اإلجهاد الحراري خطير
ولكن إدارته ممكنة!
ّ

األسئلة التي يتكرر طرحها  -ألصحاب العمل
 .1ما هو اإلجهاد الحراري؟
فــرز الجســم كميــات كبيــرة
ّ
عندمــا يقــوم الشــخص بعمــل َب َدنــي
شــاقُ ،ي ِ
المحيــط للحفــاظ علــى اســتقرار حــرارة
مــن الحــرارة التــي يجــب تحريرهــا فــي ُ
العـ َـرق علــى الجلــد
الجســم .يحصــل ذلــك بالدرجــة األولــى مــن خــال إفــراز َ
ضــخ كميــة أكبــر مــن الــدم إلــى المناطــق األكثــر
ّ
يتبخــر ،ومــن خــال
حتّ ــى ّ
كان الشــخص يعمـ ُـل فــي بيئـ ٍـة
والذراع ْيــن والسـ َ
ـرودة ،مثــل الجلــد
ً
بـ
ـاق ْين .إذا َ
َ
حـ ّـارة ،يصبــح مــن الصعــب التخلّ ــص مــن الحــرارة التــي يفرزهــا الجســم داخلــه.
وإذا لــم يســتطع الجســم التخلّ ــص مــن الحــرارة المفرطــة ،ترتفــع درجــة حــرارة
يســتمر الجســم
معــدل نبــض القلــب .وفيمــا
الجســم األساســية ويــزداد
ّ
ّ
فــي تخزيــن الحــرارة ،تبــدأ حالــة التشــتّ ت لــدى الشــخص ويواجــه صعوبــة
متوعــكً ا،
فــي التركيــز علــى العمــل الــذي يقــوم بــه ،وقــد يصبــح متوتّ ـ ًـرا أو
ّ
وغالبــا مــا يفقــد الرغبــة فــي شــرب الميــاه .والمرحلــة التاليــة هــي اإلغمــاء
ً
فــي األغلــب ،أو قــد َي ِصــل األمــر إلــى الوفــاة إذا لــم يبــرد الشــخص بســرعة.

بالحر؟
 .2هل يمكن تفادي األمراض المرتبطة
ّ
ـات العمــل هــي إحــدى أفضــل الطــرق للحـ ّـد مــن خطــر األمــراض
نعــم! ممارسـ ُ
المرتبطــة بالحـ ّـر ،مثــل الســماح للعامــل بضبــط وتيــرة عملــه بنفســه ،وشــرب
متكــرر ،وارتــداء المالبــس المناســبة ،وتبريــد بيئــة العمــل
الميــاه بشــكل
ّ
بواســطة التكييــف والتهوئــة ،وتوفيــر مناطــق ُمظلَّ لــة لالســتراحة وتأميــن
ـنوية.
طبيــة سـ ّ
فحوصــات ّ

األول من يونيو حتّ ى  15سبتمبر من الساعة
من ّ
صباحا حتّ ى الساعة الثالثة والنصف من
العاشرة
ً
بعد الظهر
العمال العمل في الخارج عند
ال يستطيع
ّ
(أشعة الشمس
المناخية
تعرضهم للظروف
ّ
ّ
ّ
أو الرطوبة أو الحرارة)

العمال؟
صحة
ّ
 .3هل صاحب العمل مسؤول عن حماية ّ
صحيــة وآمنــة .ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تحديــد األخطــار واتّ خــاذ التدابيــر
نعــم! مــن مســؤولية أصحــاب العمــل توفيــر أماكــن عمــل ّ
الالزمــة لمعالجــة المشــاكل قبــل أن تتسـ ّـبب بحــادث أو مــرض .وينبغــي علــى أصحــاب العمــل إدراج كافــة اإلجــراءات الوقائيــة ضمــن
ـادة ]4
عمليــة تقييــم المخاطــر[ .قانــون العمــل ،المــواد  99إلــى  107والقــرار الــوزاري رقــم  17لســنة  ،2021المـ ّ

حظر العمل في أماكن العمل الخارجية المكشوفة؟
 .4متى ُي َ
الجويــة مثــل أشـ ّـعة الشــمس والرطوبــة
العمــال للظــروف
ال يمكــن العمــل فــي أماكــن العمــل الخارجيــة المكشــوفة (حيــث يتعـ ّـرض
ّ
ّ
صباحــا حتّ ــى الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر[ .القــرار
األول مــن يونيــو حتّ ــى  15ســبتمبر مــن الســاعة العاشــرة
ً
والحــرارة) مــن ّ
ـادة ]2
الــوزاري رقــم  17لســنة  ،2021المـ ّ

 .5ما هو تعريف “مكان العمل الخارجي المكشوف”؟
المناخيــة (مثــل أشـ ّـعة الشــمس
العمــال للظــروف
تعـ ّـرف أماكــن العمــل الخارجيــة المكشــوفة بأنّ هــا أماكــن العمــل التــي يتعـ ّـرض فيهــا
ّ
ّ
ـادة ]1
أو الرطوبــة أو الحــرارة)[ .القــرار الــوزاري رقــم  17لســنة  ،2021المـ ّ

زودة بالتهوئة؟
وم َّ
 .6هل يمكن العمل في أماكن خارجية ُمظلَّ لة ُ
ّ
مؤشــر
ـزودة بالتهوئــة ،يمكــن عندئـ ٍـذ العمــل فــي الخــارج ،شــرط أن يكــون
كان العمــل ُي َّ
نعــم! إذا َ
ومـ َّ
نفــذ حصـ ًـرا فــي أماكــن ُمظلَّ لــة ُ
ـتخدم لتقييــم مســتوى اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل ،أقـ ّـل مــن 32.1
ّ
درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة
المسـ َ
مخضلــة (ُ ،)WBGT
درجــة مئويــة.

زودة بالتهوئة”؟
المظلَّ لة
والم َّ
ُ
 .7ما هو تعريف “أماكن العمل ُ
مكيــف للهــواء) ،حيــث ال
نظــام ٍ
يتوفــر
ّ
تشــمل أماكــن العمــل الخارجيــة حيــث
ــراوح و/أو ّ
كاف ومناســب للتهوئــة االصطناعيــة َ
ٌ
(م ِ
العمــال ألشـ ّـعة الشــمس واألماكــن التــي ال يتـ ّـرض فيهــا العمــال للحــرارة مــن المعـ ّـدات[ .القــرار الــوزاري رقــم  17لســنة ،2021
يتعـ ّـرض
ّ
ـادة ]1
المـ ّ

مخضلة ()WBGT؟
ّ
 .8ما هي درجة الحرارة بمقياس ذي ُبصيلة
ّ
عتمــد علــى نطــاق واســع لتقييــم اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل.
مخضلــة ( )WBGTهــو
ّ
درجــة الحــرارة بمقيــاس ذي ُبصيلــة
مؤشــر ُم َ
يأخــذ فــي الحســبان درجــة الحــرارة والرطوبــة وســرعة الريــاح وأشـ ّـعة الشــمس .تماشـ ًـيا مــع القــرار الــوزاري الجديــد ،ينبغــي وضــع جهــاز
ّ
العمــال ،مــن دون أن يتسـ ّـبب بالحــوادث و/أو عرقلــة ســير عملهــم الطبيعــي .وهــذا يضمــن أن
المؤشــر بالقــرب مــن
لقيــاس هــذا
ّ
العمــال.
ـدى
ـ
ل
ـي
ـ
الفعل
ـراري
ـ
الح
ـاد
ـ
اإلجه
ـتوى
ـ
مس
لة
ـج
ـ
س
الم
ّ
َّ
تعكــس البيانــات ُ

المحددة المتعلّ قة بتوفير المعلومات والتدريب،
 .9ما هي التدابير
ّ

ومعدات الحماية الشخصية؟
المظلَّ لة
ّ
وتوفير مياه الشرب وأماكن االستراحة ُ
والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن األمــراض المرتبطــة بالحـ ّـر وتأميــن
للعمــال والمســؤولين عــن الســامة
ينبغــي توفيــر المعلومــات
ّ
ّ
العمــال بميــاه شــرب مجانيــة وبدرجــة بــرودة مناســبة ،وأماكــن اســتراحة
التدريــب الـ ّـازم لهــم .ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد
ّ
وفعالــة فــي حمايتهــم مــن أشـ ّـعة الشــمس أثنــاء االســتراحات ،باإلضافــة إلــى معـ ّـدات
للعمــال
متوفــرة بســهولة
ّ
ُمظلَّ لــة تكــون
ّ
ّ
ـادة ]4
الحمايــة الشــخصية المالئمــة للطقــس الحـ ّـار[ .القــرار الــوزاري رقــم  17لســنة  ،2021المـ ّ

العمال؟
ساعدوا في عملية تأقلم
 .10كيف يمكن ألصحاب العمل أن ُي ِ
ّ
تحمــل اإلجهــاد الحــراري عــن طريــق تعزيــز االســتجابات البشــرية
حســن قــدرة
تكيـ ٌ
العمــال علــى ُّ
ّ
ـف فيزيولوجــي تدريجــي ُي ِّ
التأقلــم هــو ُّ
للعمــال بالتأقلــم مــع الظــروف مــن خــال زيــادة عــبء
الحرارية-الفيزيولوجيــة فــي الحـ ّـر .ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أن يســمحوا
ّ
وللعمــال العائديــن إلــى الوظيفــة بعــد فتــرة انقطــاع
ــدد
العمــل بشــكل تدريجــي أو إعطــاء المزيــد مــن االســتراحات
ّ
الج ُ
للعمــال ُ
ّ
تدريجيــا لمـ ّـدة
الجـ ُـدد
ـتنادا إلــى تحليـ ٍـل للظــروف الســائدة خــال فصــل الصيــف فــي قطــر ،يوصــى بتهيئــة
ً
العمــال ُ
ّ
عــن العمــل .واسـ ً
ـبوع ْين قبــل إســناد كامــل المهــام إليهــم.
أسـ َ

 .11هل العمل في الليل آمن؟
العمــال
العمــال لإلجهــاد الحــراري .ولكـ ْـن ،قــد يتسـ َّـبب ذلــك بآثــار ســلبية علــى ســامة
مــن شــأن الــدوام الليلــي أن ُيقلِّ ــل مــن تعـ ُّـرض
ّ
ّ
حــاد أو مزمــن ،وقــد يزيــد مــن خطــر
وصحتهــم .فقــد
وإنتاجيتهــم
يــؤدي نقــص النــوم المتراكــم طيلــة ّأيــام متتاليــة إلــى إرهــاق ّ
ّ
ّ
أن دوام العمــل الممتـ ّـد مــن الســاعة الرابعــة
ّ
الحـ
تبيــن ّ
ـتنادا إلــى تحليــل للظــروف خــال فصــل الصيــف فــي قطــرّ ،
ـوادث.إل أنّ ــه اسـ ً
عصـ ًـرا حتّ ــى الثانيــة فجـ ًـرا يقـ ّـدم المزيــج األمثــل الــذي يجمــع بيــن انخفــاض اإلجهــاد الحــراري فــي العمــل ومحدوديــة خطــر نقــص النــوم.

ساهم في خطر اإلجهاد الحراري؟
ِ
الطبية الالزمة لتشخيص وإدارة األمراض المزمنة التي قد تُ
 .12ما هي الفحوصات
ّ
أن بعــض األمــراض المزمنــة قــد تزيــد خطــر اإلجهــاد الحــراري ،ومنهــا ارتفــاع الضغــط وداء الســكّ ري .ينبغــي إجــراء
تُ شــير األدلّ ــة إلــى َّ
ـنويا لتشــخيص هــذه األمــراض مــن أجــل التمكُّ ــن مــن إدارتهــا ،ويمكــن إعــادة توزيــع المهــام وإســناد مهــام مختلفــة
الفحوصــات سـ ً
عرضيــن للخطــر فــي ظـ ّـل اإلجهــاد الحــراري.
إلــى
الم َّ
العمــال ُ
ّ

 .13ما هي العقوبات في حال عدم االمتثال للقرار الوزاري رقم  17لسنة 2021؟
ألي مــن الشــروط الــواردة فــي القــرار الــوزاري رقــم  17لســنة ُ ،2021يغلــق مــكان العمــل جزئيــاً أو كليــاً ..
فــي حــال عــدم االمتثــال ّ
ـادة ]7
[القــرار الــوزاري رقــم  17لســنة  ،2021المـ ّ

 .14أين يمكنني التبليغ عن حاالت عدم االمتثال؟
عامل
ُيرجــى االتّ صــال بــإدارة تفتيــش العمــل لــدى وزارة العمــل علــى الرقــم التالــي .40288101 :مــع التأكيــد علــى ّ
أن االتّ صــال سـ ُـي َ
أي مــن تفاصيــل شــخصية ولــن يتـ ّـم إبــاغ الشــركة بالشــكوى.
بسـ ّـرية ،وهــذا يعنــي أنّ ــه لــن ُيطلَ ــب مــن المتّ صــل ّ

صباحا حتّ ى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر
األول من يونيو حتّ ى  15سبتمبر من الساعة العاشرة
ً
من ّ
والمزودة بالتهوئة
العمال العمل في األماكن المكشوفة المظلّ لة
يستطيع
ّ
ّ
المشغلة.
ّ
المعدات
إضافية من
تعرضهم لحرارة
ّ
ّ
في حال عدم ّ
المخضلة
ّ
البصيلة
بد من وقف ّ
كل األعمال في حال زادت الحرارة عن  32.1°Cحسب مؤشر الحرارة ذو ُ
ال ّ

مزود بالتهوئة
هذا المكان مظلّ ل ولكنّ ه غير ّ

توضيحية.
جرت االستعانة بهذه الصور ألغراض
ّ

مزود بالتهوئة
هذا المكان مظلّ ل ولكنّ ه غير ّ

مزود بالتهوئة
هذا المكان مظلّ ل ولكنّ ه غير ّ

مزود بالتهوئة
هذا المكان مظلّ ل ولكنّ ه غير ّ

إضافية
تشغيل المولّ د يولّ د حرارة
ّ

إضافية.
المعدات يولّ د حرارة
تشغيل
ّ
ّ

مزود بالتهوئة
هذا المكان مظلّ ل ولكنّ ه غير ّ

