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 الصحة والسالمة سةسيا -025

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

كالوريوس         طالب الدراسات جميع الطالب        طالب البالطالب :                                           

 العليا 

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 

 

      :األسس واألهداف -1

 غيرهم ممن يستخدم مرافق الكليات،الموظفين ور الصحة والسالمة والرفاهية لجميع يتلتزم كليات العلوم التطبيقية بضمان توف

ى المستويات القانونية تسعى بشكل متواصل إلى تحقيق المقاييس ذات المستويات العالية بدال من اعتمادها علكما أن الكليات 

 الممكنة.

ات التي يتم وضع خطة اإلجراءمن خالل تهدف هذه السياسة إلى تثقيف الطالب والموظفين حول مقاييس السالمة وذلك 

يل المخاطر الممكنة وزيادة معدالت السالمة والوعي لدى جميع المستويات لإلى تقعها في حالة الطوارئ، كما تهدف أيضا ااتب

وآمنة.في الكلية وذلك من أجل توفير بيئة عمل صحية   

 

      :التعريفات -2

ذلك : ألغراض هذه السياسية تنطبق هذه التعريفات , إال في حال التصريح بغير  

الصحة والسالمة والبيئة .سياسة الصحة :    

 المديرية : المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .
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 موظف السالمة : موظف السالمة في الكليات .

والسالمة والبيئة في الكليات .: موظف الصحة موظف الصحة   

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

مة، على بيئة عمل باعثة على السالوجود برنامج فعال للسالمة يتطلب تعاون مشترك بين جميع الموظفين من أجل الحفاظ 

 ولتحقيق ذلك يجب على الكليات عمل التالي :حة وبيئة التعلم والعمل اآلمنة ، ويتضمن ذلك جميع جوانب الص

ة حيث يجب مراجع المستويات اإلدارية في الكليات ، على جميع تطوير نظام واضح يحدد مسؤوليات الصحة والسالمة :  3,1

 ذلك بشكل دوري لتقييم مدى فعاليته ولعمل التغييرات المناسبة لزيادة مستوى الفعالية .

 باطاالنضراءات في الكليات وذلك من خالل وضع إجزيادة معدالت الوعي والحماية ضد المخاطر الموجودة في بيئة العمل   :3,2

 اسبة .المن

كذلك تأسيس لجنة ب حول مواضيع الصحة والسالمة ، و تشجيع المناقشات والتشاور بين اإلدارة والموظفين والطال : 3,3

 الصحة والسالمة من أجل تحقيق هذا الهدف .

ة ، ة والسالمالحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وكذلك طرق التشغيل اآلمنة والتي تحقق أقل أخطار ممكنة على الصح : 3,4

سالمة كال من الموظفين والطالب والمتعاقدين والزوار وغيرهم ممن يمكن أن يتأثروا وكذلك ضمان الحفاظ بقدر اإلمكان على 

 سات الكلية .بممار

 وأن تكون بأعلى مستويات السالمة . والمواردضمان توفير وصيانة المباني  : 3,5

م لضمان صحتهم وسالمتهم وكذلك صحة وسالمة جميع من يمكن أن يتأثر بأفعالهم بمسؤولياتهتنبيه الطالب والموظفين :  3,6

 أو إهمالهم .

 توفير جميع المعلومات والتعليمات والتدريب واإلشراف لضمان صحة وسالمة الموظفين أثناء عملهم . :  3,7

 ث والطوارئ .ضمان اإلبالغ والتحقيق الدقيق والمباشر حول قضايا الصحة المهنية والحواد : 3,8

توفير أدوات السالمة وكذلك المالبس الواقية المناسبة وضمان االستخدام الصحيح لها لتجنب فرض أي غرامة تقع على  : 3,9

 الموظف عند استخدامه أي من الموارد .

، ي الكلياتفالمة الموظفين المختصين بالسالمة والذين يتحملون مسؤولية الصحة والسضمان توفير العدد المناسب من  :  3,10

 وكذلك من أجل ضمان تواصل الترتيبات المناسبة في حالة غياب أي موظف من  أجل تحقيق المتطلبات القانونية .

تطوير نظام للمراقبة والمتابعة والتدقيق والذي يسمح بتحديد المخاطر وذلك من أجل ضمان تحقيق المستويات المقبولة  : 3,11

 . إلدارة المخاطر في الكليات

ا الكليات وذلك للتأكد من قيام المتعاقدين بجميع مسؤوليات الصحة ت المناسبة في المواقع التي تشرف عليهعمل الترتيبا – 12

 الكليات.والسالمة وبالمقاييس المقبولة لدى اإلدارة في 

 

التشريعات الموائمة :  -4  

) الشخص المؤهل ( بالنيابة عن كليات العلوم التطبيقية وذلك  باعتبارهسيتم تعيين الموظف المسؤول عن الصحة والسالمة 

( ,  حيث يتصرف هذه الموظف على أنه ) الشخص المؤهل (  بناء على  2007/  62كما تتطلبه إدارة الصحة والسالمة ) 

 العماني .قانون الخدمة المدنية وذلك بما يتوافق مع ) السالمة من الحرائق ( قانون األنظمة اإلصالحية 
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 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 الالئحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية .

 قانون الخدمة المدنية العماني .

 

 . 2007/  62المرسوم السلطاني 

 

 المالحق : -6

 

 كلية كالدونيان الهندسية . زيارات إلى جامعة السلطان قابوس و –المعايرة  الملحق أ :

 أحوال األبنية والبنية التحتية لكليات العلوم التطبيقية .الملحق ب :  

 الملحق ج : مختبرات الهندسة .

 الملحق د : متطلبات اإلسعافات األولية .

 

 : جهة االعتماد -7

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية .

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 في تاريخ .........تمت الموافقة على هذه السياسة 

 تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ ............

 .............   بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ..................    سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 الجهة الداعمة لهذه السياسة : -9

 

 لتطبيقية .المدير العام لكليات العلوم ا

 

 : جهة االتصال -10

 

 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية .

 

 

 

 


