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السادة مفوضي ومشرفي ومشغلي محطات الوقود

بعد التحية،،،

 المحالة إليكم والتي ما انفكت 2019 لسنة 7/8/9/10إلحاقا  لمنشوراتنا السابقة رقم 
تصدرها إدارة الشركة بشأن إتباع كافة القواعد وتعليمات المن والسلمة في محطات 

الوقود والتي ذكرنا من خللها جملة من الخطوات والتعليمات التي يجب إتخادها حفاظا  علي 
السلمة العامة داخل المحطة وسلمة العاملين بها وكذلك المواطنين حيث طلبنا منكم اللتزام 

بها والتقيد والعمل من خللها وهي كالتالي:

شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية

يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التزويد.. 1

يجب اللتزام بمنع التدخين علي كل من هو موجود داخل المحطة.. 2

يجب اللتزام بمنع إستعمال الهاتف النقال اثناء التعبئة.. 3

. يجب أن يتم إدخال مسدس التعبئة جيدا  داخل أنبوب خزان وقود السيارة عند التزود 4
بالوقود.

يجب عدم سكب الوقود علي أرض المحطة وسيارة المواطن.. 5

يجب عدم ثني خرطوم التعبئة أو شده أثناء عملية التزويد.. 6

ل يسمح للمواطن بتعبئة خزان سيارته بنفسه إل في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.. 7

يجب مراعاة التأكد من إغلق غطاء فتحه خزان السيارة بعد النتهاء من التعبئة.. 8

يمنع منعا باتا تعبئة الوقود أي كان نوعه في جالونات حفاظا  علي سلمة الجميع وتجنبا  . 9
لحالت حدوث حوادث الحرائق بإعتبارها من أشد الوسائل خطورة.

. إخلء موقع المحطة إخلء  تام من جميع المركبات قبل وصول شاحنات نقل الوقود 10
وقفل المحطة نهائيا  لحين النتهاء من عمليات التفريغ.

فصل جميع مصادر الطاقة الكهربائية والحرارية.. 11
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تجهيز معدات السلمة لمكافحة الحرائق بأماكن قريبة ومفتوحة والستعداد التام -12
لستخدامها عند الضرورة ووضعها في الماكن المخصصة لها بجانب كل مضخة.

التأكد من توصيلت تفريغ شحنة الكهرباء الساكنة بالشاحنات بملمستها للرض.-13

إرشاد سائق الشاحنة لنواع الوقود الموجودة بالخزانات الرضية تفاديا  لوقوع أي -14
خسائر واللتزام بالوسائل الرشادية الموضوعة علي أغطية الخزانات التي تبين نوع كل 

منتج.

إيقاف محرك شاحنة نقل الوقود أثناء تفريغ الوقود.-15

اللتزام بتدريب العاملين  في المحطة على كيفية استعمال اسطوانات الطفاء ومن -16
جهات معتمدة.

اللتزام بالكشف اليومي علي السطوانات والتأكد من صلحيتها بتعبئة النموذج المرفق -17
وإخطار الشركة بأية عيوب ظاهرة بها.

تعتبر التعليمات الصادرة أعله غاية في الهمية ويجب علي الجميع اللتزام بها، علي أن 
تتحمل المحطة المسئولية القانونية المترتبة عليها في حال أخللها بشروط السلمة العامة 

وتتحمل النتائج المترتبة علي ذلك بما فيها المسئولية الجنائية وقضايا التعويضات عن 
ل من أية إلتزامات  الضرار التي يمكن ان تلحق بأي طرف مهما كان، وتعتبر الشركة في حل

قانونية إذا ما خالفت المحطة التعليمات المحددة أعله متمنيين السلمة للجميع.

) المخصص لوحدة الطفاء بالشركة وعلي 0911226611يمكنكم التصال علي الرقم (
 ساعة للبلغ علي إي حوادث تحدث داخل المحطة.24مدار 

والسلم عليكم

أيمن عبد الباري طلحة
مدير مكتب السلمة المهنية والبيئة المكلف
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مع تحيات 

قسم العلم ومكتب السلمة المهنية والبيئة

شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية

https://www.sharara.com.ly/
https://www.facebook.com/shararaoil
https://twitter.com/Shararaoil
https://www.linkedin.com/company/shararaoil
https://www.youtube.com/channel/UCVwZ71fCHfCH4geChg9yMxQ
https://www.pinterest.com/shararaoil/
https://www.instagram.com/shararaoil/
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