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مقـدمــة
للدفــاع  العامــة  املديريــة  تســعى  هــدف  والســامة  مطلــب  األمــن 
املــدين إىل حتقيقــه ونشــره بــن املواطــن واملقيــم ، وخــر دليــل علــى ذلــك 
ــ�ة  ــة الوقائي ــة للتوعي ــا اإلدارة العام ــوم به ــي تق ــة ال ــات التوعوي احلم
والنشــرات  والصحفيــة  واإلذاعيــة  التلفزيونيــ�ة  الربامــج  خــال  مــن 
واملطبوعــات التثقيفيــة واإلرشــادية الــي تهــدف إىل توفــر ســبل األمــن 
أشــكالها  بكافــة  املخاطــر  وجتنــب  املجتمــع  شــراحئ  لكافــة  والســامة 
وأنواعهــا ، وذلــك بدعــم مــن والة األمــر الذيــن حيرصــون علــى رفــع 
مســتوى خدمــات الدفــاع املــدين ، لتبلــغ جميــع احنــاء هــذا الوطــن الغــايل.

والكتيــب الــذي بــن أيديكــم حيتــوي علــى مجموعــة مــن إرشــادات 
حتيــط  الــي  األخطــار  لتــايف  اتب�اعهــا  الواجــب  الســامة  وتعليمــات 

. باإلنســان 
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سالمة ذوي االحتياجات الخاصة
األخطار التي تهدد سالمة ذوي االحتياجات الخاصة

تمهيــد: يتعــرض ذوو االحتي�اجــات اخلاصــة ألخطــار مختلفــة نتيجــة 
ــهم. ــم بأنفس ــرة حاجاته ــاز ومباش ــم بإجن قيامه

لــذا جيــب أن يعــرف املعــاق تلــك األخطــار إمــا بالتدريــب أو باإلرشــاد أو 
بالتوجيــه مــن قبلــه هــو شــخصيا أو ممــن يســاعده يف مــكان تواجــده.

وهــذا يدعونــا على حث األســره واملؤسســات احلكومية اخلريــة واألهلية 
وغرهــا ممــن يعــى خبدمــة هــذه الفئــة الــي تتبــى هــذا املوضــوع والعمــل 
علــى إظهــاره إىل الواقــع للتعامــل معــه جبديــة ، فبالتوجيــه واالرشــاد الــذي 
يتطــرق لــه هــذا الكتيــب حتما ســوف خيفف مــن املشــكات واملخاطر الي 
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تتعــرض لهــا هــذه الفئــة، اإلهمــال ســيؤدي إىل فقــد أعــداد كبــرة منهــم 
املعوقــن وإحلــاق األضــرار بهــم، ولــو نظرنــا إىل اإلحصــاءات الرقميــة الــي 
ــل إىل  ــا تص ــم لوجدناه ــة يف العال ــات اخلاص ــبة ذوي االحتي�اج ــد نس ترص
10% مــن حجــم ســكان أي مجتمــع علــى أقــل تقديــر، ومعــى ذلــك أن العالم 
يضــم حــوايل 500 مليــون معــاق، أي أنــه مــن بــن كل مليــون مــن الســكان 

نتوقــع أن يكــون لدينــ�ا حــوايل 100.000 معــاق. 
ومــن املؤكــد أن حــوايل 16% مــن أســباب اإلصابــة اإلعاقــة ترجــع إىل 
احلــوادث واألخطــار الــي يتعــرض لهــا بعــض األشــخاص الذيــن ال 

يلقــون بــااًل لتعليمــات واشــراطات األمــن والســامة أو اهتمامــا. 
وتعتــرب األمــن والســامة هــدف تســعى املديريــة العامــه للدفــاع املــدين 
اىل حتقيقــه ونشــره بــن املواطنــن واملقيمــن مــن خــال برامــج التوعيــة 
باملخاطــر الــي قــد يتعــرض لهــا املجتمــع يف احليــاة اليوميــة لرســيخ 

ــاة. ــط احلي ــة مناش ــامة يف كاف ــات الس ــر متطلب ــوم توف مفه
يف  واملجتمــع  املــدين  الدفــاع  بــن  مشــركة  املســؤولية  أن  جنــد  وهنــا 
ــد ال تتوافــر  ــة ، والــي ق ــاج إىل رعايــة إضافي ــذه الفئــة الــي حتت خدمــة ه
لهــا عوامــل األمــن والســامة الذاتيــ�ة بالصــورة الــي يراهــا غرهــم مــن 
أفــراد املجتمــع ، لــذا قــام الدفــاع املــدين بإصــدار الحئــة )شــروط الســامة 
ــمو  ــن س ــرار م ــن( بق ــز املعاق ــا يف مراك ــب توفره ــة الواج ــبل احلماي وس
وزيــر الداخليــة رئيــس مجلــس الدفــاع املــدين رقــم 2/2/212 د ف وتاريخ 
1 هجــري ممــا قــد حيتــم التعــاون يف تفعيلهــا لتطويــر احلمايــة  ٤21/1/27
الازمــة لتلــك الفئــة لرعايــة أمنهــم وســامتهم بالتعليــم والتدريــب 
ــة  ــز الرعاي ــب ومراك ــد التدري ــره ومعاه ــن  )األس ــر م ــراف املباش واإلش

والتأهيــل . . (
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األخطار التي تهدد أمن وسالمة ذوي 
اإلحتياجات الخاصة:

أخطار الحريق
ــان يف  ــا اإلنس ــرض له ــد يتع ــي ق ــوادث ال ــر احل ــن أك ــق م ــرب احلرائ تعت
ــتودعات  ــع واملس ــازل واملصان ــق يف املن ــوادث احلري ــه كح ــه اليومي حيات

والســيارات وغرهــا.
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أخطار الطريق
مــع التقــدم الســريع يف هــذه احليــاة واعتمــاد اإلنســان الكبــر علــى 
الســيارة يف تنقاتــه داخــل املدينــ�ة وعنــد الســفر ، ومــع ازديــاد عــدد 
الســيارات  حــوادث  أصبحــت   ، الســكان  عــدد  بازديــاد  الســيارات 

الطريــق. حــوادث  يف  رئيســًا  ســبب�ًا  املختلفــة 
ومن أمثلة مخاطر الطريق: 

حوادث السرعة : الي تؤدي إىل اإلنقاب أو التصادم.	 
حـوادث اإلهمـال : مثـل عدم تغيـر اإلطارات، قطع اإلشـارات، 	 

عـدم تفقـد الكواحب، عـدم تفقد الماكينـ�ة وغرها.
حــوادث املشــاة : مثــل اإلســتعجال يف عبــور الطريــق ، عــدم 	 

التقيــد بإشــارات املشــاة وغرهــا.
 	 ، والتعليمــات  األنظمــة  مخالفــة   : الدراجــات  حــوادث 

وغرهــا. والســامة  احلمايــة  وســائل  لبــس  الســرعة،عدم 
حوادث الدهس.	 

أخطار الكهرباء
مــع تزايــد عــدد األجهــزة الكهربائيــ�ة داخــل املــزل وخارجــه واعتمــاد 
اإلنســان عليهــا بشــكل كبــر لتيســر أمــور حياتــه نتــج عــن ذلــك العديــد 

مــن املخاطــر مثــل: 
حــوادث الصعــق الكهربــايئ مثــل : ملــس األجهــزة الكهربائيــ�ة واأليــدي 

ــاء. ــه بالم مبلل
حوادث التحميل : مثل حتميل األفياش بأكر من جهاز يف آن واحد.
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حــوادث احلريــق مثــل: عمــل التمديــدات الكهربائيــ�ة أســفل الســجاد أو 
ــة  ــواد قابل ــا م ــي كله ــبي�ة وه ــواب اخلش ــبابيك واألب ــوف والش ــى الرف عل

ــعال. لإلش

أخطار الغاز
قــد ال خيلــو مــزل مــن وجــود اســطوانة أو تمديــدات للغــاز  تســتخدم يف 

الطبــخ لكــن يف املقابــل هنــاك اخطــار لهــذا الغــاز  منهــا: 
حوادث التسرب .	 
حوادث اإلنفجار .	 
حوادث احلريق .	 
حوادث اإلختن�اق .	 

أخطار المصاعد
الســكني�ة  املبــاين  الســريع يف  النقــل  مــن وســائل  أصبحــت املصاعــد 

مخاطرهــا:  ومــن  الشــاهقة  والتجاريــة 
حوادث التوقف املفائج. 	 
حوادث اإلختن�اق . 	 
حوادث سقوط الماكين�ة .	 
حوادث اإلحتجاز  .	 
حوادث انقطاع التي�ار الكهربايئ .	 
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أخطار التعثر والسقوط
كثــرا مــا تــؤدي األدوات واملعــدات املتن�اثــرة يف املــزل أو العمــل علــى تعــر 

املعاقــن بهــا، خاصــة فاقــدي البصــر ومــن تلــك املخاطــر مــا يلــي: 
حوادث التعر باألدوات واملعدات وألعاب االطفال .	 
حوادث السقوط من ارتفاع عال .	 
حوادث السقوط من السالم .	 
حوادث اإلنزالق .	 

أخطار الحروق
ــاس  ــارة او التم ــاه ح ــكاب مي ــق او انس ــادث حري ــة ح ــا نتيج ــدث دائم حت

ــار : ــك األخط ــن تل ــق وم ــايئ أو صواع كهرب
حوادث الصعق الكهربايئ .	 
حوادث انسكاب مياه حارة أو سائل األسيد.	 
حوادث الطبخ .	 
حوادث الصواعق .	 
حوادث األدوات الساخنة .	 

أخطار التسمم
حيدث التسمم عن طريق األكل أو الشرب ومن تلك األخطار ما يلي: 

حوادث التسمم الغذايئ .	 
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حوادث التسمم بمواد التنظيف .	 
حوادث التسمم بالغازات .	 
حوادث التسمم بالرصاص .	 

أخطار اإلختناق
ــه  ــن والدي ــة م ــرة يف غفل ــف خط ــاق ملواق ــل املع ــرض الطف ــا يتع ــرا م كث

ــي:   ــا يل ــار م ــك األخط ــن تل ــ�اق وم ــؤدي اىل االختن ت
حوادث اإلختن�اق عند الرضاعة .	 
حوادث اإلختن�اق عند النوم .	 
حوادث اإلختن�اق داخل الصناديق محكمة اإلغاق.	 
حوادث اإلختن�اق داخل األكياس الباستيكية.	 
حوادث اإلختن�اق بمرآب )كراج( السيارات.	 

أخطار األدوات الحادة
حيتــوي املــزل ومــكان العمــل غالبــا علــى أدوات حــاده، ففــي املــزل هنــاك 
ويف  الشــعر  وماســكات  والدبابيــس  واملقصــات  والشــوك  الســكاكن 

ــار   :  ــك االخط ــن تل ــا م ــص وغره ــع والق ــع آالت القط املصن
حوادث القطع بالسكاكن واألمواس واملقصات .	 
حوادث األلعاب احلاده واملدبب�ة .	 
حوادث انغاق األبواب .	 
حوادث البلع .	 
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سبل الوقاية والحماية من األخطار:
االنتب�اه واحلذر عند عبور الشوارع .	 
استخدام العصا للكفيف يف حالة السر بالشارع لتايف 	 

األماكن املكشوفة.
إعام الكفيف بمخطط املكان الذي يسكن فيه وما بداخله من 	 

أثاث وأبواب طوارئ وخافه .

التوعية الوقائية
سالمة ذوي11

االحتياجات الخاصة



للوقاية من احلرائق البد من تركيب أجهزة لكشف الدخان 	 
تصدر صوتا وأضواء منبهة عند حدوث احلريق. 

التدريب على كيفية استخدام الهاتف وطلب النجدة .	 
التدريب على اساليب الهروب عند مشاهدة اخلطر .	 
ختزين ارقام الطوارئ ليسهل عليهم طلبها عند احلاجة .	 
التدريب على كيفية استخدام وسائل النجاة .	 
عدم ترك شديدي اإلعاقة وحدهم .	 
ابعاد األدوات احلاده عن متن�اول األيدي .	 
عدم السماح لهم باستخدام أجهزة كهربائي�ة تشكل خطورة 	 

عليهم .
اجياد وسيلة تنبي�ه يستخدمها األبكم بين�ه وبن ذويه أو 	 

اجلهات ذات العاقة عند حدوث أي خطر. 
تّلقي التدريب�ات املستمرة عن األخطار وكيفية مواجهتها .	 
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متطلبات السالمة لذوي االحتياجات 
الخاصة من المجتمع: 

اهتمت الدوله حفظها هللا بسامة وأمن ذوي االحتي�اجات 	 
اخلاصة وتوفر كافة سبل الراحة لهم ومن ذلك: 

توفر مواقف خاصة لسيارات ذوي االحتي�اجات اخلاصة ,عند 	 
تصميم مباين حكومية يلزم األخذ يف عن االعتب�ار إجياد مدخل 

مخصص لعرباتهم.
عند مشاهدة ذوي االحتي�اجات يريد قطع الطريق يقف 	 

السائق حىت يمر املعاق .
حق ذوي االحتي�اجات يف احلصول على رخصة قيادة من الفئة 	 

األوىل والثالثة شريطة اجتي�ازهم الفحص العليم بعد جتهزي 
سياراتهم بتجهزيات خاصة مائمة، وبعد حصولهم على 
تقارير طبي�ه معتمدة تثبت قدرتهم على قيادة املركبات.

راجع نظام املرور الصادر عام 1391 هجري المادة )10( 	 
الفقرتن )أ،ب(.
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تخصيص األرصفة للفئات التاليه :
املشاة .	 
عربــات األوالد واملــرىض واملقعديــن املدفوعــة باأليــدي ، وحيظــر 	 

وضــع أي يشء علــى األرصفــة يعــوق ســر املنتفعــن بها. 
ــا يف 	  ــب توفره ــة الواج ــبل احلماي ــامة وس ــروط الس ــة ش الحئ

مركــز املعوقــن الصــادره عــن االمانــة العامــة للدفــاع املــدين 
1 هجــري / 2000 م الــي اســتن�دت للمــادة عشــرين مــن  عــام  ٤21

نظــام الدفــاع املــدين الســعودي الــآيت نصهــا: 
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الراخيــص  او  اخلاصــة  االحتي�اجــات  لــذوي  مراكــز  إنشــاء  جيــوز  )ال 
بإنشــائها أو توســيعها او ترميمهــا أو حتديثهــا قبــل أن يتــم تقديــم دراســة 
بأعمــال  املختصــة  اجلهــات  او  املكاتــب  أحــد  قبــل  مــن  معــدة  فنيــ�ة 
املديريــة  قبــل  مــن  املعتمــدة  احلريــق  ومكافحــة  واإلنــذار  الســامة 
ــات  ــات والتعليم ــزام باملواصف ــدى االل ــح م ــدين توض ــاع امل ــه للدف العام

الــوارده بهــذه الاحئــة( ، وقــد شــملت هــذه الاحئــة اآليت: 
شروط املوقع .	 
شروط مواد البن�اء والتجهزيات الداخلية .	 
مراعاة شروط ومتطلبات السامة واحلماية التالية: 	 
قاعدة الدراسة الفني�ة والورش واملختربات .	 
قاعة الطعام .	 
املطاخب واملطاعم .	 
السكن .	 
املمرات األرضية .	 
النوافذ.	 
شبكة االتصاالت .	 

ــات  ــن والعام ــب العامل ــرة تدري ــا العاش ــة يف مادته ــت الاحئ ــا الزم كم
يف مركــز املعاقــن علــى اعمــال الســامة واإلطفــاء واإلنقــاذ واإلســعاف 
مــن  واملعتمــدة  املختصــة  الســعودية  التدريــب  ومعاهــد  مــدارس  يف 
ــدين  ــاع امل ــد أو مراكــز الدف ــد معاه ــدين أو بأح ــاع امل ــة للدف ــة العام املديري

ــة . ــف المالي ــب التكالي ــة التدري ــة طالب ــل اجله ــى أن تتحم عل
ــا  ــن احلصــول عليه ــذه الاحئــة يمك ــات ه ــد مــن املعرفــة بمحتوي )وملزي
ــريب  ــد الع ــة النق ــي ومؤسس ــاد الوط ــة واالقتص ــروع وزارة المالي ــن ف م

ــة(. ــق اململك ــعودي بمناط الس
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واجبات المشرفين القائمين على رعاية 
ذوي االحتياجات الخاصة:

إن عمليــة اإلشــراف علــى رعايــة ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة رســالة 
ذات داللــة ســامية خــاف كونهــا وظيفــة مهنيــ�ة تعتمــد علــى الدراســة 
العلميــة ، فالــدور الــذي يقــوم به املشــرف جبانــب العلمية التربويــة يمثل 
مهمــة كبــرة اال وهــي زرع اساســيات الســامة كســلوك ينمــو مــع ذوي 
ــ�ه علــى العلــوم املختلفــة  االحتي�اجــات اخلاصــة جبانــب تعليمــه وتدريب
الــي جتعــل منــه مواطنــا حيظــى بمعرفــة مــا يــدور حولــه مــن أخطــار قــد 
تواجهــه يف حياتــه اليوميــة مــن خــال برامــج تهــدف اىل املحافظــة علــى 

ســامة ورعايــة ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة. 
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الرعاية األسرية في توفير األمن والسالمة 
لذوي االحتياجات الخاصة: 

للوالديــن دور هــام يف تربيــ�ة الطفــل مــن ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة 
مــن حيــث التنشــئة االجتماعيــة أو مــن حيــث تعليمــه وتدريبــ�ه ويف 
ــا  ــزه ، عندم ــعار عج ــدم استش ــى ع ــاعدته عل ــ�ه ومس ــا معاونت مقدورهم
ملواصلــة  حيويــًا  مصــدرًا  وتكــون  متكاملــة  األســرية  الرعايــة  تكــون 

اجتيــ�ازه للصعــاب الــي تواجهــه .
ومــن حيــث األمــن والســامة فــإن األســرة علــى عاتقهــا مســؤولية 
الــي  األخطــار   مــن  اخلاصــة  االحتي�اجــات  ذوي  مــن  أبن�ائهــا  حمايــة 
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حتيــط بهــم، فــدور األســرة هنــا عظيــم كونهــا اجلهــة األوىل الــي يمكــن 
مــن خالهــا ترســيخ مبــادئ الســامة مــن اخلطــر لــدى تلــك الفئــة 
بت�دريبهــم وتعويدهــم علــى اختــاذ تدابــر خاصــة تقيهــم الوقــوع بدائــرة 

ــا:  اخلطــر منه
ــض  ــول بع ــة ح ــات اخلاص ــن ذوي االحتي�اج ــم م ــم أبن�ائه ــب وتعلي تدري

األمــور الهامــه مثــل: 
استخدام املساحب.	 
 استعمال األجهزة الكهربائي�ة .	 
الكــريس 	  مــن  الســقوط  إليــه  )ويضــاف  الســقوط  حــوادث 

. دماغيــة(  تشــنجات  بنوبــة  اإلصابــة  عنــد  الســقوط   ، املتحــرك 
أخطــار ومشــاكل الطريــق) االنفــات واالنطــاق بســرعة مــن 	 

أيــدي األهــل ( .
 كيفية التعرف يف حال الفقدان أو الضياع يف األماكن املزدحمة . 	 
أخطار املطبخ )القدور الساخنة ، الكربيت ، األدوات احلاده(.	 
أخطــار ابتــ�اع املــواد الصغــرة أو وضعهــا باألنــف أو بعيــون 	 

اآلخريــن.
أخطار السخانات )فتح الصنبور الساخن(.	 
أخطار األفياش وإدخال األشياء بها .	 
ــاقها،اللعب 	  ــربها ، استنش ــامة )ش ــة الس ــواد الكيماوي ــار امل أخط

بهــا(.
تدريــب وتعليــم أبن�ائهــم مــن ذوي االحتي�اجــات اخلاصــة كيفيــة التصرف 

عنــد حــدوث خطــر، وذلــك بســرعة إخــاء املــكان أو طلــب االســتغاثة .
ــزة  ــن أجه ــيارة م ــزل والس ــامة يف امل ــن والس ــائل األم ــل وس ــر كام توف
كشــف الدخــان باإلضافــة إىل أخــذ احليطــة واحلــذر ومتابعــة كافــة 

حتــركات هــذه الفئــة بشــكل مســتمر .
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متطلبات السالمة في السكن الشخصي 
العائلي لذوي االحتياجات الخاصة :

ــة 	  ــديدة باحلرك ــات الش ــال ذوي اإلعاق ــماح لألطف ــب الس جتن
ــة . ــزل دون رقاب ــل امل داخ

وضع حواجز على جانيب السالم .	 
جتنب الزوايا احلاده باجلدران .	 
وضع دعامات جلميع األبواب لتكون دائما مغلقة.	 
عــدم إحــداث أي جتديــدات داخــل املــزل دون علــم أن كان بــن 	 

القانطــن مــن لديــه إعاقــة بصريــة.
عــدم تــرك الشــبابيك واألبــواب مفتوحــة وخاصــة املطلــة علــى 	 

الشــارع .
تصميــم دورات ميــاه خاصــة باملعوقــن يف املــزل حبيــث تصبــح 	 

احلركــة ســهله منهــا ولهــا علــى أن تــزود باألجهــزة اخلاصــة 
ــان. ــتخدامها بأم ــة اس ــهل عملي ــي تس ــاعده ال املس

باملــزل 	  لهــا  يتعرضــوا  ان  يمكــن  الــي  باألخطــار  تعريفهــم 
خصوصــا مــا يتعلــق باحلرائــق وأخطــار الكهربــاء واملنظفــات 

واملســاحب.  والســقوط 
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االجراءات اإلدارية للجهات المعنية بخدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة أثناء الرحالت 

والزيارات الخارجية: 

أواًل : قواعــد التصــرف قبــل الذهــاب للرحلــة او النشــاط 
الخارجي: 

جيــب معرفــة أســماء وعناويــن شــركات التأمــن املتعاقــدة مــع 	 
ســيارات النقــل .

جيب أن يرافق الرحلة أو النشاط مرشد صيح أو ممرض .	 
ــرر 	  ــق املق ــة يف املناط ــز الصحي ــن املراك ــن أماك ــؤال ع ــب الس جي

ــا . ــل به ــف وداوم العم ــام الهات ــزود بأرق ــا وال زيارته
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اذا أمكن مرافقة سيارة صغرة للحاالت الطارئة .	 
جيــب الــزود حبقيبــ�ة إســعافات أوليــة ومعلومــات عــن األدويــة 	 

الــي قــد يســتعملها بعــض املعاقــن .
جيــب أن يكــون لــكل طفــل ســجل صــيح ملعرفــة إذا مــا كان 	 

ممنوعــا مــن تنــ�اول بعــض األطعمــة أو ممارســة بعــض أنــواع 
الرياضــة مثــل الســباحة أو الركــض .

ثانيًا : قواعد التصرف السليم في الحافالت :                                                  
 االنتظار حىت وقوف احلافلة .	 
 يقف الشخص املسؤول عند باب الصعود خارج احلافلة .	 
 يقف مريب آخر داخل احلافلة عند باب الصعود .	 
 يفضــل أن يغلــق البــاب الثــاين يف احلافلــة ويكــون داخلهــا مــريب 	 

لتنظيــم عمليــة اجللــوس .
يتــم مراجعــة 	  األبــواب  انتهــاء الصعــود وقبــل إغــاق   عنــد 

. اصحابهــا  بوجــود  والتدقيــق  األســماء 
 بعد ذلك يتم قراءة أسماء الفريق املسؤول . 	 
 جيب عدم فتح النوافذ وعدم الوقوف أثن�اء سر احلافلة .	 
 انتظار احلافلة حىت تتوقف كليا قبل نزول أي فرد.	 
األنــوار 	  كانــت  اذا  إال  احلافلــة  يف  ليــًا  الطعــام  تنــ�اول  عــدم   

. مضــاءة 
 عــدم الــزول مــن احلافلــة مباشــرة لعــدم تعــرض األطفــال إىل 	 

تغــرات يف احلــرارة.
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ثالثًا : اختيار المكان المناسب: 
ــرح 	  ــال وش ــاط لألطف ــة أو النش ــة أو الزه ــدف الرحل ــد ه  حتدي

ــا . ــراب منه ــن االق ــرة والتحذيــر م ــن اخلط األماك
 التأكــد مــن جتهــزيات كل طفــل مــن قبعــه وثيــ�اب وطعــام وغــر 	 

 . لك ذ
 التأكد من حمل حقيب�ة اإلسعافات األولية .	 
جيب السر يف صف منظم وليس مجموعات .	 
الســر إىل املــكان املقصــود جيــب أن يكــون يف عكــس اجتــاه الســر 	 

حبيــث يســتطيع املســئول الــذي يســر يف املقدمــة رؤيــة حركــة 
الســر .

  
رابعًا : عند الوصول إلى المكان المحدد: 

 احرم القوانن والتعليمات الي وضعتها اجلهات املختصة. 	 
 عدم االقراب من املناطق الغر معروفة .	 
 االنتب�اه إىل شرب مياه غر صاحلة .	 
 عــدم اللعــب بأشــياء قــد تســبب األذى مثــل الســكن أو االالت 	 

القاطعــة وعــدم الراشــق باحلىص .
 التأكد من ان أحذية األطفال ال تسبب االنزالق .	 
 عدم تسلق األشجار او القفز من أماكن مرتفعه .	 
 عدم السماح ألي طفل باللعب وفمه ممتلئ بالطعام .	 
 عــدم ركــوب اآلليــات الســريعة والــي ال تصلــح ألعمــار بعــض 	 

املعاقــن.
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 عــدم االقــراب مــن املســتنقعات أو أماكــن تواجــد اخلزانــات أو 	 
املولــدات الكهربائيــ�ة .

المراجع: 
1 هجــري التدابــر االحرازيــة 	  اللحيــاين مســاعد منشــط ٤25

مؤسســة   ، ط/1  اخلاصــة  احلاجــات  ذوي  وســامة  ألمــن 
اخلريــة. عبدالعزيــز  بــن  ســلطان 

ــب 	  ــة الواج ــبل احلماي ــروط وس ــري ش 1 هج ــدين  ٤21 ــاع امل الدف
ــن. ــل املعاق ــا يف مراح توافره

مطبوعات ونشرات وزارة الشؤون االجتماعية.	 
مطبوعات ونشرات املديرية العامه للدفاع املدين.	 
مطبوعات مركز الرياض التخصيص لتأهيل املعاقن.	 

التوعية الوقائية
سالمة ذوي23

االحتياجات الخاصة
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