
4 Point Crosscheck, Assure & 
Accountability Programme (4CAAP)

للفحص و الضمان ( 4)برنامج النقاط األربع 
والمسؤولية 

If you have a doubt then 
call PDO HSE hot line on

80069999
80069999على الخط الساخن لقسم الصحة والسالمة والبيئة بشركة تنمية نفط عمان اإلتصاليرجى لإلستفسار



Environment البيئة
4CAAP Questions األسئلة

 All required permits are in place for the scope of work?

 Arrangements have been made for removal of waste?

 Designated waste collection points have been provided?

 A dedicated person is responsible for Waste Segregation?

جميع التصاريح المطلوبة متوفرة في مكان العمل؟

تم عمل الترتيبات الالزمة للتخلص من المخلفات؟

تم تحديد نقاط جمع المخلفات؟

تم تكليف شخص مسؤول عن فصل المخلفات؟



Medical Fitness اللياقة الطبية
4CAAP Questions األسئلة

 Is everyone fit for work (no signs of Fatigue/Tiredness/Illness(?

 The health of the worker is not affected by the work scope e.g. 

chemicals/phobia/height?

 Are First Aid qualified personnel available?

 Is everyone aware of Emergency response number: 2438 5555? 

 ؟(ال توجد أثار اإلعياء أو التعب أو المرض)هل الحالة الصحية للجميع ممتازة

 ال يوجد تأثير على صحة العمال بسبب طبيعة العمل؟

هل يتوفر مسعفين أوليين مؤهلين؟

 ؟24385555: هل يعرف الجميع رقم هاتف الطوارئ



Lifting and Hoisting عمليات الرفع
4CAAP Questions األسئلة

 Is the operator & the equipment certified? 

 Is the equipment correct for the job?

 The 10 point checklist is complete ?

 Are all persons clear of Line of Fire/Engine off and cab clear?

هل تم ترخيص المشغل والمعدة ؟

 المعدة المناسبة للعمل؟إختيارهل تم

نقاط الفحص العشر؟إستيفاء/هل تم إكمال

مناطق الخطر؟/هل جميع األشخاص بعيدون عن خط النار



Moving Vehicle and Machinery 
المركبات والمعدات المتحركة
4CAAP Questions األسئلة

 Is the operator & the equipment certified?

 Is the Banksman visibly in position?

 Are all Guards correctly fitted?

 Are all safety controls working?

هل تم ترخيص المشغل والمعدة؟

هل يمكن رؤية الشخص المسؤول عن توجيه مشغل المعدة؟

هل تم تركيب جميع أجهزة الحماية؟

هل جميع أنظمة السالمة تعمل؟



Road Safety السالمة على الطريق
4CAAP Questions األسئلة

 All vehicles are RAS certified?

 Drivers are certified fit to drive?

 Daily checks have been completed?

 Journey Plan for activity has been completed?

هل تم ترخيص جميع المركبات؟

هل جميع السائقين مرخصين ومؤهلين؟

 إجراءات الفحص اليومي؟إستكمالهل تم

 خطة الرحلة للعمل؟إستكمالهل تم



Toxic Gases الغازات السامة
4CAAP Questions األسئلة

 I know where confined spaces are in my work place?

 I know where gas can leak from?

 I have air quality monitoring equipment available?

 I am able to test for gas as required by my PTW?

أنا أعرف أين توجد أماكن العمل المغلقة؟

أنا أعرف أين يمكن أن يحدث تسرب للغاز؟

تم توفير جهاز مراقبة جودة الهواء؟

أنا أستطيع فحص الغاز كما هو مطلوب في تصريح العمل؟



Dropped Objects األجسام المتساقطة
4CAAP Questions األسئلة

 Is the drop or RED zone identified?

 Is all equipment secure and retained?

 Have objects that can drop/roll been identified?

 Is equipment certified & fit for use?

هل تم تحديد مناطق السقوط المحتملة أو المناطق الحمراء؟

هل تم إحكام تثبيت جميع المعدات؟

؟هل تم التعرف على جميع األجسام التي يحتمل أن تسقط أو تتحرك

هل المعدة مرخصة ومناسبة للعمل؟



Working At Height  إرتفاعالعمل على
4CAAP Questions األسئلة

 Is all scaffold equipment Green ScaffTag?

 Is Access and Egress clearly marked?

 Is personal safety & rescue equipment available?

 Are scaffold workers CISRS cards available?

هل تم تعليق بطاقة التحقق الخضراء على السقالة؟

هل عالمات الخروج والدخول موضحة؟

هل معدات اإلنقاذ الشخصية متوفرة؟

هل يتوفر ترخيص للعاملين على السقاالت؟



Stored Energy الطاقة الكامنة
4CAAP Questions األسئلة

 I know where energy is stored in my work place?

 I know how the energy can be released?

 Line of fire has been discussed and understood?

 Is everyone in a safe position?

أنا أعرف أين تكمن الطاقة في مكان عملي؟

أنا أعرف كيف يمكن إطالق تلك الطاقة؟

تم مناقشة خط النار وإدراكه؟

هل الجميع في مكان آمن؟



Excavation الحفر
4CAAP Questions األسئلة

 I have checked for any Underground services

 I have checked the Trench walls have been supported as required

 I have provided Personnel and Equipment Edge protection

 I have positioned the Safety Signs

تم التأكد من كل األعمال في أسفل األرض؟

تم التأكد من وضعية جدران الحفر ووجود الدعامات المطلوبة؟

تم توفير الحماية الالزمة لألشخاص العاملين والمعدات؟

تم وضع لوحات السالمة في أماكنها؟



Working Near to OHL 
العمل بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية

 I have identified OHL in the work area 

 I have checked all personnel are in a safe area

 I have provided Goal Posts and signage

 I have nominated a person for controlling the work area

تم التعرف على خطوط الكهرباء العلوية في الموقع؟

تم التأكد من وجود جميع العاملين في مكان آمن؟

تم تركيب اللوحات الالزمة؟

تم تعيين شخص ليكون مسؤوالً عن الموقع؟



Crosscheck -10 Questions for a safe lift

1. Is everyone aware of and do they fully understand the lifting and hoisting procedure applicable to the lift?

2. Has everyone attended the tool box talk?

3. Has a pre-use inspection of the lifting equipment been carried out and are the lifting accessories tagged or 
marked with:

• Safe working load?

• Unique tag number?

• A Valid certificate?

4. Are all safety devices working?

5. Does everyone know the person in-charge of the lift?

6. Is everyone competent and aware of the task?

7. Is the current lift plan and JSA and does everybody understand the job and precautions?

8. Does everyone know the environmental limits (e.g. maximum permissible wind speed)?

9. Is the lift area controlled and is everyone clear if the load falls or swings?

10. Are signaling methods and communication agreed and clear to you?



Crosscheck -10 Questions for a safe lift
أسئلة لعمليات رفع آمنة10–الضمان 

هل الجميع يعرف ومتفهم بشكل كامل إلجراءات ومتطلبات عمليات الرفع؟1.

هل حضر الجميع اللقاء التنويري قبل بدء العمل؟2.

ت الرفع وإضافة العالمة الدالة على حالة ملحقااإلستخدامهل تم فحص معدة الرفع قبل 3.
الحمولة اآلمنة؟ رقم العالمة المناسب؟ شهادة سارية المفعول؟: 

هل جميع أجهزة السالمة تعمل؟4.

هل يعرف الجميع من هو الشخص المسؤول عن عمليات الرفع؟5.

هل الجميع قادر على القيام بالعمل وملم به؟6.

اءات هل خطة الرفع الحالية وتقييم السالمة معمول بها والجميع يعرفها ويعرف إجر7.
الوقاية؟

(أقصى سرعة رياح؟ : مثال ) هل الجميع يعرف الحدود البيئية 8.

الحمولة هل منطقة الرفع تحت السيطرة وهل الجميع يعلم ما عليه فعله في حالة سقوط9.
أو ترنحها؟

هل طريقة التواصل واإلشارات واضحة؟10.



Crosscheck – Line of Fire
Tensioned Lines spring loaded devices

• Are you aware of tensioned lines (i.e. chains cable or rope) strapping & coiled or spring loaded devices

Objects that can roll or fall

• Are any top heavy items or objects that can roll secured?

Pressurized equipment

• Transport caps fitted? Shaded? i.e. out of direct sunlight (change of position during the day)

Electrical Equipment

• Isolation  done? Lock out Tag out

Hand tools

• Guards in place, fit for use, Hands off energy on

Projectiles

• Are you aware of flying debris from grinding, chipping, abrasive blasting Safety screens not just for welding ?

Pushing and Pulling

• Manual Handling, Consider : Estimated weight of the load, shape, lifting points & body positions 

Simultaneous operations

• Management of Change or Dynamic TRIC? Other work in the area? 360° look around?

Pinch points 

• Are pinch points identified and recorded look after your hands they are your earners

• Can the job be done hands off?

LoF: The zone within a 
work area where there 
is risk of injury from 
machinery, equipment 
or any source of energy



الزنبركيةالخطوط المشدودة وأجهزة الحمل 

؟الزنبركيةاألحزمة وأجهزة الحمل ( سالسل الكابالت أو الخيوط : مثال) هل تعلم عن الخطوط المشدودة •

األجسام التي يحتمل تدحرجها أو سقوطها؟

هل تم تأمين جميع األجسام الثقيلة القابلة للتدحرج؟•

المعدات المضغوطة•

(تنقل خالل اليوم) تكون المعدات غير معرضة ألشعة الشمس المباشرة : المظالت؟ مثال النقل؟وإضافةهل تم تركيب جميع أغطية •
المعدات الكهربائية

تم عمل العزل الالزم؟•

المعدات اليدوية

معدات الحماية موجودة في الموقع ، ومناسبة للعمل •
المقذوفات•

غطاء الوجه الكامل؟إستخدامهل تعرف عن البقايا المتطايرة أو المقذوفة أثناء عمليات الجرش والكشط والتقطيع وضرورة •
الدفع والسحب

.يجب تقدير وزن الحمولة وشكلها ونقاط الرفع وموضع الجسم: عمليات الرفع اليدوية •
العمليات المتزامنة

درجة؟360إدارة التغيير أو ديناميكية بطاقة العمل؟ أعمال أخرى في الموقع؟ الرؤية بزاوية •
نقاط الحشر•

بيدك فهي مصدر رزقك إعتنهل تم التعرف على نقاط الحشر وتدوينها ؟ •

اليد؟إستخدامهل يمكن القيام بالعمل دون •

Crosscheck – Line of Fire
خط النار–الضمان 

المسار الذي يقع : خط النار

ضمن حدود منطقة العمل 

والذي يمكن أن يتعرض 

العاملون فيه لخطر اإلصابة 

بسبب اآلالت والمعدات أو أي 

مصدر للطاقة


