علٌها علً طاولة ذات سطح مستو وال تمسكها فً ٌدك  -13
 وتعمل علٌها.

 Insulatedتستعمل العدد ذات المقابض المعزولة )للعمل فً األجهزة الكهربائٌة  -14

Handles.) 

 طالة ٌد مفاتٌح الربط حتً ال تتعرض لإلصابة.تجنب استعمال وصالت إل -15
( وامسك Movable Jaw Wrench) –ثبت مفتاح الربط ذو الفكٌن الثابت والمتحرك  -16

خر حتً ٌده جٌدا واسحب الٌد فً اتجاهك أفضل من الضغط علً الٌد فً اإلتجاه اآل
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ٌكون الضغط علً الجزء الثابت من المفتاح ولٌس الجزء المتحرك الذي من الممكن أن 
 ٌنكسر وٌسبب إصابة.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ال تحفظ العدد فً جٌبك أثناء العمل وٌفضل وضعها فً حقٌبة خاصة مع تغطٌة  -17

 أطراف العدد ذات األطراف الحادة حتً ال تتسبب فً حدوث جروح.
 

 
وأن  Groundedأن جمٌع العدد الكهربائٌة الٌدوٌة موصولة باألرض  ٌجب التؤكد من -18

 المادة العازلة علً األسالك الكهربائٌة الخاصة بها سلٌمة.
 / Onٌجب التؤكد من أن جمٌع العدد الكهربائٌة الٌدوٌة مزودة بمفتاح تشغٌل وإٌقاف ) -19

Off Switch.قبل العمل بها ) 

ضغوط الموصل بالعدد الٌدوٌة التً تعمل بالهواء ٌجب التؤكد من أن خرطوم الهواء الم -21
مربوط جٌدا وذلك قبل استخدام هذه العدد حتً ال تنفلت خرطوم الهواء وٌتسبب فً 

 إصابة العامل الذي ٌستعمل المعدة.

ال تقم بلً )لوي( خرطوم الهواء الموصل بالعدد الٌدوٌة من أجل إٌقاف تزوٌد الهواء  -21
 بل ٌجب إغالق محبس الهواء.

ال تقذف العدد إلً أعلً أو إلً أسفل وٌفضل استخدام حقٌبة خاصة وحبل لرفع العدد  -22
 أو إنزالها فً حالة العمل بؤماكن عالٌة.

ال تستعمل األدوات الكهربائٌة الٌدوٌة فً األماكن الخطرة )األماكن الموجود بها أبخرة  -23
 فً هذه األماكن.للمواد القابلة لالشتعال( ما لم تكن هذه المعدات مصممة للعمل 

ٌجب فحص حجر الجلخ فً ماكٌنات الجلخ والتؤكد من عدم وجود شروخ به وأنه غٌر  -24
متآكل ، كذلك ٌجب التؤكد من وجود أغطٌة الحماٌة فً أماكنها علً ماكٌنات الجلخ قبل 

للوقاٌة من الشظاٌا  Safety Gogglesاستعمالها مع ضرورة استخدام نظارات السالمة 
 المتطاٌرة.

ب التؤكد من وجود أغطٌة الحماٌة علً جمٌع العدد التً بها أجزاء دوارة قبل ٌج -25
 استعمالها.

بلغ رئٌسك المباشر فورا عن أٌة تلفٌات أو تشوهات فً العدد الٌدوٌة حتً ٌتم إبعادها  -26
 حتً ال تتسبب فً حدوث إصابات.
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، وإذا  خاص علً العدد واألدوات غٌر الصالحة وال ٌتم استعمالها قٌتم وضع ملص -27
كان باإلمكان إصالحها ٌتم هذا اإلصالح وبعدها ٌتم إزالة الملصق أما إذا لم ٌكن من 

 الممكن إصالحها ٌتم إبعادها نهائٌا من العمل.
 

 بعض األخطاء في استعمال العدد اليدوية والتي تتسبب في وقوع إصابات:
 استعمال آالت أو عدد غير مناسبة للعمل مثل: -أ 

 افعة.استعمال المبرد كر -1

 استعمال مفتاح الصوامٌل كمطرقة. -2
 استعمال أجنة فً فك الصوامٌل. -3

 استعمال سكٌن كمفك. -4
 

 استعمال عدد يدوية تالفة مثل: -ب 

 استعمال أجنة برأس مفلطحة أو مشرشرة. -1

 استعمال شاكوش بٌد غٌر مثبتة جٌدا فً الرأس أو بها شروخ. -2
 استعمال منشار للقطع وسالحه غٌر مسنون. -3

 

 صحيح للعدد واآلالت اليدوية مثل: استعمال غير -ج 

 تقطٌع مسامٌر أو أسالك معدنٌة بمنشار للخشب. -1

 جذب السكٌن فً اتجاه الشخص أثناء قطع بعض المواد. -2
 

 عدم وضع العدد واآلالت في أماكن مأمونة: -د 

 إلقاء العدد واآلالت الٌدوٌة علً األرض أو أسطح عالٌة معرضة للسقوط. -1
حرف الحادة كالسكٌن بجٌوب المالبس بدون جراب وضع العدد واألدوات ذات األ -2

 واقً.
وضع األدوات والعدد ذات األحرف الحادة أو المسننة فً صندوق العدة وحافتها الحادة  -3

 المتجهة إلً أعلً.
 

 قواعد السالمة الستخدام العدد اليدوية:
 

 ٌجب استعمال العدة المناسبة من حٌث الحجم والنوع ألداء العمل. -1
Use the Right Tool for the Job.  

 
 ٌجب أن تكون المعدة بحالة جٌدة وال توجد بها أٌة تلفٌات. -2

Use Tools in Good Condition 

 
 استعمل المعدة بالطرٌقة السلٌمة. -3

Use Tools Correctly. 

 
 ٌجب تخزٌن المعدة بعد االستعمال بحالة نظٌفة وجٌدة. -4

Store Tools Properly in a Safe Place 
 


