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رقابة ورصد وقياس المخاطر المهنية المهنية الهامة المؤثرة على السالمة والصحة المهنية للعاملين والطالب
والزائرين لجامعة المجمعة والمواقع التابعة لها ,وذلك من أجل الحد من المخاطر الصحية المهنية و منع التلوث,
األمراض واإلصابات من خالل الحد والتقلي ل من الملوثات المختلفة التي تؤثر على العناصر البيئية المختلفة مثل
الهواء والمياه واألرض وغيرها وكذلك الحد ومنع حدوث أمراض وإصابات عمل وأمراض مهنية أثناء ممارسة
النشاطات المختلفة بالجامعة والمواقع التابعة لها وعند تنفيذ المشاريع.

 .2نطاق التطبيق:
جميع المخاطر المهنية الهامة لجميع أنشطة وعمليات جامعة المجمعة والمواقع التابعة لها .

 .3مسؤولية التنفيذ:
 ممثل االداره بصفة اشرافية .-

رئيس فريق بناء و تطبيق نظام السالمة والصحة المهنية بالتنسيق مع المختصين

 فريق السالمة والصحة المهنية بالتنسيق مع المختصيين -مدراء االدارات واعضاء هية التدريس والمعنيين كل حسب موقعه

 .4المرجعيات:
 سلسلة أنظمة السالمة والصحة المهنية OHSAS18001:2007 -التشريعات المحلية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.
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 -5خطوات اإلجراء:
 يقوم فريق السالمة والصحة المهنية بحصر وتحديد جميع المخاطر المهنية الهامة ليتم قياسها والتي يمكنPage | 3

قياسها وذلك حسبما تم تحديدها وتقيمها سابقا بالنموذج رقم
-

MU-HS-FRM-HZI-01
يتم رصد وقياس جميع األخطار المهنية وغيرها وكذلك رقابة المخاطر المهنية التي يتم التعرض لها
خصوصا بمعامل الجامعة  ,والتحقق باألحداث وحاالت الحوادث واصابات العمل  ,التأكد من رقابة و
صحة العاملين والطالب .حسب النموذج رقمMU-HS-FRM-ACI-01

-

يقوم فريق السالمة والصحة المهنية بالجامعة بمراجعة هذه المخاطر المهنية التي يمكن قياسها ورقابتها
وتحديد ما يمكن قياسه بالجامعة بامكانياتها الذاتية وما يتطلب من إمكانيات خارجية للرقابة والقياس مع
تحديد نطاق ووسيلة وتكرارية الرصد والقياس في ظروف التشغيل الطبيعية (ممارسة نشاطات الجامعة
والمواقع التابعة بالمعتاد) وذلك بالتنسيق مع المعنيين بادارات الجامعة
حسب النموذج MU-HS-FRM-HM-01

 يقوم فريق السالمة والصحة المهنية بالجامعة بتحديد المتطلبات القانونية والتشريعية المنظمة لنشاطات الجامعةوذلك بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية وذلك حسب النموذج رقم (. )MU-HSE-FRM-LEG-01
 بعد تحديد المخاطر المهنية يقوم فريق السالمة والصحة المهنية بالجامعة بوضع برنامج للرقابة والقياس منخالل الجهات المعنية داخليا ً بالجامعة أو خارجيا ً وباستخدام البرامج الرقابية المختلفة حسب طبيعة المخاطر
المهنية واتباع احدث االساليب بهذا المجال .يتم تحليل ومقارنة نتائج القياس بواسطة الفريق مع المهنيين
بادارات الجامعة .
 في حالة وجود أي تجاوزات عن الحدود المسموح التعرض لها حسب التشريعات والمتطلبات من المخاطرالمهنية ببيئة العمل من ممارسة نشاط الجامعة والمشاريع التابعة لها يتم اإلشارة إلى هذه التجاوزات
وتسجيلها في نتائج القياس والرصد ومقارنة هذه النتائج و القيم الواردة بالمتطلبات القانونية والتشريعات
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والمعايير المحلية أو الدولية الملزمة وبعد ذلك يتم تحرير طلب (إجراء تصحيحي /وقائي) بواسطة صاحب
العملية على أن يتم متابعة تنفيذ هذه اإلجراءات بواسطة فريق بناء و تطبيق نظام السالمة والصحة المهنية .
 يقدم تقرير دوري لنتائج الرقابة والقياس (كل  3شهور او اكثر حسب النشاط) تقييم دوري ألداء نظامالسالمة والصحة المهنية وما تم إنجازه من أهداف بواسطة فريق بناء و تطبيق النظام .
 يرفع التقرير إلى رئيس الفريق للمراجعة وعرضه على السيد ممثل اإلدارة لمعرفة نتائج القياس والتنسيق معالمعنيين لتحليل النتائج لكي يتم اتخاذ اإلجراء الالزم بناء على هذه النتائج وتكون مؤشرات لتفعيل وتطوير
رقابة المخاطر المهنية وعرضه في أقرب اجتماع دوري للفريق وكذلك يتم عرض التقرير كأحد مدخالت
إجتماع المراجعة اإلدارية.
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