سياسة السالمة والصحة المهنية في المدرسة

إننا ندرك مسؤولياتنا في تشكيل قيم أجيال المستقبل ،ونهدف إلى ضمان استدامة عملنا كمدرسة من خالل
الريادة الفاعلة في حماية صحة اإلنسان وسالمته؛ ولذلك فنحن ملتزمون بـ:
• تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة تجاه حماية صحة اإلنسان وسالمته.
• تقليل اآلثار واألخطار والمخاطر التي قد تنجم عن أنشطتنا وعملياتنا وتؤثر على السالمة والصحة المهنية.
• تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة من خالل التواصل الفعال والتشاور مع العاملين والطلبة ومتعهدي الخدمات
واألطراف المعنية المهتمة.
• تقديم التدريب المستمر على أنشطة الحفاظ على السالمة والصحة المهنية ذات الصلة.
• منع ما قد يؤدي إلى حدوث اإلصابات واعتالل الصحة.
• العمل على تحسين صحة وسالمة العاملين والطالب.
• االمتثال لجميع قوانين البيئة والصحة والسالمة ذات الصلة.
• توفير الموارد الكافية للحفاظ على بيئة صحية وآمنة.
• الحفاظ على البيئة الثقافية والطبيعية والمشيدة التي نعمل فيها وتحسينها.
• العمل على تحقيق التحسين المستمر في أدائنا الخاص بالحفاظ على السالمة والصحة المهنية.
تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين في المدرسة والطالب ومتعهدي الخدمات والزوار ويمكن االطالع على
هذه السياسة بسهولة من قبل جميع األطراف المعنية المهتمين.

د .شيرين جبران
مديرة المدرسة

(التوقيع)
(ختم المدرسة الرسمي)
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School OSH Policy
We recognize our responsibilities in shaping the values of future generations and aim to
ensure our sustainability as a school through proactive leadership in the protection of human
health and safety. Therefore we are committed to:


promoting a culture of responsibility and accountability toward protection of the
human health and safety;



minimising health and safety hazards and risks arising from our activities and
operations;



promoting awareness and encouraging participation through effective
communication and consultation with staff, students, contractors and concerned
stakeholders;



providing on-going training in relevant health and safety issues;



preventing injury and ill health;



enhancing the health and wellbeing of our staff and students;



complying with all relevant OSH legislation;



providing adequate resources to maintain a, healthy and safe environment; and



achieving continual improvement of our OSH performance.

This policy applies to all school employees, students, contractors and visitors and is readily
accessible to all interested stakeholders.
DR. SHEREEN GOBRAN
(insert signature)

(Official School Stamp)

School Principal
21 September 2016
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