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xxxلدخول المصنع أحتاج مفتاًحا.ال شيء فالجميع مسموح لهم بدخول المصنع.لدخول المصنع أحتاج إلى بطاقة هوية المصنع.ما المطلوب لدخول المصنع؟101
يجب دائًما ارتداء بطاقة هوية المصنع بشكل ينبغي الحفاظ على بطاقة هوية المصنع في جيب البنطال.كيف أرتدي بطاقة هوية المصنع؟102

واضح.
يجب علي ارتداء بطاقة هوية المصنع فقط عندما 

xxxأرغب في ذلك.

يجب وضع تصريح الدخول في المركبة بصورة يجب أن يكون تصريح الدخول في اليد دائًما.أضع تصريح الدخول على مقعد الراكب األمامي.أين يجب وضع تصريح الدخول؟103
xxxتسمح لآلخرين برؤيته بوضوح.

xxxتعليق صور جميلة داخل نطاق المصنع.ارتداء بطاقة هوية.اتباع قواعد BASF الخاصة بإنقاذ الحياة.ما هو أساس العمل اآلمن في الموقع؟201
202 BASF ما العواقب المترتبة على إهمال قواعد

الخاصة بإنقاذ الحياة؟
كل موظف مسؤول شخصيًا عن أمنه وسالمته. لذلك ال 

يوجد لدى BASF أي قواعد خاصة بإنقاذ الحياة.
 BASF في حالة تجاهل الموظف المتعاقد قواعد

الخاصة بإنقاذ الحياة يُعاقب بالحظر من دخول 
المصنع لمدة عام على األقل.

 BASF مسموح لي في حالة تجاهل قواعد
الخاصة بإنقاذ الحياة بمتابعة العمل والتصرف كأن 

شيئًا لم يحدث.
xxx

ما القواعد الخاصة بالتدخين ومصادر النيران المكشوفة 203
داخل نطاق المصنع؟

ال يُسمح بالتدخين واستخدام النيران المكشوفة إال في 
الخالء.

يُسمح بالتدخين في السيارات عندما تكون النوافذ 
واألبواب مغلقة.

xxxالتدخين والنيران المكشوفة ممنوعان بصفة عامة.

ما هي األماكن التي يسمح فيها بتدخين 204
السجائر/السجائر اإللكترونية داخل نطاق المصنع؟

التدخين مسموح به في كل األماكن عدا أثناء 
االجتماعات.

يُسمح بالتدخين في السيارات عندما تكون النوافذ ال يُسمح بالتدخين إال في أماكن محددة.
xxxواألبواب مغلقة.

أي العبارات التالية صحيحة فيما يخص المشروبات 205
الكحولية؟

مسموح لي بتناول الكحوليات طالما أن قدرتي الكحول ممنوع منعًا باتًا في جميع أنحاء المصنع.
على إدراك ما حولي لن تتأثر سلبًا.

مسموح بتناول المشروبات التي تحتوي على نسبة 
xxxكحول أقل م ن2 % .

أي العبارات تنطبق على تعاطي المخدرات داخل 206
شركة BASF؟

ممنوع منعًا باتًا اصطحاب وتعاطي المخدرات والعمل 
تحت تأثيرها كذلك.

يُسمح باصطحاب المخدرات ولكن يحظر تعاطيها 
أو استخدامها.

يعتمد األمر على ماهية العمل: في المكاتب 
والمعامل وورش العمل تسري قواعد أخرى 

مقارنة بمصانع اإلنتاج.
xxx

توقف! يحتاج العامل في هذه الحالة إلى ارتداء قفازات. ماذا تعني هذه الالفتة؟207
عند مدخل المبنى يحصل العامل على زوج من 

القفازات. وال يُسمح بخلع القفازات قبل الخروج من 
المبنى تحت أي ظرف كان.

ال يُسمح بدخول غير المصرح لهم إلى ذلك القطاع 
لوجود مواد أو أجهزة خطرة. ويلزم الحصول على 

إذن صريح من أحد مسؤولي منطقة التشغيل 
للدخول.

تسري هذه الالفتة على الزوار فقط وليس على 
األشخاص الذين يؤدون عملهم. ونظًرا لكونك 

متعاقدا ولديك الخبرة الكافية للتعامل مع األجهزة 
والمواد الخطرة فأنت مسموح لك بدخول المبنى.

xxx

أي العبارات صحيحة فيما يخص التصوير 208
الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو (حتى باستخدام 

الهواتف المحمولة) 
داخل BASF؟

يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو 
فقط في حالة  الحصول على موافقة الزمالء الذين 

يظهرون في هذه الصور.

يُحظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع 
الفيديو عموًما داخل نطاق المصنع.

ال يُسمح بالتقاط الصور إال في مكان العمل الخاص 
طالما أنها ال تفشي أسرار المصنع.

xxx

ما السلوكيات الواجب اتباعها عند مواجهة أفراد أمن 209
وسالمة الموقع أو رجال اإلطفاء داخل نطاق المصنع  

بالصدفة؟

يجب أن أمتثل لتعليمات أفراد أمن وسالمة الموقع و 
رجال اإلطفاء  بشكل مطلق.

يمكنني أن أقرر بحرية إذا ما كنت سألتزم 
بتعليمات أفراد أمن وسالمة الموقع و رجال 

اإلطفاء.

يجب علي أن أتبع تعليمات رجال اإلطفاء بشكل 
مطلق. أفراد أمن وسالمة الموقع يسمح لهم إعطاء 

.BASF التعليمات فقط لموظفي
xxx
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ما الغرض من الفتات التوجيه هذه وما الذي يتوجب 210
علي فعله؟

تهدف الفتات التوجيه إلى تنظيم حركة المرور بشكل 
محدد في حاالت خاصة. ويجب فقط على موظفي 

BASF اتباع التعليمات.

توضح الفتات التوجيه صورا مختلفة لمصنع 
لودفيجسهافن في مناسبات خاصة.

تهدف الفتات التوجيه إلى تنظيم حركة المرور 
بشكل محدد داخل نطاق المصنع في حاالت خاصة 

ومن ثم يجب على الجميع اتباع التعليمات بشكل 
xxxمطلق.

أنت تقود سيارة ركاب أو شاحنة فأي من مستخدمي 211
الطريق يجب عليك أن توليه االنتباه بشكل خاص؟

ال يوجد مستخدمي طريق آخرين يجب وضعهم بعين 
االعتبار.

يجب االنتباه إلى مستخدمي الطريق اآلخرين مثل 
قائدي الدراجات أو المشاة.

يجب االنتباه بصفة خاصة إلى سائقي الشاحنات إذ 
xxxأنهم في الغالب غير ملمين بمنشآت المصنع.

أنت تقود دراجة داخل نطاق المصنع. فأي العبارات 212
صحيحة

فيما يخص خوذة الدراجة؟

يجب دائًما ارتداء خوذة الدراجة أثناء قيادتها حيث إن 
ارتداء الخوذة أمٌر إلزامي داخل نطاق المصنع.

يجب عدم ارتداء خوذة الدراجة عند درجة حرارة 
تبدأ من 25° سيليزية من أجل تجنب التعرض 

ألضرار صحية.

يمكن لخوذة الدراجة أن تفسد تصفيفة الشعر. لذلك 
xxxيجب استخدامها فقط خارج المصنع.

أنت تقود دراجة داخل نطاق المصنع. فكيف ينبغي 213
عليك عبور مسار السكة الحديدية للمصنع.

أنزل من الدراجة وأدفعها من فوق السكة الحديدية ثم 
أركبها ثانية وأتابع القيادة.

ال يُسمح داخل نطاق مصنع BASF بعبور أي أتأكد من عبور السكة الحديدية بزاوية آمنة.
سكة الحديدية  ولذلك أقود دائًما بين القضبان.

xxx

ما الذي يجب علي االنتباه إليه عند عبور السكة 214
الحديدية عند وجود بلل؟

في حالة وجود بلل ال تكون السكة الحديدية زلقة في حالة وجود بلل تكون السكة الحديدية زلقة جدًا.
إطالقًا.

ال يوجد أي شيء يتوجب علي االنتباه إليه بشكل 
xxxخاص.

عندما تستخدم دراجة هوائية داخل نطاق المصنع: أي 215
القواعد التالية يجب عليك مراعاتها؟

القيادة جنبًا إلى جنب خطيرة: قُد دائًما في صف القيادة في صف واحد خطيرة: قُد دائًما جنبًا إلى جنب.
واحد.

يُسمح لثالثة أشخاص على األكثر بقيادة الدرجات 
xxxالهوائية جنبًا إلى جنب.

ما الدور الذي يلعبه قانون حركة المرور داخل نطاق 216
المصنع؟

قانون المرور ليس له أي صالحية داخل نطاق تسري أيًضا قواعد قانون المرور داخل نطاق المصنع.
المصنع.

يسري قانون المرور فقط على حدود السرعة.
xxx

ما هي السرعة القصوى المسموح بها لجميع أنواع 217
المركبات داخل نطاق المصنع؟

السرعة القصوى هي 50 كم/س (مثل داخل المناطق 
المغلقة).

السرعة القصوى هي 30 كم/س للشاحنات و 50 
كم/س لسيارات الركاب.

xxxالسرعة القصوى هي 30 كم/س.

xxxتنص القاعدة األساسية على أن: اليمين قبل اليسار.المركبة التي تصل للتقاطع أوًال لها دائًما أولوية ال توجد أي قواعد ألولوية المرور لذلك يلزم التفاهم عبر ما هي قواعد أولوية المرور السارية داخل نطاق 218
ما السلوكيات الواجب اتباعها عندما أواجه طريق 219

مطلي بخط عريض؟
الطريق المطلي بخط عريض هو ممر للمشاة لدي أولوية المرور ويمكنني متابعة القيادة.أعطي أولوية المرور ويجب علي شخصيًا االنتظار.

(طريق المشاة المخطط لعبور الطريق) 
للمجموعات الصغيرة.

xxx
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أنت تريد إيقاف سيارتك تحت جسر أنابيب لوجود 220
مساحات خالية هناك في أغلب األوقات. أي العبارات 

التالية صحيحة؟

المساحات تحت جسور األنابيب معدة لتكون مواقف 
سيارات. وإيقاف السيارة هناك ال بأس به.

السيارة المتوقفة هناك ليست عائقًا حيث يمكن 
صعود الجسر من خالل ساللم الصعود الموجودة 

بالجسر.

ال يُسمح بإيقاف السيارات هناك ألنها قد تعيق 
اكتشاف األعطال وإصالحها أو إجراء أعمال 

الصيانة.
xxx

ال يُسمح بالوقوف فوق صنابير إطفاء الحريق األرضية ما الذي يجب علي االنتباه له عند الوقوف؟221
أو البالوعات.

xxxال توجد قواعد خاصة للوقوف.ال يُسمح بالوقوف تحت األشجار.

xxxهذه منطقة جميلة تابعة للمصنع بها مرافق مشوقة.يحظر هنا االنتظار والتوقف حظًرا كليا.إنها تعني خط الحافلة الحمراء.ماذا تعني العالمات الحمراء على جانب الطريق؟222

يحظر هنا التوقف حظًرا مشروًطا. بمعنى اخر هذه منطقة جميلة تابعة للمصنع بها مرافق مشوقة.خطوط المنتصف الملونة ليس لها معنى خاص.ماذا تعني خطوط المنتصف الملونة؟223
xxxالتوقف الكلي محظور.

ما هي أقل مسافة يجب تركها بالقرب من قضبان السكة 224
الحديدية داخل نطاق المصنع عند الوقوف؟

2.5xxx م1.5 م0.5 م

ما هي قواعد أولوية المرور الخاصة بعملية النقل 225
بالسكك الحديدية داخل نطاق المصنع؟

عربات السكة الحديدية لها دائًما أولوية المرور. يجب 
اتباع تعليمات سائق القاطرة.

عربات السكة الحديدية والمركبات (الشاحنات 
وسيارات الركاب) لهم نفس األولوية. ولذلك تسري

قاعدة "اليمين قبل اليسار".

تُنظم أولوية المرور بين عربات السكة الحديدية 
والمركبات من حالة ألخرى بواسطة الالفتات 

xxxوالحواجز وإشارات المرور.

ال يمكنك كسائق مركبة رؤية اتجاه الطريق أثناء القيادة 226
للخلف. فماذا تفعل؟

أضع مثلث التحذير العاكس على الطريق وأقود أحتاج إلى مرشد يدلني على الطريق.أضغط آلة التنبيه الخاصة بالمركبة وأقود للخلف ببطء.
xxxللخلف.

ما الذي يتوجب عليك االنتباه له كقائد دراجة هوائية 227
داخل نطاق المصنع؟

تنبيه خطر السقوط! الطرق التي ال يوجد بها مسار 
خاص للدراجات أو يوجد بها مساحات وعرة، سكك 

حديدية أو أسطح زلقة مثالً كالحواجز الشبكية تتطلب 
قدرا كبيًرا من انتباهك.

ال شيء بصفة خاصة -  فحركة المرور هي نفسها 
داخل  و خارج نطاق المصنع.

يجب أن أكون منتبًها حتى ال أضل الطريق. ومن 
الضروري أن أسلك دوما أقصر وأسرع الطرق 

لبلوغ وجهتي حتى أتمكن من استغالل وقت عملي 
على نحو أمثل.

xxx

أنت تقود سيارة داخل نطاق المصنع. وهاتفك المحمول 228
يرن. فكيف تتصرف؟

أضع الهاتف المحمول على األذن بثبات حتى أتمكن من 
فهم المتحدث.

أستخدم وحدة التحدث الخارجية الموجودة بسيارتي 
أو أتوقف إلجراء المكالمة وأوقف المحرك.

أضع الهاتف المحمول على األذن بشكل غير 
xxxملحوظ حتى ال يراني أفراد أمن المصنع.

يجب على السيارات الشخصية والشاحنات استخدام ماهو السلوك الواجب اتباعه في هذه الحالة؟229
تحويلة. أما قائدي الدراجات يسمح لهم تخطي الحاجز 

ومتابعة القيادة.

يجب على الغرباء استخدام تحويلة . أما المركبات 
الخاصة بشركة BASF  يسمح لها تخطي الحاجز 

ومتابعة القيادة.

محظور على جميع أنواع المركبات، استخدم 
xxxالتحويلة.

كيف أتصرف كقائد دراجة هوائية في حالة حظر قيادة 230
الدراجات ثنائية العجالت داخل BASF عندما تكون 

الطرق زلقة.

أدفع دراجتي أو أتركها متوقفة وأستخدم وسائل النقل 
العام داخل نطاق المصنع.

يسري حظر الدراجات ثنائية العجالت فقط على أقود دراجتي ببطء شديد.
الدراجات ذات المحركات ولهذا يمكنني كقائد 

دراجة هوائية مواصلة قيادة دراجتي.
xxx

301 .BASF يجب عليك إجراء عمل في أحد أقسام مصنع
فماذا تفعل قبل بدء عملك؟

أحيي أوًال المشرفين المسؤولين أو رؤساء العمل ومن ثم 
يمكنني الشروع في العمل على الفور.

إذا كان موقع العمل معروفا بالنسبة لي يمكنني 
حينها الشروع في العمل مباشرة.

xxأسجل نفسي في مكتب تسجيل المصنع.
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Bitte beachten Sie

CBT السؤال ABرقم السؤال

أنت تدخل مصنع BASF من أجل إجراء عمل ما 302
هناك. فلماذا يجب عليك الذهاب أوًال إلى مكتب 

التسجيل؟

حتى أتعرف على الزمالء في BASF الذين يجب علي 
أن أتعاون معهم. باإلضافة إلى ذلك سأحصل على 

معلومات مهمة حول المسار العام ليوم العمل في المصنع.

لالستعالم عن أوقات استراحات المصنع. وهنا 
 BASF يمكنني عقد صداقات مع الزمالء في

ويمكنني كذلك تكوين صداقة مباشرة مع شخص 
أقضي االستراحة برفقته.

للحصول على معلومات حول السلوكيات الواجب 
اتباعها في المصنع وفي حالة انطالق صافرة 

اإلنذار. عالوة على ذلك يجب علي تعليق بطاقة 
التسجيل خاصتي أو التسجيل في نظام التسجيل 

اإللكتروني.

xx

يشير هذا الرمز إلى وجود منطقة معرضة لالنفجار. وال ما الذي يجب االنتباه له في هذه الالفتة؟303
يجوز دخول مثل تلك المناطق إال باالتفاق مع مسؤولي 

المصنع.

عند العمل في األماكن الموسومة بتلك العالمات 
يلزم حصول العاملين فيها على إذٍن للقيام بتلك 

األعمال الخطرة. حيث يجب أال يزيد عمر 
العاملين فيها عن 30 عاًما.

يوضح هذا الرمز أسرع طريق لمغادرة المنشأة 
(خروج). وفي حالة انطالق صافرة اإلنذار يجب 

xxالتوجه مباشرة في هذا االتجاه.

أنت تريد إجراء مكالمة هاتفية بهاتفك المحمول في 304
المنطقة المعرضة لالنفجار. ما الذي يجب عليك االنتباه 

له؟

ال يوجد قيد: حيث إن اصطحاب واستخدام الهاتف 
المحمول مسموح به في كل مكان.

هذه منطقة معرضة لالنفجار. ويحظر اصطحاب 
واستخدام الهاتف المحمول. ويستثنى من ذلك: 
األجهزة الخاصة المسموح بها والمحمية ضد 

االنفجار.

يُسمح فقط باستخدام الهواتف المحمولة في وجود 
.BASF أحد موظفي

xx

أنت موجود في إحدى المناطق المعرضة لالنفجار فأي 305
األدوات التقنية المساعدة يمكنك اصطحابها معك؟

يُسمح باصطحاب كل األجهزة الطرفية المهنية والخاصة 
المتنقلة (مثل الهاتف الذكي، الساعة الذكية، ساعة اللياقة 

البدنية، األجهزة اللوحية). ويجب أن تكون األجهزة 
مغلقة.

يُسمح باصطحاب كل األجهزة الطرفية المهنية 
والخاصة المتنقلة (مثل الهاتف الذكي، الساعة 

الذكية، ساعة اللياقة البدنية، األجهزة اللوحية). 
ويُسمح باستخدام هذه األجهزة من أجل دعم العمل.

ال يُسمح في المناطق المعرضة لإلنفجار إال 
باصطحاب األجهزة الخاصة و الموسومة بعالمة 
مميزة لإلستخدام في المناطق المعرضة لإلنفجار 
والمحمية ضد االنفجار وكذلك ساعات اليد الغير 

رقمية ومفاتيح السيارة مثًال في جيب البنطال. أما 
بالنسبة لألجهزة األخرى الغير الموسومة بهذه 

العالمة فإنها تتطلب تصريح مهني خاص.

xx

ماهي المكونات األساسية لمعدات الوقاية الشخصية 306
خاصتي؟

يمكن لكل موظف أن يقرر بنفسه ما يرغب في ارتدائه 
من أجل العمل.

xxحذاء واقي، بدلة عمل، نظارة واقية، خوذة دراجةحذاء واقي، بدلة عمل، نظارة واقية، خوذة

منطقة التعقيم لشركة BASF: تبديل األحذية الداكنة D ماذا تعني هذه الالفتة؟307
باألحذية البيضاء W وفقًا للتعليمات التشغيلية.

في هذه المنطقة يجب ارتداء حذاء واقي مناسب 
من الفئة S2 أو S3 وفقًا للتعليمات التشغيلية.

يُنصح في هذه المنطقة بارتداء حذاء واقي.
xx

يجوز في هذه المنطقة أن تكون سترة بدلة العمل تعني ضرورة ارتداء بدلة عمل محكمة.ماذا تعني هذه الالفتة؟308
مفتوحة.

ينصح بارتداء بدلة عمل في هذه المنطقة.
xx
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CBT السؤال ABرقم السؤال

ماذا يجب عليك أن تفعل في المناطق المعلق بها تلك 309
الالفتة؟

يجب عليك العمل بحذر في تلك المنطقة حيث ارتداء نظارة شمسية.
يعمل فيها أيًضا زمالء مكفوفين.

ارتداء النظارة الواقية أمر إلزامي في تلك المنطقة.

xx

تصرف الخوذات في هذه المنطقة.ارتداء الخوذة أمر إلزامي في تلك المنطقة.خلع غطاء الرأس.ماذا تعني هذه الالفتة؟310
xx

أنت ترى أحد الرسوم الموضحة للخطر المدرجة أدناه 311
وال تعلم ماذا يعني. فماذا تفعل؟

ال يوجد في BASF أي مخاطر. ولذلك فأنا لست في 
حاجة إلى معرفة ماذا تعني هذه الالفتات. ويمكنني 
دخول مناطق بها مثل هذه الالفتات دون اتخاذ أي 

إجراءات أخرى.

ال أدخل تلك المنطقة وأسأل أوًال أحد موظفي 
BASF أو الزمالء عن معنى الالفتة التوضيحية 
للخطر. ومن ثم يتم اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة.

أدخل المنطقة دون أي تردد فلن يحدث شيء.

xxx

متى وأين أعلم أي من معدات الوقاية الشخصية 312
ضرورية في المصنع؟

عند دخول نطاق المصنع يبلغني أحد أفراد أمن وسالمة 
المصنع بمعدات الوقاية الشخصية الالزمة في المصنع.

ال يجوز التحدث إال مع رئيس العمل باعتباري 
 BASF متعاقدًا في الشركة. وال يُسمح لموظفي

أ

أثناء تلقين تعليمات التشغيل في مكتب التسجيل 
xxسيتم إعالمي بمعدات الوقاية الشخصية الالزمة في 

هل يجب عليك تسجيل نفسك لدى مكتب التسجيل أثناء 313
دخول أحد مصانع BASF ؟

نعم، من خالل تعليق بطاقة التسجيل الخاصة بي نعم، لكي أعرف بنفسي وأقدم شهاداتي.
أو التسجيل من خالل نظام التسجيل اإللكتروني.

 BASF ال، إذا تواجدت مسبقًا في أحد مصانع
xxxفلست بحاجة لتسجيل نفسي ثانية في نفس المصنع.

ما هو التصرف المتبع بخصوص بطاقة التسجيل عند 314
مغادرة أحد المصانع؟

أخذ بطاقة التسجيل من لوحة التسجيل أو تسجيل توديع الزمالء هو أمر كاٍف تماًما خالل العمل المستمر.
الخروج في نظام التسجيل اإللكتروني.

ترك بطاقة التسجيل معلقة في حال عدم االنتهاء 
xxxمن العمل بعد.

أي العبارات صحيحة فيما يتعلق بتسجيل الدخول 315
والخروج في/من المصنع؟ (بطاقة التسجيل/ نظام 

التسجيل اإللكتروني)

سيبحث عني أفراد المطافئ في حالة انطالق صافرة 
اإلنذار في المكان الذي أكون مسجال به. وإذا لم أكن 

مسجًال بشكل صحيح، سيُهدر وقت ثمين.

يمثل نظام التسجيل أهمية بالغة في حاالت 
الطوارئ ولكنه بصفة عامة ال يُستخدم من أجل 

إنقاذ األشخاص. حيث هناك ما هو أهم من االلتزام 
بنظام التسجيل.

نظام التسجيل مهم لتقدير وقت العمل بطريقة 
صحيحة. وفي حال نسيت أن أسجل نفسي سيتمكن 

xxxرئيس عملي من تصحيح ذلك الحقًا.

ما الذي يجب علي االنتباه له عند دخول أحد مصانع 316
BASF؟

ال يوجد أي شيء يجب علي االنتباه إليه بصفة خاصة 
.BASF إذا رغبت في دخول أحد مصانع

يجب علي االنتباه إلى الفتات منطقة العمل، حيث 
إنها توضح معدات الوقاية الشخصية التي يجب 

علي ارتدائها في المصنع.

يجب علي االنتباه إلى امتالك مفاتيح المصنع 
المناسبة وإال لن أتمكن من دخول المصنع عند 

إغالق الباب.
xx

عندما أعير معدات الوقاية الشخصية لزميل ما ولم فقط عند صدور تعليمات بذلك من رئيس العمل.متى يجب فحص معدات الوقاية الشخصية (PSA)؟317
يعدها في نفس اليوم.

يجب أن تخضع معدات الوقاية الشخصية قبل كل 
xxاستخدام إلى فحص بصري وفحص وظيفي.

كم عدد المرات التي يجب تدريب الموظف فيها على 318
االستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية؟

قبل أول استخدام لمعدات الوقاية الشخصية، ثم بعد ذلك 
بصورة منتظمة، على األقل مرة سنويًا.

يكفي تسليم العاملين دليل االستخدام الخاص 
بالشركة المصنعة من أجل قراءته بتمعن.

فقط في حال أن معدات الوقاية الشخصية ممكن أن 
تستخدم من قبل أكثر من عامل، ماعدا ذلك ليس 

هناك داعٍ إلصدار تعليمات بهذا الشأن.
x
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ما هي الشروط العامة التي يجب أن تحققها معدات 319
الوقاية الشخصية؟

يجب أن يكون لون معدات الوقاية الشخصية بصفة عامة 
مثل لون باقي مالبس العمل.

يجب انتقاء معدات الوقاية الشخصية بحيث يتمكن 
جميع زمالء الفريق الواحد دائًما من استخدامها.

يجب أن تكون مناسبة لالستخدام في إطار 
xxالظروف المحددة.

ماذا تفعل، إذا رأيت على حاوية ما رسماً توضيحياً 320
على شكل ماسة حمراء ذات خلفية بيضاء و رموز 

أحافظ على مسافة كافية وال أقوم بلمس الحاوية إال إذا 
كان لدي أمر بالقيام بذلك.

تنطبق هذه الرسوم التوضيحية فقط على موظفي 
شركة BASF. ال يتوجب علي الحفاظ على 

فقط إذا رأيت جميع الرسوم التوضيحية التسعة في 
xxxنفس الوقت، علي الحفاظ على المسافة.

يجري موكَّل قانوني من قبل المتعاقد تقييم المخاطر مع من يُجري معي تقييم المخاطر؟401
شركة BASF في الموقع.

يمكن للمتعاقد إجراء تقييم المخاطر وحده وذلك 
إلنه شخص متخصص.

يجب إجراء تقييم المخاطر فقط في المنشآت 
xxالجديدة.

xxأحصل على تصريح العمل من مقر صاحب عملي.أحصل على تصريح العمل عند بوابة المصنع.أحصل على تصريح العمل في موقع العمل.أين يُصدَر تصريح العمل؟402
xxلست بحاجة إلى تصريح عمل.من المسؤولين في مصنع BASF أو من مشرفي.من أفراد أمن وسالمة المصنع.من َمن أحصل على تصريح العمل في المصنع؟403
في أحد مصانع اإلنتاج التابعة لشركة BASF يجب 404

عليك استبدال احد المضخات. فما الذي يجب عليك 
مراعاته قبل بدء العمل؟

ال شيء حيث أن شركة BASF تولت أعمال تنظيف 
جميع التوصيالت والمكونات مسبقًا.

ال يُسمح لي ببدء العمل بدون تصريح عمل وبدون 
إجراء الترتيبات األمنية في الموقع.

يمكنني البدء مباشرة بعد االتفاق الشفهي على 
xxالعمل الذي سيُنفذ.

بعد إجراء الترتيبات األمنية في الموقع لم تحصل على 405
تصريح عمل. فكيف تتصرف؟

بعد إنهاء عملي أخبر المسؤولين في المصنع أنني لم 
أحصل على تصريح عمل.

أجتهد في سؤال المسؤولين في المصنع المعني عن أبدأ العمل وسيحضر لي المسؤولون تصريح العمل.
تصريح العمل وأبدأ العمل فقط في حال الحصول 

عليه.
xx

رغم حصولك على تصريح عمل وإجراء الترتيبات 406
األمنية في الموقع ما زال لديك بعض األشياء المبهمة. 

فماذا تفعل؟

أدون األشياء الغير الواضحة على بطاقة تصريح أسلم العمل لزميلي دون مزيد من التوضيح.ال أبدأ العمل وأستعلم عنها.
xxالعمل وأباشر العمل.

ما األسئلة التي يجب عليك توضيحها قبل بدء العمل من 407
أجل إجراء عملك بشكل آمن؟

أين أجد طفاية الحريق؟
متى سأحصل على استراحة؟

ما األماكن المسموح بالتدخين فيها؟
أين يوجد أقرب دش طوارئ؟

أين أجد دش غسيل العين؟
أين أجد طفاية الحريق؟

ما مدة استراحتي؟
أين يوجد أقرب دش طوارئ؟

أين طريق الهروب؟
أين يوجد أقرب دش طوارئ؟

أين أجد أقرب دش غسيل للعين؟
أين أجد طفاية الحريق؟

xxx

عند القيام باألعمال التي تتطلب دخول الحاويات أو عند القيام باألعمال التي تتطلب دخول المصنع بالمركبة.متى تحتاج تصريح مرور بالمركبة؟408
األنابيب أو المناجم أو الصناديق أو األماكن 

الضيقة المشابهة لها أو االنحناء داخلها.

األمن والسالمة يحتالن األولوية القصوى لدى 
BASF. لذلك ال يوجد مثل هذا التصريح في 

xxالشركة.

يلزم الحصول على تصريح الحريق فقط عند إجراء متى تحتاج تصريح الحريق ؟409
أعمال في مناطق معرضة لالنفجار.

يلزم الحصول على تصريح الحريق فقط عند 
العمل باستخدام النيران المكشوفة في المناطق 

المعرضة لالنفجار.

في حالة وجود خطر اندالع حريق بسبب العمل 
باستخدام النيران المكشوفة وفي حالة وجود خطر 

االنفجار في المناطق المعرضة لالنفجار بسبب أحد 
مصادر االشتعال، يلزم الحصول على تصريح 

دخول لتلك المناطق.

xx

ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى يُسمح ببدء 410
العمل مع وجود مخاطر شديدة ؟

يكفي توفر تصريح عمل مستوفى البيانات بطريقة 
صحيحة.

في العادة يكفي إجراء الترتيبات األمنية في موقع 
العمل.

تصريح عمل مستوفى البيانات بطريقة صحيحة 
وكذلك

إجراء ترتيبات أمنية في الموقع.
xx

xفقط عند وقوع حادث عمل.قبل بدء العمل وبعد ذلك في فترات منتظمة.مرة واحدة شهريًا على األقل.متى يجب إجراء تقييم للمخاطر؟411
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أي العبارات التالية صحيحة فيما يخص التسلسل 412
الهرمي للتدابير الواجب اتخاذها عند إجراء تقييم 

ينبغي أن تكون األولوية إلزالة مصدر الخطر ألنها 
تتربع على قمة التسلسل الهرمي للتدابير المتخذة ومن ثم 

ينبغي دائًما استنباط اإلجراءات التقنية حيث إن لها 
التأثير األكبر.

يجب دائًما عند كل تقييم للمخاطر استنباط 
xاإلجراءات التقنية والتنظيمية والشخصية.

يُجري زمالءك أعماًال في BASF ويجب عليهم 413
الحصول على تصاريح للقيام بتلك األعمال. فما الذي 

يجب عليك فعله؟

ال شيء، فالحصول على تصاريح ال يتطلب مؤهالت 
خاصة.

ستشرح بإيجاز للموظف كيف يجري إصدار هذه 
التصاريح وسيتولى ذلك بنفسه.

ستوضح لزمالئك نظام التصاريح الخاص بشركة 
BASF بصفة دورية وستوثق هذا المؤهل في 

الرخصة األمنية للموظفين.
x

ما هي مجموعة القواعد األساسية التي تسري على 414
العمل المتبادل بين BASF واألشخاص المتعاقدين؟

اللوائح الداخلية ووثيقة األمن والسالمة              اللوائح الداخلية فحسب.
        'LU-R-OSA 002 ' عند توظيف 

األشخاص المتعاقدين.

التوجيهات ومجموعة القواعد األساسية الخاصة 
xبجمعية العمل التعاونية فحسب.

موظفو الجهة المتعاقدة الحاصلون على توكيالت جميع موظفي الجهة المتعاقدة.من الذي يجب عليه اصطحاب الرخصة األمنية؟415
ومؤهالت خاصة.

xxمشرفو الجهات المتعاقدة فقط.

لماذا يجب مراعاة النظافة والنظام في موقع العمل أثناء 501
العمل لدى BASF؟

النظافة والنظام هما أساس العمل اآلمن. ويعتني طاقم 
نظافة مؤهل لدى BASF بهذا الشأن.

النظافة والنظام هما أساس العمل اآلمن. ولهذا 
يجب دائًما على كل شخص أثناء التحضير للعمل 

وأثناء أداءه وبعد انقضائه أن يهتم شخصيًا بالنظافة 
والنظام.

النظافة والنظام هما أساس العمل اآلمن. ومع ذلك 
يجب تنظيم وتنظيف موقع العمل بدقة فقط بعد 

انتهاء العمل. وبعد ذلك سيفحص أحد المكلفين من 
قِبل BASF موقع العمل.

xx

نعم، يُسمح لي بتناول الطعام في موقع العمل عندما ال، حيث يجب الذهاب إلى أماكن االستراحة المحددة.هل يُسمح لي بتناول الطعام والشراب أثناء العمل؟502
أتضور جوًعا.

ال توجد قواعد لدى BASF بخصوص تناول 
xxالطعام والشراب أثناء العمل.

ما الذي يجب علي االنتباه إليه أثناء العمل فوق 503
المنصات الشبكية أو السقاالت؟

ال شيء، طالما تُجمع األجزاء الصغيرة المتساقطة ال شيء، فارتداء الخوذة إلزامي في المصنع.
وتُمسح السوائل المسكوبة.

يجب تالفي سقوط األجزاء الصغيرة وانسكاب 
xxالسوائل باتخاذ اإلجراءات المناسبة.

من أجل توفير الوقت أترك أدواتي ومعداتي حيثما أي العبارات صحيحة فيما يخص خطر التعثر والسقوط؟504
أحتاجها. فاألمر ليس سيئًا إذا تولد عنه خطر تعثر 

وسقوط.

لدي مطلق الحرية في تخزين أدواتي ومعداتي 
كيفما أشاء. ويجب على الزمالء االنتباه إلى المكان 

الذي يسيرون فيه.

أخزن أدواتي ومعداتي في مكان آمن وال أسمح 
بأي حال بنشأة خطر تعثر وسقوط. وستُغلق منطقة 

الخطر إذا لزم األمر.
xx

أي العبارات صحيحة فيما يخص أجهزة األمان 505
ومخارج الطوارئ؟

ال يجوز عرقلة أجهزة األمان ومخارج الطوارئ بأي 
حال من األحوال.

يُسمح بعرقلة أجهزة األمان ومخارج الطوارئ 
لوقت قصير حتى يمكن إتمام العمل بفعالية.

في حالة الضرورة يجوز عرقلة أجهزة األمان 
xxxومخارج الطوارئ.

أي العبارات صحيحة فيما يخص أجهزة األمن 506
والسالمة؟

بالنسبة لموظفي الجهات المتعاقدة تعد الالفتات الخاصة 
بشركة BASF مجرد توصيات.

يحظر إزالة أجهزة األمن والسالمة أو إبطال 
تفعيلها.

يسمح بإزالة أو إبطال تفعيل أجهزة األمن والسالمة 
xxxفي حالة عدم وجود مساحة كافية.

ما الذي يجب مراعاته في حالة وجود غالف واقي 507
واحد فارغ

بدون تصريح استخدام عند صعود سقالة؟

يجب فحص السقالة. ويجوز استخدامها إذا تبين أن أنت من تتحمل مسؤولية صعود السقالة كاملة.
كل شيء على ما يُرام.

السقالة مغلقة وال يُسمح باستخدامها.
xx

يجب أن أفحص السقالة ألتاكد إن كان بها أعطال ما الذي يجب علي فعله قبل صعود سقالة؟508
واضحة.

ال شيء، فالسقالة ُصنعت من قبل شركة 
متخصصة.

xxيجب أن أسجل اسمي على تصريح العمل.

ما الذي يجب علي فعله عندما أكتشف ُعطالً في سقالة 509
ما؟

أخبئ تصريح االستخدام وأخبر رئيسي في العمل أني ال 
أستطيع العمل.

اكتشاف األعطال ليس من اختصاصي، لذا 
سأتجاهلها ببساطة وآمل أال يحدث شيء.

يجب علي سحب تصريح االستخدام وإبالغ 
xxالمسؤولين في المصنع.
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أغلق منطقة العمل من أجل أمن وسالمة زمالئي. ما الذي يجب علي االنتباه له أثناء العمل في المرتفعات؟510
وأحمي نفسي من السقوط من أجل أمني وسالمتي.

أحمي نفسي من السقوط ويجب أن ينتبه زمالئي 
لئال يسقط شيء على رؤوسهم أثناء مرورهم.

يجب أن أوفر كل السبل لتحقيق أمني وسالمتي. 
xxوال توجد لوائح صارمة بهذا الشأن.

أي الرسومات التالية (الرسومات التوضيحية) تشير 511
إلى استخدام معدات الوقاية الشخصية (PSA) للحماية 

xxمن السقوط؟

ما هي القواعد التي تسري على استخدام معدات 512
وأجهزة BASF (مثل مصاعد الشحن والتفريغ، 

الرافعات الشوكية، الرافعات) من قِبل غرباء؟

يمكن استخدام مصاعد الشحن والتفريغ إذا تطلب العمل 
ذلك. ويكفي أن أتفق  مع رئيس عملي بصورة موجزة 

على آلية العمل.

يُسمح باستخدام جميع معدات وأجهزة BASF من 
قِبل الغرباء طالما ال توجد ملصقات حظر على 

األجهزة تمنع استخدامها صراحةً .

ال يجوز استخدام مصاعد الشحن والتفريغ 
والرافعات الشوكية والرافعات إال بعد الحصول 
 BASF على الموافقة الصريحة من قِبل مصنع

وإصدار شهادة صالحية باالستخدام.

xxx

أواصل إجراء العمل على حد معرفتي وحسب ما يمليه ما الذي يجب علي فعله إذا لم أكن واثقًا من أداء عملي؟513
علي ضميري.

أوقف العمل واستعلم من زمالئي أو أحد موظفي 
BASF المختصين.

أوكل زميلي إلنهاء العمل من أجلي بدون مزيد من 
xxالتوضيح.

xفقط عند وقوع حادث عمل.قبل مباشرة العمل وبعد ذلك في فترات منتظمة.مرة سنويًا بحد أقصى.متى يجب تثقيف و تدريب الموظف؟514

كيف يجب تثقيف و تدريب الموظف بمعلومات تخص 515
المواد الخطرة؟

يقرأ الموظف بنفسه تعليمات استخدام المواد الخطرة 
بإمعان.

يسلم رئيس العمل منشور بيانات السالمة للتعامل 
مع المواد الخطرة للموظفين المعنيين من أجل 

قراءتها.

في حالة التعامل مع المواد الخطرة يجب تثقيف 
وإعالم الموظف بأساسيات استخدام المواد الخطرة 

شفهيًا.
x

ما الذي يجب علي كرئيس عمل فعله قبل516
تكليف موظف بالعمل فوق السقالة؟

يجب أن أفحص مدى مالءمة السقالة لألعمال يجب أن أسجل العمل هاتفيًا لدى الجهة الصانعة للسقالة.
المقرر إنجازها وأوثق الفحص.

xال شيء، فموظفي على دراية بالعمل فوق السقالة.

xxأحزم أدواتي وأذهب.يمكنني أن أترك األشياء التي لم أعد بحاجة لها.أنظم وأرتب موقع عملي بمجرد انتهائي.ما الذي يجب علي فعله بموقع عملي بعد أداء العمل؟601

ما الذي يجب عليك فعله بعد إنهاء عملك الذي صدر له 602
تصريح؟

يمكن التخلص من التصريح بطريقة مناسبة (فقط في 
سلة المهمالت وليس بإلقائه في المصنع).

يجب أن أخبر مشرف العمل أنني قد انتهيت؛ 
وينتهي التصريح بانتهاء العمل.

يجب أن يوقع التصريح من قِبل شخص مسؤول 
xxويُعاد إلى إدارة المصنع التي أصدرت التصريح.

ما الذي يجب علي فعله بالتصريح في حال اضطراري 603
إلى تأجيل العمل لليوم التالي؟

هذا األمر متروك لي: فيمكنني أن أعطيه إلدارة المصنع 
إذا كنت خائفًا من ضياعه ويمكنني أخذه معي إذا لم أكن 

خائفًا.

يجب إعادة أصل التصريح قبل نهاية الدوام إلى أحتفظ بالتصريح وأعيده مباشرة حال انتهاء العمل.
xxإدارة المصنع حتى وإن لم يتنه العمل بعد.
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ماذا تعني إشارة تنبيه الخطر "الصافرة المموجة"؟ 701
(إشارة تنبيه ذات تذبذب سريع صعودًا وهبوطا)

إشارة طوارئ: توقف عن العمل وابحث عن نقطة 
تجمع. وال تستخدم المصعد أثناء ذلك؛ سر في اتجاه 

الريح.

إشارة تحذير: اتخذ تدابير األمن والسالمة وفقًا 
لتعليمات المصنع وانتظر مزيدًا من التعليمات.

إعالن : افتح النوافذ واألبواب حتى تُسمع جميع 
البالغات الداخلية بشكل جيد.

xxx

ماذا تعني إشارة تنبيه الخطر "تيفون"؟ (نغمة تنبيه 702
ذات انقطاعات متعاقبة)

إشارة تحذير: اتخذ تدابير األمن والسالمة وفقًا لتعليمات 
المصنع وانتظر مزيدًا من التعليمات.

إعالن : افتح النوافذ واألبواب حتى تُسمع جميع 
البالغات الداخلية بشكل جيد.

إشارة طوارئ: توقف عن العمل وابحث عن نقطة 
تجمع. وال تستخدم المصعد أثناء ذلك؛ سر في 

xxxاتجاه الريح.

ما الذي يجب علي االنتباه له عند التوجه لنقطة التجمع 703
أثناء انطالق صافرة اإلنذار؟

يجب أن أتجه إلى نقطة التجمع بسرعة وأسير في اتجاه 
الريح أثناء ذلك.

يجب أن أتجه إلى نقطة التجمع بسرعة وال أهتم يجب أن أصل إلى نقطة التجمع بأسرع ما يمكن.
xxxبأي ظروف خاصة استثنائية أثناء ذلك.

ما الذي يجب علي فعله ببطاقة تسجيلي عند انطالق 704
صافرة اإلنذار؟

أترك بطاقة تسجيلي على لوحة التسجيل ويتم تسجيل 
الخروج عند نقطة التجمع.

آخذ بطاقة تسجيلي من لوحة التسجيل وأعلقها ثانية 
عند نقطة التجمع.

بطاقة التسجيل ليست مهمة إطالقًا عند انطالق 
xxxصافرة اإلنذار.

أطلب الرقم 112 من أحد أجهزة المصنع أو الرقم أنت أول من يرى حادث خطير. فماذا تفعل أوًال؟705
112- 0621/60 من الهاتف المحمول وأجري 

اإلسعافات األولية.

أتحدث مع اآلخرين أو مع زمالء العمل عن 
الحادث. التحدث مع اآلخرين بخفف من حدة 

الموقف.

أمأل فوًرا استمارة بالغ عن الحادث حتى ال يحدث 
xxxأي تأخير في عملية المداواة الطبية.

العمال لديهم دائًما ورقة مدون بها أرقام الطوارئ مدونة على تصريح العمل.أين أجد أرقام الطوارئ؟706
في صندوق معداتهم.

مدونة في لوائح وتعليمات تنظيم الحاالت الطارئة 
xxxوعلى ظهر بطاقة BASF خاصتي.

أحد الزمالء أصيب أثناء العمل إصابة طفيفة في اليد. 707
فماذا تفعل؟

يجب االتصال باإلسعاف دائًما في حالة التعرض أضع له الصقا طبيا ويمكنه بعدها مواصلة العمل.
إلصابات بغض النظر عن درجة الخطورة.

ال شيء، حيث يمكن للزميل تدبر األمر بنفسه.
xxx

أثناء العمل على أحد خطوط األنابيب تسرب سائل غير 708
معروف. وأصاب جلدك قليل من الرذاذ. فماذا تفعل؟

استخدام معدات الوقاية الشخصية (PSA) لمسحه تواصل عملك ببساطة وهذا السائل سيجف من تلقاء نفسه.
وغسل المكان المصاب جيدًا إذا اقتضت 

الضرورة. وبعدها يمكن متابعة العمل.

غسل المكان المصاب جيدًا (استخدام دش الطوارئ 
إذا لزم األمر) واالتصال بالطوارئ. إبالغ إدارة 

المصنع ورؤساء العمل.
xx

ما المدة التي يجب أن أبقى فيها تحت دش الطوارئ في 709
حالة التعرض للمنتج؟

يمكنني إيقاف دش الطوارئ بمجرد أن أشعر أني أبقى تحت دش الطوارئ لحين وصول رجال اإلسعاف.
لم أعد معرًضا للمنتج.

هذا األمر متروك لي، ألنه ال توجد قواعد تنظم 
xxxذلك.
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تعرض أحد الزمالء لحادث. ما الذي يجب فعله إلى 710
جانب إجراء اإلسعافات األولية؟

ال شيء، فعندما يتم إبالغ رجال اإلسعاف بالحادث 
سيهتمون بكل شيء.

كل موظف متعاقد مسؤول بنفسه عن تقديم 
البالغات الالزمة إلى جمعية العمل التعاونية 

(BG) و/أو السلطات المختصة. وعالوة على ذلك 
يلزم إبالغ المكلفين من قِبل شركة BASF فوًرا 

عن الحادث.

إبالغ المكلفين من قِبل BASF شفهيًا كاٍف وال 
يلزم تقديم مزيد من البالغات.

x

تعرض أحد الزمالء إلى منتج ودخل المستشفى لوضعه 711
تحت المالحظة الطبية. فما الذي يجب عليك فعله؟

تخبر األقارب وتزور زميلك في المستشفى في اليوم 
التالي.

 BASF ال شيء، فخدمة اإلسعاف الخاصة بشركة
قد تولت األمر كله بالفعل.

كل موظف متعاقد مسؤول بنفسه عن تقديم 
البالغات الالزمة إلى جمعية العمل التعاونية 

(BG) و/أو السلطات المختصة. وعالوة على ذلك 
يلزم إبالغ المكلفين من قِبل شركة BASF فوًرا 

عن الحادث.

x

قبل بضعة أيام تعرض أحد زمالئك في العمل لحادث 712
وحصل على إجازة مرضية. واليوم أتى للعمل مرة 

أخرى. فماذا تفعل؟

تحدد موعد للتحقيق في أسباب وقوع الحادث وتدعو كالً 
 BASF من رئيس عملك والمكلفين من قِبل شركة

وممثلي المصنع الذي وقع فيه الحادث.

يمكن للزميل مباشرة عمله المعتاد مرة أخرى. 
وسيُنظم المكلفون من قِبل BASF سير عملية 

التحقيق في أسباب وقوع الحادث ومع ذلك يجب 
عليك أنت والموظف الذي تعرض للحادث 

الحضور إلى التحقيق.

يمكن للزميل مباشرة عمله المعتاد مرة أخرى.

x

تعرض أحد زمالئك لحادث وتوقف عن العمل لبضعة 713
أيام. فما اإلجراءات التي يجب عليك اتخاذها؟

تحاول تأمين موظف بديل في أسرع وقت، فالبد أن 
يستمر العمل.

تبلغ المكلف من قِبل BASF وتقدم البالغات 
الالزمة إلى جمعية العمل التعاونية (BG) و/أو 

السلطات وتوثق مالبسات الحادث قدر المستطاع 
لتحضير سير التحقيق فيه.

ال شيء إطالقًا، ألنك لم تتسبب في الحادث. وكان 
يجب أن ينتبه الزميل أكثر من ذلك. والجهة 

المسؤولة عن التحقيق في الحادث هي شركة 
.BASF

x

من خالل أفراد المطافئ في نقطة التجمع أو تصدر صافرة تنبيه جديدة "تيفون"تصدر صافرة تنبيه جديدة "الصافرة المموجة"كيف تعرف أن صافرة إنذار الخطر قد توقفت؟714
xxxالبالغات عبر مكبرات الصوت.

المشرف عليَّ في المصنع هو المسؤول عن أمني أفراد أمن وسالمة المصنع.أنا وزمالئي فالكل مسؤول عن أمن وسالمة الجميع.من المسؤول عن أمني وسالمتي؟801
xxxوسالمتي.

أنا وزمالئي فالكل مسؤول عن أمن وسالمة جميع زمالئي راشدون ويمكنهم االعتناء بأنفسهم.من المسؤول عن أمن وسالمة زمالئي؟802
الجميع.

رؤساء العمل التنفيذيين هم المسؤولون عن أمن 
xxxوسالمة موظفيهم.

إذا لم أكن مرتاًحا فال يجب علي انتقاد اآلخرين أو هل ينبغي علي تنبيه اآلخرين إلى التصرفات الخاطئة؟803
تنبيههم إلى تصرفاتهم الخاطئة.

ال، تنبيه اآلخرين إلى تصرفاتهم الخاطئة يمكن أن 
يؤدي إلى الوقوع في شجار معهم.

نعم، فهذا يساهم في تحقيق مزيد من األمن 
xxxوالسالمة للجميع.

هل يجوز لي باعتباري متعاقدا أو زائرا تنبيه موظفي 804
BASF إلى التصرفات الخاطئة؟

نعم، فهذا يساهم في في تحقيق مزيد من األمن ال، فهذا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في شجار معهم.
والسالمة للجميع.

ال يمكن أن يخطئ موظفو BASF. وينبغي علي 
كمتعاقد قراءة القواعد المتعلقة بهذا الشأن مرة 

أخرى.
xxx


