
ألناس استغرقوا مؤخرا آانت هناك تقارير عن حوادث في صناعة النقل الجوي 
:وظيفة بالغة األهمية آان مطلوب منهم أداء النوم بينما في 

العاصمة الوطني في ، طائرتين هبطت في مطار ريغان  ٢٠١١مارس،  ٢٢يوم    
بسبب أن المراقب المراقبة إذن من برج حوالي منتصف الليل من دون واشنطن، 

.الجوي آان مستغرقًا في النوم

آان متعبا ، مراقب جوي آان يعمل في نوبة منتصف الليل ٢٠١١شباط  ١٩في    
مخالفة وغير قادر على البقاء مستيقظا، مما اضطر زميله لتولي وظائف متعددة في 

.لإلجراءات المتبعة

والتي ساعة في اليوم ،  ٢٤تعمل على مدار محطات العمليات الصناعية  معظم        
نوم ويمكن لجدول . بجداول روتينيةتلزم المشغلين للعمل طوال الليل، والعمل بالتناوب 

من الناس، مع إمكانية أن يكون سببًا لنعاس الكثير العمل في نوبات مضطرب ناجم عن 
في حالة تأهب أن يكونوا على موظفي التشغيل يجب . حدوث أخطاء تشغيلية خطيرة

!على االستجابة لمشاآل محتملة في أي وقت من النهار أو الليلوقدرة 

يجب أن . للحفاظ على اليقظة والحذر عند العمل ليال بهاهناك أشياء يمكنك القيام        
المسؤولية من أجل الحصول على قسط آاف من النوم الجيد وتتحمل المشكلة تدرك 

أيضا دور حاسم في التأآد من أن لها إدارتك . أثناء ساعات آنت بعيدا عن المصنع
.إليهتحتاج الذي الفرصة للحصول على النوم  لكتتيح جداول العمل 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
رسائل لألفراد العاملين في الصناعة

!بجداول دوريةتأآد من الحصول على نوعية جيدة بما فيه الكفاية من النوم عند العمل 

٢٠١١يوليو 
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أعمال النوبات

Beacon  والعبرية والهندية وااليطالية واليابانية والكورية والماليزية  والغوجاراتيةوالهولندية واالنكليزية والفرنسية واأللمانية واليونانية، الدانمرآية ، العربية ، الصينية، تتوفر باللغات األفريقيةعادة ما ،
.، والتايالندية والترآية والفيتناميةالتيلجووالفارسية والبولندية والبرتغالية والروسية واإلسبانية ، السويدية ،  والمهاراتية

:هذا العدد تحت رعاية

ماذا تستطيع أن تفعل؟
في أي وقت من الحوادث الصناعية الخطيرة يمكن أن تحدث 
دائما العاملين بنظام النوبات أن يكونوا يجب على ! النهار أو الليل
على االستجابة بطريقة فعالة للحوادث وقدرة في حالة تأهب 

   :ليًال الحوادث التي وقعت عن وهنا بعض األمثلة . المحتملة

الغازات السامة تسرب عن في بوبال، الهند  ١٩٨٤عام وقع 
  .التي قتل فيها اآلالف من الناس بعد منتصف الليل بقليل

آارثة تشرنوبيل النووية مع فقدان السيطرة  ١٩٨٦بدأت عام 
.صباحًا ١:٠٠حوالي الساعة وانفجار في 
فالديز ناقلة النفط أآسون التسرب النفطي من  ١٩٨٩وقعت عام 

وقت قصير من منتصف الذي تعرضت له بعد  اإلصتدامجراء 
  .الليل

) الصورة العلوية( ٢٠١٠في المياه العميقة األفقي وقع االنفجار 
شخصا وتسببت في أآبر تسرب نفطي في  ١١، التي قتل فيها 

.تقريبا مساًء ١٠تاريخ البحرية، في الساعة 

www.iomosaic.comwww.aiche.org/ccps

هل تعلم؟
موظفين المناوبات يواجهون  . ليس مصممون ألنماط غير منتظمة في النومالبشر 

يمكنك التقليل من . يمكن أن يسبب النعاس المفرطمتكررة في النوم الذي اضطرابات 
:بعض األمثلة . اآلثار

  
.من الحصول على ما يكفي من نوعية النوم في حين آنت بعيدا عن العملتأآد   •
ودون   مظلم وهادئ،  --تأآد من حصولك على مكان جيد للنوم أثناء النهار   •

.إزعاج   
.أخذ غفوة على الفور قبل أن تذهب للعمل  •
.في حالة تأهببقاءك العمل مع اآلخرين للمساعدة على   •
.بقدر اإلمكانأمشي وتحرك  -- آن عملي  •
الدراساتتظهر . متعبأن تكون يكون مرجح مملة أو صعبة عندما تخطط لمهام ال   •
.صباحا ٥-٤يكونوا عرضة للنعاس حوالي أن معظم العاملين في النوبة الليلية     
لديكقد يكون . مستيقظا، يجب استشارة الطبيبفي البقاء إذا آنت تواجه مشاآل •
.عالجهاحالة نوم يمكن    
حين يكون عملك ليًالتأهب لتكون في حالة البحث في اإلنترنت لمزيد من األفكار   •
.ومن خالل جداول دورية   

"السبعة النيام“ ١٤ألمانية من القرن لوحة 
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