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سلوكيات بيئة العمل مع ذوي اﻹحتياجات الخاصة
 اﻻستعداد لتقبلهم ،واﻹيمان بقدراتهم . مراعاة عناصر اﻷمن والسﻼمة عند توظيفهم . -توفير فرص تدريبية وتأهيلية لهم .

 توفير المرافق التي تتناسب مع طبيعة متطلبات ذوي اﻻحتياجات الخاصة لتسهل وتيسر حركتهم . تكليفهم بمهام وظيفيه تتوافق مع نوع و درجة إعاقتهم . التدريب العملي لهم على المهنة ،والتأكد من إتقانهم للمهارات اﻷساسية ،والمهام المطلوبة منهم،فيكون المعاق مهيأ ً تماما ً لهذه المهنة قبل تشغيله .
 إتاحة الفرصة للمعاق للعمل مع أقرانه غير المعاقين في بيئة العمل الطبيعية ،بحيث يكون له ما لهممن حقوق وعليه ما عليهم من واجبات.
 المساواه وتعنى تساوى الفرص بين العمال ذوى اﻹعاقة من جهة ،وبينهم وبين الجميع من جهةأخري في التوظيف والترقيه وغيره .
 التمكين ويعنى ذلك إزالة الحواجز التي تعيق ذوى اﻹعاقة في التنقل والوصول لمكان العملوتصميم المنشآت ” تصميم عام بحيث تسهل أداء ذوى اﻹعاقة للعمل .
 التحدث مع االموظف في حالة واجهته مشكله بالعمل  ،والعمل علي تحديد الترتيبات التيسيريةالمحتملة للتغلب على المشكلة .
 تكليف موظف اخر للقيام ببعض المهام الفرعية التي يجد الشخص ذي اﻹعاقة صعوبة في القيامبها .
 السماح لﻸشخاص ذوي اﻹعاقة بتغيير ساعات عملهم إلى ساعات عمل بدوام جزئي ،أو تأخيرساعات بدء وإنهاء العمل حتى ﻻ يضطروا للتنقل في أوقات الذروة المرورية .
 التأكد من معرفة الزمﻼء بممارسات الصحة والسﻼمة البسيطة ليتمكنوا من منع المخاطر التي منالممكن أن تؤثر بشكل خاص على اﻷشخاص من ذوي اﻹعاقة .
 التحلي بالصبر ومنح وقت أطول من المعتاد لبعض اﻷشخاص من ذوي اﻹعاقة في أداء المهاماليومية .
 توفير وسائل التواصل المكتوبة في صيغة سهلة الوصول لذوي اﻻحتياجات الخاصة . -اﻻنتباه لهم وتشجيعهم  ،ولكن دون فرض الرعاية عليهم .
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دليل التعامل مع الموظفين المكفوفين وضعاف البصر
التوظيف واﻻختيار:
 يجب تقديـم الخدمـات التيسـيرية خـﻼل عمليـة التوظيف لتمكين الشـخص الكفيــف وضعيــفالبصــر مــن المشــاركة بشــكل تــام.
 مــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكـن أو ﻻ يمكـن للمتقـدم للوظيفـة القيـام بـه. يجب عدم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض الوظيفــةعليهـم مـا لـم يكـن السـؤال يتعلـق بشـكل مباشـر بجانـب أساسـي للـدور الـذي سـوف يقـوم بـه
الشـخص المتقـدم للوظيفـة .
الوصف الوظيفي :
 يجـب تحديـد المهـارات المطلوبـة والقـدرات التـي تتطلبهـا الوظيفة بشكل واضح . يجــب التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه .الشـخص الكفيـف أو الشـخص ضعيـف البصـر يمكنـه ببسـاطة القيـام باﻷشـياءبطريقـة مختلفـة،علـى سـبيل المثـال التواصـل عبـر الهاتـف ً بـدﻻ مـن الكتابـة.
يجب اسـتخدم عبـارات إيجابيـة ،علـى سـبيل المثـال )إننـا نرحـب بالباحثيـن عـن عمـل مـناﻷشـخاص ذوي اﻹعاقــة ( .
 يجب كتـابة اسـم جهـة اﻻتصـال التـي يمكـن لﻸشـخاص الذيـن يحتاجـون إلـى الخدمـات التيسـيريةأثنــاء عمليــة التوظيــف اﻻتصــال بهــا ،باســتخدام عــدد مــن وســائل اﻻتصــال المختلفــة (علــى
سـبيل المثـال برمجيـات تحويـل الحديـث إلـى نصـوص ،والهاتـف ،والرسـائل القصيـرة ،والرسـائل
بالوسـائط المتعـددة.
 يجب التأكــد مــن أن حجــم ونــوع حــرف الطباعــة المســتخدم فــي اﻹعــﻼن مناسب لتفــادىاســتخدام ســماكات اﻷحــرف الخفيفــة وأنــواع اﻷحــرف غيــر المعتــادة.
المقابﻼت الشخصية :
 -يجـب التركيـز علـى قـدرات الشـخص وليـس علـى إعاقتـه البصريـة.
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 إذا كانـت هناك شـكوك بشـأن قـدرة الشـخص علـى القيـام بمهـام وظيفيـة أساسـية ،يمكنـك ببسـاطةسـؤال الشـخص عـن كيفيـة قيامـه بتلـك المهـام.
يجب سؤال المرشــح مــا إذا كان هنــاك أي شــيء يمكن فعله لتســهيل مشــاركته فــي المقابلـةالشـخصية.
 يجب ترتيـب مخطـط غرفـة المقابـﻼت بحيـث يسـتطيع المرشـح التحـرك فيهـا .– يجب سؤال مقـدم الطلـب أيـن يحـب الجلـوس أثنـاء المقابلـة .
 يجب التأكـد مـن أن موظفـي اﻻسـتقبال واﻷمـن يعلمـون كيفيـة الترحيـب وتقديـم المسـاعدة للـزوارالمكفوفيـن وضعـاف البصـر .
يجب عدم إستخدام اﻹتصال البصري كمعيار للتقييم حيث يمكــن أن يجــد الشــخص ضعيــفالبصــر صعوبــة فــي اﻻســتجابة لﻼتصــال البصــري.
اﻻختبار :
إذا كانــت عمليــة اﻻختيــار تشــتمل ً عــادة علــى إجــراء اختبــار ،يجــب التسيق مع قسم
تكنولوجيا المعلومات لتوفيـر وحـدة تكبيـر نصـوص علـى شاشـة الكمبيوتـر وليـس كتابـةً أو السـماح
بإجـراء اﻻختبـار شـفهي .
 يجب التأكد من قراءة تعليمات اﻻختبار بوضوح ٍ وبصوت ٍ عال . يجب السماح بوقت إضافي للمرشحين الذين يستخدمون وسائل تكبير أو لغة برايل.التعريف والتدريب :
مـن المهـم أن يكـون برنامـج التعريـف والتدريـب المعتـاد فـي الشركة متاحــا بحيــث يتمكــن
الموظفــون ذوي اﻹعاقــة البصريــة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات ،علــى ســبيل المثــال
نفــس المعلومــات عــن الشــركة وإجــراءات الصحــة والســﻼمة فيهــا.
 يجب إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب . يجب التأكــد مــن توفيــر مــواد التدريــب وتعليمــات الوظيفــة بالصيغــة المناســبة . يجــب تقديــم عــرض موجــز للموظفيــن عــن ”التخاطــب الشــامل“ – فهــذا يســاعد علــىالتأكــد مـن أن الشـخص ذو اﻹعاقـة البصريـة قـادر علـى المشـاركة التامـة فـي أي عمليـة تدريـب.
 -يجب تمكين الموظف من تنظيم مكان عمله بالطريقة التي تناسبه .
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 يجــب تكليــف أحــد الزمــﻼء لمســاعدة الموظــف علــى التعــرف علــى كيفيــة التحــرك فــيمــكان العمــل .
 يجـب التأكـد مـن أن الموظفيـن مـن ذوي اﻹعاقـات البصريـة قادريـن علـى الحصـول علـى فرصـةمتكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل الشــركة ،والمشــاركة فــي اﻻجتماعــات وفــرص التطويــر
المهنـي .
يجب أخـذ الخدمـات التيسـيرية التاليـة فـي اﻻعتبـار لضمـان قـدرة الموظـف علـى العمـل بفاعلية :
 إلصـاق بطاقـات ذات ألـوان فاتحـة ،والكتابـة بأقـﻼم حبـر ذات خـط عريـض وبألـوان متعاكسـةبوضـوح مـع لـون الخلفيـة ،أو وضـع نقـاط أو عﻼمـات يمكـن التعـرف عليهـا عـن طريـق اللمـس.

 إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب . التأكــد مــن توفيــر مــواد التدريــب وتعليمــات الوظيفــة بالصيغــة المناســبة ،علــى ســبيلالمثــال أحــرف طباعــة كبيــرة ،أو لغــة برايــل .
 يجب وضع شريط فاصل في أعلى السﻼلم لبيان أن هناك سلم للنزول وخطر محتمل. يجب وضــع شــريط فاصــل علــى الجانــب الســفلي مــن درابزيــن الــدرج لبيــان أن هــذا هــومســتوى اﻷرضيــة .
 يجب وضع عﻼمات في الطوابق كاﻹشارات البصرية لبيان وصول المصعد . يجب أن تكون التشطيبات على اللوحات غير لماعة لتفادي اﻻنعكاسات وتحسين الرؤية . -يجـب التأكـد مـن حصـول الشـخص الكفيـف والشـخص ضعيـف البصـر علـى الوقـت الكافـي

للتعـرف علـى المبنـى شـامﻼ أي تغييـرات فـي مخطـط مـكان العمـل .
 يجــب التأكـد مـن إغـﻼق خزائـن الملفـات أثنـاء عـدم اسـتخدامها ،وعـدم تـرك الصناديـق واﻷشـياءمبعثـرة فـي أرجـاء المكتـب لضمان سﻼمة الموظفين ضعاف البصر والمكفوفين.
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يجب توفير اﻷجهزة التي تسـاعد اﻷشـخاص المكفوفيـن وضعـاف البصـر للحصـول علـى
اﻻسـتقﻼلية والعمـل بفاعليـة مثل الشاشات الكبيرة لزيادة حجم الصورة ولوحات مفاتيح كبيرة وآﻻت
حاسبة مزودة بشاشات .

دليل التعامل مع الموظفين الصم وضعاف السمع
التوظيف واﻻختيار :
يجب عدم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض الوظيفـةعليهـم .
يجب تقديـم الخدمـات التيسـيرية خـﻼل عمليـة التوظيف لتمكين الشـخص اﻷصم وضعيف السمعمــن المشــاركة بشــكل تــام.
 يجب عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكـن أو ﻻ يمكـن للمتقـدم للوظيفـة القيـام بـه .الوصف الوظيفي :
 يجب تحديـد المهـارات المطلوبـة والقـدرات التـي تتطلبهـا الوظيفة. يجــب التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه.يجب اسـتخدم عبـارات إيجابيـة ،علـى سـبيل المثـال «إننـا نرحـب بالباحثيـن عـن عمـل مناﻷشـخاص ذوي اﻹعاقة.
المقابﻼت الشخصية :
 يجـب التركيـز علـى قـدرات الشـخص وليـس علـى صممـه أو ضعـف سـمعه . يجب سؤال المتقدمين من ذوي الصمم وضعاف السمع مـا إذا كان هنـاك أي شـيء يمكن فعلهلتســهيل مشــاركتهم فــي المقابلــة الشــخصية  ،علــى ســبيل المثــال ،هــل يحتــاج المرشـح
لسـماعة ﻻسـلكية أو لمترجـم لغـة إشـارة.
 يجب التأكـد مـن أن موظفـي اﻻسـتقبال واﻷمـن يعلمـون كيفيـة الترحيـب وتقديـم المسـاعدة للـزوارمـن اﻷشـخاص الصـم أو ضعـاف السـمع .
يجب إتاحـة الوقـت الـﻼزم للمرشـح للتكيـف مـع أنمـاط حركـة الشـفاه غيـر المألوفـة والتأقلـم مـعاﻷشـخاص الذيـن يجـرون المقابلـة معـه .
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 يجب عدم تغطية الفم وعدم التحدث بصـوت عـال مع المتقدمين من ذوي الصمم وضعاف السمع . يجب التدريـب علـى التوعيـة باﻹعاقـة والـذي يشـمل التوعيـة بالصمـم ،لفريـق عمـل المرشـحللوظيفـة حيث أن يسـاعد الزمـﻼء علـى تعلـم كيفيـة تسـهيل فهـم مـا يقولـون .
 يجـب عـدم وضـع أي افتراضـات حـول مـا يمكـن أو مـا ﻻ يمكـن للموظـف القيـام بـه. يجب أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي الشركةً متاحـا بحيـث يتمكـنالموظفـون مـن اﻷشـخاص الصـم أو ضعـاف السـمع مـن الحصـول علـى نفـس المعلومـات عـن
الشــركة وإجــراءات الصحــة والســﻼمة فيهــا.
 يجب تقديــم عــرض موجــز للموظفيــن عــن ”التخاطــب الشــامل“ فهــذا يســاعد علــى التأكــدمــن أن الشـخص اﻷصـم أو ضعيـف السـمع قـادر علـى المشـاركة التامـة فـي أي عمليـة تدريـب.
 يجب التأكد من كتابة ترجمة على تسجيﻼت الفيديو التدريبية . يجـب توفيـر مترجـم لغـة إشـارة أو متحـدث بطريقـة قـراءة الشـفاء أو كاتـب مﻼحظـات أو سـماعةﻻسـلكية .
– يجــب إبــﻼغ المحاضريــن أو المدربيــن في الشركة عندمــا يكــون هنــاك مشــاركون مــن
اﻷشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع  ،والتأكــد مــن معرفتهــم بكيفيــة تقديــم التدريــب لهــم .
 .يجب إدراك احتياجات التخاطب.يجـب التأكـد مـن أن الموظفيـن مـن اﻷشـخاص الصـم أو ضعـاف السـمع قادريـن علـى الحصـول
علــى فرصــة متكافئــة لمتابعــة تدربيهــم داخــل وخــارج الشــركة والمشــاركة فــي اﻻجتماعــات
وفــرص التطويــر المهنــي.
الخدمـات التيسـيرية لضمـان قـدرة الموظـف علـى العمـل بفعاليـة:
 يجب التأكد من جودة إضاءة بيئة العمل  ،ووضع الموظف في مكان يكون فيه الضجيج أقل مايمكن .
يجب ترتيـب مـكان العمـل بحيـث يسـتطيع الموظفـون رؤيـة أي شـخص يدخـل إلـى منطقتهـمويسـهل فيـه التخاطـب مـع الزمـﻼء ،والعكـس صحيح .
 يجب توفير التقنية المساعدة التي يمكــن أن تســاعد اﻷشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع فــيمــكان العمــل .مثل جهـاز الهاتـف أو التلفزيـون.
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 يجب إجـراء تقييـم فـردي وموضوعـي وفعـال ﻷي مخاطـر تتعلـق بتوظيـف شـخص أصـم أو أوشـخص ضعيـف سـمع .
 يجب تطبيق وسائل التسهيل التي يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المتعلقة بالشخص والقيـام بـكلمـا هـو عملـي بشـكل معقـول للتخفيـف مـن أو إزالـة المخاطـر المتعلقـة ببيئـة العمـل أو أنشـطة
العمـل وتطبيـق معاييـر ممارسـة سـليمة وآمنـة .
 يجب علـى الموظفيـن ذوي اﻹعاقـة أسـوة بجميـع الموظفيـن اﻵخريـن إثبـات مسـؤوليتهم الشـخصيةواتبـاع سياسـات الصحـة والسـﻼمة المعمـول بهـا لـدى الشـركة .
 يجب علي الشركة توفيــر وســائل للهــرب ووضــع إجــراءات احتياطيــة للســﻼمة لضمــانالمحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة نشــوب حريــق .
 يجب علي الشركة المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي اﻹعاقــة ،ومنهــم اﻷشــخاص الصــم أوضعــاف الســمع ،لوضــع خطــة إخــﻼء لﻸشــخاص فــي حــاﻻت الطــوارئ .
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دليل التعامل مع الموظفين ذوي اﻹعاقة الحركية
التوظيف واﻻختيار :
 يجب عدم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض الوظيفـةعليهـم مـا لـم يكـن السـؤال يتعلـق بشـكل مباشـر بجانـب أساسـي للـدور الـذي سـوف يقـوم بـه
الشـخص المتقـدم للوظيفـة.
يجب تقديـم الخدمـات التيسـيرية خـﻼل عمليـة التوظيف لتمكين اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة الحركيةمــن المشــاركة بشــكل تــام.
 يجب عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكـن أو ﻻ يمكـن للمتقـدم للوظيفـة القيـام بـه .الوصف الوظيفي :
 يجــب تحديــد المهــارات المطلوبــة والقــدرات التــي تتطلبهــا الوظيفــة . يجـب المرونه في التعامل وعدم القيام دون مبـرر باسـتبعاد المرشـحين ذوي اﻹعاقة . يجـب التركيـز علـى مـا هـو مطلـوب تحقيقـه فـي الوظيفـة وليـس علـى كيفيـة تحقيقـه. يجب تقديــم خدمــات تيســيرية خــﻼل عمليــة اختيــار القائمــة اﻷوليــة للمرشــحين ،حيــث يمكــنلمقــدم الطلــب التقـدم لوظيفـة يكـون حاصـﻼ علـى مؤهـﻼت أعلـى ممـا هـو مطلـوب لحاجتـه إلى
إعادة اكتسـاب الثقة .
 يجب عدم التدقيق في السيرة الذاتية حيث أنه يمكن أن تكون هناك ثغرات في بيانات السيره الذاتيةبسبب إعاقته .
المقابﻼت الشخصية :
 يجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص فــإذا كانــت هناك شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــىالقيــام بمهــام وظيفيــة أساســية ،يمكن ببســاطة ســؤال الشــخص عــن كيفيــة قيامــه بتلــك
المهــام .
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اﻻختبارات :
 يجب ســؤال جميــع المرشــحين ذوي اﻹصابــة فــي العمــود الفقــري عمــا إذا كانــوا يحتاجــونإلــى أي خدمــات تيســيرية خــﻼل المقابلــة الشــخصية.
 يجب التأكـد مـن أن موظفـي اﻻسـتقبال واﻷمـن يعلمـون كيفيـة الترحيـب وتقديـم المسـاعدة للـزوارذوي اﻹعاقــة .
 يجب التأكد من خلو الممرات والمسارات من أي عوائق لتسهيل انتقال مستخدمي الكراسي المتحركةعبـر المبنى .

 -يجب التأكد من أن جميع المصاعد في حالة تشغيلية جيدة

.

 يجب التأكــد مــن وجــود إجــراءات لﻺخــﻼء فــي حالــة نشــوب حريــق ،تشــتمل علــى خدمــاتتيســيرية لﻸشــخاص الذيــن يســتخدمون كراســي متحركــة.
 يجب التفكير في كيفية وصول المرشـح إلى مكان إجراء المقابلة ،وخيارات وسـائل المواصﻼتالمتاحـة له .
 يجـب ترتيـب مخطـط غرفـة المقابـﻼت بحيـث يسـتطيع المرشـح التحـرك فيهـا بسـهولة . يجب سؤال المرشـح مـا إذا كان يرغـب فـي الجلـوس أثنـاء المقابلـة وإذا كان يرغب في أن يرافقهأحد من مكتب اﻻستقبال إلى غرفة المقابﻼت .
الخدمات التيسيرية المقدمة لﻸشخاص ذوي اﻹصابة في العمود الفقري :
 يجب تضميــن وســائل الوعــي باﻹعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية فــي جميــعالسياســات مثل السياســات بشــأن اﻹجـازات المرضيـة ،والتدريـب ،وتقييـم اﻷداء.
 يجب إطـﻼع الموظفيـن الجــدد علــى هــذه السياســات خــﻼل عمليــة التعريــف. -يجب إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب .
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 يجب التأكـد مـن تدريـب جميـع الموظفيـن علـى مخاطـر مـكان العمـل وكيفيـة اﻹبـﻼغ عنهـا،بواسـطة مسـؤول مختـص بالصحـة والسـﻼمة .
 يجــب تنفيــذ نظــام الرفيــق للمســاعدة أثنــاء إنــذارات الحريــق وإخــﻼء المبنــى حيــث يتــماختيــار موظـف حاصـل علـى تدريـب لمسـاعدة الموظفيـن الذيـن يسـتخدمون الكراسـي المتحركـة
للخروج مـن المبنـى بأمـان .
 يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي اﻹصابــة فــي العمــود الفقــري قادريــن علــىالحصــول علــى فرصــة متكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل وخــارج الشــركة ،والمشــاركة فــي
اﻻجتماعــات وفــرص التطويــر المهنــي.
 يجب توفيـر مكاتـب قابلـة لتعديـل اﻻرتفـاع تسـاعد علـى التخفيـف مــن اﻹصابــة بمشــاكل فــيالظهــر ،كمــا تتيــح المحافظــة علــى مهــارات وخبــرات الموظفيــن وتوفيــر تكلفــة توظيــف
وتدريــب موظفيــن بديليــن ،واحتمـال توفيـر تكلفـة التقاعـد المبكـر .
 يجب التشــاور مــع جميــع الموظفيــن بشــأن المشــاكل التــي يمكــن أن يواجهوهــا وتشــملالتوصيــات الجيــدة لجميــع الموظفيــن بمــن فيهــم ذوي اﻹصابــة فــي العمــود الفقــري.
يجب السـماح بإجـازة لذوي اﻹعاقة الحركية للمشـاركة فـي برنامـج إعـادة تأهيـل أو عـﻼج طبـي ،و يتـم تسـجيل ذلـك ً علـى أنـه غيـاب ناتـج عـن إعاقـة وليـس غيابـا فـي إجـازة مرضيـة.
 يجب أن تكـون سـاعات الـدوام مرنـة مع ذوي اﻹعاقة الحركية ،والسـماح لهم بالحضـورواﻻنصـراف خـارج فتـرات اﻻزدحـام المـروري .
 يجب توسـعة عـرض اﻷبـواب ،أو توفيـر منحدر ،أو نقل اﻷثاث لتسـهيل حركة مسـتخدم الكرسـيالمتحرك .
 يجب نقـل أماكـن مفاتيـح الكهربـاء ومقابـض اﻷبـواب أو اﻷرفـف بمـا يتناسـب مـع قـدرة الشـخصذو اﻹعاقـة لتمكينـه مـن الوصـول إليهـا .
 يجب تركيـب أبـواب أوتوماتيكيـة واسـعة بالقـدر الكافـي لتمكيـن مسـتخدم الكرسـي المتحـرك مـنالمـرور عبرهـا بسـهولة .
 يجب تغييــر اتجــاه فتــح اﻷبــوب لمســتخدم الكرســي المتحــرك وإعــادة ترتيــب أثــاث المكتــبالــذي يعمــل فيــه الموظــف لضمــان قدرتــه علــى التحــرك بحريــة .
 يجب ترتيب دورة مياه لهم يسهل الوصول إليها . يجــب تركيــب مصعــد أوالسـماح للموظـف بالعمـل فـي مكتـب مناسـب فـي الطابـق اﻷرضـي أوالعمـل عـن بعـد .
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 يجـب التأكـد مـن حصـول الشـخص ذو اﻹصابـة فـي العمـود الفقـري علـى الوقـت الكافـيللتعـرف ً علـى المبنـى ،شـامﻼ أي تغييـرات فـي مخطـط مـكان العمـل .
 يجـب التأكـد مـن أن الموظفيـن علـى علـم بأبسـط إجـراءات الصحـة والسـﻼمة لمنـع اﻷخطـارالتـي ً يمكـن أن تواجـه الموظـف الـذي يسـتخدم كرسـيا متحـركا.

