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    .251§ 26 Video Display Terminals  MRSA Title

المكتب:  تعني كلمة "المكتب" مكتب معايير العمل في وزارة العمل.. 1

يوظف:  تعني كلمة "يوظف" التعيين أو السماح بالعمل.. 2

الموظف:  الموظف هو أي شخص يشركه صاحب عمل موجود   . 	
في الوالية أو يعمل داخل الوالية في العمل على أساس ثابت أو منتظم    

ل. مثل المشغّ  

صاحب العمل:  صاحب العمل هو أي شخص، أو شراكة، أو شركة،  . 	
أو رابطة، أو مؤسسة عامة كانت أو خاصة تستخدم اثنتين أو أكثر     

من شاشات العرض المرئي في مكان واحد.   

ل:  المشغّل هو أي موظف تتمثل مهمته األساسية في تشغيل  . 5 المشغّ
شاشة عرض ألكثر من أربع ساعات متتالية، باستثناء فترات الراحة،    

على أساس يومي.  

شاشة العرض:  شاشة العرض المرئي هي أي جهاز عرض بيانات  . 6
بشاشة فيديو إلكترونية يطلق عليها عادة اسم شاشات العرض المرئي    

 .)Video Display Terminals(   
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يمنح قانون شاشة العرض المرئي )VDT( بعض الحقوق لمن يستخدمون 
أجهزة الكمبيوتر للعمل.

شاشات العرض المرئي                           

   .252§ MRSA Title التعليم والتدريب
يجب على كل صاحب عمل أن يضع برنامًجا لتعليم وتدريب جميع 

المشغلين على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. 

المتطلبات:  يجب على صاحب العمل أن يقدم برنامج التدريب  . 1
ا، لكن إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من 5   ا وخطيً شفويً  
شاشات طرفية للعرض المرئي في مكان واحد، فيمكنه تقديم    

ا فقط.  برنامج التعليم والتدريب خطيً  
يجب أن يتضمن البرنامج، بحد أدنى:      

 

A .  إخطارًا بالحقوق والواجبات التي تحددت بموجب
هذا الفصل الفرعي عن طريق نشر نسخة من هذا    
الفصل الفرعي في مكان بارز في مكان العمل.    

شرح أو وصف االستخدام السليم لشاشات العرض  . 	
المرئي، والتدابير الوقائية التي يمكن للمشغل     
اتخاذها لتجنب أو تقليل األعراض أو الحاالت     

الصحية التي قد تنجم عن االستخدام المطول أو غير    
السليم لها.  

تعليمات متعلقة بأهمية الحفاظ على وضعية   . 	
الجسم المناسبة أثناء تشغيل الشاشة، ووصف طرق    

الوصول إلى هذه الوضعية والحفاظ عليها، بما في    
ذلك استخدام أي معدات قابلة للتعديل يستخدمها    

المشغّل في مكان العمل.  

مؤلفات، ومركز تبادل المعلومات.  يجب على المكتب أن يوصي  . 2
أصحاب العمل بالمؤلفات المعنية بالسالمة المهنية التي توفر    

بيانات مناسبة وحديثة وذات صلة باستخدام شاشة العرض؛ وذلك    
الستخدامها في برامج التعليم والتدريب.   

جدول التدريب:  يزود صاحب العمل المشغلين ببرنامج  . 	
ا بعد   التعليم والتدريب هذا خالل 0	 يوًما من العمل وسنويً  

ذلك.    

 ,251§ 26 MRSA Title لقانون، يمكنك زيارة لالطالع على النص الكامل ل
.252

يقتضي قانون والية ماين )المادة 
B-42 § .M.R.S.A ،26( أن 

يضع كل صاحب عمل هذا الملصق 
في مكان العمل بحيث يتمكن 
العاملون من رؤيته بسهولة.

      /https://www.maine.gov/labor/posters  :ا ويمكن نسخه هذا الملصق متاح على اإلنترنت مجانً

برامج. تتوفر وسائل المساعدة والخدمات لذوي اإلعاقة عند الطلب. توفر وزارة العمل في ماين )Maine Department of Labor( فرًصا متكافئة في العمل وال


