
 

فر  قواعد األمن والسالمة لغرفة الس�ي
 

 • 
�
  �منع منعا

�
اب باتا فر إال من قبل  االق�ت ي  مسئولالمن معدات الس�ي  .التقين

فر �جب •    إغالق غرفة الس�ي
�
 .دائما

فر للحرارة و الرط��ة و السوائل. •   المحافظة ع� درجة حرارة الغرفة منخفضة وعدم تع��ض الس�ي
. التأ�د من سالمة المك�فات •   وجدولة عمل�ة �شغ�لهم ع� التوا�ي
 تزو�د الغرفة بطفا�ة ح��ق. • 
فر للتخ��ن•   .عدم استخدام غرفة الس�ي
ي وعدم • 

 .هنقطاعاالتأ�د من سالمة الت�ار ال�ه��ائئ
فر•   .عدم إغالق األجهزة ومحوالت الطاقة الخاصة بالس�ي
 • . ي

ي حالة وجود رائحة التماس كه��ائئ
ن �ن  إبالغ المسئولني

 .االتأ�د من الص�انة الوقائ�ة شه��اجعة ضوابط األمن والسالمة بصورة دور�ة و مر • 
 

 : قواعد األمن والسالمة لألجهزة وملحقاتها
و�ات بالقرب من األجهزةعدم وضع المأ�وال •   .ت والم�ش
ة لتفادي ��ب الماء. •   عدم وضع أي جهاز تحت التكي�ف مبا�ش
ي ا إال بعدم تح��ك األجهزة من مكانه•   . عد التواصل مع قسم التقين
 إغالق األجهزة بالط��قة الصح�حة بعد االنتهاء من استخدامها. • 
 بالنظام عند إغالق الجهاز.  ةعدم فصل الجهاز عند ظهور رسالة تف�د بوجود تحديثات خاص• 
امج بر  بواسطة جوال) �جب أن يتم فحصها - هارد�سك –فالش م�موري (عند استخدام وحدة تخ��ن خارج�ة مثل  •

 .الحما�ة
 • . ي

ي حالة وجود رائحة التماس كه��ائئ
ن �ن  إبالغ المسئولني

 عدم تحم�ل محوالت ال�ه��اء أ��� من طاقتها. • 
 استخدام محوالت وتوص�ات كه��ائ�ة ذات نوع�ة ج�دة. • 
ي القرص (• 

استعادتها  مكن منمن المحافظة ع� الملفات الموجود بالجهاز والت مما �مكن) Dحفظ الملفات المهمة �ن
ي حال تعطل الجهاز

 .�ن
ي • 

وئن �د اإلل��ت نت أو ال�ب  .عدم تحم�ل أي ملفات غ�ي موثوقة من اإلن�ت
 .المحافظة ع� برودة الغرفة وعدم تع��ض الجهاز للحرارة و الرط��ة و السوائل واألحمال• 
 .عدم ن�ع أحد ال�ابالت من مكانه أثناء عمل الجهاز• 
ي األسب�ع ع� األقل. تف��ــــغ ملف المشارك •

) الخاص بكل موظف مرة �ن  ة ( الش�ي
 مراجعة ضوابط األمن والسالمة بصورة دور�ة والتأ�د من الص�انة الوقائ�ة شه��ة. • 
 

ي جميع األجهزة تنب�ه
نت مراقب �ف  . : اإلن�ت


