
تنبيه حول اإلشعاع:

إحـذر من
اإلشعـاع
الطبيعي

ِّكر بالسالمة، وستعمل بأمان ف

رصاص حديد

جسيمات آلفا

جسيمات بيتا

أشعة جاما

يوجد اإلشعاع الطبيعي ضمن أنشــطة إنتاج النفط، حيث يتم استخراج الزيت مصـــاحبًا لكميات من المياه، و هذا قد يســـبب في ترسب النورم على الجدران 
الداخلية لمعدات اإلنتاج على هيئة (قشــــــور من كبريتات الراديوم أو كبريتات الباريوم)، وكذلك على هيئة مخلفات صلبة (مخلوطة بالرمل والطمي) داخل 
فواصل الزيت واألوعية الســـطحية،  إلى جانب إمكانية تواجد اإلشعاع الطبيعي في المخلفات الشـــمعية الناتجة عن إخراج فرشاة التنظيف من داخل أنابيب 

النفط.

تعليمات خاصة

دارة على  إل الصفحة:لمزيد من المعلومات  يرجى زيارة موقع ا
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نورم: المواد المشــــــعة طبيعـــيًا في عمليات النفط والغاز
 Naturally Occurring Radioactive Material In Oil & Gas OperationsNORM:

:  تعتبـــر المنطقة  منطقة تحت المــراقبة
مصـــنفة تحت المراقبة إذا تجاوزت قراءة 

(2.5   sv/h ) اإلشعاع بها عن

منطقة محصورة : تعتبر المنطقة مصنفة 
كمنطقة محصــــــــــــورة إذا تجاوز قراءة 

(٧.٥    sv/h )   االشعاع بها عن

وســائل التحكم   :  وســائل التحكم بهذه 
المنطقتين متشـــابهة وتتمثل في احاطة 

المنطقة بحواجز وتحديد أطرافها بشريط    
تحذيري مع وضـــــــع العالمات التحذيرية 

الدالة. 

مراقبة العمالة : في المناطق المحصـــورة 
والتي تتجاوز قراءة اإلشـــــــــــعاع بها    ع    ن      
(  sv/h   7.5) ،  يجب  تســـــجيل الجرعات  
الممكن أن يتعرض لها كل مســــــتخدم و 
إدراجها بقاعدة بيانات مخصـــصــــة لهذا 
الغرض .  كما يجب على كل مســــــتخدم 
يدخل الى المناطق المحصورة إرتداء جهاز 

قراءة اإلشعاع الشخصي المخصص له .

االستنشاق والبلع عن طريــــق الفم :

  يجب استعمال كمامات مزودة بمصـفيات 
خاصـــــة ومالبس واقية مناســــــبة لمنع 

استنشاق أو بلع مواد مشـعة قد  تنشـأ من 
أنشطة مسببة إلثارة الغبار الملوث .

مخاطر استنشــاق الهواء الملوث: قد ينتج 
فقط من تطاير الجزيئات المشـــــعة أثناء 
أنشطة كسح الترسبات القشرية ،  الطمي 
المشـــــــــــــبع بالزيت ، استخراج فرشات 
التنظيف وأحواض المياه المصــــــــــاحبة 

الصغيرة بعد جفافها من محتواها.

توصيات وتعليمات في منطقة العمل  :

- األشخاص المدربون هم فقط المسموح 
بدخولهم إلى منطقة العمل .

- عملية الد خول والخـــــروج من و إلــــــى 
مـــــــــــنطقة العمل يجب أن  تكون تحت 
سيطرة مشــــــــــــرف العمليات المختص 
ومشــــرف وحدة الســــالمة بالموقع وعبر 

المنفذ المحدد المخصص لذلك .

- ال يســـــــمح بالدخول لمنطقة العمل إال 
لألشخاص الذين لهم عالقة بإنجاز العمل 

فقط .

- قبل الشروع في الدخول إلى  منطقـــــة 

العمل يجب إرتداء المالبس الواقــــــــــية 
المخصصة .

- عند مغادرة موقع العمل يجب إخضـــــاع 
المســــــتخدمين للكشـــــــف عن احتمال 

التعرض السطحي للتلوث اإلشعاعي. 

- يجب خلع المالبس الواقية قبل الدخــول 

إلى المناطق اآلمنة (الغير مصنفة) .

- كل المعدات والعدد المســـتخدمة يجب 
إخضــــاعها للفحص للتأكيد على خلوها 
من التلوث وذلك قبل الدخول بها  إلـــــى 

المناطقاآلمنة (الغير مصنفة).

٣٢٨٦ تحـــذيـــر

- غسل العيون بالكثير من الماء تحت ضغط منخفض لمدة 15 دقيقة على األقل.
-  في حالة مالمسة الجلد يتطلب غسل المنطقة المعرضة بالصابون والمياه.

- اتخاذ اإلحتياطات لمنع وصول المواد الملوثة باإلشعاع إلى مسالك الجهاز الهضمي.

جسيمات آلفا : استنشاق هذه الجسيمات هو المسار الرئيسي للتعرض 
المباشر ألخطار هذا اإلشعاع الذي ال يخترق المالبس.

 جســـيمات بيتا : يمكنها الدخول إلى أجســــامنا عبر االستنشــــاق أو عبر 
إمتصـــاص الجلد لها أوعبر مســـالك الجهاز الهضــــمي، و يتطلب الحماية من 
جســــــــيمات بيتا استخدام واقي من األلومنيوم وقفازات جلدية أو بالستيكية 

مدعمة بمادة البولي كاربونيت لحماية الجسم ومنع  إمتصاص األشعة .

  أشعة جاما : أشعة جاما يمكنها النفاذ عبر أجسـادنا  لذا يسـتوجب التصـدي 
لها باستخدام مالبس واقية يدخل في تركيبها الرصاص.

اإلسعافات األولية في الحاالت الطارئة :

منطقـة إشعــاع
محصــورة

یمنع الدخـــول
لغیر المخولین
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