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Woolworths Group Limitedمرحبًا بكم في 
.بوضع السالمة والصحة والرفاهية في صميم ما نقوم به Woolworths Group Limitedتلتزم 

وظفي الشركة بتحديد وتوثيق هذا التوجيه بهدف توفير معلومات متسقة عن السالمة والصحة للمقاولين، بما في ذلك التجار وم Woolworthsقامت 

 Woolworths Groupوقبل الشروع في العمل في مواقع . واالستشاريين والممثلين والمدربين والمقيمين وغيرهم من مقاولي األدوات
Limited،عة من الضروري إتمام هذا التوجيه عبر اإلنترنت، واإللتزام بقوانين الصحة والسالمة واللوائح وقواعد الممارسة ومعايير الصنا

.واعتماداتها

.بمراقبة التزام المقاول وأدائه من خالل المراجعات المستمرة Woolworths Group Limitedستقوم 

مجموعة خرى لقد يؤدي عدم االلتزام بالمتطلبات المفصلة في هذا التوجيه إلى استبعادك  أنت وشركتك من الموقع واحتمالية عدم القيام بأية أعمال أ

Woolworths Group Limited.



Woolworths Group Limitedمرحبًا بكم في 
.بوضع السالمة والصحة والرفاهية في صميم ما نقوم به  Woolworths Group Limitedتلتزم مجموعة 

، تدعو مجموعة  (أي عدم وجود ضرر على شعبنا وبيئتنا ومجتمعنا)من أجل إقامة شراكة معك في رحلتنا إلى الغاية والوجهة الصفرية 

Woolworths Group Limited   المقاولين إلى تقديم تعليق أو مالحظات فيما يتعلق بهذا التوجيه إلى ممثل مجموعةWoolworths 
Group Limited.

الذين يطلبون بطاقات بالستيكية  Trolley Collection and Cleaning Contractorsفي نهاية هذا االستقراء ، بمجرد اجتيازك ، باستثناء 

يجب تقديم هذه . ، سيتم منحك خيار طباعة بطاقة تعريفية على الورق أو حفظ نسخة من البطاقة إلكترونيًا على هاتفك المحمول الهاتف أو الجهاز

.Woolworths Group Limitedالبطاقة عند تسجيل الدخول في مواقع 

.طلب بطاقة مطبوعة فقط وتقديمها إلى الموقع  Trolley Contractorsسيتوجب علي مقاولي العربات 

.والشركات التابعة لها Woolworths Group Limitedينطبق هذا التوجيه على 



سياسة السالمة والصحة
:سياستنا

بوضع السالمة   Woolworths Group Limitedتلتزم مجموعة 

ا مهًما في فرديًا وجماعيًا نلعب دورً . والصحة والرفاهية في صلب ما نقوم به

.الوفاء بهذا االلتزام

هدفنا هو توفير أعلى مستوى من الحماية ضد الضرر الناشئ عن مخاطر

.السالمة والصحة والرفاهية  قدر اإلمكان

 Woolworths Groupلقراءة سياسة السالمة والصحة لمجموعة 
Limited- انقر هنا

http://wowcontractor.com.au/wp-content/uploads/sites/9/2016/09/Woolworths-Group-Safety-and-Health-Policy-v4-June-2016.pdf


المتجر/ الوصول إلى الموقع 
يتعين على مقاولي ومقدمي الخدمات تقديم تقرير إلى مكتب خدمة المواقع، Woolworths Group Limitedعند الوصول إلى مواقع مجموعة 

.أو مكتب االستقبال أو األمن

.وقعسيتوجب عليك تسجيل الدخول إلى دفتر الزوار أو التسجيل في مكتب االستقبال وإظهار ملصق أو عالمة الزوار أثناء تواجدك في الم

.عند تسجيل الخروج أو إعادة العالمة إلى مكتب االستقبال" الزائر"يجب إزالة ملصقات 

Examples of a Supermarket 
“Visitors Sticker”



المتجر/ الوصول إلى الموقع 
:تنطبق بعض االستثناءات وهي

ملصقات "التوقيع في دفتر الزوار ولكن ليس من الضروري ارتداء  Trolley Collection Contractorsيتوجب علي مقاولي جمع العربات • 

".الزوار

".ملصق الزوار"مقاولي النظافة والنفايات ال يحتاجون تسجيل الدخول في دفتر الزوار وال يُطلب منهم ارتداء • 

Examples of a Supermarket 
“Visitors Sticker”



قبل بدء العمل
.المدير المناوب قبل بدء األعمال/ وتصريح العمل وتوقيعك وتوقيع مدير الموقع " نموذج سلطة العمل"بناًء على نوع العمل الذي ستقوم به، قد يلزم إكمال 

.الخدمة من خالل هذه العملية عند الحاجة/ سيرشدك مدير الموقع 

:تصاريح طريقة العمل اآلمن أو تحليل السالمة الوظيفية هي

.أن تكتمل لجميع األعمال• 

.وكيفية القيام بها( المهام)تضمين وصف للمهمة • 

.موقعالسيطرة على المخاطر فيما يتعلق بالمهام وأي مخاطر قد تكون فريدة من نوعها لهذا ال/ وتشمل تقييم المخاطر لتحديد المخاطر والقضاء " مهمة محددة"أن تكون • 

".عالية المخاطر"أو تعتبر " تصريح عمل"قبل بدء أية أعمال تتطلب " المدير المناوب/ مدير الموقع "تقديمها إلى • 

.عالية الخطورة" الغير"المدير المناوب للموقع بناًء على طلب األعمال / إتاحتها للمدير • 

.االمتثال عند القيام بأعمال• 

.



.تابع قبل بدء العمل
.عندما يتعذر إصدار تصاريح طريقة العمل اآلمن أو تحليل السالمة الوظيفية للعمل ذي الخطورة العالية، قد ال يُسمح ببدء العمل

لى سبيل عند االقتضاء، ينبغي إيالء االعتبار لسالمة العمالء، ع. يجب أن تراعي تصاريح طريقة العمل اآلمن الحماية من المخاطر لعمالئنا: مالحظة

.المثال الالفتات والمتاريس ومنع الدخول غير المصرح به، الخ



توجيه مقاول السالمة والصحة والبيئة

الصحة والسالمة . توجيه مقاول السالمة والصحة والبيئة

لقسم ا-المهنية العامة والتنظيف، باإلضافة إلى جمع العربات 

الثاني
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المخاطر والحوادث
المخاطر

".أي شيء يمكن أن يسبب إصابة أو مرض أو أضرار للناس أو النبات أو البيئة"الخطر هو 

.ألعمالل بدء ايتم توثيق المخاطر التي تم تحديدها قبل أو أثناء األعمال في تصاريح طريقة العمل اآلمن الخاصة بك وإزالتها أو السيطرة عليها قب

ة  المدير المناوب إلى أي مخاطر متعلقة بسالمة الموقع وأية مخاطر عالية الخطر يجب رفعها إلى ممثل مجموع/ يجب لفت انتباه مدير الموقع 

Woolworths Group Limited.



األخطار والحوادث
الحوادث واإلصابات

ى ال إليجب اإلبالغ  عن الحوادث واالصابات والحوادث التي على وشك الوقوع، وكذلك المقاولين ومقدمى الخدمات المتورطين  والقائمين باالعم

.Woolworths Group Limitedالمدير المناوب أو ممثل مجموعة  / مدير الموقع 

. والمشاركة في أي تحقيق  طارىء Woolworths Group Limitedإصابة مجموعة / يتعين عليك المساعدة في إكمال نموذج تقرير حادث 
في   Woolworthsكما سيُطلب منك التعاون مع . وفي أعقاب أي حادث خطير قد تكون هناك حاجة لتقديم التقارير الخارجية إلى السلطة التنظيمية

.إكمال ذلك، إذا لزم األمر

مناطق عدم اإلزعاج

ر هذه المنطقة وتعتب. إذا كانت الحادثة خطيرة فسوف يتعين الحفاظ على المنطقة على النحو الذي يحدده المنظم لفترة من الوقت ألغراض التحقيق

.وقد ال تبدأ األعمال حتى يتم تطهيرها من قبل الهيئة التنظيمية" عدم إزعاج"منطقة 



األخطار والحوادث
اإلسعافات األولية

.المدير المناوب في تلبية احتياجات اإلسعافات األولية، إذا لزم األمر/ سيساعدك مدير الموقع 

المحدودة الوصول إلى معدات اإلسعافات األولية أو المسعفين المدربين أو الوصول   Woolworths Group Limitedيمكن لمواقع مجموعة  

.إلى العالج الطبي خارج الموقع

المدير / ع موقإذا كنت مصابًا في الموقع أو إذا أصيب أحد العمالء نتيجة للعمل الذي يتم القيام به، فأبلغه على الفور إلى أحد الموظفين أو مدير ال

.الذي سيتصل بأحد المساعدين أو يرتب الحضور في مركز طبي محلي Woolworths Group Limitedالمناوب أو الممثل الخاص بمجموعة  



االستعداد للطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية
االستعداد للطوارئ

ويتم عرض هذه المعلومات أو وضعها في كل موقع على لوحات . كل موقع لديه معلومات الطوارئ التي تحتاج إلى أن تكون على دراية بها

ويمكن . إلخالءوقد قام كل موقع بترشيح حراس مدربين خصيًصا لمساعدتك في حالة الطوارئ ولتوفير متطلبات ا. اإلشعارات وفي مخططات اإلخالء

.التعرف على الحراس بقبعات بيضاء أو خضراء أو حمراء

.أو اإلخالء، يجب عليك اتباع اإلرشادات المنطقية المقدمة/ خالل حالة الطوارئ و 

:معدات الحماية الشخصية هي

الخاصة التي يمكن استخدامها عند اإلشارة إليها بواسطة الفتات أو طلب وحدة تحكم الموقع أو عند تحديدها في تصاريح طريقة العمل اآلمن•

.بك

.أن تلبي المعايير األسترالية ذات الصلة والحفاظ عليها في حالة جيدة•

.أن يتم تزويد المقاول بالتدريب على  استخدامها  وفقًا لتعليمات الشركة  المصنعة•

.



االستعداد للطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية
:قد تكون العناصر التالية من معدات الحماية الشخصية مطلوبة، على سبيل المثال ال الحصر، بناًء على المهام المنجزة

سترة تحذيرية عاكسة للضوء / سترة ••

قفازات•

مالبس واقية•

نظارات حماية•

حماية السمع•

أحذية السالمة•

قبعة صلبة•

أقنعة•

مثل القبعات والقمصان ذات أكمام طويلة والسروال الطويل والواقي )الحماية من أشعة الشمس •

(الشمسي

إذا ُطلب منك الدخول إلى منطقة البناء، فستكون مطالبًا باإللتزام بمتطلبات معدات الحماية 

.الشخصية الخاصة بالمقاول الرئيسي أو مراقب الموقع



االستعداد للطوارئ ومعدات الوقاية الشخصية

سترة تحذيرية عاكسة للضوء

على سبيل المثال مراكز التوزيع  ، Woolworths Group Limitedبعض مواقع مجموعة  

رة محطات الوقود   وخدمة طلبات السيارة ومواقف السيارات، تم تحديدها على أنها تتطلب ست

.تحذيرية عاكسة للضوء

.يرجى التحقق من متطلبات الموقع قبل الوصول إلى الموقع



الفتات السالمة
مناطق الوصول المحظورة

المناطق  محظورة الوصول محددة بعالمات وال يجب دخولها دون  تصريح

.Woolworths Group Limitedالمدير المناوب أو ممثل مجموعة  / من مدير الموقع 

مين إذا ُطلب منك دخول منطقة   محظورة الوصول أو كان عملك في مكان بعيد جغرافياً أو في منطقة معزولة من الموقع، فأنت بحاجة إلى تض

.عناصر التحكم في المخاطر في تصاريح طريقة العمل اآلمن الخاصة بك

مناطق البناء

رئيسي أو مقاول اليتم اإلشارة بوضوح إلى مناطق التشييد مع اكتنازها بحواجز والفتات ولن يتم دخولها  دون اتخاذ الترتيبات المناسبة مسبقًا مع ال

.مراقب الموقع



اشارات السالمة
ويتم توفير الفتات لسالمتك ويجب  اتباعها في جميع  . Woolworths Group Limitedسترى مجموعة متنوعة من العالمات على مواقع مجموعة  

.األوقات

:الالفتة  مكّودة باأللوان على النحو التالي

.(طفايات الحريق وبكرات الخراطيم، إلخ)تشير إلى معدات الحريق العالمات الحمراء •

إلى أن معدات الحماية الشخصية اإللزامية مطلوبة عند دخول المنطقةالعالمات الزرقاء تشير •

.(محطات غسل العين ومعدات اإلسعافات األولية ومخارج الطوارئ، إلخ)مخصصة لمعدات الطوارئ العالمات الخضراء •

"بوق صوتي"هي عالمات تحذيرية، قد تشير إلى انسكاب أو أرضية رطبة أو مناطق العالمات الصفراء •

.إذا لم تكن متأكًدا مما تعنيه أي الفتة معينة لك Woolworths Group Limitedالمدير المناوب أو ممثل مجموعة  / يرجى التحدث مع مدير الموقع 



السقوط 
:يمكن الوقاية من إصابات االنزالق والسقوط من خالل

(.مثل الحفاظ على الممرات  خالية في جميع األوقات)التنظيف الجيد •    

.اإلبالغ عن المخاطر•

.ارتداء المالبس المناسبة إلنجاز المهمة•

.الممارسات الجيدة للمهام اليدوية •

.مسك الدرابزين أثناء استخدام الساللم•

.

•.

.التنظيف هو مسؤولية الجميع، ومعًا يمكننا جميعًا إحداث تغيير



.تابع السقوط
:إذا رأيت شيئًا قد يؤدي إلى االنزالق أو السقوط، فال تمشي بجواره افعل شيئًا حيال ذلك، مثل

إصالح أو عزل المشكلة، و•

.المدير المناوب حتى نتمكن من اتخاذ اإلجراء المناسب/ اإلبالغ عن المخاطر إلى مدير الموقع •

عندما يكون هناك خطر أن تسقط من مستوى إلى آخر أو عندما يكون هناك خطر من سقوط  شىء ما وإصابة شخص آخر، عليك تضمين عناصر

.التحكم في المخاطر في تصاريح طريقة عملك اآلمنة

.المدير المناوب/ إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فيرجى التحدث إلى مدير الموقع 



المهام اليدوية

اآلمن الخاصة يجب تحديد المهام اليدوية وتوثيق استراتيجيات التحكم في تصاريح طريقة العمل

.بك

رفع في يجب عليك التفكير فيما إذا كنت ستحتاج إلى مساعدة، أي أشخاص إضافيين أو معدات

.أي مهام محددة قبل الوصول إلى الموقع



المهام اليدوية

العمل في بيئة المكتب

، (ةمثل رفع المكاتب أو مشكالت اإلضاء)احتجت أي تغييرات أو تعديالت على محطة العمل / إذا كان لديك 

.فيرجى االتصال بفريق إدارة المرافق

.سيتم إجراء تقييم لمحطة العمل قبل إجراء أي تعديالت

.Woolworths Group Limitedإذا كان لديك أي سؤال، فيرجى االتصال بممثل موقع مجموعة  



توجيه مقاول السالمة والصحة والبيئة

جمع الصحة والسالمة المهنية العامة والتنظيف، باإلضافة إلى

القسم الثالث-العربات 
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المواد الكيميائية الخطرة
.دون موافقة مسبقة  Woolworthsيجب عدم إدخال المواد الكيميائية الخطرة في مواقع 

إذا لم تكن متأكًدا من وجود حاجة ضرورية إلى الحصول على موافقة بخصوص مواد كيميائية خطرة، فيرجى التحدث إلى ممثل مجموعة  

Woolworths Group Limited قبل الوصول إلى الموقع.

:إذا كنت بحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الخطرة في الموقع، فيجب أن

.خطورة ألداء المهمة" أقل"أو " غير"يتم تقييمها لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام مادة كيميائية بديلة •

.المتاحة في موقع العمل( سنوات5ال يتجاوز عمرها )ذات الصلة والحالية " أوراق بيانات السالمة"أن يكون لديك •

.ان يكون لديك استراتيجيات التحكم الموثقة في بيانات تصاريح العمل اآلمن الخاصة بك•



:المواد الكيميائية الخطرة يجب أن

.تُستخدم دون مخاطر على العمال والزوار والعمالء•

.تُخزنة بشكل آمن وحيث ال يمكن لألشخاص غير المصرح لهم الوصول إليهم•

.تُستخدم وتُخزن بعيداً عن الطعام•

.تكون آمنة من خطر السقوط أو اإلصطدام•

.تُصنف بشكل مناسب•

.عند صبها في حاويات، يجب أن تحتوي على  ملصقات ومعلومات األمان الصحيحة للمنتج المحدد في الحاوية•

.تستخدم وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وأوراق بيانات السالمة•

ات عليها المدير المناوب ووضع العالم/ الموقع بعد االستخدام كل يوم، ما لم يتم االتفاق المسبق مع مدير الموقع / يتم  إزالتها من المتجر •

.وتخزينها بشكل آمن

تابع المواد الكيميائية الخطرة



:عند القيام باألعمال التي قد يولد أبخرة خطرة أو غير مرغوب فيها يجب األخذ في اإلعتبار ما يلي

.االنتهاء من األعمال خارج ساعات العمل•

.استخدام معدات الوقاية الشخصية•

.طبيعية أو اصطناعية-التهوية •

Woolworths Group Limitedالمدير المناوب أو ممثل مجموعة  / موافقة مسبقة من مدير الموقع •

تابع المواد الكيميائية الخطرة



التسريبات

أو الممثل المدير المناوب للموقع/ إذا تسببت في حدوث تسرب أو واجهته، فقم بمنع انتشاره وحذر أي شخص قد يكون في خطر واتصل بالمدير 

ي إذا كانت أعمالك تزيد من احتمال التسرب، فأنت بحاجة إلى تضمين استراتيجيات التحكم ف Woolworths Group Limitedلمجموعة  

.المخاطر في تصاريح طريقة عملك اآلمنة

مصارف مياه األمطار

.ال تستخدم مصارف مياه األمطار لغسل النفايات أو التخلص منها

 Woolworthsالمدير المناوب أو ممثل   / في حالة حدوث تسرب، يجب حماية مصارف مياه األمطار عبر تغطيتها وإخطار مدير المتجر 
Group Limited المدير المناوب للموقع أو ممثل مجموعة  / إذا كنت تشك في حدوث تلوث بيئي ، فاتصل بالمدير . على الفورWoolworths 

Group Limited  على الفور.

تابع المواد الكيميائية الخطرة



:الوحدات والمعدات المستخدمة من قبل المقاولين  يجب ان تكون 

.في حالة جيدة•

.تُحفظ وتشغل وفقا للمعايير األسترالية أو غيرها ذات الصلة•

.مناسبة لالستخدام  المعدة له•

.لديك سجالت  صيانة محدثة حتى تاريخه، بما في ذلك االختبارات الكهربائية ووضع العالمات•

.آمنة عندما ال تكون قيد االستخدام، لمنع الوصول أو االستخدام غير المصرح به•

.يديرها أشخاص مدربون ومرخصون ومختصون•

.يتم تحديد مخاطر الوحدات والمعدات وإزالتها أو التحكم فيها في تصاريح طريقة العمل اآلمنة الخاصة بك

المعدات و المواد



يجب ترك الجهاز بطريقة آمنة استعداًدا لالستخدام التشغيلي ، Woolworths Group Limitedعند الصيانة أو العمل على معدات مجموعة  

المدير / إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فاتصل بالمدير  .Woolworths Group Limitedوال يتم استخدام وحدات ومعدات مجموعة  . العادي

.Woolworths Group Limitedالمناوب للموقع أو الممثل لمجموعة  

المدير / ع إذا لم يكن هذا األمر عمليًا، فناقش األمر مع مدير الموق. يتم استخدام أي معدات قد تسبب مستويات عالية من الضوضاء خارج ساعات العمل

.Woolworths Group Limitedالمناوب أو ممثل لمجموعة  

.ال يجب ترك المتدربين او المبتدئين دون إشراف

وصيلها عن طريق تعليك دائًما مراعاة السالمة الشخصية . توفر معظم المواقع عموًما   اجهزة تعمل بالتيار المتبقى ومنافذ األغراض العامة المحمية

.قبل تشغيل منافذ األغراض العامة، وقم دائًما بإغالق منافذ األغراض العامة قبل إزالة القابس

تابع الوحدات والمعدات



الخطر وعالمات خارج نطاق الخدمة

وضع أو إزالتها، إال من قِبل المقاول الذي قام بعملية الصيانة وقام ب" خارج الخدمة"أو عالمة " خطر"يجب عدم استخدام المعدات التي تحمل عالمة 

.العالمة حتى يتم اإلنتهاء من أعمال الصيانة وإعادة المعدة للعمل

موقع لى التعد إزالة العالمة من قِبل مقاول إصالح آخر مقبواًل بعد التشاور مع الشخص المذكور اسمه على العالمة، أو بعد التشاور مع المشرف ع

.للتأكد من أن الجهاز قد تم إصالحه وأنه آمن لالستخدام

تابع الوحدات  والمعدات



األسبستوس

.ي أي عملفي الموقع وسيتم فحصها من قبل المقاول قبل البدء ف( الحرير الصخري)تتوفر سجالت األسبستوس 

.الموقع يحتوي على األسبستوس/ يتم تسمية مناطق محددة داخل المتجر 

.يمكن فقط للمقاولين المرخص لهم بشكل مناسب أداء العمل على مواد تحتوي على األسبستوس

المرافق وقواعد الموقع األخرى



إدارة المرور

:يجب مراعاة متطلبات إدارة المرور في جميع األوقات بما في ذلك

.جميع حدود السرعة وتدفقات حركة المرور وغيرها من القواعد المحددة إلدارة حركة المرور واإلشارات•

.يتم تجميد المركبات قبل التحميل أو التفريغ•

.ألخرىمواقف السيارات مسموح بها فقط في أماكن وقوف السيارات المخصصة، ولن يتم التسامح في حالة وقوف السيارات في المناطق ا•

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



حركة المشاة

.يتم استخدام مناطق المشاة المحددة، Woolworths Group Limitedعند التنقل  حول مواقع مجموعة  

.دعند العمل في المعدات أو نقلها بالقرب من المشاة، يجب  االخذ باالعتبار وضع الحواجز لمنع االتصال غير المصرح به أو غير المقصو

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



التنظيف والتخزين

تخلص من كما يجب عدم ال. ويتم إزالة النفايات والخردة من الموقع يوميًا أو بشكل متكرر إذا لزم األمر. مناطق العمل يجب أن تبقى نظيفة ومنظمة

بناًء . نظيميةتطلبات التالبضائع الخطرة والمواد الكيميائية الخطرة بشكل عام في صناديق النفايات، حيث يجب إزالتها من الموقع والتخلص منها وفقًا للم

..أو الشهادات/ على نوع النفايات  قد يتم طلب إثبات طرق التخلص و 

.دو يمكن استخدام النتائج لتحديد التخصيص المستقبلي للعقو.ستخضع مناطق عمل المقاول للتفتيش المنتظم لسالمة التنظيف

العمل في الهواء الطلق أو في الظروف الحارة

.عند العمل في الخارج، يرجى  االخذ فى االعتبار استخدام واقي من الشمس  وشرب المياه وأخذ فترات راحة منتظمة في الظل

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



سالمة الغذاء

لمتطرفة قد يشمل ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، الكسر والظواهر ا. عند العمل داخل وحول الغذاء ، يجب توخي الحذر لمنع الضرر أو التلوث

 Woolworthsالمدير المناوب أو ممثل لمجموعة  / إذا كنت تعتقد أنك قد تكون  لوثت االغذية ، فتحدث إلى مدير الموقع . في درجة الحرارة
Group Limited.

:والتي قد تشمل" الطعام للبيع"يجب مراعاة النظافة العامة والنظافة في جميع األوقات عند العمل في مناطق 

األحذية•

القبعات/ شباك الشعر •

اغسل يديك•

تغطية أي مجوهرات مكشوفة/ إزالة •

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



المطابخ وغرف طعام

المدير المناوب أو الممثل  لمجموعة / يمكن  لمدير الموقع  Woolworths Group Limitedتتوفر التسهيالت في مواقع مجموعة  

Woolworths Group Limited تزويدك بمزيد من المعلومات.

المراحيض

ت إلى مدير ويجب أن تظل جميع المرافق المقدمة نظيفة ومرتبة وأن يتم اإلبالغ عن أي مشكال. المواقع/ تتوفر مرافق المراحيض في معظم المتاجر 

.Woolworths Group Limitedالمدير المناوب أو الممثل الخاص بمجموعة / الموقع 

زوار وأطفال المقاول

.عند العمل كمقاول، ال يُسمح ألطفالك وحيواناتك األليفة بالتواجد بالموقع معك أثناء قيامك باألعمال

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى



األمان

 Woolworths Groupال يتدخل المقاولون تحت أي ظرف من الظروف في أية وحدات أو معدات أو مرافق أو مرافق تابعة لشركة مجموعة  
Limited ،ما لم يُصرح لهم بإجراء إصالحات أو صيانة.

.Woolworths Group Limitedيجب ارتداء لباس الشركة أو بطاقة الهوية إذا تم االتفاق بين شركتك و مجموعة 

.تستخدم الدوائر التلفزيونية المغلقة Woolworths Group Limitedيرجى العلم أن مواقع مجموعة

.هذا الجهاز مطلوب لحماية العمال والعمالء ولضمان سالمتهم وأمنهم وكذلك أمن الموقع. معدات المراقبة بالفيديو

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



إدارة المركز

في أي مكان يتم القيام ببعض األعمال خارج . عبر هذا المستند Woolworths Group Limitedيتم تحديد متطلبات العمل في مواقع مجموعة  

أو اذا ما كانت هذه األعمال ستؤثر على المناطق الخارجة عن سيطرة مجموعة   Woolworths Group Limitedمجموعة  

Woolworths Group Limited ،عندئٍذ يجب استشارة المركز قبل بدء األعمال.

يبات السباكة مثل تكييف الهواء،  شبكة مرشات لمقاومة الحريق، وأنظمة الكشف عن الدخان   وترك)العمل الذي قد يؤثر على البنية التحتية للمركز 

.يجب القيام به فقط بعد الحصول على إذن مسبق من إدارة المركز( وما إلى ذلك

.قد يُطلب من المتعاقدين أيًضا القيام بعملية التهيئة الخاصة بإدارة المركز وااللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة الخاصة بهم

تابع المرافق وقواعد الموقع األخرى 



:بتوفير مكان عمل خاٍل من  Woolworths Group Limitedتلتزم مجموعة 

التنمر•

المضايقة•

التحرش الجنسي•

التمييز غير القانوني•

التعرض وااليذاء•

عنف•

.تقع على عاتقك مسؤولية التعامل بكرم واحترام مع اآلخرين

 ً سيتم ل،  بالعمأي مقاول يرتكب أو يهدد بارتكاب فعالً ينتهك سياسة مكان العمل المحترم تجاه أي شخص أو ممتلكات أخرى في العمل، أو حدثاً متعلقا

ً استبعاده من الموقع  .ومراجعة العقد المستقبلي،  باإلضافة إلى إمكانية أخذ أية جزاءات مدنية أخرى أو عقوبة جنائية إذا كان ذلك مناسبا

الحفاظ على مكان عمل محترم



الحفاظ على مكان عمل محترم
أمثلة ما هو الفعل

لغة أو تعليقات مسيئة أو مهينة أو  عدوانية، نشر معلومات

مضللة أو شائعات، السلوك الذي يستخف أو يهين

ير يتكرر التنمر في مكان العمل وهو سلوك غ-

معقول موجه نحو شخص أو مجموعة من 

األشخاص، مما قد يشكل خطراً على صحتهم 

التنمر قد يكون مقصود او غير .  وسالمتهم
.مقصود

التنمر 

و تعليقات أو نكات مسيئة أو مهينة، إرسال أو عرض الصور أ

سائل بما في ذلك عن طريق الهاتف أو على و)الرسائل المسيئة 

(التواصل االجتماعي

المضايقة هي أي سلوك غير مدعو أو غير 

اقل  مرغوب فيه أو غير  متبادل  يعتبره شخص ع

و انه يؤدي إلى إذالل شخص آخر أو اإلساءة إليه أ
.إحراجه أو تخويفه

المضايقة 

بما في ذلك)إرسال أو إظهار أو طلب صور أو رسائل جنسية 

ت أو ، تعليقا(عبر الهاتف أو على وسائل التواصل االجتماعي

ية أسئلة غير مرحب بها حول مظهر الشخص أو أنشطته الجنس

أو حياته الخاصة

ه التحرش الجنسي هو أي سلوك غير مرغوب في

أو غير  مرحب به أو غير متبادل ذي طبيعة 
.جنسية يسيء أو يهين أو يخيف

ي التحرش الجنس



الحفاظ على مكان عمل محترم
أمثلة ما هو الفعل

الجنس أو الحالة الزوجية أو العالقة أو الحمل أو اإلرضاع من 

رة، الثدي أو الحالة األبوية أو مسؤوليات مقدمي الرعاية أو األس

مييز الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحالة الجنسية أو الت

الجنسي، العرق أو اللون أو النسب أو الجنسية أو األصل أو

العرق أو الدين

خص التمييز غير القانوني هو حيث تتم معاملة ش
.ة قانونيةبصورة أقل تفضياًل بسبب خاصية حماي

التمييز غير 
القانوني  

يئة تقديم تعليقات مهينة، تجاهل أحد أعضاء الفريق أو خلق ب

عمل معادية

لبًا تعني  التعرض وااليذاء معاملة شخص ما س-
.ألنهم تقدموا أو شاركوا في شكوى

ء التعرض وااليذا

العنفاللكم أو الدفع أو القتال أو أي عنف جسدي آخر، تهديدات ب العنف



المخدرات والكحول والتدخين

كما لن يُسمح ألي  .Woolworths Group Limitedال يُسمح ألي شخص أن يكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات في موقع مجموعة  

منطقة  Woolworths Group Limitedوتوفر بعض مواقع مجموعة  . شخص يُشتبه في أنه تحت تأثير الكحول أو المخدرات بالبدء في العمل

.مخصصة للتدخين

ساعة بعد 12ة يمكن أن تؤثر بعض األدوية على الحكم الفردي وعادة ما تحمل تحذيرات على العبوة، على سبيل المثال ال تقم بتشغيل المعدات لمد

.المدير المناوب/ يجب توخي الحذر واإلبالغ عن أي مخاوف إلى مدير الموقع . تناول هذا الدواء

مخدرات أو بمراجعة العالقة التعاقدية المستمرة حين يُشتبه في أي مقاول يخضع لتأثير ال Woolworths Group Limitedسوف تقوم مجموعة  

..الكحول

المخدرات والكحول



.أخرىاعتبارات تحدد النقاط التالية العواقب التي ستنطبق على المقاول لعدم االمتثال، وسيتم تطبيقها عند تقييم شدة وتكرار عدم االمتثال ضمن

:يتم سرد العواقب حسب ترتيب الخطورة

وبة تضع التحذيرات عبارة عن إشعارات شفهية أو مكت.المتعاقدة( الشركات)أو الشركة / و ( األفراد)إصدار إشعار تحذير بشأن انتهاك للفرد .1

تصعيد قد يؤدي تحذيران تم إصدارهما خالل فترة ثالثة أشهر إلى ال. المتعاقدة في إخطار بحدوث انتهاك( الشركات)أو الشركة / و ( األفراد)الفرد 

.التلقائي للعواقب المترتبة على    أو االنتهاك

.المرشح لفترة محددة من الوقت  Woolworths Group Limitedمجموعة  ( مواقع)التعليق من حضور موقع .2

 Woolworthsمتعاقدة بالحق في تسيير العمل في موقع مجموعة  ( شركات)أو شركة / و ( أفراد)التعليق هو التدبير المؤقت لعدم السماح لفرد 
Group Limited ، متعاقدة لفترة زمنية محددة( شركات)أو شركة / و ( أفراد)أو عدم إصدار وظائف في المستقبل لفرد.

عواقب االنتهاك



.محدد إلى أجل غير مسمى  Woolworths Group Limitedمجموعة  ( مواقع)مستثنى من حضور موقع . 3

ة  مجموع( مواقع)متعاقدة بالحق في تسيير العمل في موقع ( شركات)أو شركة / و ( أفراد)االستبعاد هو التدبير الدائم لعدم السماح لفرد •

Woolworths Group Limited ، متعاقدة طوال مدة العقد( شركات)أو شركة / أو عدم إصدار وظائف في المستقبل لفرد و.

.Woolworths Group Limitedإنهاء العقد مع إمكانية فرض قيود مستقبلية على أعمال المناقصات لمجموعة  . 4

عواقب االنتهاك



.نحن ملتزمون بفتح عالقات إيجابية مع جميع موردينا، Woolworthsفي 

لرفع ريةنحن ندرك أن المواقف قد تزداد عندما تشعر أنه ال يمكنك التعامل مع مشكلة مهمة معنا مباشرةً ، وحينما تفضل استخدام وسيلة مستقلة وس

. Woolworthsلهذا الغرض  وتستضيفه شركة خارجية ومستقلة عن  Supplier Speak Up Serviceلقد أنشأنا خدمة . مشكلتك

:لحلها ما يلي Supplier Speak Upتشمل القضايا التي يجب على المورد استخدام خدمة التعبير عن المشاكل 

االحتيال والرشوة والفساد والسلوك الذي يهدد اآلخرين، •

مخاطر قد توثر على سالمة الناس أو المنتج،•

خرق القانون بما في ذلك السرقة أو الممارسات التجارية غير المعقولة أو المنافية للمنافسة، •

االستخدام غير السليم للمعلومات السرية ، و•

.انتهاك حقوق اإلنسان وتدني األجور والعبودية الحديثة•

إذا كنت ترغب في - Supplier Speak Up Policyسياسة 
....إخبارنا عن مشكلة 



ى المدير التنفيذي أوالً، تحدث إلى مديرك التنفيذي، أو إذا لم يكن بإمكانك التحدث إل. توجد الكثير من العمليات واألشخاص الذين على استعداد لالستماع

.تحدث إلى مديره، أو في أي وقت تحدث إلى ممثل الموارد البشرية أو المختص المناسب على سبيل المثال منع الخسارة أو المخاطر والسالمة

ق فيها، يمكنك حقيإذا لم تتمكن من تصعيد مشكلة خطيرة من خالل العمليات العادية، أو كان لديك سبب قوي لالعتقاد بأن مشكلة تم اإلبالغ عنها لم يتم الت

.”Supplier Speak Up“الوصول إلى  خدمة 

من  Speak Upنحن ملتزمون بحماية مستخدمي خدمة  .Speak Upيمكنك اختيار عدم الكشف عن هويتك أو الكشف عن هويتك عند االتصال بخدمة 

.العواقب الضارة الناجمة عن إثارة أي مسألة

أو من خالل أرقام الهواتف المدرجة في  WoolworthsSpeakUp.Ethicspoint.comعلى   Speak Upيمكن االتصال بـخدمة التحدث 

(.1800-772-173أستراليا )هذا الموقع 

إذا كنت ترغب في إخبارنا عن - Supplier Speak Upسياسة 
....مشكلة 



توجيه مقاول السالمة والصحة والبيئة

الصحة والسالمة المهنية العامة والتنظيف، باإلضافة إلى جمع 

القسم الخامس-العربات 
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المحتويات



مقاولو جمع العربات



:  أثناء جمع ونقل  العربات، يتعين على المقاولين

حاوية األدوات تستخدم القفازات والمعدات المناسبة مع. أن يكونوا على دراية بالمحاقن المستخدمة  المتبقية في  العربات ومواقف السيارات•

.الحادة للتخلص منها

.ئة المحيطةأن يكونوا على دراية بحركات العمالء مثل داخل وحول مواقف السيارات عند دفع  العربات عبر المداخل وكن يقًظا واعيًا بالبي•

.يتم وضع جميع النفايات في وعاء النفايات المناسب. أن يقوموا بإزالة القمامة من العربات عند جمعها•

.المدير المناوب/ تتوفر حاويات األدوات الحادة وتعليمات االستخدام من  مدير الموقع : مالحظة

السالمة التشغيلية والعامة



:أثناء جمع ونقل  العربات، يتعين على المقاولين

.إلخ،MP3عدم استخدام األجهزة اإللكترونية مثل ؛ الهواتف المحمولة ومشغالت •

ة الشخصية معدات الوقاي/ ، يتعين على الموظفين تقييم المخاطر لتحديد المعدات ( الجداول وغيرها)عند إزالة العربات من المناطق الصعبة •

(.العربات)المناسبة وإذا كانت المساعدة مطلوبة قبل إزالة الترولي 

.المدير المناوب عن عالمات الخطر/ يجب عزل جميع العربات التالفة ووضعها في الحجر الصحي لإلصالح ، وإبالغ مدير الموقع •

.المدير المناوب/ تتوفر حاويات األدوات الحادة وتعليمات االستخدام من  مدير الموقع : مالحظة

السالمة التشغيلية والعامة



:عند نقل العربات، يجب االلتزام بما يلي

.عندما يكون السطح غير متساٍو أو مائاًل أو  خشناً أو ما إلى ذلك، يجب  اتخاذ قرارات حذرة•

.يحظر استخدامها"Oki" األشرطة المرنة مثل األشرطة . يجب تأمين العربات المتداخلة  باستخدام حبل أو حزام جلدي•

سالمة  جمع العربات



:عند نقل العربات، يجب االلتزام بما يلي

:الشخص جامع العربات

(.أو أقل   إذا تم تحديدها وفقًا لمتطلبات إدارة المركز)عربة أثناء تداخلها معًا 12يُسمح بالتعامل مع أكثر من •

ي المقدمة  يجب أن يقف الشخص ف". موفيت"عربة بحد أقصى في أي وقت أثناء استخدام آلة نقل تعمل بالطاقة على سبيل المثال آلة 20يمكن نقل •

.ليتحكم في العربات

.قد تمنع بعض المراكز استخدام  السيور المتحركة. عربات في وقت واحد5عند الضرورة لنقل العربات على  السير المتحرك ال يمكن نقل أكثر من •

:اثنين أو أكثر من جامعي العربات

(.أو أقل إذا تم تحديدها وفقًا لمتطلبات إدارة المركز)عربة أثناء تداخلها معًا 20يُسمح بالتعامل مع ما ال يزيد عن •

.يجب وضع  شخص في المقدمة واآلخر في  الخلف للتحكم في  تسلسل العربات•

إذا كان من الضروري نقل العربات على  سير متحرك ، فال يمكن ألكثر من عشر عربات•

يجب وضع  شخص في المقدمة وآخر في. يتم نقلها في أي وقت•

.قد تمنع بعض المراكز استخدام  السيور المتحركة. الجزء الخلفي  للتحكم في  تسلسل العربات•

تابع  اجراءات سالمة جمع العربات



:يتعلق ما يلي باستخدام الجرارات والمركبات األخرى المستخدمة في جر أو نقل العربات

:السائق / المشغل 

.المركبات وتسجيلها في الوثائق المناسبة/ يجب إجراء اختبارات السالمة قبل البدء في جميع المعدات •

.يجب أن يحمل سائق مركبة جمع العربات رخصة قيادة حالية مناسبة ويحمل ترخيصها  معهم في جميع األوقات•

.  ساعة داخل مواقف السيارات ومراكز التسوق  أو أقل حسب توجيهات إدارة المركز/ كم 10يجب أال تتجاوز سرعة مركبات التجميع •

.(سيتم مراقبة سرعة السيارة بشكل دوري عن طريق إدارة المتجر: مالحظة)

.يجب على المقاولين توفير وصيانة نظام أمان مناسب للسيارة•

ع هو مراعاة إن تقييم المخاطر الخاصة بالموق. يجب أن يتمتع سائقو المقاول برؤية كافية وخاصة عند الدوران أو  الرجوع للخلف أو ما إلى ذلك•

الضوابط المناسبة على سبيل المثال  محدد المواقع،  كاميرا الرؤية الخلفية، الخ

اجراءات سالمة مركبات الجمع



:يتعلق ما يلي باستخدام الجرارات والمركبات األخرى المستخدمة في جر أو نقل العربات

:المركبة

فاظ عليها وفقًا يجب أن تفي جميع المركبات المستخدمة لجمع العربات بمتطلبات النقل البري المحلية لتسجيل المركبات وأن يتم الح•

.لمعايير آمنة مقبولة

خاصة فيما يتعلق بأجهزة الحماية من االنقالب AS1636.1تلبية المعايير األسترالية  القياسية •

.يوجد بالمركبة مرايا  مناسبة للرؤية الخلفية•

.تحذير  مسموع اثناء الرجوع للخلف/ أن تكون مزودة بجهاز صفارة •

.يجب تنشيط  المصابيح التحذيرية الوامضة عند تفريغ العربات من المقطورة•

.يجب تشغيل المصابيح األمامية في جميع األوقات•

تابع اجراءات سالمة مركبات الجمع



:عند استخدام المقطورة، يجب على المقاولين

.عدم الركوب على المقطورات ويجب أن يتم نشر المقاطع بشكل مناسب لهذا الغرض•

.قلل من عدد العربات لتناسب التدرج المنحدر•

تأكد من أن الحمل وجميع العناصر األخرى مثبتة على المقطورة قبل النقل والتي تشمل السالسل والساللم والعربات، الخ•

سالمة المقطورة



:عند تفريغ العربات من المقطورات، يجب على مركبة جمع العربة
.أن تكون مطفأة•
.قم بإزالة مفاتيح اإلشعال•
.قم بإزالة مفاتيح اإلشعال•
.قم باستخدام فرامل اليد•
.قم بتنشيط  المصابيح  التحذيرية الوامضة•

:ال يجب غلق المناطق التالية
.معابر المشاة•
.مناطق للوقوف خاصة للمعاقين•
.مواقف السيارات الشاغرة•
.مراكز التسوق وغرف المصنع/ المخارج من مواقف السيارات / المداخل •
.أرصفة التحميل•
.مخارج الطوارئ•
.معدات مكافحة الحريق•

تفريغ العربات



.خالل فترات الطقس الرطب، يجب على جامعي العربات عدم حمل أو تتبع المياه في المتجر أو مركز التسوق

بة، واستخدام مثل وضع الحصير في المناطق المناس)يجب أن يتم ذلك عن طريق تنظيف سكب المياه على الفور وتركيب أدوات التحكم 

(.عالمات الحذر، إلخ

الطقس الرطب



ف اج موقيجب أن يتم تسيير دوريات مواقف السيارات والمناطق المرتبطة بها بشكل دوري حتى ال يتم ترك العربات في العراء،  او بارزة  من  سي

.العربات أو تترك بدون إدارة وبالتالي تصبح خطراً على العمالء والجمهور

.ائهةسيتم  استكمال عملية المسح للمركز والشوارع المحلية، للمحالت التجارية المنفصلة  في نهاية يوم  التداول التجارى لجمع أية عربات ت

مواقف السيارات



بدون المحدودة   Woolworthsعلى أي عربة من عربات مجموعة " الخطر"في مراكز التسوق التي تضم  سيور متحركة، يجب وضع عالمة 

.المدير المناوب/ وإزالتها من التداول وتوجيه انتباه مدير الموقع فرامل

.Woolworthsتتم إزالة عربات تجار التجزئة االخرى من ساحة عربات شركة 

:في الحاالت التي يمكن فيها نقل العربات عن طريق السير المتحرك، تسري القواعد التالية

موظف واحد في الخلف أو التحكم في سلسلة العربات، أو/ أكثر من خمس عربات في وقت واحد، مع وجود مقاول ال يمكن نقل •

/  ين متعاقد موظف واحد في المقدمة ويتم تعي/ يتم تعيين مقاول . موظفين/ أكثر من عشر عربات في وقت واحد بواسطة مقاولين ال يمكن نقل • 

.موظف في الجزء الخلفي يتحكم في سلسلة العربات

.قد تمنع بعض المراكز استخدام  السيور المتحركة

السيور المتحركة



.الركاب والمسافرين لنقل العربات، ولكن قد تضمن بعض مراكز التسوق بذلكعدم استخدام مصاعد يجب 

.في هذه الحالة، يتم استالم التفويض من مركز التسوق كتابيًا

مصاعد الركاب



ما هي العربة المقبولة وما هي العربة غير المقبولة؟

.نبقيها في الخدمة-العربة المقبولة 

.نزيلها من قافلة السيارات ونضع عالمة الخطر عليها ونعزلها في منطقة الحجر الصحي للصيانة-العربة غير المقبول 

(.أي وضع عالمة الخطر والعزل في منطقة خاضعة للحجر إلعادة التدوير)ليتم التخلص منها 

دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة



تابع دليل العربة التالفة


