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شروط األمان من الغبار واأللياف ومعدات الطبخ التجارية

»من الواقع« يوميًا على قناة »العطاء«
»من الواقع« برنامج يومي 
رمضاني يبث على شاشة قناة 
العطاء من تقدمي رئيس مجلس 
ادارة القناة احمد الفارسي ويتولى 
مهمة االعداد فري����ق مكون من 
عبداملجيد العنزي وهنادي قربان 
وعثمان الش����يخ. تنطلق فكرة 
البرنامج من االهداف االساسية 
للقناة ف����ي البحث عن احللول 
لبعض املش����كالت االنس����انية 
والصحية املنتشرة حيث يقوم 
بالتعلي����ق على ه����ذه احلاالت 
ومتابعته����ا الباحث االجتماعي 

عبداهلل الشمري.

تواصل »األنب����اء« ضمن حملتها 
التوعوية بشروط السالمة من احلريق 
وحماية وحفظ األرواح من املخاطر نشر 

القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء:

7/4 أخطار انفجار الغبار:

7/4-1 ينطبق هذا البند على املعدات 
واالنتاج والعمليات التي ينتج عنها 
)غبار( اذا اختلط بالهواء بنسبة معينة 

ينفجر في حالة تعرضه لالشتعال.
7/4-2 يجب احلصول على ترخيص 
ألي مكان تتواجد فيه هذه اخلطورة 
مثل مطاحن احلبوب والنشا واملصانع 
التي تطحن األملنيوم أو املغنيسيوم أو 

الكبريت والسكر والكاكاو وغيرها.
7/4-3 يجب ان تتوافر في تصميم 
وتنفي����ذ مباني هذه االس����تعماالت 
االحتياطات املناسبة للسالمة والوقاية 
من اخطار احلريق، وفقا للمواصفات 

وش����روط  العاملي����ة 
اجلدول رقم )1(.

7/4-4 يج����ب ان 
تتواف����ر في عمليات 
التصنيع االحتياطات 
للسالمة  املناس����بة 
والوقاية من احلريق، 

خاصة فيما يتعلق مبنع 
خطر االنفجار، والوقاية 

من اخطار الكهرباء الساكنة، 
والتمديدات الكهربائية والتهوية 

وتصريف الغيار وغير ذلك.

8/4 عمليات األلياف القابلة لالشتعال:

8/4-1 ينطبق هذا البند على املعدات 
والعمليات املتعلقة بتخزين ومناولة 
القابلة  األلياف  واستعمال وتصنيع 

لالشتعال.
8/4-2 يخض����ع للترخي����ص أي 

او موقع يجري  مبنى 
فيه تخزين او مناولة 
ألي����اف لالش����تعال 
بكمي����ات تزيد على 

)8م3(.
8/4-3 يج����ب ان 
املباني  ف����ي  تتوافر 
االحتياطات املناسبة 
للس����المة والوقاية من 
اخط����ار احلري����ق، وفقا 
للمواصفات العاملية وشروط 

اجلدول رقم )1(.
8/4-4 يجب ان تتوافر في املعدات 
والتخزين االحتياطات املناسبة للوقاية 
من احلريق مع مراعاة ما جاء في املادة 

)2/2-8( من اجلدول )2(.

9/4 معدات الطبخ التجارية

البند على  9/4-1 ينطبق ه����ذا 

مع�����دات الطب����خ التجارية بأنواعه�ا 
املختلف���ة كأفران الغ����از والق����اليات 

والشواي���ات وغيره��ا.
9/4-2 يجب أن تتوافر في تصميم 
وتنفيذ هذه املع����دات االحتياطات 
املناسبة للوقاية من احلريق، خاصة 
فيم����ا يتعلق بالتهوي����ة لتصريف 
الغازات والصيانة املستمرة إلزالة 
الشحوم منها وابعادها عن أي مواد 
قابلة لالحتراق، مع مراعاة ما جاء 
في ش����روط معدات إحراق الوقود 
مادة )5/4(، ومعدات إطفاء احلريق 

التلقائية.
9/4-3 يجب أن جتهز هذه املطابخ 
مبعدات إطفاء تلقائية تعمل على غاز 
ثاني أكسيد الكربون أو الهالون، أو 
املس����حوق الكيماوي وفقا لشروط 

اإلدارة العامة لإلطفاء.
يتبع غدا

»األنباء« تواصل نشر القرار 82/10 بشأن الئحة اإلطفاء
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