
اإلرضار بالسمعة   تلف املعدات

السالمة عىل الطرق
بصفتك مشغل شاحنة، هل تقوم مبا يكفي لتجنب حوادث السري؟

حسب منظمة الصحة العاملية، تتسبب حوادث السري يف وفاة 1.35 مليون شخص تقريبا وتكلف معظم الدول %3 من اجاميل الناتج 

املحيل. ومعظم هذه الحوادث ميكن تجنبها.  ما هي الدروس املستفادة من ذلك؟

عىل الرغم من أن الحوادث تقع وأن بعض الحوادث قد تكون خارجة عن السيطرة، اال أن هناك اسرتاتيجيات ميكن شملها يف اجراءات ادارة 

املخاطر لديكم لضامن القيام بكل ما يف وسعكم للحد من الخسائر الناجمة عن حوادث السري عىل الطرق.

اإلصابات الجسدية

ترضر املمتلكاتارتفاع تكاليف التأمني

التلوث

تلف البضائع

ما هي املخاطر؟



كيف مينكك الحد من هذه املخاطر؟

االجراءات املوىص بها ملشغيل الشاحنات:

السري ببطء وثبات يقلل من املطالبات
السالمة أوال- ودامئا

تطبيق أفضل املامرسات
 •    تحقق من علم السائقني واملقاولني من الباطن مبسارك املقرتح 

والتزامهم به

•    تحقق من التزام السائقني بقواعد أوقات العمل وساعات القيادة 
املنطبقة

•    قم بوضع ونرش سياسة خاصة باملخدرات والكحول
•    ال ترصح بالتدخني يف مقصورات القيادة
•    قم بإجراء اختبارات الكحول العشوائية

•    تحقق من عدم استخدام سامعات الرأس أثناء القيادة
•    شجع السائقني عىل تقليل املحادثات اىل الحد األدىن وبجهاز يعمل دون 

استخدام اليدين فقط

•   ادرس وضع محددات الرسعة يف الشاحنات
•    ادرس التتبع باستخدام نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( لضامن 

االمتثال لتخطيط مسار العمل

•    ال تشجع عىل القيادة العنيفة مثل االقرتاب من املركبات مع عدم ترك 
مسافة أمان كافية أو اإلمياض أو التجاوز غري الرضوري أو املحفوف 

باملخاطر

•    تحقق من أخذ السائقني ألوقات اسرتاحة كافية من القيادة لتناول 
الطعام والرشاب 

•    شجع عىل اإلبالغ املنتظم- يواجه سائقوك ظروف الطريق بشكل مبارش

انتبه لعالمات التحذير
•   ال تقبل عروض الخدمات التي تبدو جذابة بتكلفة منخفضة 

•    كن حذرا من السائقني واملقاولني من الباطن الجدد- التحقق رضوري.
•    ال تقم بإجراء تغيريات مفاجئة وغري متوقعة عىل الخطة

•    ال تستخف بحواجز اللغة عند التواصل مع السائقني أو املقاولني من الباطن
•    ال تتجاهل عالمات إجهاد السائق/ املشغل أبدا

•    ال تضع التقيد بالجدول الوارد يف العقد كأولوية عىل السالمة

التخطيط
•   حدد الطرق عالية الخطورة 

•    خطط للتغريات املوسمية مع التدريب املناسب, املعدات وتعديل 
املسارات

•   خطط لتوقف الشاحنات يف مواقع آمنة لضامن الراحة الكافية
•    خذ بعني االعتبار رضورة تعيني سائقني اثنني لعمليات النقل و 

التسليم  التي يجب أن تتم ضمن وقت محدد وعىل مسافة بعيدة 

التحقق من املعدات
•    تحقق من الصيانة الالزمة لجميع 
املركبات وتحقق من عمل جميع 

األضواء ونظافتها قبل الرحلة 

•    تحقق من وجود ماء كاٍف لغسل 
الزجاج االمامي

•    تحقق من أن مرايا الرؤية الجانبية 
توفر رؤية محيطية كافية

•    يجب التأشري عىل املناطق العمياء 
إلعالم مستخدمي الطرق اآلخرين

•    تحقق من تركيب أجهزة اإلنذار عند 
رجوع املركبة إىل الخلف يف جميع 

املركبات
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تعليم السائقني
•    احرص عىل تدريب سائقيك عىل ما ييل وقم بإجراء اختبارات 

دورية:

      –  القيادة يف الظروف الجوية السيئة )الثلوج أو الرياح أو حتى 

ضوء الشمس الساطع(

      –  نقل البضائع الخطرة أو القابلة للكرس 

      –  تأثري الضغوط امليكانيكية الديناميكية عىل البضائع 

)التسارع/استخدام املكابح بقوة(

      –  تغيري املسارب بشكل آمن )تحقق من مرايا املركبة  فبل 

التأشري و اإلنعطاف( 

      –  الحفاظ عىل ظروف القيادة املثىل يف املقصورة )التهوية 

الجيدة والرتتيب( 

      –  تأثري األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية أو التي ترصف 

بوصفة طبية عىل قدرتهم عىل القيادة بشكل آمن

      –  املحافظة عىل مسافات آمنة بني مركبة السائق ومستخدمي 

الطريق اآلخرين

      –  أوقات توقف املركبة سواء كانت محملة أو غري محملة

      –  إشارات الطرق الرسيعة ذات الصلة

يت يت كلوب 

مدارمن قبل

 توماس ميلر

ملزيد من املعلومات

 riskmanagement@ttclub.com يرجى التواصل معنا عىل 

www.ttclub.com أو زيارة موقعنا اإللكرتوين


