نقابة العاملٌن بالسالمة والصحة المهنٌة والبٌئة
لجنة التدرٌب والتثقٌف
ادارة التوعٌة المجتمعٌة
احتٌاطات السالمة فً النقل المدرسً
.......................................................
ٌقع على عاتق أولٌاء األمور واإلدارات المدرسٌة واألجهزة المعنٌة بنقل التالمٌذ من وإلى المدارس مسؤولٌة كبٌرة فً الحفاظ على
سالمتهم.

مسؤولٌات إدارة المدرسة :
 التأكد من فصل مواقف المركبات عن ساحة المدرسة بحواجز مناسبة تمنع تجاوز التالمٌذ العشوائً لها ،األمر الذي ٌؤمن حماٌتهموٌمنع أذٌتهم.
 اإلشراف على عملٌة صعود التالمٌذ إلى الحافالت المدرسٌة ونزولهم منها ضمن حرم المدرسة أو خارجها. وضع مراقب داخل كل باص مدرسً. إلزام سائقً المركبات المدرسٌة التق ٌّد بقوانٌن السٌر ،ومراقبة مدى التزامهم بها. توعٌة سائق المدرسة حول طبٌعة وخاصٌة مهمته كسائق مركبة تقل تالمٌذ ٌتوجب علٌه المحافظة على حٌاتهم وسالمتهم عبر اتخاذهأقصى درجات الحٌطة والحذر.
 ضرورة التزام سائقً المدارس بالسلوك الحسن واألخالق الحمٌدة أثناء القٌادة. اإلهتمام بالباصات والعمل دائما ً على تجدٌدها أو تبدٌلها والمواظبة على صٌانتها الدقٌقة ال سٌما اإلطارات والفرامل والصٌانة الهٌكلٌةلها كإصالح األبواب ،ووضع حماٌة للشبابٌك وإجراء صٌانة مستمرة للمقاعد إلبقائها ثابتة ونظٌفة ،وتغلٌف أجزاءها المعدن ٌّة باإلسفنج
الواقً المناسب حفاظا ً على سالمة التالمٌذ.

واجبات األهل :
 إٌصال أوالدهم شخصٌا ً إلى المدرسة ،واستعمال جسور المشاة واألرصفة ،اما إذا تع ّذر استعمال الرصٌف ،فٌكون المشً عكس وجهةالسٌر مع جعل الطفل ٌمشً بجانب أهله من جهة الداخل بعٌداً عن حركة المرور.
 فً حال المشً الجماعً ،فٌجب السٌر فرداً فرداً الواحد خلف اآلخر. عدم وضع سماعات األذن لالستماع إلى الموسٌقى ألنها تمنع سماع صوت اقتراب المركبات وزمامٌرها التحذٌرٌة. عدم التردد لطلب المساعدة من شرطً السٌر فً الحاالت الصعبة. فً حال اٌصال األهل أوالدهم بالسٌارة ،علٌهم القٌادة بحذر وتجنب السرعة حتى فً حالة التأخر ،وأن تراعى أصول السالمة داخلالسٌارة من حٌث استعمال كراسً وأحزمة األمان بشكل صحٌح.
 تحذر اللجنة من وضع الصغار فً المقعد األمامً أو حملهم فً الحضن ،وتلقً على األهل مسؤولٌة تحذٌر ومنع األطفال من مدّرؤوسهم وأٌدٌهم من النوافذ أو عبر فتحة السقف.
 كما على األهل اٌصال األطفال إلى داخل حرم المدرسة وتنبٌههم على طرٌقة االنتظار للعودة إلى المنزل.واجبات سائقً الباصات :
 إغالق باب المركبة عند السٌر وعدم فتحه إالّ عندما ٌتوقف الباص تماما ً لصعود أو نزول التالمذة. استعمال األضواء الجانب ٌّة أثناء التوقف. توقٌف المركبة بمحاذاة الرصٌف األٌمن عند صعود أو نزول التالمٌذ وعدم الوقوف وسط الطرٌق. ان ٌكون باب المركبة محاذٌا ً لباب المدرسة أثناء نزول التالمٌذ وصعودهم للباص وعدم ترك مسافة لمرور سٌارة بٌن الباص وبابالمدرسة.
 ضرورة حصول السائقٌن على دورات تدرٌبٌة فً السالمة والحرٌق واإلسعافات األولٌة لضمان التصرف السلٌم فً الحاالت الطارئةمثل الحرٌق أو الحادث.
خال من األمراض والعاهات وان ٌكون ذي كفاءة ومهارة وخبرة واسعة فً القٌادة.
 التحلً بجسم وعقل سلٌم ٍ عدم التدخٌن أو تعاطً الكحول والمخدرات. أن ٌستخدم حزام االمان وال ٌقود بسرعة عالٌة. أن ٌتحلى بأخالق حسنة وٌعرف حقوقه وواجباته القانونٌة واألخالقٌة وال ٌتفوه بكالم بذيء وال ٌتسبب بمشاكل مع السائقٌن اآلخرٌنومع رجال الشرطة.
 -أن ٌخضع دورٌا ً للفحص الطبً المرافق لدفتر قٌادة الباصات والمعاٌنة المستمرة.

