
هم األشخاص المسؤولون مباشرة عن مهمة ما ولكنهم في النهاية مسئولون عن ضمان  المشغلون من الفئة أقد ال يكون 
 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية. وسيشمل هذا ما يلي:

واالستجابة للطوارئ التمتع بالمعرفة العامة عن كيفية منع االنسكاب ومنع فرط الملء واكتشاف التحرر والوقاية من التآكل  •
واإلبالغ عن التحرر المؤكد والمحتمل وتوافق المنتجات ومتطلبات التوثيق للمسؤولية المالية ومتطلبات اإلخطارات ومتطلبات 

 اإلقفال المؤقت/الدائم.
 إدارة الموارد والموظفين •
 تحديد تكليفات العمل •
 القدرة على صنع قرارات مبنية على علم •

 
 ن من الفئة أ أيًضا من إكمال المهام التالية بطريقة تحقق االلتزاميتأكد المشغلو

 تدريب األفراد المناسبين •
 التشغيل والصيانة الالزمة لنظام الخزانات األرضية •
 الحفاظ على السجالت المناسبة، فقد تحتاج إلى االحتفاظ بنسخ لجميع السجالت •
 تي سببتها عمليات التحرر أو االنسكاباتاالستجابة المناسبة لجميع حاالت الطوارئ ال •

 
مسؤولية األنماط اليومية لكل من التشغيل والصيانة وحفظ السجالت وإعالم األفراد المناسبين عند  المشغل من الفئة بيتولى 

 الحاجة إلى إجراء اإلصالحات أو الصيانة. وبالتالي فهم يراقبون ما يلي ويحافظون عليه ويتأكدون منه:
 االلتزام بمتطلبات كتابة التقارير وحفظ السجالت وطريقة اكتشاف التحرر. •
 االلتزام بمتطلبات كتابة التقارير وحفظ السجالت ومعدة منع التحرر. •
 توافق جميع المعدات ذات الصلة مع معايير األداء. •
مليات التحرر أو االنسكابات من نظام تدريب األفراد المناسبين لالستجابة جيًدا إلى حاالت الطوارئ التي تسببها ع •

 الخزانات األرضية في المنشأة.
 

إذا كان هناك فرد (أفراد) في موقع منشأة الخزانات األرضية، فيجب أن يكون أحد األفراد الموجودين في 
متى يتم تشغيل المنشأة. ويجب وضع كتيب للعالمات أو اإلرشادات إذ أنه من  مشغل من الفئة جالموقع 

 أثناء دورة عمله العادية. متوقع أن يرجع إليه المشغل من الفئة جال
 

 وعلى األقل، يجب أن يضم الكتيب ما يلي:
 

 دور الموظف في االستجابة إلى حاالت االنسكاب وفرط الملء، و .1
 

 إجراءات التعامل مع التحذيرات واإلنذارات واالستجابة من وحدة اكتشاف التسريب (إن وجد)، و .2
 

 جهة االتصال في حاالت الطوارئ ومراقبة اإلنذارات من المعدات، واسم ورقم  .3
 

 أرقام وحدات الطوارئ المحلية، و .4
 

 وجود تعليمات للبقاء على مسافة آمنة من أي مخاطر محتملة. .5


