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Presenter Notes
Presentation Notes
غالباً ما يسأل أصحاب المنازل وحتى الحفّارين المحترفين عند اتصالهم بـ 811 عمّا إذا كان مطلوباً منهم تحديد مواقع خطوط المرافق المتواجدة في عقاراتهم ووضع علامات دالّة عليها عندما يقومون بحفر يدوي فقط، أو يستخدمون أدوات غير ميكانيكية للقيام بأعمالهم في عقاراتهم. 
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:ما العمل �شأن

oأعمدة الس�اج
o�ةركائز وأعمدة المسّطحات الخشب
oد� صناديق ال�ب
o ات الط��لة )Bushes(الشج�ي
o ة ات القص�ي )Shrubs(الشج�ي
oالحدائق

Presenter Notes
Presentation Notes
جوابنا سيكون دائماً نعم وبكل تأكيد! نوصي أنه ينبغي عليك أن تتوخّى السلامة والأمان وأن تتصل هاتفياً بالرقم 811 عندما تقوم بأعمال حفر أو تنقيب أو تعكير صفو الأرض... حتى لو كنت لا تستخدم إلاّ الرفش (المجرفة) أو مِحفر عواميد لزرع الشجيرات الطويلة أو الشجيرات القصيرة أو لتركيب سياج أو عواميد لمسطّح.



من مدونة اللوائح الف�درال�ةTitle (49(من الباب 196الجزء 

ن حما�ة خطوط األناب�ب تحت األرض م
أعمال الحفر

ي �غ�ي الحفر جميع أعمال الحفر ال• يت
الم�كان�ك�ة وغ�ي المعّدات �شمل 

ي ذلك األدوات
الم�كان�ك�ة، بما �ف

.ال�دو�ة

ام بالتا�ي الحّفار �جب ع�  ف  قبل االل�ت
ة بأعمال الحفر وخاللها :المبا�ش

•(a)ة استخدام نظام االتصال بمكالم
قبل ) One-Call System(واحدة 

ق ابتداء الحفر إلشعار مشّغ�ي مراف
ق�ت خطوط األناب�ب تحت األرض بتو 

م ا ف ي ُ�ع�ت لق�ام وموقع أعمال الحفر اليت
.بها

Presenter Notes
Presentation Notes
وفقاً للجزء 196 من الباب 49 من مدونة اللوائح الفيدرالية، يغطي الحفر جميع أعمال الحفر التي تشمل المعدات الميكانيكية وغير الميكانيكية، بما في ذلك الأدوات اليدوية، ويفرض على الحفّار تقديم طلب إشعار حفر باستخدام نظام المكالمة الواحدة في المنطقة التابعين لها. لماذا يكون ذلك مهماً للغاية؟  أولاً ، جزء كبير من الأضرار التي تصيب المرافق كل عام تقع على أراضي العقارات، وهذا يكلّف شركات المرافق العامة والحفّار الذي تسبب في إلحاق الضرر الوقت والمال لتصليحها. والأهم من ذلك، إن الاتصال لتقديم إشعار الحفر وطلب وضع العلامات الدالّة على المرافق العامة المتواجدة يمكن أن ينقذ الأرواح.



حفر األعمدة لس�اج الحد�قة

Presenter Notes
Presentation Notes
خذ هذا المثال الذي أرسلته شركة Cherryland Electric Co-operative  في شمال ميشيغان إلينا وهذه الشركة عضوة في MISS DIG 811 . كان أحد أصحاب المنازل يقوم بتركيب أعمدة على شكل حرفT وحفر الحُفر لأعمدة سياج حديقة على طول شبكة الكهرباء الأساسية عالية الفولطية الخاصة بشركة Cherryland.  لم يكلّف صاحب المنزل نفسه عناء الاتصال لتقديم إشعار حفر لـ MISS DIG 811 ، لأنه كان يستخدم فقط أدوات غير ميكانيكية للقيام بالعمل وشعر بالثقة من أنه لن يكون هناك تعارض مع أي خطوط مرافق تحت الأرض. كان صاحب المنزل مخطئاً.  لم يصطدم بأي شيء أثناء قيامه بدق العواميد على شكل حرف T، ولكنه بينما كان يحفر حفرة ذلك العمود، كان يظن أنه وجد جذوراً يقلّ عمقها عن 3 أقدام تحت سطح الأرض.



حفر األعمدة 
لس�اج الحد�قة

Presenter Notes
Presentation Notes
ظنّ أنّ ذلك جذور شجرة كبيرة وقرر أن يطعنها بمِحفر حفر العمود، إلاّ أنه قطع الغطاء العازل لهذا الخط الكهربائي تحت الأرض بقوة 7,200 فولط. كان هناك أيضاً كابل بثلاث أسلاك ثانوي تحت الكابل الأساسي لم يتضرر بسبب الخطأ وكان من المحتمل أن لا يزال مُكهرباً بعد الانقطاع الأولي. [ولحسن الحظ] لم يصيب خط خدمة الغاز لمنزله الذي يبعد أقل من 4 بوصات عن هذه الحفرة.



حفر 
األعمدة 

لس�اج 
الحد�قة

Presenter Notes
Presentation Notes
تقوّس الخط بفولطية عالية وتسببت شرارته في حرق فجوة كبيرة في المِحفر الذي كان يستخدمه، كما هو ظاهر هنا، وأصيب الحفّار بحرق وميضي في ذراعيه ووجهه. ولحسن الحظ، كانت مسكة المِحفر المستخدمة في حفر الحفرة مصنوعة من ألياف زجاجية وهي التي عزلت الحفّار من الفولطية الأولية، ولهذا لم يصاب الحفّار بصدمة كهربائية أو قُتل بسببها!  من المهم جداً الإشارة أنه لا ينبغي اعتبار جميع الأدوات المصنوعة من الألياف الزجاجية أنها أدوات عازلة ما لم يتمّ تصنيفها واختبارها ومعاينتها عند كل استخدام من قبل عمّال كهرباء مؤهلين. كما كان هناك علامات مُنذرة بوضوح على وجود مرافق في المنطقة، بما أن كافة أعماله كانت على بُعد 30 قدماً جنوباً وعلى مرأى من محوّل كهربائي مثبّت في الأرض على قاعدة خرسانية كائن في زاوية عقاره.



� أحرص ع� أن تتعّرف ع
ي باطن 

ما هو موجود �ن
!811األرض، اتصل بـ 

!إنها مكالمة ��عة◦
!إنها مجان�ة◦
هذا ما �فرضه ◦

!القانون

Presenter Notes
Presentation Notes
تذكّر دائماً أنه ينبغي عليك أن تعرف ما هو موجود في باطن الأرض! كلّما تقوم بأي عمل سيتم فيه الحفر حول عقار، وحتى لو كنت ستستخدم أدوات يدوية فقط، فيجب عليك دائماً الاتصال أولاً بالرقم 811 لتحديد خطوط المرافق العامة المتواجدة تحت العقار ووضع علامات دالّة عليها. إنها مكالمة سريعة، وإنها مجانية، وهذا ما يفرضه القانون!



هل لد�ك أي أسئلة؟
.ال تدع تخّوفك من سماع الجواب �منعك من ط�ح السؤال

ي العمل تعتمد عليها
.سالمتك وسالمة زمالئك �ف

Presenter Notes
Presentation Notes
يُرجى إرسال أسئلتك إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: hcarr@missdig811.org
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هل تبحث عن 
م��د من المعلومات

ُير�ب االتصال بـ 

Education Department 

) قسم شؤون التثق�ف(

ي التا�ي 
وىن �د اإلل��ت :ع� عنوان ال�ب

education@missdig811.org

mailto:education@missdig811.org

	أن تحفر أو لا تحفر�هل ينبغي عليّ الاتصال بــ 811 عندما استخدم أدوات الحفر اليدوية؟
	ما العمل بشأن:
	الجزء 196 من الباب (Title) 49 من مدونة اللوائح الفيدرالية
	حفر الأعمدة لسياج الحديقة
	حفر الأعمدة لسياج الحديقة
	حفر الأعمدة لسياج الحديقة
	Slide Number 7
	هل لديك أي أسئلة؟
	يرجى� متابعتنا أو الإعجاب بنا

