
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  تعليمات ألسالمه العامة وإصابات العمل في جامعة مؤتة

  

  :  ١  المادة

تعليمات السالمة العامة وإصابات العمل في جامعـة مؤتـة          "تسمى هذه التعليمات    

  .اً  من تاريخ إقراراهاويعمل بها اعتبار" ٢٠٠٣لسنة 

  :  ٢  المادة

إذا دلـت القرينـة     إال أدناهيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها        

  :على غير ذلك

  .جامعة مؤتة:     الجامعة

  .رئيس الجامعة:      الرئيس

  .أي كلية أو عمادة في الجامعة:    الكلية والعمادة

  . اإلدارية في الجامعةالوحدة اإلدارية أو الدائرة:      الوحدة

  .لجنة السالمة العامة:       اللجنة

  :  ٣  المادة

  :تشكل لجنة للسالمة العامة وإصابات العمل على  النحو التالي

  .رئيساً         مدير وحدة الخدمات-

  .عضواً      مدير دائرة الكهرباء واالتصاالت-

  .عضواً         مدير المركز الصحي-

  .عضواً    العامة مدير األمن الجامعي والسالمة -

  .عضواً         مدير شؤون العاملين-

  .عضواً   مندوب السالمة العامة في مديرية عمل الكرك-

  :  ٤  المادة

  :تتولى اللجنة المهام التالية

إعداد خطط برامج السالمة العامة والصحة المهنية في الجامعة بما فـي ذلـك         . ١

  .الخطط السنوية الالزمة لذلك
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 أماكن العمل ووضع وسائل الرقابة بشكل مناسب، سواء         التفتيش الفوري على  . ٢

  .منها أدوات الرقابة الشخصية أو المتعلقة بالمعدات واألجهزة

تحليل إصابات العمل والحوادث وتسجيلها وإصدار التقـارير المتعلقـة بهـا،            . ٣

يتالفـى تكرارهـا، وإعـداد      لمتضمنة الوسائل واالحتياطات الوقائيـة الكفيلـة        

الخاصة بحوادث وإصابات العمـل واألمـراض المهنيـة والعاديـة           اإلحصائيات  

والمزمنة، على أن تقدم للرئيس كل ثالثة أشهر ليتم إحالتها إلى المركز الـصحي              

  .لدراستها

متابعة أماكن العمل التي يثبت بها اإلصابة بأحد األمراض المهنيـة، وإعـداد             . ٤

  . الصحيتقرير بظروف العمل وذلك باالستعانة بمدير المركز

متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة اإلسعافات األوليـة، وتنظـيم            . ٥

وسائل نقل المصابين إلى العيادات الطبية أو المستشفيات أن لزم األمر، مع توفير             

  .آلية لمتابعة اإلصابات بشكل عام لجميع مرافق الجامعة

الل برامج تدريبيـة ودورات     تأهيل مندوب السالمة في الكليات والدوائر من خ       . ٦

  .متعلقة بالحوادث وإصابات العمل واألمراض المهنية

 وتحذيرية حول أمور السالمة العامة والـصحة        ةإعداد لوائح تعليمية وأرشادي   . ٧

  .المهنية

عمل بطاقات فحص دوري لبعض األماكن الخطرة مثل المـشاغل الهندسـية            . ٨

م مراقبتهم حتى يـتم مخاطبـة مؤسـسة         والمصبغة والمختبرات، للعاملين فيها ليت    

  .الضمان االجتماعي في حال وقوع إصابة عمل أو المرض المهني

  :  ٥  المادة

تختص اللجنة ببحث األمور التالية ومتابعتها واتخاذ القرار واإلجراءات الالزمـة           

  :بشأنها

  .الحوادث واإلصابات التي تحال إليها من دائرة شؤون العاملين. ١

  .وبي السالمة العامة في الكليات والدوائرتقارير مند. ٢
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عقد ندوات في الجامعة لدراسة أسباب الحوادث واإلصابات ووسائل الوقايـة           . ٣

منها، وشرح مشاريع السالمة والصحة المهنية وإصدار النـشرات والملـصقات           

  .وإعداد األشرطة السينمائية المتعلقة بذلك

ليات والدوائر المتعلقة بوسائل الـسالمة      دراسة االقتراحات التي تتقدم  بها الك      . ٤

  .العامة والصحة المهنية ودراستها بمشاركتهم وإصدار التوصيات المناسبة

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على األقل كل بداية شهر بدعوة من رئيسها،           . ٥

  .كما تجتمع في الحاالت االستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك

  .ية لتنظيم اجتماعات اللجنة ومواعيدها ومكان انعقادهاوضع الئحة داخل. ٦

  :  ٦  المادة

  :تسمي كل كلية ودائرة مندوب سالمة عامة يتولى المهام التالية

  .إعداد تقارير دورية ترسل إلى رئيس اللجنة. ١

  .متابعة تقيد العاملين باللوائح اإلرشادية في كليته أو دائرته. ٢

  .مة العامة في مكان عمله ورفعها إلى اللجنةتقديم طلبات متطلبات السال. ٣

  :  ٧  المادة

يكون ضباط ارتباط الضمان االجتماعي في دائرة شؤون العاملين مقـرراً للجنـة             

ويقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه أعـضاء            

  .اللجنة

  :  ٨  المادة

  .يق هذه التعليماترئيس الجامعة ومدير وحدة الخدمات مسؤولين عن تطب

  

  

  

  

  

  

  


