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تمهيد
لقــد تــم إعــداد دليــل الســامة ليكــون مرجعـ ًـا لجميــع منســوبي كليــة العلــوم ونتوقــع مــن الجميــع تحمــل المســئولية اإلداريــة والتنســيق والتوجيــه والتدقيــق فيمــا يخــص صحــة
وســامة بيئــة العمــل لألفــراد والممتلــكات التــي تنطــوي تحــت مســئوليتهم.
إن دليــل قواعــد الســامة الــذي تــم اعــداده مــا هــو إال نتيجــة عمــل مثابــر ودؤوب تــم مــن خاللــه جمــع كثيــر مــن سياســات وإجــراءات وقواعــد الســامة التــي تهــدف فــي المقــام
األول إلــى التخلــص مــن المخاطــر المختلفــة التــي قــد يتعــرض لهــا طلبــة وطالبــات كليــة العلــوم وحمايــة ممتلــكات الكليــة.
نثــق بــأذن اللــه أن دليــل الســامة الموضــوع بيــن يديكــم أنــه برنامــج ســامة معتمــد ومتكامــل وفعــال وســوف يحقــق أهــداف الســامة المنشــودة التــي ســوف تعــود بالفائــدة
العمليــة والملموســة علينــا جميعـ ًـا عنــد تنفيذنــا وتقيدنــا بقواعــد الســامة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدليــل أثنــاء القيــام بــأداء أعمالنــا اليوميــة.
أن هــذا الدليــل أعــد الســتخدامه واالســتفادة منــه مــن قبــل الجميــع لكــي يســاعد منســوبي كليــة العلــوم بجامعــة القصيــم فــي منــع وقــوع أي إصابــات وأن يضــع هــذا الدليــل
الخطــوط العريضــة والتفاصيــل الدقيقــة المتبعــة إلجــراءات وقواعــد الســامة الخاصــة والمحافظــة عليهــا.
بــدون شــك فــإن ادارة الكليــة متمثلــة فــي ســعادة عميــد الكليــة ومجالــس أقســام الكليــة تضــع ثقتهــا وتؤمــن بــأن الســبب األول فــي المحافظــة علــى ســامة بيئــة العمــل هــو
الشــخص نفســه لهــذا فبمقدرتــك أنــت بالتحديــد الفصــل بيــن اإلصابــة وبيــن الوقايــة منهــا.
ســاهم فــي إعــداد هــذا الدليــل نخبــة مــن األســاتذة بالكليــة قامــوا بمراجعــة قواعــد الســامة بالمختبــرات والمعامــل حســب مــا هــو موجــود علــى أرض الواقــع بمعامــل الكليــة.
وفــي الختــام تقــدم ادارة الكليــة الشــكر لــكل مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا الدليــل اإلرشــادي التوعــوي ســائلين اللــه عــز وجــل أن يكــون فــي هــذا الكتيــب فائــدة للجميــع ،واللــه
الموفــق والهــادي الــى ســواء الســبيل.
الرؤية
تحقيق مقومات والسالمة في جميع مباني الكلية ومرافقها
الرسالة
العمــل علــى توفيــر وســائل وأنظمــة الســامة الالزمــة والفعالــة داخــل مبانــي ومرافــق الكليــة والعمــل علــى تعريــف الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن بالكليــة بتلــك
الوســائل بمــا يكفــل تحقيــق ســامة األرواح والممتلــكات.
األهداف
1.العمــل علــى توفيــر وتحديــث وســائل وأنظمــة الســامة بالكليــة بمــا يتفــق مــع
معاييــر الجــودة العالميــة
2.التطبيق الفعال ألنظمة السالمة في مختلف مرافق الكلية
3.العمــل علــى تعريــف منســوبي الكليــة بخطــط الطــوارئ وكيفيــة تطبيقهــا بشــكل
فعــال.

4.تعريــف الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن باالســتخدام الفعــال
لوســائل الســامة بالكليــة.
5.نشــر ثقافــة االمــن والســامة بيــن منســوبي الكليــة بمــا يكفــل تحقيــق ســامة
األرواح والممتلــكات.
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المقدمة
لقــد تــم تقديــم دليــل الســامة بعــد موافقــة مجالــس أقســام الكليــة ،ليــس فقــط لتحقيــق المتطلبــات والمواصفــات العالميــة الخاصــة بأمــور الســامة داخــل كليــة العلــوم ،ولكــن
مــن حرصهــا وأيمانهــا بإيجــاد بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة لــذا تــرى اإلدارة أن أعضاء/عضــوات هيئــة التدريــس والمشرفين/المشــرفات لهــم دور كبيــر فــي تحمــل المســؤولية فــي
تحقيــق ذلــك .وهــذا يتحقــق باإلشــراف والتأكــد مــن قيــام موظفيهــم بإتبــاع قواعــد الســامة واتخــاذ االحتياطــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدليــل عنــد أداء عملهــم اليومــي.
األهداف
إن الهــدف الرئيســي لكتيــب دليــل الســامة هــو تأســيس برنامــج فعــال وشــامل بغــرض حمايــة طلبــة برامــج الكليــة مــن التعــرض لجميــع أنــواع المخاطــر ســواء كانــت األخطــار
كيميائيــة أو فيزيائيــة أو حتــى نفســية وأن جميــع أخطــار العمــل بصفــة عامــة والتــي قــد تشــكل خطـ ً
ـرا علــى صحتنــا وســامتنا باختصــار التأكــد مــن إيجــاد بيئــة عمــل ســليمة وآمنــة
للجميــع.
يجــب أن يطلــع كل الموظفين/الموظفــات علــى كتيــب دليــل الســامة وأن يكونــوا علــى درايــة عمليــة بسياســات وإجــراءات الســامة الخاصــة بكليــة العلــوم وبمخاطــر األعمــال
التــي يقومــون بهــا وطــرق الوقايــة مــن تلــك األخطــار.
يتحقــق الهــدف المنشــود مــن هــذا الدليــل عــن طريــق القيــادة اإلداريــة الجيــدة ومــن الشــعور بالمســؤولية مــن قبــل جميــع الموظفين/الموظفــات لتفــادي األعمــال الخطــرة التــي
تنتــج مــن الموظــف /الموظفــة واإلبــاغ عــن الحــاالت الخطــرة لنتمكــن مــن إزالــة تلــك األخطــار.
الحماية المطلوبة
تعتبــر المعرفــة أكثــر الوســائل فاعليــة لحمايــة نفســك وحمايــة اآلخريــن فــي محيــط بيئــة العمــل .خــذ وقتــك للتعــرف علــى أخطــار بيئــة العمــل الــذي تقــوم بــه والمــواد التــي
تســتخدمها وبنــاء علــى ذلــك تعــرف علــى اإلجــراءات والسياســات المرتبطــة بتلــك األعمــال والمــواد لكــي تتحقــق أهــداف الوقايــة مــن أخطــار العمــل وبالتالــي منــع وقــوع
اإلصابــات .لــن تكــون أي مــن السياســات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي كتيــب دليــل الســامة فعالــة فــي الوقايــة والســيطرة علــى أخطــار بيئــة العمــل بــأي حــال مــن األحــوال
إال إذا جعلــت الســامة جــزء متمــم إلجــراءات عملــك الروتينيــة.
التدريب والتعليم
مــن المفتــرض أن يتلقــى جميــع منسوبي/منســوبات برنامــج الكيميــاء تدريــب وتعليــم مســتمر فيمــا يتعلــق بالوقايــة .هــذان النوعــان مــن التدريــب يمكــن تعريفهمــا بالتدريــب
األساســي والتدريــب الخــاص بمخاطــر العمــل.
اوال :التدريب األساسي (السالمة والوقاية من الحريق)
ً
يوفر التدريب األساسي لجميع منسوبي كلية العلوم إجراءات السالمة العامة التي يتطلب معرفتها عند تعرضهم ألي نوع من المخاطر وهذا يشمل:
 .أالسالمة من الحرائق حيث يتوجب على الجميع معرفة ما يلي:

 .بالسالمة المهنية العامة على الجميع معرفة ما يلي:

1.كيفية االستجابة أثناء التدريب الوهمي على التعامل مع الحريق.

1.معرفة إجراءات التبليغ عن المخاطر.

2.معرفة إجراءات التبليغ عن الحريق.

2.معرفــة االحتياطــات العامــة للوقايــة مــن اإلصابــات أو الحــوادث وطــرق اإلبــاغ
عنها .

4.معرفة استخدام معدات الحريق الموجودة في منطقة العمل.

3.معرفة اإلجراءات التي يجب إتباعها في حال حدوث إصابة أثناء العمل.

3.معرفة التبليغ عن الحريق.
5.معرفة وسائل وطرق اإلخالء.
6.معرفة مواقع المخارج ومخارج الطوارئ ونقاط أجهزة إنذار الحريق.
7.التدريب العملي على االستخدام األمثل لطفايات الحريق.

4.معرفة طرق الوقاية من األخطار الكهربائية  /الكيميائية  /الفيزيائية.
5.معرفة وسائل السالمة من أخطار اآلالت.
6.معرفة الوقاية من آالم إصابات الظهر.

ً
ثانيا :التدريب على الوقاية من األخطار المحتمل التعرض لها
سيتم توفير التدريب األساسي للتعرف على احتماالت أو مؤشرات المخاطر المصاحبة لتلك األعمال وطرق الوقاية منها.
فرق االستجابة للطوارئ
ســيقوم أفــراد الســامة واألمــن باالســتجابة لجميــع الطــوارئ حيــث إنهــم متواجديــن لتقديــم المســاعدة واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمنــع أو التحكــم أو طلــب المســاعدة عنــد
اســتدعائهم للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ .مــن المتوقــع أن يتجــاوب هــذا الفريــق مــع الحــادث علــى الفــور لــذا يتطلــب مــن الجميــع اإلبــاغ عــن أي طــارئ دون تأخيــر.
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إجراءات التعامل مع الطوارئ
إن مجالــس أقســام كليــة العلــوم المختلفــة يضــع خطــة طــوارئ خاصــة بــكل قســم .تحتــوي علــى معلومــات مفصلــة يجــب اإللمــام بهــا .إضافــة إلــى أنــه علــى كل منســوب
للبرنامــج أن يكــون لــه دور فــي خطــة الطــوارئ الداخليــة كمــا أن خطــة إعــادة تأهيــل المنطقــة المنكوبــة مســئولية خاصــة بالقســم وهــذه الخطــة يجــب أن تشــمل علــى إجــراءات
االتصــال بالمســئولين عــن تلــك المنطقــة المنكوبــة والبدائــل المحتملــة إلعــادة العمــل فــي تلــك المنطقــة بأســرع وقــت .كمــا أنــه مطلــوب مــن منســوبي  /منســوبات البرنامــج
اإللمــام بــدور إدارتهــم أثنــاء التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ المختلفــة.
طفايات الحريق

•التأكد من إخالء جميع األشخاص المعرضين للخطر المباشر.

ضئيــا فــي تحديــد مــا إذا كنــت ســتقوم بمكافحــة
•إذا كان عنــدك شــك ولــو كان
ً
الحريــق أم ال ...فــا تقــوم بذلــك! بــدال مــن ذلــك اخــرج وأغلــق البــاب خلفــك.
فســامة النفــس تأتــي فــي المقــام األول

• تعرف عليها وتعلم كيفية استخدامها.

ً
ً
ومحصورا في المنطقة التي نشب فيها.
صغيرا
•إذا كان الحريق

•تأكــد مــن معرفتــك ألســرع طريــق للهــروب فــي حــال عــدم قدرتــك علــى إطفــاء
الحريــق.

•التبليغ عن الحريق والتأكد من تشغيل جهاز إنذار الحريق.

•يمكنــك الهــروب إذا تعــذر عليــك إطفــاء الحريــق وذلــك بالتأكــد مــن وجــود بــاب
خلفــك للخــروج.

•طفاية الحريق في حالة جيدة.
•لديك المعرفة والقدرة والتدريب على استخدام طفاية الحريق.

•عدم استخدام المصاعد أثناء الحريق.
•تعرف على جميع مخارج ومخارج الطوارئ في منطقة عملك.
•تحرك بسرعة ،ولكن ال حاجة للخوف والذعر وحاول أال تكون مرتبك.

في حالة حريق:
•إخالء األشخاص المعرضين للخطر المباشر.

ً
مسبقا على مكان وجود طفاية الحريق.
•تعرف

•إطفاء الحريق باستعمال طفاية الحريق.

ً
مسبقا على مكان وجود خراطيم المياه.
•تعرف

ً
تليفونيا وتشغيل جرس اإلنذار.
•اإلبالغ

ً
آمنا وممكنا أو احتواء الحريق بإغالق األبواب.
•إذا كان الوضع
ً
مسبقا على مكان وجود مخرج الحريق.
•تعرف

ً
مسبقا على مكان وجود جرس اإلنذار.
•تعرف

ً
إطالقا.
•ال تستعمل المصاعد في حالة حدوث حريق

سالمة الطلبة
يحــق لطلبــة ومنســوبي كليــة العلــوم أن يتلقــوا أعلــى مســتويات العنايــة واالهتمــام وهــذه العنايــة ال تقتصــر علــى توفيــر جــودة الخدمــات التعليميــة فحســب ،ولكنهــا تتضمــن
ســامتهم وســامة بيئــة العمــل والمراعــاة الشــخصية لراحتهــم حيــث ســيتم بــذل أقصــى الجهــود لتجنــب الحــوادث وذلــك بالتخلــص والتعامــل والوقايــة مــن األخطــار المحتملــة
والمصاحبــة لألعمــال والنشــاطات اليوميــة .فمــن المهــم معرفــة الطلبــة بوجــود سياســات وإجــراءات هدفهــا منــع وقــوع اإلصابــات فتطبيــق تلــك السياســات واإلجــراءات مــن
الجميــع وإتبــاع قواعــد الســامة المطلوبــة أثنــاء أداء العمــل ســيكون لــه أثــر بالــغ فــي الشــعور بالراحــة واألمــان والعمــل بــروح الفريــق الواحــد .ال يمكــن التأكــد أكثــر ممــا ذكرنــاه علــى
أهميــة ســامة الطلبــة خــال تواجدهــم اليومــي فــي المراكــز التعليميــة .فطــوال فتــرة البرنامــج التعليمــي تصبــح الســامة عنصــر حيــوي لهــا مــردود فعــال علــى تقديــم وتجــاوب
الطلبــة عندمــا يكونــون فــي بيئــة صحيــة وآمنــة ومــن هــذا التفكيــر يمكــن االتفــاق علــى أن الســامة مســؤولية أساســية علــى عاتــق كليــة العلــوم ومجالــس أقســامها متمثلــة فــي
ســعادات رؤســاء األقســام المختلفــة ومجالــس أقســام البرامــج وذلــك لكــي تتحقــق أهــداف الســامة مــن إيجــاد بيئــة صحيــة وآمنــة للجميــع.
على سبيل المثال يعد السقوط واالنزالق والصدمات الكهربائية والحريق من أكثر أنواع الحوادث التي يتعرض إليها الطلبة.
فمــن األمــور المهمــة التــي تجــدر اإلشــارة إلــى ذكرهــا فــي هــذا الســياق معرفــة وســائل وطــرق إخــاء الطلبــة فــي حــاالت الطــوارئ وتصميمهــا وتهيئتهــا وبهــذا الخصــوص يمكــن
االســتعانة بالحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن إخــاء طلبــة ومنســوبي برنامــج الكيميــاء فــي حــاالت الطــوارئ باالطــاع علــى خطــة إدارة الكــوارث برنامــج الكيميــاء.
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سالمة الموظفين/الموظفات

القواعد األساسية للسالمة:
•أن تكــون الســامة دائمـ ًـا جــزء مــن العمــل فالســامة ليســت عمــل يأتــي بالصدفــة،
ولكــن تتحقــق فقــط عــن طريــق المشــاركة والعمــل الجماعــي مــن قبــل الجميــع.
•التبليــغ عــن الحــاالت الخطــرة بشــكل فــوري إلــى المشرف/المشــرفة المختصيــن
وإلــى إدارة القســم.
•التبليغ عن جميع األعمال الخطرة بدون تأخير.
•التبليــغ عــن وقــوع الحــوادث واإلصابــات مهمــا صغــرت بغــض النظــر عــن قــوة
تأثيرهــا والتأكــد مــن الحصــول علــى العنايــة الطبيــة الفوريــة.

•التأكــد مــن معرفتــك للطريقــة الســليمة التــي تــؤدي بهــا عملــك وإذا لــم تكونــي
متأكــدة مــن ذلــك فقــم بســؤال المشرف/المشــرفة .فالطريقــة الصحيحــة هــي
الطريقــة الســليمة.
•نحــن نحثــك علــى إبــداء االقتراحــات التــي مــن شــأنها أن تســاعدك علــى القيــام
بالعمــل بطريقــة ســليمة.
•التفكير فيما تقوم بفعله وكيفية قيامك به.
•عدم تحميل الدوائر الكهربائية بحمل زائد تحت أي ظرف من الظروف.

ً
رسميا فقط عند القيام بأداء العمل اليومي.
•إتباع الخطوات المعتمدة

•عدم استخدام الغرف الميكانيكية أو الكهربائية للتخزين.

•المعرفــة الجيــدة بأنظمــة وإجــراءات الســامة الخاصــة بــكل قســم وإتباعهــا بــكل

•عــدم تمديــد الكابــات واألســاك الكهربائيــة علــى األرضيــات ممــا يســبب خطــر

•المعرفــة التامــة بإجــراءات التبليــغ عــن الحريــق وطــرق التعامــل معــه وكذلــك معرفــة
نوعيــة طفايــات الحريــق وكيفيــة اســتخدامها.

•عــدم اســتخدام مقابــس كهربائيــة ذات المســمارين وإنمــا يجــب توفــر المقبــس
ذو الثــاث مســامير ذو خاصيــة التأريــض .وعــدم تشــغيل عــدة أجهــزة علــى فيــش
كهربائــي واحــد (فــي حــال كانــت المبنــى مصممــة وبهــا خاصيــة نظــام التأريــض) .

دقــة.

•على الجميع معرفة إجراءات اإلخالء في حاالت الطوارئ.

التعثــر بهــا.

•عدم استخدام سوى المعدات المناسبة للمهمة الموكلة إليك.

ً
دائمــا فــي مناطــق العمــل التــي ينطــوي العمــل المــؤدي
•وضــع الفتــات التحذيــر
فيهــا علــى أخطــار مختلفــة مثــل مســح األرضيــات أو العمــل باألســقف.

•التخلص من كافة أنواع النفايات والمواد الكيميائية بشكل آمن ومناسب.

•عنــد القيــام بمســح الممــرات أو الــدرج يتــم مســح نصــف العــرض فقــط وتــرك
النصــف اآلخــر لالســتخدام بأمــان مــع وضــع الفتــه (أرضيــة مبللــة)

•االطالع على إرشادات السالمة الخاصة بمنطقة عملك.
•التقيد بالعالمات واللوحات اإلرشادية والتحذيرية.

•تشــكيل األبــواب مشــكلة فــإذا كان لهــذه األبــواب إطــار للرؤيــة ينبغــي التأكــد مــن
أن تكــون الجهــة األخــرى خاليــة قبــل فتحهــا وإذا لــم يكــن لهــا إطــار رؤيــة يتــم فتحهــا
ببــطء باســتخدام المقبــض أو لوحــة الدفــع.

القواعد العامة للسالمة في المكاتب:
1.االهتمام بالسالمة من جميع جوانبها.
2.إبــاغ الســامة أو اإلدارة المختصــة عــن أي مالحظــات تراهــا غيــر ســليمة لألســاك
الكهربائيــة أو األجهــزة والمعــدات الموجــودة فــي اإلدارة التخــاذ اإلجــراء المناســب
لتفــادي المخاطــر.
3.التأكــد مــن عــدم وجــود مــا قــد يعيــق الحركــة فــي المكتــب أو يتســبب فــي وقــوع
أي حــادث كأســاك الهاتــف وأســاك التوصيــات الكهربائيــة الممــددة بطريقــة
غيــر ســليمة.
4.التأكد أن أبواب الخزائن واألدراج مغلقة عند عدم استخدامها.
5.عدم سحب أكثر من درج في الوقت نفسه.
6.وضــع المــواد علــى األرفــف وتفــادي وضعهــا علــى األرض .ومــن األمــور المتعارف
عليهــا فــي الســامة تخزيــن المــواد الثقيلــة فــي األرفــف الســفلى واألخــف فــي
األرفــف العليــا.
7.ال يسمح بالتدخين.

8.عــدم وضــع الزجــاج المكســور أو أي مــواد حــادة أخــرى فــي النفايــات العاديــة
واالتصــال بخدمــات النظافــة للقيــام بالمســاعدة.
9.إتباع تعليمات ونظام برنامج الكيمياء فيما يخص مالبس العمل.
	10.عدم اإلكثار من االستناد بقوه على الكرسي المتحرك الهزاز عند استخدامه.
	11.إبالغ اإلدارة المختصة عن األثاث المكسور وعدم محاولة استخدامه.

ً
دائمــا عنــد الرغبــة فــي الوصــل إلــى األماكــن المرتفعــة وعــدم
	12.اســتخدام الســلم
اســتخدام الكراســي أو الطــاوالت أو الصناديــق للقيــام بذلــك.

	13.اإلبالغ عن جميع اإلصابات بغض النظر عن قوتها.

	14.اإلبــاغ عــن األجهــزة والمعــدات المعطلــة التــي قــد تكــون الحقـ ًـا سـ ً
ـببا فــي وقــوع
إصابــة أو حــادث لشــخص مــا.
	15.استخدم األفياش والمقابس الكهربائية المناسبة.
	16.توخي الحذر عند تداول السوائل الحارة كالشاي والقهوة وغيرها.
	17.القيــام ببعــض التماريــن مــن فتــرة إلــى أخــرى أثنــاء الجلــوس فــي المكتــب لتجنــب
اإلرهــاق الناتــج عــن فتــرات الجلــوس لوقــت طويــل.
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خدمات النظافة
1.اســتخدام كميــة ونــوع محــدد فقــط مــن المنظفــات المســتخدمة لعمــل معين وأن
يتــم اســتخدمها تحــت إشــراف كمــا يجــب اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية
المناســبة وقــد يتســبب اســتخدام كميــات مفرطــة أو نــوع خاطــئ مــن المنظفــات
فــي وقــوع الحــوادث أو تلــف القطعــة المــراد تنظيفهــا.

ً
ً
نسبيا ومزيالت البقع.
عضويا واآلمنة
2.استخدام عوامل إزالة الشحم المذابة
3.يمنع استخدام البنزين ورابع كلوريد الكربون في أعمال النظافة.

4.يجــب اختيــار مزيــات البقــع المســتخدمة إلزالــة المــواد غيــر القابلــة لالمتــزاج فــي
المــاء مــن أقــل األنــواع القابلــة لالشــتعال والتســمم.
5.يفضــل اســتخدام المذيبــات ذات الخاصيــة المقاومــة لالشــتعال أو الســوائل ذات
األقــل تســمم نسـ ً
ـبيا مثــل كلوروفــورم المثيــل ومــع ذلــك فإنــه مــن المهــم أن يتــم
اســتخدام المذيبــات بعــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل المختصيــن وتحــت إشــرافهم
مــع وضــع قواعــد لطــرق الســامة.
6.عــدم خلــط المنظفــات مــع بعضهــا .فقــد يتســبب خلــط بعــض المــواد فــي إحــداث
غــازات خطــرة أو تفاعــات عنيفــة.

7.عــدم ســكب المــاء علــى األحمــاض أو القلويــات ،فخلــط األحمــاض أو القلويــات
قــد يتســبب فــي إحــداث تفاعــل عنيــف.
8.اإلبــاغ عــن جميــع الحــوادث وفــي حــال دخــول مــواد غريبــة إلــى العينيــن أو
مالمســتها للجلــد يتــم غســلها بكميــة كافيــة مــن المــاء لمــدة ال تقــل عــن 10
دقائــق ومــن ثــم الحصــول علــى عنايــة طبيــة فوريــة.
9.استخدام الشمع المقاوم لالنزالق.
	10.وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع الحاويــات التــي تحتــوي علــى عوامــل
التنظيــف كمــا يجــب وضــع الســوائل القابلــة لالشــتعال فــي أوعيــة آمنــة تــم
الحصــول علــى الموافقــة عليهــا.
	11.عنــد اســتخدام المبيــدات الحشــرية لمكافحــة الحشــرات والقــوارض والطفيليــات
يجــب أن تكــون تحــت إشــراف مختــص مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار العمــل علــى
تقليــص اســتخدامات تلــك المبيــدات الحشــرية كذلــك أخــذ احتياطــات الســامة
ومعــدات الوقايــة الشــخصية عنــد اســتخدامها.

عند جمع النفايات والمهمالت والتخلص منها يجب:
•التأكد من وضع ملصقات تعريفية على كافة أنواع النفايات المختلفة.

•إغــاق البطانــة البالســتيكية بشــكل آمــن قبــل نقــل محتويــات ســلة المهمــات إلــى
حاويــات الجمــع.

ً
مطلقا.
•عدم نبش سلة المهمالت

•امسك سلة المهمالت من األطراف وأقلبها لتسقط المحتويات في الحاوية.

•استخدام القفازات لحماية اليدين.

خدمات التغذية
ينبغي مراعاة التعليمات التالية:
1.علــى جميــع العامليــن الذيــن يعملــون فــي تحضيــر الطعــام أن يكــون لديهــم شــهادة
صحيــة ســارية المفعول.
2.منــع العامليــن  /العامــات المصابيــن بجــروح أو أمــراض معويــة مــن تحضيــر
الطعــام أو لمســه.
3.علــى العامليــن  /العامــات الذيــن يقومــون بتحضيــر الطعــام لبــس غطــاء الــرأس
لمنــع تســاقط الشــعر.
4.عدم ملئ الصواني أو أوعية السوائل أكثر مما ينبغي.
5.تنظيــف الطعــام والســوائل المنســكبة علــى الفــور .يجــب أن تبقــى األرضيــات
ً
دائمــا.
جافــة وفــي وضــع آمــن
6.عنــد اســتخدام عربــات الطعــام يجــب اخــذ الحــذر أثنــاء دفعهــا وتوخــي أقصــى
درجــات الحــذر عنــد تقاطــع الممــرات عنــد مــرور عبــر المداخــل يجــب ســحب العربــة
عبــر المخــل وعــدم دفعهــا.
7.اســتخدام جميــع األجهــزة الكهربائيــة بحــذر كمــا يجــب أال يقــوم بتشــغيلها إال
األشــخاص المخوليــن بذلــك فقــط.
8.أن يكــون لجميــع األجهــزة والمعــدات الكهربائيــة خاصيــة النظــام األرضــي وعــدم
ً
مطلقــا.
اســتخدام التوصيــات والمحــوالت الكهربائيــة
9.أن يكــون ألجهــزة التقطيــع وأجهــزة الفــرم وأجهــزة الخلــط واألجهــزة األخــرى أوقيــة
لحمايتها.
	10.إبعاد األواني الزجاجية عن األواني المعدنية.

	11.فحص القدور والقاليات للتأكد من سالمة مقابضها.
	12.تبليغ المشرف/المشرفة في حال وجود تسرب في األنابيب.
	13.وضــع لوحــة إرشــادية مكتــوب عليهــا " أرضيــة رطبــة " لتحذيــر الجميــع لتوخــي
الحــذر.
	14.تجنب التدفق العكسي لمياه التصريف من الصفاية.
	15.عــدم الســماح بتراكــم الدهــون علــى المقــاة الكهربائيــة والغاليــات واألفــران
والمواقــد والشــوايات ممــا يــؤدي إلــى انــدالع حريــق ال ســمح اللــه.
	16.إزالة الدهون مباشرة من على الصواني بعد كل استعمال.
	17.أن يكــون مســتوى الزيــت فــي المقــاة العميقــة لمســتوى ال يقــل عــن  3بوصــات
مــن ســطح المقــاة.
	18.ينبغــي أن يكــون جميــع الموظفين/الموظفــات علــى معرفــة كافيــة بطريقــة
اســتخدام وتشــغيل طفايــات الحريــق ومراعــاة قواعــد الســامة األخــرى عنــد أداء
عملهــم.
	19.ينبغــي التأكــد مــن أن الوحــدات األرضيــة بحالــة جيدة وأن أنظمة األبــواب واألقفال
تعمــل بشــكل أمــن وكذلــك أجهــزة اإلنــذار .كمــا يجــب أن يكــون الترموســتات
وأجهــزة المراقبــة بحالــة جيــدة.
	20.إتبــاع تصنيــف المخــازن للمــواد واألوزان والحفــاظ علــى ذلــك بهــدف التخلــص مــن
المــواد الغذائيــة أول بــأول.
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أعمال الصيانة والتعامل مع المواد والمعدات
أوال :حمل ونقل المواد أو المعدات
 .أقواعد السالمة العامة في نقل وحمل المواد أو المعدات.

•التخطيط المسبق عند التفكير في نقل أو حمل األجهزة والمعدات.
•التأكــد مــن أن أجــزاء الجهــاز المــراد نقلــه أو حملــة فــي حالــة جيــدة ومثبتــة وال توجــد
أي قطــع حــادة خارجــة منهــا وفــي تــوازن مقبــول وأال يكــون مســتواه أعلــى مــن
مســتوى النظــر.
•التأكــد مــن عــدم وجــود زوائــد جانبيــة للحمــل المــراد نقلــه وإمكانيــة التحكــم بــه دون
انــزالق اليديــن وليــس هنالــك أجــزاء حــادة ومســامير قــد تعرضــك للخطــر والتأكــد من
لبــس الوقايــة المناســبة لليديــن (القفــازات).
ً
جــدا وطلــب
•اســتخدام الرافعــات الميكانيكيــة إذا كان الجهــاز المــراد حملــه ثقيــل
المســاعدة ويمكــن تقســيم الجهــاز إلــى قطــع ليســهل حملــه إذا أمكــن ذلــك.
•استخدام اآلالت الخاصة عند نقل معدات من أماكن عالية.
•توخــي الحــذر عنــد نقــل الجواليــن والبراميــل أو اســطوانات الغــاز ومــن األفضــل
اســتخدام معــدات النقــل اليدويــة ذات العجــات.

•اإللمــام بالطــرق الســليمة لحمــل األشــياء .اســتخدم ســاقيك وال تســتخدم ظهــرك
(يمكــن الرجــوع إلــى القســم الخــاص بحمايــة الظهــر).
 .بقواعد السالمة في استخدام الرافعة المتحركة.

•فقــط المصــرح لهــم والذيــن لديهــم رخــص والمدربيــن يســمح لهــم باســتخدام تلــك
المعــدات.
•اإلشراف المستمر لتحقيق السالمة في استخدام تلك المعدات.
•المعرفــة التامــة بــأن تلــك المعــدات ليســت مصممــة ليتــم اســتخدامها فــي الطــرق
وإنمــا هــي مخصصــة لالســتخدام فــي أماكــن محــددة مثــل المســتودعات.
•عدم السماح بحمل األحمال إذا كانت قواعد الصناديق مكسورة.
•عدم السماح بدفع الصناديق أو السيارات األخرى.
•أخذ الحيطة في االرتفاعات.
•اإللمام بارتفاع سارية اآللة.
•أخذ كامل الحيطة عند الحاجة للرجوع.
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ً
ثانيا :أعمال الصيانة
قواعد السالمة العامة
•تنظيــف المنطقــة المــراد العمــل بهــا والتأكــد مــن خلوهــا مــن المــواد القابلــة
لالشــتعال.

•اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية كالخــوذة الواقيــة للــرأس والغطــاء الواقــي
للوجــه والقفــازات وأحذيــة الســامة عنــد القيــام بأعمــال اللحــام وحمايــة العينيــن
بارتــداء نظــارات الســامة.

ً
دائما.
•ينبغي توفير طفاية حريق في مكان العمل

•عــدم تــرك شــعلة اللحــام مــن دون تواجــد شــخص والقيــام بإطفائهــا وتركهــا حتــى
تبــرد قبــل وضعهــا جانبـ ًـا.

•التأكد من توفر جميع متطلبات العمل قبل البدء به.
•توفيــر مــراوح تهويــة قويــة فــي ورش الدهانــات لمنــع تراكــم األبخــرة الضــارة القابلــة
لالشتعال.
•وعــدم اســتخدام الســلم المكســور أو الســلم الــذي فيــه أي خلــل وتبليــغ مشــرف
الصيانــة فــي حــال وجــود ذلــك.
•عــدم اســتخدام الســلم ذو ثــاث درجــات للوصــول إلــى األماكــن المرتفعــة كالســلم
المســتقيم.

•فحص توصيالت المعدات الكهربائية بدقة للتأكد من عدم وجود أي خلل فيها.
•تخزيــن جميــع المــواد القابلــة لالشــتعال مثــل دهانــات ومــادة التنــر والمذيبــات
القابلــة لالشــتعال فــي علــب وكبائــن مصممــة لحفــظ تلــك المــواد ومطابقــة
لمواصفــات الســامة.

الكهرباء والوقاية من مخاطرها
مبادئ قواعد السالمة في التعامل مع الكهرباء
•عــدم تحميــل الدوائــر الكهربائيــة أو األفيــاش بحمــل زائــد وخاصــة األفيــاش (متعــددة
الفتحــات) فوضــع العديــد مــن المقابــس فــي فيــش واحــد يشــكل حمــل زائــد علــى
دائــرة الكهربائيــة.
•عدم مد األسالك الكهربائية على األرض ألنها قد تشكل خطر تعثر.
•عــدم اســتخدام التوصيــات الكهربائيــة وعنــد اســتخدامها البــد مــن الحصــول علــى
موافقــة مســبقة.
•عــدم اســتبدال المقبــس ذو الثالثــة رؤوس برأســين عــن طريــق التوصيــات ممــا
يــؤدي إلــى عــدم االســتفادة مــن نظــام التأريــض.
ً
مطلقا بتمرير المعدات فوق األسالك الكهربائية.
•عدم السماح

•تبليــغ إدارة الصيانــة فــي حــال الشــعور بحــرارة فــي مقابــس أو أســاك المعــدات
عنــد اســتخدامها.
•تبليــغ الصيانــة علــى الفــور عــن األجهــزة التــي تســبب شــحنات كهربائيــة عنــد التعامــل
معها .
•معرفة قوة الطاقة الكهربائية في منطقة العمل.
•التأكد من أن زر تشغيل األجهزة والمعدات وضع اإلغالق قبل توصيلها بالكهرباء.

ً
مســبقا علــى اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي حــال انقطــاع التيــار
•التعــرف
الكهربائــي أو فــي حــال االختبــارات المســبقة.

خطط الطوارئ واإلخالء:

أوال :خطة الطوارئ:
ً
ً
ـتعدادا لمواجهــة المخاطــر الكيميائيــة المحتملــة بالمختبــرات الكيميائيــة والمنشــآت ،ووضــع الترتيبــات الالزمــة لمواجهــة
تعنــي خطــة الطــوارئ مجموعــة مــن التدابيــر واإلجــراءات اسـ
مــا قــد ينجــم عنهــا مــن آثــار ،والعمــل علــى تهيئــة كافــة اإلمكانــات ،وتنســيق خدمــات الجهــات المعنيــة والمســئولة ،وتوفيــر كافــة المســتلزمات الضروريــة لتنفيــذ هــذه الخطــة،
متــى مــا دعــت الحاجــة إلــى تنفيذهــا .تتضمــن الخطــة كذلــك كيفيــة إخــاء تلــك المختبــرات والمبانــي مــن شــاغليها فــي الحــاالت الطارئــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتاميــن
ســامتهم وكفالــة الطمأنينــة واالســتقرار واألمــن لهــم .وجديــر بالذكــر أن العــبء األكبــر فــي هــذه الخطــة يقــع علــى عاتــق وحــدة أو إدارة األمــن والســامة الخالصــة بالمنشــأة.
للتقليــل مــن حجــم الخســائر ،فــإن علــى كل إدارة منشــأة إعــداد خطــة تفصيليــة مدروســة وقابلــة للتنفيــذ عنــد حــدوث أي طــارئ.
تســتدعي خطــة الطــوارئ تشــكيل وتدريــب فــرق إلدارة األزمــات والحــاالت الطارئــة بــكل منشــأة وتحديــد المهــام المنوطــة بــكل فريــق لتكــون بمثابــة إطــار عمــل لتنفيــذ الخطــط
الخاصــة بالحمايــة مــن الحــوادث ومكافحــة الحرائــق واإلســعافات األوليــة ،ودليــل مرشــد فــي ســبيل حمايــة األفــراد بالتنســيق مــع إدارات الدفــاع المدنــي واألمــن.
ً
ثانيا :خطة اإلخالء
يعنــي اإلخــاء نقــل األشــخاص مــن األماكــن المعرضــة أو التــي تعرضــت ألخطــار كــوارث طــوارئ إلــى أماكــن آمنــة .تهــدف خطــة اإلخــاء إلــى حمايــة األرواح والممتلــكات ،والتنظيــم
الجماعــي للتصــرف األمثــل وقــت اإلخــاء ،وتنميــة روح التعــاون بيــن أفــراد المنشــأة.
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من األمور الواجب مراعاتها عند إعداد خطة اإلخالء:
•تأميــن وســائل الســامة مــع تحديــد مخــارج الطــوارئ والطــرق المؤديــة إليهــا حســب
مواقــع المرافــق بالمنشــأة.
•ضــرورة وضــع لوحــات وأســهم إرشــادية لمخــارج الطــوارئ بــكل مرفــق مــن مرافــق
المنشــأة وداخــل الممــرات.

•عدم استخدام المصاعد وقت اإلخالء ،وبخاصة عند حوادث الحريق.
•تحديــد نقــاط التجمــع مــع االتفــاق علــى كلمــة ســر متعــارف عليهــا بيــن أعضــاء فريــق
اإلخــاء والطــوارئ.

التدريــب الــدوري لخطــة اإلخــاء يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي التطبيــق والتنفيــذ العملــي لهــذه الخطــة ،والكشــف عــن ســلبيات الخطــة ،ومحاولــة تفاديهــا فــي التدريبــات الالحقــة.
إن التهيــؤ النفســي والذهنــي والجســدي للتعامــل مــع حــدث اإلخــاء يســاهم بدرجــة كبيــرة فــي تســهيل مهمــة رجــال الدفــاع المدنــي واألمــن والســامة عنــد تنفيــذ عمليــة اإلخــاء.
وبالرغــم مــن أهميــة عامــل الســرعة فــي عمليــات اإلخــاء إال أنهــا ليســت الهــدف الرئيــس ،بــل هــي تأتــي دائمـ ًـا بعــد الســامة مــن حيــث األهميــة.

أرقام تهمك
المملكة العربية السعودية
جامعة القصيم
إدارة األمن الجامعي
البريد اإللكترونيunivsafety@qu.edu.sa :
رقم الهاتف0163801863 :
رقم مشرف العمليات0163801141 :
موقع الويبhttp://security.qu.edu.sa :

االتصال باإلدارة خالل الساعة للطوارئ:
للطوارئ داخل الجامعية:
0163800050
تحويلة:
2703 ،2702 ،2701
الدفاع المدني:
998
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إرشادات عامة للسالمة في المختبرات والمعامل
1.انتبــه للملصقــات التحذيريــة الموجــودة علــى عبــوات المــواد الكيميائيــة واألوانــي
الزجاجيــة لغــر ض التنبيــه علــى خطــورة محتواهــا ،واالحتياطــات الــازم إتباعهــا
عنــد اســتخدامها.

	11.عنــد تســخين المحاليــل ،حــاول أن تكــون الحــرارة موزعــة بانتظــام ،واســتخدم شــبكة
التســخين الخاصــة بذلــك ،أو حـ ّـرك أنبوبــة االختبــار بشــكل مســتمر علــى اللهــب،
وأبعــد الفوهــة عــن وجهــك أو وجــه زميلــك.

 2.ال تحــاول نقــل المــواد الكيميائيــة خــارج المختبــر ،وإن اضطــررت إلــى ذلــك
فاســتخدم كلتــا يديــك لحمــل العبــوة ،وال تســندها بصــدرك ،وال تحمــل أكثــر مــن
عبــوة فــي آن واحــد.

	12.ال تســتعمل زجاجــة خــزن المحاليــل مباشــرة فــي العمــل المخبــري اليومــي ،وخــذ
منهــا مــا تحتــاج إليــه وضعــه فــي كأس منعـ ًـا لتلـ ّـوث المــادة الكيميائيــة ،وال تُ رجــع
المــادة المتبقــي إلــى عبــوة التخزيــن.

3.اغســل يديــك جيــدا بالمــاء الجــاري بعــد االنتهــاء مــن العمــل المخبــري ،فهــذا يقلــل
مــن خطــر التســمم بالمــواد الكيميائيــة الســامة.
 4.حضــر كميــات قليلــة مــن الغــازات وخاصــة الكلــور والبــروم لالســتخدام اآلنــي
فقــط علــى أن يتــم ذلــك فــي خزانــة طــرد الغــازات ،أو فــي مــكان جيــد التهويــة مــع
وجــوب اســتخدام كمامــة واقيــة.
وطبق احتياطات السالمة العامة.
5.احذر عند قيامك بتشكيل الزجاج،
ّ

ً
جــدا وعالــي
 6.ال تحــاول شــم المــواد الكيميائيــة بشــكل مباشــر ألن بعضهــا خطــر
الســمية.
 7.ال تتذوق أي مادة كيميائية مهما كانت األسباب.
 . 8.إذا ال حظــت أن اإلشــارة التحذيريــة الموضوعــة علــى عبــوة المــادة الكيميائيــة
تــدل علــى أنهــا مــادة قابلــة لالشــتعال ،فابتعــد عــن التســخين علــى اللهب المباشــر،
و أبعــد مصــدر اللهــب قــدر اإلمــكان عــن مــكان عملــك.
9.ال تتهــاون فــي لبــس معاطــف المختبــر والكمامــات والنظــارات الواقيــة والقفــازات
عنــد التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة حفاظــا علــى ســامتك.
	 10.احــذر عنــد التعامــل مــع الزئبــق ،وإذا ان ســكب علــى األر ض بكميــة كبيــرة ،فــا
تجمعهــا بيديــك ،وأمــا إذا كانــت الكميــة قليلــة فيمكنــك التخلــص منهــا بــرش
كميــة مــن الكبريــت عليهــا.

	 13.أغلــق عبــوة تخزيــن المــادة الكيميائيــة بغطائهــا الخــاص مباشــرةً بعــد أخــذ منهــا
منعـ ًـا منهــا منعـ ًـا لخلــط األغطيــة بعضهــا ببعــض ممــا يــؤدي إلــى تلــوث المــواد
الكيميائيــة ،وبالتالــي فشــل بعــض التجــارب.
	 .14.ال تســتخدم طريقــة الســحب بالفــم عنــد أخــذ كميــات مــن المــواد الكيميائيــة
ً
عوضــا عــن ذلــك الماصــة المطاطيــة المخصصــة
بواســطة الماصــة ،واســتخدم
لذلــك لضمــان ســامتك.
	ّ 15.
تجنــب تنــاول األطعمــة أو تخزينهــا فــي المختبــر ،وال تشــرب مــن المــاء المخصــص
للمختبر .
	ُ 16.يمنــع التدخيــن داخــل المختبــر منعـ ًـا باتـ ًـا وخاصــة قــرب المــواد الكيميائيــة ،فبعضهــا
ذات أبخرة ســريعة االشــتعال.
	17.المشــي بهــدوء داخــل المختبــر ،وعــدم االندفــاع فــي المشــي ،أو التحــرك المفاجــئ،
وتــرك اللهــو والمــزاح والشــجار داخــل المختبر.
	18.عــدم سـ ّـد الطرقــات والممــرات باألجهــزة واألدوات ،خاصـ ًـة منافــذ خــروج الطــوارئ
ـهال وسـ ً
ـريعا.
التــي يجــب أن يكــون الــو صــول إليهــا سـ ً
	 19.يجب وضع اللوحات واإلعالنات اإلرشادية داخل المختبر ،وقم بتطبيقها.

	ُ 20.ينصح الطالب بإتباع النظام والترتيب عند دخول المختبر.
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مستلزمات السالمة الشخصية
مســتلزمات الوقايــة الشــخصية ال تمنــع وقــوع الحــوادث ،ولكنهــا قــد تمنــع أو تقلــل مــن الضــرر واألذى الناجــم عنهــا ،ممــا يعنــي ضــرورة أن يتــم اختيــار معــدات الوقايــة الشــخصية
فعالــة فــي الوقايــة مــن المخاطــر التــي
بحيــث تكــون مطابقــة للمواصفــات العالميــة حتــى تقلــل مــن األخطــار التــي تســتخدم مــن أجلهــا ألقــل حــد ممكــن؛ ّ
أي أنهــا يجــب أن تكــون ّ
يتعــر ض لهــا متداولــو المــواد الكيميائيــة.
إن النظــارات الواقيــة ،والحجــاب الشــفاف الواقــي للوجــه والــرأس ،وكمامــات التنفــس ،وقفــازات اليديــن والرجليــن ،والقبعــة الواقيــة (الخــوذة ( ،والمعطــف؛ كلها من مســتلزمات
الســامة الشــخصية .وتصــرف جميــع أنــواع هــذه األدوات للعامليــن؛ كل علــى حســب طبيعــة عملــه كالمعيديــن والمحضريــن فــي (المعامــل التعليميــة( والباحثيــن ومســاعديهم
والفنييــن ،ويتــم متابعــة ذلــك مــن قبــل قســم الســامة) أو إدارة الســامة( .ونوردهــا بالتفصيــل فيمــا يلــي:
األدوات الواقية للوجه والعينين:
 1.النظــارات العاديــة الواقيــة للعيــن المعروفــة :هــي ســهلة اللبــس واالســتعمال،
ويجــب أن تلبــس فــي المختبــرات التعليميــة ومعامــل األبحــاث عنــد إجــراء التجــارب
البحثيــة )وليــس بالضــرورة أثنــاء األعمــال الكتابيــة( ،وكل ذلــك وفــق األنظمــة
الســائدة والتعليمــات المتبعــة.

2.الحجــاب الواقــي للوجــه :يلبــس عنــد التعامــل مــع المذيبــات واألحمــاض حيــث أنــه
يعطــي حمايــة أعلــى (بــإذن اللــه) مــن النظــارات العاديــة وذلــك فــي حالــة تســاقط
رذاذ الســوائل (ألي ســبب مــن األســباب) مــن جهــة أعلــى الــراس علــى الوجــه
والعينيــن.
 .3.النظــارات المظللــة ،تســتعمل فــي حالــة التعــرض لمصــادر الضــوء المكثــف
كتلــك الناتجــة عــن شــعلة لحــام األكســجين فــي الــورش الميكانيكيــة) ،أو العــام
الزجــاج (فــي ورشــة الزجاجيــات) ،أو غيــر ذلــك.
4.الكمامــات الواقيــة للجهــاز التنفســي :تســتعمل عندمــا تكــون األبخــرة الكيميائيــة
فــي (الناتجــة عــن المذيبــات أو األحمــاض المركــزة أو عنــد تركيــب أو تفكيــك
أدوات التقطيــر أو غيرهــا) ذات كثافــة عاليــة تــؤدي إلــى نســبة ضــرر كبيــرة فــي
حالــة استنشــاقها ،أمــا فــي الحــاالت العاديــة فإنــه يجــب إجــراء التجــارب الكيميائيــة
(وغيرهــا) داخــل خزانــة شــفط الغــازات.

 5.الخــوذة الواقيــة للــرأس والمعطــف :يلــزم توفيرهمــا بشــكل مؤقــت فــي حالــة
الرحــات العقليــة وداخــل الــورش الميكانيكيــة والمبانــي ،والبــد مــن توفيرهمــا
لفريــق الســامة بشــكل دائــم.
6.يســتخدم البالطــو للحمايــة مــن المــواد المتناثــرة أو المنســكبة التــي قــد تلــوث أو
تــؤدي إلــى تــآكل أو تلــف المالبــس التــي يرتديهــا القائمــون بالتجــارب الكيميائيــة.
7.القفــازات الواقيــة لليديــن :هــي أنــواع فهنــاك النــوع المســتخدم لمــرة واحــدة
 disposableوهــو خفيــف ويســتخدم للتجــارب المعمليــة وعنــد تنــاول األدوات
والكيميائيــات .هنــاك أيضــا القفــازات المطاطيــة التــي تشــبه تلــك المســتعملة
فــي المنــازل ،وهــي تحمــي مــن التلــوث الكيميائــي بدرجــات مختلفــة .أمــا
القفــازات الجلديــة فهــي نــوع آخــر يوفــر الحمايــة عنــد تنــاول األدوات الســاخنة،
وهنــاك نــوع مــن القفــازات الثقيلــة التــي تســتعمل مــن قبــل العامليــن فــي
الــورش الميكانيكيــة ،والزجاجيــات والمخــازن وغيرهــا.

السالمة في مختبرات قسم الكيمياء
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إن عمليــة تجنــب األخطــار هــي مســألة بديهيــة ،فنحــن نبتعــد عمــا يؤذينــا تلقائيــا بمجــرد تعرفنــا علــى مصــدر الضــرر .مــن مصــادر الضــرر المــواد الكيماويــة ،وأقــل مــا فيهــا أنهــا
ملوثــة ،وبعضهــا ضــارة  Harmfulو مهيجــة  Irritantجــدول ( )1والبعــض اآلخــر قابــل لالشــتعال  Flammableوأكولــة  Corrosiveأي تســبب تــآكل أنســجة الجســم إذا انســكبت
عليهــا وبعضهــا ســامة  Toxicســنذكر تفاصيــل أكثــر وأمثلــة عليهــا الحقــا.
يمكــن أن يتعــرض المســتخدم للمــواد الكيميائيــة للضــرر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ســواء كانــت هــذه المــواد غازيــة أو صلبــة أو ســائلة :فالغــازات يتــم التعامــل معهــا مباشــرة
مــن خــال األســطوانات المعينــة أو تلــك التــي تنتــج أثنــاء التفاعــات ،والســوائل يمكــن أن تنتشــر علــى شــكل غــازات وأبخــرة ،أو أن تنســكب .وأمــا المــواد الصلبــة فيمكــن أن
تتســامي ،وهنــاك مــواد ليســت متفجــرة أو نشــطة كيميائيــة ،ولكنهــا تشــتعل ،أو تنتــج غــازات ضــارة أو ســامة ،أو تنفجــر بمجــرد إضافــة مــواد أخــرى إليهــا أو عنــد ارتطامهــا
بــاألرض.
نــورد فــي هــذا الدليــل إرشــادات يمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى طبيعــة المــواد الكيميائيــة ،وذلــك ليتــم التعامــل معهــا بطريقــة آمنــة مــن حيــث الحفــظ والتخزيــن واالســتخدام
والتخلــص هنــاك ثالثــة أمــور أساســية يلــزم الحــذر مــن حدوتهــا أثنــاء اســتخدام المــواد الكيميائيــة والتعامــل معهــا علــى اختــاف أنواعهــا ،وهــي حــوادث مرئيــة حســب األهميــة
كمــا يلــي،
1.الحذر من حدوث انفجار
2.الحذر من حدوث انسكاب وحرائق

3.الحــذر مــن اآلثــار الصحيــة الخطــرة الناتجــة عــن زيــادة التعــرض ألبخــرة المــواد
الكيميائيــة واستنشــاقها.

وألن الســامة مــن متطلبــات الجــودة ،والجــودة تتطلــب تحديــد مســؤوليات العامليــن (مســتخدمي المختبــرات واإلدارة الكليــة أو القســم) ،ولــذا فإننــا ســتهتم بذكــر هــذه
المســؤوليات ابتــداء بالعامليــن وانتهــاء بــاإلدارة علــى أن يتــم تحديــث هــذا الدليــل مــن خــال الممارســة الفعليــة لهــذه اإلرشــادات ،وعلــى العمــوم فإنــه يمكــن مراجعــة إدارة الكليــة
فــي حالــة وقــوع لبــس فــي فهــم مــا ذكــر.
خطة الصحة الكيميائية ( الوقاية من المخاطر الكيميائية )
 .أيجب أن تشمل خطة الصحة الكيميائية على العناصر التالية:

 .بالتدريب والمعلومات:

1.إتبــاع اإلجــراءات والسياســات المتعلقــة بالســامة والصحــة أثنــاء القيــام
باألعمــال التــي تتضمــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الخطــرة فــي المختبــرات.

1.تزويــد الطالب/الطالبــة بالتدريــب الخــاص بالمختبــرات منــذ بدايــة العــام
الدراســي كمــا يتــم تدريــب المشــرفين /المشــرفات منــذ بدايــة تعينهــم.

2.توفير واستخدام والتأكد من فعالية ما يلي:

2.يتم إعالم جميع الذين لهم /لهن عالقة بالمختبرات عن:

ەأجهزة التحكم والتخلص من األبخرة الضارة.

ەمضمون ومتطلبات مقاييس المختبر.

ەفاعلية عمل نظام التهوية العام.

ەمضمون خطة الصحة الكيميائية.

ە توفر إرشادات السالمة األولية لكل مادة كيميائية.

ەمضمون خطة التعرض للمواد الكيمائية الخطرة.

ە معرفة طرق اإلبالغ والتعامل مع حاالت الطوارئ.

ەاألعــراض والعالمــات المصاحبــة للتعــرض إلــى المــواد الكيميائيــة الخطــرة
المســتخدمة فــي المختبــرات.

ەتوفير المعلومات والتدريبات الالزمة للجميع.

ەتوفيــر ومــكان إرشــادات الســامة األوليــة والمراجــع األخــرى ذات العالقــة
بالمــواد الكيميائيــة.

ەتوفر واستخدام معدات الوقاية الشخصية.
ەتحــت أي ظــرف مــن الظــروف ينبغــي الحصــول علــى موافقــة المشــرف/
المشــرفة قبــل القيــام بــأي عمــل فــي المختبــر.
ەتوفير الفحوصات الطبية الالزمة.
ەتحتــاج خطــة الصحــة الكيميائيــة إلــى المراجعــة نظــرا لتغيــر عمليــات المختبــر
وإجراءاتــه.
متطلبات عامة:
•تطويــر خطــة الصحــة الكيميائيــة (خطــة الوقايــة مــن أخطــار المــواد الكيميائيــة).
تعــد خطــة الصحــة الكيميائيــة أســاس لمقيــاس المختبــرات وهــي عبــارة عــن برنامــج
يوضــح سياســات العمــل وإجراءاتــه وممارســاته القــادرة علــى حمايــة األشــخاص
(الطلبــة  /الموظفــات  /الموظفيــن) مــن األخطــار التــي تهــدد الصحــة والمتمثلــة فــي
اســتخدام المــواد الكيميائيــة فــي المختبــرات.
•التعليــم والتدريــب .يجــب توفيــر المعلومــات المناســبة للجميــع بشــكل واضــح .كمــا
يجــب توعيتهــم مــن المخاطــر التــي تحدثهــا المــواد التــي يتعاملــون معهــا وأي مــن
اإلجــراءات والسياســات الموضوعــة للتحكــم بعــدم تعرضهــم للخطــر أو الحــد منــه.
وتتركــز متطلبــات التدريــب فــي المقــام األول علــى معلومــات عــن المحتويــات
القياســية للمختبــر وخطــة الصحــة الكيميائيــة ونســبة كميــة التلــوث المســموح بــه.

•طــرق التعــرف علــى األخطــار .إن مــن أحــد أهــم وظائــف خطــة الصحــة الكيميائيــة
وصــف اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا عنــد اســتخدام المــواد الخطــرة .ســوف يتلقــى
المتــدرب /المتدربــة التدريــب الــازم للتأكــد مــن معرفــة الجميــع بطــرق ووســائل
الوقايــة مــن أخطــار المــواد الكيميائيــة التــي يتعاملــون معهــا.
•توفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية ومعــدات الوقايــة األخــرى .وذلــك مثــل أنظمــة
التهويــة وأجهــزة التحكــم والتخلــص مــن األبخــرة الضــارة ووســائل التحكــم /الوقايــة
األخــرى وتعــد هــذه مــن أهــم معــدات التحكــم مــن التعــرض للمــواد الكيميائيــة فــي
المختبــر
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القواعد األساسية للسالمة
1.ال يســمح بدخــول المختبــر إال لألشــخاص المصــرح لهــم فقــط أو بأمــر أو برفقــة
المشرف/المشــرفة.
2.التقيد وإتباع جميع اللوحات التحذيرية واإلرشادية.
3.وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع حاويــات /علــب المــواد الكيميائيــة توضــح
علــى األقــل محتويــات الحاويــة والمخاطــر المنطويــة عليهــا.
4.وضــع المــواد الكيميائيــة التــي تصــدر روائــح أو أبخــره مضــره بالصحــة تحــت أجهــزة
التحكــم والتخلــص مــن األبخــرة عنــد اســتعمالها.
5.ال يســمح بالتخلــص مــن المحاليــل العضويــة غيــر القابلــة لالمتــزاج فــي المــاء عبــر
الصــرف الصحــي.
6.جمــع المحاليــل العضويــة غيــر قابلــة لالمتــزاج فــي المــاء وأخذهــا إلــى جهــاز التحكــم
والتخلــص مــن األبخــرة.
7.توفيــر إرشــادات الســامة األوليــة لــكل مــادة كيميائيــة وأن تكــون فــي متنــاول
الجميــع.
8.عــدم خلــط المحاليــل العضويــة المعالجــة بالكلــور مــع محاليــل عضويــة أخــرى غيــر
قابلــة لالمتــزاج فــي المــاء  .كمــا يجــب أن تتبخــر كل واحــدة منهــا علــى حــدة فــي
جهــاز التحكــم والتخلــص مــن األبخــرة.
9.اســتخدام خليــط حامــض الكربونيــك وكلوروفــورم حامــض الكربونيــك فــي جهــاز
التخلــص مــن األبخــرة وليــس خــارج الجهــاز.
	 10.عدم ارتداء األسوار والساعات والخواتم عند التعامل مع المواد الكيميائية.
	 11.عدم العمل بمواد كيميائية قابلة لالشتعال.
	 12.وضــع خطــة مكتوبــة لإلجــراءات التــي ينبغــي علــى أفــراد المختبــر إتباعهــا فــي
حالــة وقــوع حــادث طــارئ فــي المختبــر وإلمــام منســوبي /طالب/طالبــات المختبــر
بخطــة الطــوارئ.
	 13.توفيــر أســماء وأرقــام هواتــف العامليــن فــي المختبــر لــدى إدارة األمــن الذيــن
الحصــول منهــم علــى معلومــات إضافيــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
	 14.عند مالمسة مادة كيميائية ما للجلد عليك غسله بشكل جيد مباشرة.
	 15.عدم األكل والشرب في المختبر وعدم وضع مستحضرات التجميل.
	 16.وضــع جميــع المــواد الكيميائيــة فــي أماكــن التخزيــن المخصصــة لهــا عنــد نهايــة
كل يــوم مــن أيــام العمــل.
	 17.فحــص مســتودع المــواد الكيميائيــة بشــكل منتظــم كمــا يتــم االحتفــاظ بســجل
لهــذه الفحوصــات.

	 18.تخزين جوالين المواد الكيميائية المسببة للصدأ في أوعية كبيرة.
	 19.تزويــد المختبــر بخزائــن الســامة البيولوجيــة لحمايــة أفــراد المختبر الذيــن يتعاملون
مــع عينــات تحتــوي علــى كائنــات عضويــة دقيقة.
	 20.تقليل إمدادات المواد الكيميائية الخطرة داخل المختبر للحد األدنى.
	 21.االحتفــاظ بالمــواد الكيميائيــة الســامة فــي خزانــة مغلقــة يمكــن فتحتهــا مــن قبــل
األشــخاص المصــرح لهــم بذلــك فقــط.
	 22.فصــل المــواد القابلــة لالنفجــار عــن المــواد الكيميائيــة األخــرى واالحتفــاظ بهــا
فــي خزانــة مغلقــة.
	 23.اســتخدام العلــب  /الجواليــن التــي تتوافــق مواصفاتهــا مــع متطلبــات الســامة
لحفــظ الســوائل القابلــة لالشــتعال فقــط  .ينبغــي أن تحتــوي الحاويــات علــى غطــاء
ذو أقفــال زنبركيــه.
	 24.حمل جوالين األحماض الكبيرة في حاملة لألحماض.
	 25.اتخــاذ أقصــى درجــات الحــذر عنــد فــرز المــواد الكيميائيــة التــي تحــدث تفاعــل عنيــف
عنــد امتزاجهــا مــع بعضها.
	 26.التخلــص مــن العلــب والجواليــن التــي ليــس لهــا ملصــق يعــرف بمحتواهــا عنــد
انتهــاء كل يــوم مــن أيــام العمــل.
	 27.معرفة أماكن نوافير غسل العينين والمرشات المائية للجسم.
	 28.إغــاق النافــذة الزجاجيــة لجهــاز التخلــص مــن األبخــرة الضــارة فــي جميــع الحــاالت
إال عنــد الحاجــة لرفعهــا.
	 29.إبقــاء مروحــة الشــفط فــي وضــع التشــغيل طالمــا كان هنالــك مــواد كيميائيــة
داخــل جهــاز التخلــص مــن األبخــرة.
	 30.تغطية جهاز الطرد المركزي عند تشغيله.
	31.عندمــا ال يتــم اســتعمال شــفرات جهــاز تقطيــع الشــرائح يجــب وضــع الشــفرات
فــي الحاويــات المناســبة.
	 32.تزويــد جميــع أجهــزة التســخين الكهربائيــة بجهــاز تحكــم يفصــل التيــار الكهربائــي عــن
الجهــاز فــي حــال ارتفــاع حــرارة الجهــاز أكثــر مــن الــازم.
	 33.التأكــد مــن كفــاءة عمــل أجهــزة المختبــر بصــورة دوريــة واالحتفــاظ بســجالت
لألجهــزة التــي تــم فحصهــا لمعرفــة مــدى تصليحهــا.
	 34.استخدام كال اليدين عند التعامل مع الزجاجات الكبيرة وعدم رفعها لألعلى.
	 35.إعادة جميع المواد واآلالت والمعدات إلى أماكنها المخصصة.
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المواد الخطرة
1.تصنيــف المــواد الخطــرة :يتــم تصنيــف المــواد الخطــرة إلــى تســعة أنــواع ولــكل
صنــف منهــا رمــزه الخــاص الــذي يرمــز إليــه.
•المواد المتفجرة.
•السوائل القابلة لالشتعال.
• الغازات.
• المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية.
• المواد السامة المسببة لألمراض.
• المواد ذات النشاط اإلشعاعي.
• المواد اآلكلة (المسببة للصدأ).
• المواد الخطرة بمختلف أنواعها.
• المواد الصلبة القابلة لالحتراق.
2.لتجنب أخطار المواد الكيميائية عليك معرفة ما يلي:
•معرفة محتويات الحاوية.
•تعليمات خاصة بالمادة.

•وضع ملصق توضيحي مناسب على جميع المواد الكيميائية.
•استخدام المالبس الواقية المناسبة للعمل الذي يتم القيام به.
•إبعاد أي مصدر للهب أو االشتعال أو الشرار عن أي من المواد الكيميائية.
•تخزيــن الســوائل القابلــة لالشــتعال والمــواد الكيميائيــة األخــرى كل حســب
خصائصــه الفيزيائيــة والكيميائيــة فــي حاويــات أو خزائــن مطابقــة لقواعــد
ومواصفــات الســامة تمتــاز بالتهويــة الجيــدة واإلشــراف عليهــا مــن قبــل
شــخص مختــص فــي هــذا المجــال.
•اإلغالق المحكم للحاويات.

ً
أيضا.
•فصل األحماض عن المواد القلوية وعن المواد المشعة
•فصــل األحمــاض عــن المــواد الكيميائيــة التــي تنبعــث منهــا غــازات ســامة عندمــا
تتحــد بمــادة الحديــد أو الكبريــت.
•عند القيام بنقل زجاجات األحماض ينبغي استخدام حاملة القوارير.
•تخزيــن المحاليــل الهيدروكســيدية غيــر العضويــة فــي حاويــات مصنوعــة مــن
مــادة البولــي إيثيليــن.
•تخزين المواد ذاتية االشتعال في أماكن باردة وجافة.

•إجراءات اإلسعافات األولية األساسية.

•تخزين المواد الكيميائية التي تتفاعل مع الماء في أماكن باردة وجافة.

•درجة أخطار المادة.

•فصــل المــواد ســريعة االشــتعال عــن األحمــاض المؤكســدة والمــواد المســاعدة
علــى األكســدة.

•معدات الوقاية الشخصية المطلوبة.
3.عند تخزين المواد الكيميائية أو استخدامها أو تداولها يجب مراعاة ما يلي:
•يتحمــل كل قســم مســؤولية تحديــد وتعريــف جميــع المــواد الخطــرة الموجــودة
ضمــن منطقــة العمــل الخاضعــة لذلــك القســم.
•علــى جميــع اإلقســام القيــام بجــرد المــواد الخطــرة الخاصــة بهــم والتأكــد مــن
ومالءمتهــا علــى أن يكــون ذلــك جــزء مــن برنامــج جــرد شــامل يقــوم بــه القســم.
•علــى جميــع األقســام توفيــر برنامــج تدريبــي للطلبــة والموظفيــن والموظفــات
الذيــن يتعاملــون مــع المــواد الخطــرة واالحتفــاظ بســجل لتوثيــق تلــك التدريبــات.
•ينبغــي توفــر معــدات مكافحــة الحريــق باإلضافــة إلــى تأميــن نظــام مكافحــة
الحريــق اآللــي فــي جميــع المختبــرات وأيضـ ًـا نظــام كاشــف الدخــان وجــرس إنــذار
الحريــق.
•الحصــول علــى إرشــادات الســامة األوليــة الخاصــة بجميــع المــواد الكيميائيــة
المصنفــة ضمــن المــواد الخطــرة المســتخدمة فــي اإلدارة ليتســنى لهــم
اســتخدامها عنــد الحاجــة.

•إبقــاء عوامــل األكســدة بعيــدة عــن عوامــل االختــزال كالزنــك واأللكينــات
والمعــادن.
•تخزيــن الســوائل الســريعة االشــتعال بعنــف وســريعة التطايــر فــي فريــزرات
خاصــة ومصممــة لتخزيــن مثــل تلــك الســوائل.
•فــي حــال وجــود حريــق فــي منطقــة يوجــد بهــا مــواد كيميائيــة ال تتفاعــل مــع
المــاء يجــب إخمــاد الحريــق باســتخدام المــاء.
•تخزيــن المــواد الكيمائيــة التــي تتحســس مــن الضــوء فــي زجاجــات داكنــة اللــون
وفــي أماكــن بــاردة وجافــة.
•فحــص إمكانيــة وجــود البيروكســيدات بصفــة دوريــة مــع التأكــد مــن تخزيــن
المــواد الكيميائيــة المكونــة للبيروكســيدات قبــل اليــوم الــذي يتوقــع أن تتكــون
فــي البيروكســيدات ووفقــا لتعليمــات المصنــع.
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UN.  تصنيف المواد الكيميائية بنظام األمم المتحدة:)1( جدول
األمثلة

النوع

الصنف

المتفجرة

1

Acetylene (dissolved), Ethylamine Hydrogen, Butane, others

الغازات القابلة لالشتعال

1-2

Nitrogen dioxide, CO, Sulphur dioxide, Nitric oxide, Chlorine

الغازات السامة

2-2

ضغوطة غير القابلة لالشتعال
ُ الم
َ الغازات

2-2

C<18-° السوائل القابلة لالشتعال نقطة الوميض

1-3

18-C to 23°C° السوائل القابلة لالشتعال نقطة الوميض لها

2-3

C to 61 °C° 23 السوائل القابلة لالشتعال نقطة الوميض لها

3-3

المواد الصلبة القابلة لالشتعال

1-4

مواد قابلة لالشتعال التلقائي

2-4

المواد التي تنتج غازات قابلة لالشتعال عندما تكون رطبة

3-4

المواد المؤكسدة

1-5

البيروكسيدات العضوية

2-5

Dimethyl sulphate, Osmium tetroxide, Aniline, Mercury compounds ,
Potassium cyanide

المواد السامة

1-6

Oxalates, water soluble, Dichloromethane, Nirophenols Trichlorobenzene

المواد الضارة

1-6

Infectious substances — these are substances Containing disease
producing micro organisms

المواد المعدية

2-6

Acetic anhydride, Benzoyl chloride, Acetic, Hydrochloric, Nitric and
Sulphuric acids, Bromine & solutions, potassium and Sodium hydroxides,
Ferric chloride

المواد األكولة

7

المواد الخطرة المتنوعة

8

Metal azides (dry or containing by weight less than 50% water) Picric acid (dry or
containing by weight less than 30% water) Trinitrotoluene (TNT)

Argon (compressed or liquid), Helium, Nitrogen, Oxygen
Acetaldehyde, Diethylamine, Carbon disulphide, Acetone, Diethyl ether, Cyclohexane,
Tetrahydrofuran

Acetonitrile, Butandione, Ethanol, Ethyl acetate, Propanol, Benzene, 1,4-Dioxan,
Toluene

Acetic acid 80100%-, Chlorobenzene, Formaldehyde solution Nitro
methane, Cyclohexanone, Furfuraldehyde
Magnesium, ribbon , Titanium, powder. , Phosphorus red Silicon, powder. ,
Naphthalene
Metal dithionites , Magnesium diamide, Charcoal, activatedDiethyl
magnesium, Phosphorus, white and yellow
Alkali Metals, Calcium carbide, Magnesium phosphide Sodium borohydride,
Zinc, powder
All nitrates, Calcium hypo chlorite, Ammonium dichromate Hydrogen
peroxide, Zinc peroxide, Sodium persulphate
Acetyl peroxide (up to 27% in solution), Dihydroperoxide Lauroyl peroxide,
Benzoyl peroxide (up to 72% as a paste)

Asbestos
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) دليل أنواع القفازات المقاومة للمواد الكيميائية ورموزها المختصرة2( جدول
الكيماويات المناسبة لها

المادة

ethers. Hydroxyl compounds and Aldehydes, Carboxylic acids, Glycols and
Peroxides alcohols

Butyl rubber (Br)

Dimethyl sulphoxide ,Ammonium fluoride Acetone, alcohols, Alkalies and Caustics
(DMSO) Phenol, Plating solutions

Natural rubber (Nr)

Mineral acids, Cello solve, Degreasing solvents Alcohols, Alkalies and caustics
Oils, Plating solutions

Neoprene (Ne)

Hexane, Hydrofluoric and hydrochloric Alcohols, Ammonium fluoride, Freons
Potassium and sodium Phosphoric acid acid, Perchloric acid, Perchloro ethylene
hydroxide

Nitrile rubber (Ni)

Medical examination, Nuisance materials General prevention of contamination

Vinyl
:) رموز مختصرة لمسميات أنواع القفازات التجارية3( جدول

) ( (عالمة تجارية4H (PE/EVAL (

4H

)  (عالمة تجاريةBarricade

B

CPF 3

CPF

Polyethylene

Pe

Polyvinyl alcohol

Pva

Polyvinyl chloride

Pvc

)  (عالمة تجاريةResponder

Res

)  (عالمة تجاريةSaranex

S

)  (عالمة تجاريةTeflon

T

Tychem 10000

Ty

) عالمة تجاريةViton

V
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نصائح مهمة للعاملين في المختبرات الكيميائية:
ـواء كانــوا معيديــن ،أو فنييــن محضريــن باحثيــن ،أو مســاعديهم أو طــاب المرحلــة الجامعيــة طــاب الدراســات العليــا .أمــا
ُيقصــد بهــم جميــع المســتفيدين مــن هــذه المختبــرات سـ ً
المختبــرات فهــي إمــا بحثيــة ،أو تعليميــة لطــاب المرحلــة الجامعيــة ،أو مختبــرات مركزيــة خدميــة تحتــوي علــى األجهــزة المختلفــة إلجــراء التحاليــل للمشــاريع البحثيــة.
أوال بمــا فيــه حصــر المــواد واألدوات المســتخدمة ،والتعــرف علــى مخاطرهــا،
إن اإلرشــادات أدنــاه مرتبــة حســب مراحــل العمــل التــي تبــدأ بتقييــم الخطــورة والتخطيــط للتجربــة ً
وتحديــد االحتياطــات الواجــب اتخاذهــا للوقايــة منهــا ،ثــم الطريقــة الســليمة للتخلــص مــن المــواد )الصلبــة أو الســائلة(الخطرة ،معالجــة األنــواع األخــرى التــي ُيمكــن التخلــص منهــا
ذاتيـ ًـا .قبــل ذلــك كلــه نذكــر إرشــادات التخزيــن المطابقــة للمواصفــات المعتمــدة العالميــة.
حصر وتخزين المواد الكيميائية في المختبرات:
ـدا وتركيـ ً
ـرا ضروريـ ًـا مــن أجــل إجــراء تقييــم الخطــورة ،وهــو يتطلــب جهـ ً
يعتبــر حصــر المــواد الكيميائيــة والتخزيــن الســليم لهــا فــي المختبــرات أمـ ً
ـزا الســتيعاب فوائــده والمحاذيــر
المرافقــة لــه .مــن فوائــده تقليــل احتمــاالت الحــوادث مــن خــال التعــرف علــى أصنــاف الكيماويــات المتوافقــة والمتنافــرة  Incompatibilityلتالفــي الحــوادث الناتجــة عــن
خلطهــا ،ولتقليــل التعــرض للكيماويــات الســامة والضــارة واألكولــة ،ولحســن التصــرف أثنــاء اســتخدام الكيماويــات والتعامــل معهــا.
إن تخزيــن المــواد الكيميائيــة بكميــات كبيــرة فــي المختبــرات يزيــد مــن احتمــال التعــرض آلثارهــا الضــارة إمــا باللمــس ،أو االستنشــاق أو غيــره .ولــذا يعتــرض االلتــزام باالحتياطــات
والقواعــد األساســية التاليــة :-
1.ال يتبغــي تخزيــن كميــات أكثــر مــن الحاجــة مــن المــواد الكيميائيــة فــي المختبــر ،وال
يجــب أن تظــل فــي المختبــر لفتــرة طويلــة.

	10.يجــب عــزل المــواد الكيميائيــة المؤكســدة عــن باقــي المجموعــات ألنهــا تزيــد
االشــتعال فــي حالــة الحرائــق،

2.المواد النشطة ال تخزن في المختبر األكثر من ستة أشهر.

	11.يجــب عــزل جميــع المــواد عاليــة الســمية مثــل المســرطنة والمتطايــرة الســامة
بحيــث تكــون فــي مســتودع منفصــل

 3.يجب كتابة تاريخ استالم المادة الكيميائية والرموز التحذيرية المناسبة.
4.ال تبقي الكيماويات ذات الهوية المجهولة في مختبرك
5.افصــل المجموعــات المتوافقــة مــن الكيماويــات كل علــى حــدة ،وقــم بترتيــب كل
مجموعــة أبجديـ ًـا
6.قــم بتقســيم المجموعــات إلــى صلبــة وســائلة ،ثــم تقســيم كل منهــا إلــى
التصنيفــات التاليــة:
7.المركبات المشتعلة  -المواد المؤكسدة  -المواد السامة.
8.يراعــى تخزيــن المــواد األكولــة واألحمــاض المعدنيــة فــي أرفــف مقاومــة لألحماض
بالقــرب من األرض،
9.تخزين المواد المتفجرة والمواد السامة بشكل منفصل،

	12.يجــب تخزيــن المــواد التــي لهــا قابليــة االشــتعال عنــد درجــة حــرارة الغرفــة؛ وذلــك
بفصلهــا فــي الثالجــة أو فــي غرفــة تبريــد مخصصــة لهــذا الغــرض
	 13.يجــب التعــرف علــى المــواد غيــر المتوافقــة والقابلــة للتفاعــل مــع بعضهــا بعضــا،
وعــدم تخزينهــا بالقــرب مــن بعضهــا بعضــا فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
(القلويــات الفلزيــة :يجــب أال تخــزن بالقــرب مــن المــاء أو ثانــي أكســيد الكربــون أو
الهيدروكربونــات المهلجنــة .األســيتيلين :مــع األنابيــب النحاســية ،أو الهالوجينــات
بأنواعهــا ،أو القضــة ،أو الزئبــق .نتــرات األمونيــوم :مــع األحمــاض أو مســاحيق
الفلــزات أو الســوائل ســهلة االشــتعال أمــاح الســيانيد :مــع األحمــاض .خامــس
أكســيد الفســفور مــع المــاء) ،وغيــر ذلــك مــن المــواد غيــر المتوافقــة التــي توفرهــا
المراجــع.
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التخطيط قبل إجراء التجربة واتخاذ االحتياطات السالمة واألمان لتداول المواد الكيميائية:
تقييــم الخطــورة :الكيماويــات قــد تتواجــد فــي المختبــرات بكميــات كبيــرة .ولــذا فــإن المســتخدم لهــا البــد أن يتخــذ االحتياطــات الالزمــة للوقايــة مــن مخاطرهــا مــن خــال تعبئــة
اســتمارات تقييــم الخطــورة الواجــب توفرهــا فــي كل مختبــر ولــكل مشــروع بحثــي يجــب توضيــح احتياطــات الســامة الواجــب اتخاذهــا فــي كل تجربــة بشــكل مســتقل فــي التجــارب
المعمليــة لطــاب المرحلــة الجامعيــة .ويفــرد لهــا جــزء فــي ملزمــة التجربــة وفــي التقاريــر المقدمــة مــن الطــاب ،وذلــك ألن تنبيــه الطــاب الــى تلــك االحتياطــات فــي مســتهل
التجربــة أو أثنائهــا ســوف يغــرس فــي ذهنــه المخاطــر  Hazardsالمحتملــة مــن ســوء االســتخدام أو مــن العــادات الخاطئــة فــي إجــراء التجــارب المعمليــة حيــث إنــه ال يمكــن للطالــب
الحصــول علــى المهــارات فــي الســامة المعمليــة أو اســتيعابها إال بهــذه الطريقــة ،ويتــم ذلــك بإتبــاع الخطــوات التاليــة- :
1.عمــل قائمــة بالمــواد الكيماويــة المســتخدمة فــي كل تجربــة مــع تقييــم المخاطــر
لــكل مــادة مــن خــال بطاقة الســامة  MSDSللكيماويات المســتخدمة باســتمرار.
وتحديــد العــاج فــي حــال التعــرض لخطــر جــراء اســتخدامها.
2.كتابــة تعليمــات حــول الخطــورة المحتملــة مــن التعــرض لهــذه المــواد أمــام كل
منهــا ،وتحديــد االحتياطــات الواجــب اتخاذهــا لتالفــي الخطــورة المحتملــة عنــد
اســتعمال هــذه المــواد لــكل مــادة علــى حــدة
3.تعييــن التجــارب التــي يتــم فيهــا التعامــل مــع مــواد خطــرة ،وتعمــل ترتيبــات
ً
تحســبا ألي طــارئ ،ويراعــى اســتخدام عالمــات
إضافيــة الحتياطــات الســامة
الخطــورة الدوليــة الملصقــة علــى العبــوة.

4.تجنــب مــع األخريــن التعــرض لهــذه المــواد وذلــك باســتخدام أدوات الوقايــة
المناســبة (تهويــة جيــدة ،قفــازات ،كمامــات ،نظــارات الــخ) ۔
 5.إذا وجــدت مــادة مســرطنة بيــن المــواد المســتخدمة فــي التجربــة فينبغــي التنبيــه
علــى الطــاب لالحتيــاط اثنــاء التعامــل معهــا ،ويفضــل إيجــاد بديــل عنهــا إن أمكــن،
وأن يوضــح أســباب اســتخدامها للطــاب (كأن تكــون أفضــل الخيــارات وأقلهــا
شــررا).
6.العمل في جو ذو تهوية جيدة

7.عدم األكل والشرب في المختبر
8.تثبيت أسطوانات الغازات بالطريقة الصحيحة لتالفي احتمال سقوطها
9.قفل الغاز والتأكد من ذلك بعد االنتهاء
	10.تجنب العمل المتفرد وخارج ساعات الدوام الرسمي
	 11.التأكد من عالمات التحذير قبل االستعمال
	 12.إبعاد مصادر االشتعال ،وعدم التدخين قرب المواد الكيميائية
	13.مراعــاة التوافــق وعــدم التوافــق للمــواد عــن إجــراء التفاعــات والتخلــص مــن الزائــد
منهــا بعــد نهايــة التجــارب.

	14.لبس المالبس الواقية والقفازات والنظارات أثناء العمل
	 15.التخلص السليم للمواد الصلبة بشكل منفصل ومعالجة السوائل
	 16.ال تلمــس أو تشــم أو تتــذوق المــواد الكيميائيــة نهائيــا .نفــذ األعمــال التجريبيــة
فــي خزانــة شــفط الغــازات
	17.توقع المخاطر واحتط لها
	18.التخطيط الكامل للتجربة قيل إجرائها۔

احتياطات إجراء التجربة:
ً
جيــدا ،وتأكــد أنــك تســتعمل المــادة
•اقــرا المعلومــات المكتوبــة علــى العبــوة
المطلوبــة .تأكــد مــن التحذيــرات وتصنيــف الســامة المكتــوب عليهــا.

•النقل السليم للمواد ،والحذر من االنسكاب أثناء العمل
•والتعــرف علــى عالمــات الخطــورة الدوليــة المعلنــة علــى العبــوة مــع مالحظــة أن
عــدم وجــود هــذه العالمــات ال يعنــي أن العبــوة ليســت خطــرة

•أليــس النظــارة الواقيــة الحمايــة العينيــن ،وارتــد المعطــف لحمايــة مالبســك
وجســمك مــن الكيماويــات المنســكبة ،واســتخدم القفــازات عنــد التعامــل مــع
المــواد المؤكســدة واألكولــة
•ابعــد الســوائل القابلــة لالشــتعال عــن مصــدر اللهــب قــم بســحب الســوائل بطريقــة
آمنــة وباســتخدام الماصــة المطاطيــة المخصصــة

•اســتعمل أدوات الســامة المناســبة (قفــازات -نظــارات ،الــخ) للتعامــل مــع كل
ً
ً
ً
دائمــا
نظيفــا
معطفــا
مــادة ،وأرتــد

•قم بالتبليغ عن الحوادث مهما كانت صغيرة

•افتــح العبــوة بحــذر وفــي مــكان جيــد التهويــة (فــي خزانــة شــفط الغــازات ،واســتخدم
الكمامــات ليكــون االستنشــاق أقــل مــا يمكــن لتضمــن عــدم اتصــال المــواد الضــارة
بالجلــد .وألبــس النظــارات لحمايــة العينيــن

•اطلب اإلسعافات األولية فورا إذا تعرضت ألي حادث ال سمح الله.

•تجنــب اســتعمال أو لمــس األدوات الملوثــة بالكيماويــات .ال تســتخدم القفــازات
الملوثــة أثنــاء اســتعمال األدوات المكتبيــة،

•ال توجــه أنبوبــة االختبــار إلــى وجهــك أثنــاء التســخين علــى اللهــب :احــذر مــن فــك
الزجاجــات المســتعصية بالقــوة فقــد تنســكب عليــك الكيماويــات أثنــاء فتحهــا ،أو
قــد تنكســر

•أو عند الرد على الهاتف ،أو ما شابه ذلك.

•ال تشم وتستنشق أو تلمس أو تتذوق المواد الكيماوية

•تجنب التدخين واألكل والشرب داخل المختبرات.

•اقفل العبوة جيدا بعد االنتهاء من استعمالها

•اغســل يديــك دائمـ ًـا قبــل وبعــد االنتهــاء .أبــق المســاحات التــي تعمــل فيهــا أو عليهــا
نظيفــة ومنظمــة دائمـ ًـا.
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الطوارئ واإلخالء
•فــي حالــة حصــول حــادث أو حريــق فــي المختبــر واقتضــى األمــر إيقــاف العمــل يجــب
عمــل الخطــوات التالية:

•ابــذل الجهــد المســتطاع لحــل المشــكلة ،فــإن لــم تســتطع فقــم بالتجهيــز لإلخــاء
وتــرك المهمــة للرجــال المدربيــن.

•تقديم المساعدة إليقاف جميع التجارب.

•االستعداد لإلخالء المنظم للمكان (إذا لزم األمر) ،ويتم من خالل:

•استخدام وسائل إطفاء الحريق إليقاف اللهب عن االستمرار.

1.استخدام جرس اإلنذار.

•قطع مصادر الحرارة والتيار الكهربائي

2.اإلخالء بهدوء حتى ال يتسبب في إثارة الذعر للموجودين.

•اســتخدام الرمــل فــي حالــة االنســكاب ،واســتخدام المــاء فــي حالــة تأكــدك مــن عــدم
تفاعلــه مــع المــادة المنســكبة.

3.المعيــد والمحضــر همــا آخــر مــن يخلــي المختبــر بعــد التأكــد مــن خلــوه مــن
الطــاب أو غيرهــم.
4.تعبئة استمارة التبليغ عن الحوادث الواجب توافرها في المختبر.

اإلسعافات األولية
يمكــن للحــوادث أن تقــع؛ فــإذا وقعــت فإنــه مــن الضــروري إنقــاذ المصــاب فــي الحــال ،وأجــراء اإلســعافات األوليــة بواســطة المؤهليــن للقيــام بذلــك أو بواســطة المتطوعيــن .إن
هــذه المســألة يمكــن أن تكــون أحيانــا مســألة حيــاة أو مــوت ،ويمكــن أن تــؤدي إلــى الوقايــة مــن حــدوث علــه أو عاهــة دائمــة ،كمــا يمكــن أن تكــون عالجــا مــن إصابــة متوســطة
أو بســيطة .فــي جميــع األحــوال فــإن إيجــاد اإلســعافات األوليــة فــي مواقــع العمــل يعــد مطلبـ ًـا ضروريــا وبســيطا ،وعلــى أربــاب العمــل إيجــاده وتوفيــره لحمايــة العامليــن لديهــم.
وهنــاك أمــران مهمــان همــا:
 .أتوفير صندوق لإلسعافات األولية ،ووضعه في المكان المناسب.

 .بتوفيــر األشــخاص المدربيــن المؤهليــن (أو المتطوعيــن) إلجــراء اإلســعافات
األوليــة وإنقــاذ المصــاب.

مواصفات اإلسعافات األولية المطلوبة للمختبرات:
تختلــف المخاطــر المتوقعــة باختــاف قطاعــات العمــل المختلفــة ،وفيمــا يخــص المعامــل والمختبــرات المتخصصــة فهــي تختلــف بحســب المــواد الكيميائيــة أو األجهــزة أو
ً
وبنــاءا عليــه يتــم تزويدهــا بالمحتويــات المناســبة الصنــدوق
المعــدات الموجــودة بهــا .لــذا فــإن علــى كل معمــل ،أو مجموعــة معامــل ،إجــراء تقييــم للخطــورة المتوقعــة،
اإلســعافات األوليــة ،ولكــن هنــاك مواصفــات عامــة للحــد األدنــى مــن االحتياطــات األساســية التــي يجــب أن تتوفــر فــي صنــدوق أو دوالب اإلســعافات األوليــة .يجــب أن يحتــوي
صنــدوق اإلســعافات األوليــة فــي المختبــر علــى التالــي:
•ضمادات معقمة للعينين.

•أقراص ألوجاع الرأس سارية الصالحية.

•ضمادات معقمة الصقة للجروح (مقاسات متعددة).

•مرهم للحروق سارية الصالحية.

•مسحات طبية معقمة (كحول) لتنظيف وتعقيم الجروح.

•محلول أمونيا ( )۱٪إلفاقة فاقد الوعي (يحضر في المختبر).

•قفازات طبية معقمه وجيدة االستعمال.

•محلــول بيكربونــات صوديــوم ( )۱۰٪لغســيل الحــروق الناتجــة عــن أحمــاض مركــزة
(يحضــر فــي المختبــر).

•أدوات الغيار( .ملقاط ،مقص ،الخ ).

•حمض خل ( )6%لغسيل الحروق الناتجة عن قلويات مركزة (يحضر في المختبر).

•لفات شاش طبي معقم.
•قطن طبي معقم لتضميد الجروح.
•أربطة بمقاسات مختلفة (شاش طبي) لتضميد الجروح والحروق.
•شاش فازلين معقم للحروق.

•محلول حمض البوريك  ۱٪لغسيل العيون (يحضر في المختبر).
•محلول صابوني لغسل األيدي.
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اإلسعافات األولية لبعض الحاالت الشائعة:
ســوف نتطــرق هنــا إلــى التعامــل مــع حــاالت التعــرض الشــائعة للمــواد الكيميائيــة كاالستنشــاق ،أو االنســكاب علــى األرض ،أو مالمســة الجلــد ،أو البلــع ،أو تناثرهــا علــى العيــن.
ســنذكر اإلســعافات األوليــة المتبعــة فــي حــاالت التعــرض لمــواد كيميائيــة محــددة مثــل :الســيانيد وحمــض فلوريــد الهيدروجيــن  HFوالفينــول مــع التنبيــه علــى الشــخص القائــم
باإلســعافات األوليــة أن يضمــن ســامة نفســه أوال حتــى ال يتعــرض للمــادة الكيميائيــة أثنــاء معالجــة المصــاب ،حيــث يلزمــه لبــس القفــازات ،وارتــداء المالبــس الواقيــة ،والمبــادرة
إلــى الحالــة الطارئــة بالســرعة المطلوبــة.
•تعــرض الجلــد للكيماويــات :عندمــا تتناثــر المــواد الكيميائيــة علــى الجلــد مباشــرة أو
علــى المالبــس وتخترقهــا لتصــل إلــى الجلــد ،فإنــه يجــب إتبــاع اإلجــراءات التاليــة:
1.وضــع الحالــة مباشــرة تحــت أقــرب مــروش ،وإبقائهــا تحــت المــاء الجــاري لمــدة
ال تقــل عــن عشــر دقائــق للتأكــد مــن زوال كل المــادة المنســكبة أو معظمهــا.

•استنشــاق المــواد الكيماويــة :عنــد التعــرض إلــى استنشــاق جرعــات كبيــرة مــن
الغــازات الضــارة ،أو إلــى رائحــة المــواد الكيميائيــة المتطايــرة المنســكبة ،فإنــه يجــب
القيــام بالخطــوات التاليــة:
1.إخراج المصاب من منطقة الخطر إلى منطقة ذات جو نقي.

2.استخدام الصابون إلزالة المواد الكيميائية العالقة التي ال تزول بالماء فقط.

2.إزالــة المالبــس الزائــدة ،وفــك األزرار حــول العنــق والصــدر إلتاحــة مجــال اكبــر
الستنشــاق الهــواء النقــي.

4.إذا كانــت الحالــة إســعافية فتنقــل فــي الحــال إلــى أقــرب مستشــفى أو عيــادة،
وعلــى المســعف أن يــزود الطبيــب بمعلومــات وافيــة عــن المــادة المســببة
(بطاقــة الســامة) ،واإلســعافات األوليــة الخاصــة بهــا.

3.فــي حالــة فقــدان الوعــي يوضــع المصــاب علــى ظهــره ،وتراقــب عمليــة
التنفــس فيمــا إذا كانــت طبيعيــة أم متوقفــة.

3.إزالة المالبس الملوثة واستبدالها بأخرى نظيفة.

•تناثــر الكيماويــات علــى العيــن :فــي حالــة تعــرض العيــن لــرذاذ أو قطــرات الكيماويــات
المتناثــرة فيجــب إتبــاع التالي:
1.تغســل العيــن بكميــة كبيــرة مــن المــاء الجــاري لكــن بحــذر حتــى ال تتأثــر العيــن،
أو تغســل باســتخدام عبــوات غســيل العيــن المتوفــرة فــي المعمــل كإســعافات
أوليــة وذلــك لمــدة ال تقــل عــن عشــر دقائــق.
 2.تأكــد مــن وصــول المــاء ،أو مــادة الغســيل ،إلــى العيــن ،وذلــك بتفريــق
الجفنيــن العلــوي والســفلي أثنــاء الغســيل.
3.نقــل المصــاب بعــد ذلــك إلــى الطبيــب التخــاذ الــازم مصحوبــا ببطاقــة
الســامة.

 4.إذا كان المصــاب ال يتنفــس تجــري لــه عمليــة التنفــس االصطناعــي بواســطة
الفــم.
5.ينقــل المصــاب إلــى المستشــفى ،أو العيــادة ،مصحوبــا ببطاقــة الســامة
الخاصــة بالمــادة التــي تعــرض لهــا.
•دخول الكيماويات إلى الفم أو الجوف:
يلزم اتخاذ اإلسعافات التالية للتعامل مع حاالت شفط أو ابتالع الكيماويات:
1.تســتخدم كميــات كبيــرة مــن ســائل غســيل الفــم إذا وصلــت المــادة إلــى الفــم
فقــط ولــم تتجــاوزه إلــى الجــوف.
 2.إذا تــم ابتــاع المــادة ووصولهــا إلــى المعــدة ،يعطــى المصــاب مقــدار ربــع لتــر
مــن المــاء لتخفيــف تركيــز المــادة المبتلعــة فــي المعــدة.
3.ال تــدع المصــاب يتقيــأ يدويــا ألن ذلــك يــؤدي فــي الغالــب إلــى زيــادة الخطــورة
واألضــرار خصوصــا إذا تــم ابتــاع مذيبــات أو مــواد أكولــةCorrosive .
4.تنقــل الحالــة إلــى المستشــفى ،أو العيــادة ،مصحوبــة ببطاقــة الســامة ،ويــزود
الطبيــب بمعلومــات – قــدر اإلمــكان  -عــن وقــت اإلصابــة (أي مــدة الفتــرة التــي
مضــت عليهــا منــذ وقوعهــا) ،وكميــة المــادة التــي ابتلعــت وتركيزهــا.

التخلص من النفايات الكيميائية (جدول :)4
فــي الســابق كان العاملــون فــي المختبــرات يقــررون كيفيــة التخلــص مــن المــواد الكيميائيــة بطــرق عشــوائية غيــر محــددة .أمــا فــي الوقــت الحاضــر فقــد أصبحــت الجهــات
المســئولة تتدخــل فــي تقريــر األســلوب األمثــل فــي التخلــص مــن المخلفــات .هنــاك بعــض العالمــات التــي نســتدل بهــا علــى أن المــواد أصبحــت تالفــة ويجــب التخلــص منهــا،
عنــد تعكــر الســوائل ،أو عنــد تغيــر اللــون ،أو ظهــور ترســبات أســفل الســائل ،أو عنــد تحــول الصلــب إلــى ســائل ،أو عنــد مالحظــة مــا يــدل علــى تفاعلهــا مــع المــاء ،أو عنــد حــدوث
انتفــاخ فــي المــواد الصلبــة بســبب زيــادة الضغــط داخــل العبــوة ،أو أخيــرا عنــد تلــف العبــوة .ينبغــي أن يــوكل أمــر مهمــة التخلــص مــن المــواد الكيميائيــة إلــى أصحــاب الخبــرة فــي
إدارة الكليــة ،أو اللجنــة الدائمــة للوقايــة مــن التلــوث الكيميائــي ،أو الشــركات المتخصصــة ممــن تتوفــر فيهــم شــروط الئحــة الرئاســة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.
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تعليمات عامة للتخلص من النفايات الكيميائية:
مــن أهــم أســباب الحمايــة مــن الحــوادث هــو دور العامليــن فــي المختبــرات ،مــن باحثيــن وطــاب وفنييــن الذيــن يقومــون بإجــراء التجــارب ،ويتجلــى ذلــك فــي طريقــة تعاملهــم
مــع النواتــج الجانبيــة ومــع الفائــض مــن المــواد الكيميائيــة والمخلفــات والمــواد الملوثــة ،وقيامهــم بإيقــاف نشــاطها الكيميائــي ،والتخلــص منهــا بالطــرق المالئمــة ،أو استشــارة
المختــص فــي هــذا المجــال .ولــذا فــإن كل متعامــل مــع هــذه المــواد مســؤول عــن التأكــد مــن تطبيــق جميــع القواعــد التــي تقلــل مــن احتمــال حــدوث أخطــار شــخصية أو بيئيــة
أو أضــرار بالمنشــآت .وفيمــا يلــي نــورد بعــض التعليمــات العامــة للتخلــص مــن النفايــات الكيميائيــة:
•استعمل حاويات التجميع للرجيع والتالف حسب التقسيم المذكور أدناه.
•ال تلــق الكيماويــات فــي أحــواض التصريــف مهمــا حصــل ،مــا لــم يكــن رمــي هــذه
المــواد بهــذه الطريقــة مســموح بــه.
•ضــع األوراق التالفــة فــي حاويــات خاصــة بهــا فقــط ،وال تخلطهــا مــع المــواد
الكيماويــات.
•خصــص للزجــاج المكســور حاويــات خاصــة ،وأمــا الزجــاج الملــوث بالزئبــق أو
بالكيماويــات األخــرى فيوضــع فــي حاويــات خاصــة بــه .النفايــات المحتويــة علــى
مخلفــات كيميائيــة متعــددة األنــواع مثــل (مــواد مشــعة مــع مــواد حيويــة) قــد تحتــاج
إلــى ترتيبــات معينــة ،ويلزمهــا عنايــة خاصــة حيــث أن الطريقــة المســتخدمة للتخلــص
مــن نــوع واحــد مــن هــذه األصنــاف قــد ال تناســب الطريقــة المســتخدمة للتخلــص
مــن النــوع األخــر.
•التجميع الصحيح للمواد في عبوات خاصة (جدول .)4
•تعريف كل نوع من المخلفات على حدة أثناء التغليف.

•أن تتعهــد شــركات التخلــص بااللتــزام بنقــل المخلفــات وتخزينهــا فــي أماكــن
مســموح بهــا بطريقــة آمنــة.
•يجــب أن يتطابــق جميــع مــا ســبق ذكــره مــع الشــروط الــواردة فــي الئحــة الرئاســة
العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة.
•فــي حالــة انســكاب المــادة ،اســتعمل الطريقــة الصحيحــة للتعامــل معهــا( .انظــر
 MSDSجــدول رقــم )5
•ال تتخلــص مــن بقايــا التفاعــات الكيميائيــة الخطــرة فــي أحــواض التصريــف العاديــة
وإنمــا فــي عبــوات خارجيــة للتخلــص منهــا بالطــرق المناســبة (حســب إرشــادات
العبــوة وبطاقــة الســامة).
•التخلص السليم للمواد الصلبة ومعالجة السوائل (جدول رقم .)4
•علــى كل مســتخدم للمــواد الكيميائيــة تقديــم تقريــر عــن حالــة المــادة ،وإعــادة مــا لــم
يســتخدم منهــا (أو مخلفــات االســتخدام) وفــق نمــوذج يبيــن حالــة المــادة الكيميائيــة
مــن ناحيــة صالحيتهــا لالســتخدام.

•تعبئــة نمــاذج واســتمارات بتفاصيــل عــن المخلفــات الكيميائيــة المــراد التخلــص
منهــا ،ويحــدد فيهــا معلومــات عــن موقــع التخلــص.
تصنيف النفايات الكيميائية:
بعد تجميع المواد الكيميائية في عبوات خاصة (حسب ما ذكر أعاله) يجب أن نقسم النفايات إلى أربعة أقسام كما يلي:
أوال :المــواد القابلــة لالشــتعال؛ وتتضمــن المــواد الســائلة التــي تحتــوي علــى  24٪علــى األقــل مــن الكحــول ،و تلــك التــي لهــا درجــة غليــان اقــل مــن 60°م ،والمــواد غيــر الســائلة
التــي يمكــن أن تســبب حريــق باالحتــكاك أو بامتصــاص الرطوبــة أو بالتفاعــل التلقائــي فيمــا بينهــا (عنــد درجــة الحــرارة والضغــط العــادي) ،والغــازات المضغوطــة القابلــة لالشــتعال
 ،والمــواد المؤكســدة.
ثانيا :المواد األكولة ،مثل األحماض والقواعد القوية.
ثالثــا :المــواد النشــطة :وتتضمــن مــواد نشــطة غيــر مســتقرة ،ومــواد تتفاعــل بشــدة مــع المــاء وتنتــج غــازات وأبخــرة ودخــان ،وكذلــك المــواد التــي تنتــج الســيانيد والكبريتيــد علــى
هيئــة غــازات وأبخــرة عندمــا تتفاعــل مــع األحمــاض والقواعــد القويــة ،والمــواد التــي يحتمــل أن ينتــج عنهــا تفجيــر.
رابعا :المواد السامة والمواد التي تحتوي في نواتج ترشيحها بقايا الفلزات:
As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr, Se, Ag
جدول ( )4تصنيف  MERCKلتجميع مخلفات التجارب الكيميائية.
A
B
C
D
E

المذيبات والكواشف ومحاليل المركبات العضوية الخالية من الهالوجين مذيبات عضوية خالية من الهالوجين.
محاليــل ومركبــات عضويــة هالوجينيــه فــي مذيبــات عضويــة هالوجينيــه( .يراعــي عــدم تجميــع المــادة فــي حاويــات معدنيــة مــن األلمنيــوم أو الفــوالذ) وكذلــك المحاليــل القاعديــة واألمينيــة
الحاويــة علــى الهالوجيــن.

المخلفات الصلبة الناتجة من المعامل العضوية (مثل أوراق الترشيح ،أنابيب الحرق .... ،الخ).
المحاليــل المائيــة لألمــاح المعدنيــة «يجــب أن تعالــج قبــل أن توضــع فــي العبــوة بحيــث تكــون متعادلــة ،وذلــك باســتخدام محاليــل ( )NaOH & NaHCO3بحيــث ( .)pH = 6 - 8األحمــاض

الكربوكســيلية العضويــة يجــب ترســيبها بواســطة محلــول  NaHCO3مخفــف وترشــيح الراســب ،ثــم يوضــع فــي الحاويــة ( )Cوالراشــح الســائل يبقــى فــي (.)D
محاليل بقايا المركبات غير العضوية السامة ومحاليل أمالح الفلزات الثقيلة (عناصر .) d-, f-block

F

المواد القابلة لالشتعال والسامة سواء كانت مواد صلبة أو سائلة.

G

بقايا الزئبق وأمالح الزئبق غير العضوية.

H

بقايا األمالح الفلزية (الذهب ،الفضة ،وغيرها من الفلزات النفيسة) حيث يجمع كل فلز على حده بهدف استرجاعه.

I
K

األمــاح الصلبــة للمــواد غيــر العضويــة (عناصــر المجموعــات الرئيســية فــي الجــدول الــدوري) .أمــا المحاليــل المتعادلــة لهــذه األمــاح فتوضــع فــي العبــوة (( .)Dتأكــد مــن الرقــم الهيدروجينــي
قبــل اإلضافــة).

تجمع بقايا المعادن والزجاج والمواد البالستيكية كل في عبوة منفصلة.
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جدول ( :)5المعلومات الشاملة في بطاقة السالمة الخاصة بالمادة.
الفينول No CAS.: 108-95-CRYSTALS ,PHENOL 2

1.التعريف بالمادة مسميات أخرى Synonyms Product Identification
2.المكونات Composition/Information on Ingredients

3.التعــرف علــى المحاذيــر  Hazards Identification Emergency Overviewالطــوارئ  Potential Health Effects -اآلثــار الصحيــة المحتملــة Inhalation .االستنشــاق
  Ingestionاالبتــاع  Contact Skin -مالمســة الجلــد  Contact Eye -مالمســة العيــن  Chronic Exposure -التعــرض المتكــرر4.إسعافات أولية  First Aid Measures Note to Physicianمالحظات تهم الطبيب

5.مكافحــة الحريــق  Fire Fighting Measures Fireالحريــق Flash point: 79C (174F) CC – Explosion :االنفجــار  Fire Extinguishing Media -نــوع الطفايــات -
 Information Importantمعلومــات هامــة
6.الحوادث المفاجئة Measures Accidental Release
7.االستخدام والتخزين Handling and Storage

8.ضوابــط التعــرض  /الحمايــة الشــخصية Exposure Controls/Personal Protection Allowed limits of Exposure to ambient atmosphereالحــدود المســموحة
للتعــرض فــي الجــو المحيــط Phenol :نظــام التهويــة  Ventilation System ( (Personal Respirators (NIOSH Approvedنــوع الكمامــات Protection Skinوقايــة
الجلــد  Eye Protectionوقايــة العيــن
9.الخواص الكيميائية والفيزيائية Chemical and Physical Properties
	 10.ثباتيــة ونشــاط المــادة  Stability and Reactivity Hazardous Decomposition Productsنواتــج التحلــل الخطــرة  Polymerization Hazardousمحاذيــر التبلمــر
 Incompatibilitiesالمــواد غيــر المتوافقــة  Conditions to Avoidظــروف يجــب تجنبهــاSources Heat, flames, ignition :
	11.معلومات عن السمية Toxicological Information
	 Disposal Considerations 12.ظروف التخلص

إجراءات مطلوبة من الجهات المنتجة للنفايات الكيميائية:
إضافــة إلــى مــا تقــدم مــن تصنيــف مناســب للمــواد الكيميائيــة وتجميعهــا فــي عبــوات خاصــة ،فانــه يترتــب علــى الجهــات التــي لديهــا مختبــرات ومعامــل تنتــج مخلفــات كيميائيــة
بكميــات كبيــرة متطلبــات إضافيــة تعتمــد علــى الكميــة التــي تنتجهــا .فعلــى ســبيل المثــال فــان علــى الجامعــات الكبيــرة أن تتخلــص مــن المــواد الكيميائيــة المتجمعــة لديهــا كل
 90يــوم .أمــا المنشــآت األصغــر فيمكــن أن تتخلــص مــن المخلفــات لديهــا فــي مــدة أطــول .وأخيــرا فــإن المنشــآت التــي تنتــج كميــة مــا بيــن  100إلــى  1000كجــم مــن المــواد
الخطــرة تصنــف علــى أنهــا مــن الجهــات قليلــة النفايــات ،ويمكنهــا تخزيــن النفايــات لديهــا مــدة تتــراوح مــن  180إلــى  270يــوم حســب المــكان المعــد للتخزيــن ،وذلــك قبــل
التخلــص منهــا نهائيــا.
السالمة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية
يعتبــر األمــن والســامة فــي مختبــرات قســم األحيــاء بجامعــة القصيــم أولويــة ال يمكــن تجاهلهــا أو التهــاون بهــا ،إذ أن هــذا العمــل محفــوف بالمخاطــر والحــوادث التــي قــد تكــون
قاتلــة فــي حــال لــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الصحيحــة.
يضــم قســم األحيــاء عــدد كبيــر مــن التخصصــات :مثــل تخصــص أحيــاء دقيقــة ،نبــات  ،حيــوان  ،الكيميــاء الحيويــة  ،الوراثــة التــي يســتلزم تدريســها التعامــل مــع مــواد كيميائيــة
خطــرة تتفــاوت خطورتهــا وأدوات زجاجيــة وأجهــزة معمليــة كهربائيــة ممــا يعــرض الجميــع للخطــورة لــذا يلــزم توضيــح بعــض إرشــادات الســامة التــي يجــب إتباعهــا فــي معامــل
قســم األحيــاء لتجنــب التعــرض للمخاطــر قــدر اللــه.
أوال –تنقسم المخاطر في مختبرات قسم األحياء إلي:
1.أخطار ناتجة عن استخدام مواد كيميائية وتشمل استخدام:
•مواد قابلة لالشتعال ،أو مواد قابلة لالنفجار.

2.أخطار التعامل مع األدوات الزجاجية.
3.أخطار كهربائية.

•مواد سامة أو حارقة.

4.أخطار ميكانيكية.

•مواد مسببة للسرطان.

5.أخطار حيوية (بيولوجية).

•مواد مشعة.
• غازات مضغوطة
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أخطار المواد الكيميائية والوقاية منها:
هناك احتياطات وقائية يجب األخذ بها لتجنب أخطار المواد الكيميائية ولضمان سالمة األفراد والمنشآت ،ومن هذه االحتياطات ما يلي:
احتياطات وقائية يجب مراعاتها من قبل المسئولين
1.ضــرورة تأميــن وســائل الوقايــة كالنظــارات لحمايــة العينيــن ،والمعاطــف،
والخــوذات ،واألحذيــة الواقيــة ،واألقنعــة المضــادة للغــازات الســامة ،والقفــازات.
2.يجــب علــى العامليــن معرفــة كيفيــة اســتخدام أجهــزة التنفــس الواقيــة مــن
الغــازات أو األتربــة.
3.يجــب حفــظ األحمــاض المركــزة ،والســوائل القابلــة لالشــتعال ،فــي أماكــن خاصــة،
وذلــك لخطورتهــا علــى اإلنســان والممتلــكات.
4.ضــرورة وجــود أوراق الســامة لجميــع المــواد الكيميائيــة الموجــودة فــي المعامــل
لتوضــح مخاطــر المــواد وكيفيــة التعامــل معهــا .
5.وضع قائمة تشمل جميع السموم.
6.ينبغــي الحــذر مــن إلقــاء المــواد الكيميائيــة فــي األحــواض ،ووضعهــا فــي عبــوات
خاصــة للتخلــص منهــا مــن قبــل الجهــة المســئولة مــع مراعــاة وضــع المــواد
المتماثلــة مــع بعضهــا بعضــا منعــا لحــدوث تفاعــات ،ولتفــادي تــآكل أنابيــب
الصــرف الصحــي وتلويــث البيئــة.
7.ينبغــي أن تتــم عمليــات تعبئــة واســتخدام المــواد الكيماويــة داخــل دواليــب ســحب
الغازات.

8.وضع لوحات تحذيرية في المختبرات عن األخطار والوقاية.
9.وضع لوحات (ممنوع التدخين).
	10.ضــرورة تزويــد المختبــر بخــط هاتــف ،ووضــع أرقــام تليفونــات الطــوارئ والعيــادات
بقــرب الهاتف.
	11.ضرورة الكشف على نظام التهوية دوريا للتأكد من عمل جهاز شفط الغازات.
	12.تجنب تكديس األجهزة والمواد الكيميائية على المناضد عشوائيا.
	 13.يجــب تنفيــذ األوامــر الصــادرة عــن طريــق لوحــات أو إرشــادات التحذيــر كإشــارة
ممنــوع التدخيــن واإلرشــادات األخــرى التــي تبيــن أن المــواد مشــعة ،أو ســامة ،أو
مــواد ملتهبــة ،أو متفجــرة.
	14.العمــل مــا أمكــن علــى اســتبدال المــواد المســببة للســرطان بمــواد أخــرى أقــل
خطــورة.
	 15.يجــب زيــادة التهويــة ،وزيــادة عــدد دواليــب شــفط الغــازات المســتعملة فــي
المختبــرات ،كلمــا ازداد عــدد المشــتغلين وفــي إجــراء األبحــاث الكيميائيــة.

احتياطات السالمة للطالبات.
بالنســبة للطالبــات فإنــه يجــب عليهــم االطــاع علــى إرشــادات الســامة التاليــة ،والعمــل بهــا ،ومحاســبتهم فــي حالــة اإلهمــال ،وعليــك  -أيتهــا الطالبــة  -أن تتذكــري دائمــا أن
ســامتك وســامة زميالتــك فــي المختبــر تقــع علــى عاتقــك أنــت أوال لــذا يجــب علــى كل طالبــة إتبــاع اإلرشــادات األتيــة:
1.أن تلبس النظارات الواقية لحماية العينين من المواد الكيماوية.

	11.أن تلبس الحذاء الواقي من األخطار المحتملة والمناسب لقدميك.

2.أن تخطري زميالتك باألخطار المحيطة بهم إن وجدت.

	12.يجب على الطالبة أن تراجع مشرفة المعمل عن ما ال تعرفه.

3.أن ترتــدي المعطــف الواقــي لحمايــة مالبســك وجســمك مــن الكيماويــات
ا لمنســكبة .

	13.يجب على الطالبة عدم ترك شعرها منسدل

4.أن تبعد السوائل القابلة لالشتعال عن اللهب.

	14.أن تطلب اإلسعافات األولية فورا إذا تعرضت ألي حادث ال سمح الله.
	15.أن تلتزم باحتياطات السالمة الخاصة بكل تجربة.

5.أن تتأكد من اسم المادة التي تتعامل معها ودرجة تركيزها قبل استخدامها.
6.أن تقوم بسحب السوائل بطريقة آمنة ،أو باستخدام الماصة.

	 16.يجب إغالق الزجاجيات ،أو األوعية الحاوية للمواد الكيميائية ،بإحكام.

7.أن تؤدي التجربة بحرص وهدوء وتركيز لتالفي الحوادث.

	17.عــدم فتــح عــدة زجاجيــات فــي وقــت واحــد لتحاشــي اختــاط الســدادات ،ومــن ثــم
تلــوث المحتويــات.

8.أن تقوم بالتبليغ عن الحوادث مهما كانت صغيرة.

	18.يجــب علــى الطالبــة تنظيــف مكانهــا وأدواتهــا قبــل مغــادرة المعمــل وإرجــاع
األدوات أماكنهــا المخصصــة.

9.أن تتجنب األحاديث الجانبية مع زمالئها أثناء القيام بالتجربة لتفادى المخاطر.
	10.أن تلبس القفازات عند التعامل مع المواد المؤكسدة واألكولة.

	19.أن تغسل يديك بعد االنتهاء من التجربة.
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أدوات الحماية الشخصية:
هناك عدة أنواع من األدوات التي تقي الشخص من أخطار المواد الكيميائية ،وهي تستخدم لحماية أجزاء الجسم المختلفة على النحو التالي:
 1.حمايــة األيــدي :تســتخدم القفــازات الواقيــة المصنوعــة مــن المطــاط عنــد التعامــل
مــع المــواد الكيماويــة أو األعمــال الكهربائيــة ،وهــي قــد تكــون مصنوعــة مــن أي
مــادة أخــرى لتالئــم نوعيــة العمــل الــذي يقــوم بــه الشــخص كاألسبســتوس الــذي
يســتخدم عنــد العمــل علــى المــواد الســاخنة.
 2.حماية األرجل :تستخدم األحذية ذات الرقبة المصنوعة من المطاط.
3.حمايــة الجــذع :تســتخدم ،عنــد التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة ،المرايــل المصنوعــة
مــن المطــاط أو البالســتيك المجلفــن ،وقــد تكــون المرايــل مصنوعــة مــن مــواد
أخــرى كاألنســجة القطنيــة وذلــك حســب نــوع العمــل الــذي يقــوم بــه الشــخص.
4.حمايــة الــرأس :تســتخدم الخــوذات المصنوعــة مــن البالســتيك ذوات الحــواف
لوقايــة الوجــه والعينيــن ،كمــا أن هنــاك قبعــات خاصــة لمقاومــة الصدمــات التــي
قــد يتعــرض لهــا الــرأس.

5.حمايــة الوجــه :يســتخدم قنــاع يغطــي الوجــه مصنــوع مــن البالســتيك الشــفاف
الــذي ال يتفاعــل مــع المــادة الخطــرة التــي يتعــرض لهــا الشــخص.
6.حمايــة العينيــن :هنــاك نظــارات عاديــة ،ونظــارات مقامــة للمــواد الكيميائيــة،
ونظــارات خاصــة باللحــام ،وتســتخدم النظــارات المقاومــة للمــواد الكيميائيــة وفــق
طبيعــة المــادة التــي يتعــرض لهــا الشــخص .فــي حالــة إذا كانــت المــادة ســائلة،
فــإن النظــارات المالئمــة هــي تلــك التــي تحتــوي علــى فتحــات جانبيــة للتهويــة .إمــا
إذا كانــت المــادة غازيــة أو أتربــة فتســتخدم نظــارات ليــس بهــا فتحــات جانبيــة ،أو
تكــون مغطــاة مــن الجانبيــن.
7.حماية األذن :تستخدم واقيات خاصة باألذن كما أن هناك سدادت لألذن.
8.حمايــة األجهــزة التنفســية :تســتخدم فــي هــذه الحالــة عــدة أنــواع مــن الكمامــات
أو األقنعــة حســب طبيعــة العمــل ،ومــن أنــواع هــذه األقنعــة :أقنعــة تحتــوي علــى
مرشــح للغــازات أو أســطوانات  -أقنعــة ضــد التيــار  -أجهــزة توليــد األكســجين -
أقنعــة علــى شــكل خرطــوم  -أجهــزة تنفــس مــزودة بالهــواء ....الــخ.

الوقاية من أخطار تخزين المواد الكيميائية:
إن تخزيــن المــواد الكيميائيــة قــد يتســبب فــي كثيــر مــن الحــوادث كالحرائــق أو االنفجــارات ،وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر يجــب معرفــة مواقــع الخطــورة لتالفيهــا ،ويتــم ذلــك
بمراعــاة النقــاط التاليــة:
1.ضرورة أن يكون حجم المخازن الكيميائية كبير منعا لتكدس تلك المواد.
2.وجــود التهويــة الخاصــة لســحب الغــازات التــي قــد تنفجــر أو تحتــرق عندمــا يصــل
تركيزهــا إلــى نســبة معينــة.
3.إبعــاد مصــادر اإلشــعال المعروفــة ،واختيــار المصابيــح الكهربائيــة ذات المواصفات
المناسبة.
4.تجهيــز المخــازن الكيميائيــة بأبــواب مصنوعــة مــن مــواد مقاومــة للحريــق
و بمعــدات إطفــاء للحرائــق اليدويــة والتلقائيــة المناســبة حســب نــوع المــوا د
الكيميائيــة المخزونــة.

5.يجــب معرفــة مــدى صالحيــة بقــاء كل مــادة حيــث أن طــول البقــاء لتلــك المــواد
قــد يتولــد عنــه مــادة متفجــرة كااليثــرات واالســترات وغيرهــا.
 6.يجــب التخلــص مــن المــواد الكيميائيــة التــي ال تســتعمل حتــى ال تكــون ســببا فــي
نشــوء بعــض الحــوادث المؤســفة.
7.معرفــة صفــات المــواد الكيميائيــة الخطــرة ،وهــي تصنــف إلــى مــواد كيميائيــة
مشــتعلة ،ومــواد ســامة ،و مــواد آکولــة ،وغــازات مضغوطــة ،ومــواد حساســة
للمــاء والرطوبــة ،ثــم إتبــاع الطــرق المناســبة لتخزيــن تلــك المــواد وذلــك بترتيبهــا
حســب خطورتهــا ،وليــس حســب الترتيــب األبجــدي.

يمكن تلخيص طرق التخزين حسب نوعية تلك المواد على النحو التالي:
 .أتخزين المواد السامة :لتخزين المواد السامة يراعي ما يلي:

•يجــب أن تحتــوي صناديــق ســحب الغــازات علــى فتحــات صغيــرة تعمــل علــى
ســحب الهــواء والغــازات.
•وضــع عالمــات صغيــرة ملصقــة علــى األوعيــة الحاملــة للمــواد الكيميائيــة
لتوضيــح مــدى خطــورة المــواد الســامة.
•وضع قائمة تشتمل على المواد السامة الموجودة في المخزن.
•وضــع قائمــة تبيــن المخاطــر التــي ترافــق اســتخدام هــذه المــواد اســتخداما غيــر
حــذر ،علــى أن تشــمل هــذه القائمــة طريقــة معالجــة المشــاكل الناجمــة ،ونوعيــة
المــادة المضــادة للســموم Antidotes

 .بتخزين المواد الكيميائية المتفجرة :لتخزين هذه المواد يراعي ما يلي:
•أن تكون في بناية آمنة ال يدخلها إال المسؤول.

 .جتخزيــن المــواد المؤكســدة :هــذه المــواد يمكنهــا بــدء الحرائــق ذاتيــا ،لــذا
فعنــد تخزينهــا يجــب أن تكــون بعيــدة عــن المــواد القابلــة لالشــتعال كالوقــود
والمذيبــات العضويــة.

 .دالحــذر مــن المــواد الكيميائيــة المتســربة إلــى الصــرف الصحــي والتــي قــد
تحــدث انفجــاره أو حريقــا إذ أن المــاء يســاعد بعــض المــواد الكيميائيــة علــى
االشــتعال
 .هتتــم مكافحــة الحرائــق الصغيرة بواســطة ثاني أكســيد الكربــون ،أو الكيميائيات
الجافــة ،أو الرغويــة الكحوليــة .أمــا الحرائــق الكبيــرة فتكافــح بواســطة بخــاخ
المــاء الــرذاذ ،أو الرغــوة المناســبة ،أو الرمــل الجــاف ،كمــا يمكــن الســيطرة
علــى الحرائــق الكبيــرة بطريقــة التحكــم فــي أجهــزة اإلطفــاء عــن بعــد.

 .وإذا لم يتم إطفاء الحرائق يجب االنسحاب وترك المواد تشتعل.

•أن تخترن بأقل كمية ممكنة.
•وضع عالمة للمواد المتفجرة على الزجاجيات أو األوعية التي تحويها.
مــن المهــم االنتبــاه إلــى أن المــواد المتخلفــة عــن الحريــق قــد تكــون مصــدرا لتلــوث الهــواء ،كمــا أن المــاء المتخلــف عــن اإلطفــاء قــد يــؤدي إلــى حــدوث التلــوث ،ولــذا ينبغــي
استشــارة الخبــراء عنــد التخلــص مــن بقايــا المــواد الكيميائيــة المحترقــة ،وهنــاك مالحظــة مهمــة أخــرى وهــي أن الحريــق قــد يشــتعل مــرة أخــرى بعــد إطفائــه ،ولــذا يجــب التأكــد
مــن عــدم وجــود مــا يتســبب فــي إشــعاله.
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ً
معا
قائمة بالمواد التي يحظر تخزينها
أحماض
عضوية

قلويات
قاعدية

أحماض
غير عضوية

أحماض
مؤكسدة

أحماض غير عضوية

x

x

x

أحماض مؤكسدة

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

مواد سامة غير عضوية

x

x

x

x

x

x

أحماض عضوية

x

x

قلويات قاعدية

x

x

مواد مؤكسدة

x

مواد مؤكسدة

مواد سامة
غير عضوية

مواد سامة
عضوية

مواد تتفاعل
مع المياه

مذيبات
عضوية

x

x

x

x

x

x

مواد سامة عضوية

x

x

x

x

x

x

مواد تتفاعل مع المياه

x

x

x

x

x

x

مذيبات عضوية

x

x

x

x

x

x

 Xغير متجانسة ( ال تخزن مع بعضها )

المواد الكيميائية المسببة للسرطان:
تتميــز بعــض المــواد الكيميائيــة بأنهــا قــد تســبب الســرطان ،وذلــك ألنهــا عنــد دخولهــا الجســم تتراكــم فيــه نتيجــة الســتمرار التعــرض لهــا ،ويعــود تراكمهــا فــي الجســم إلــى صعوبــة
تخلــص الجســم منهــا مقارنــة بتخلصــه مــن المــواد الســامة األخــرى ،ولــذا فــإن التعــرض إلــى جرعــة كافيــة ،ولــو لمــرة واحــدة ،قــد تكــون كافيــة لإلصابــة بمــرض الســرطان .لهــذا
فــإن أهميــة اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة للوقايــة مــن المــواد الكيميائيــة ضــروري جــدا .وفــي الواقــع هنــاك عــدد كبيــر مــن تلــك المــواد إال أننــا ســنتطرق إلــى ذكــر أســماء بعضهــا
فقــط:
1.بنزين (.)Benzene

 9.ثنائي كلوريد البنزين ()Dichlorobenzene

2.ستايرين (.)Styrene

	10.الفورمالدهيد ()Formaldehyde

 3.ميثايل ستايرين (.)Methyel styrene

	 11.زايلين ()Xylene

4.كلوريد الفينايل ()Vinyl chloride

	12.کلور ()Chlorine

5.ثنائي أيزوسيانات التولوين ()Toluene 2.4 diisocyanate

	13.فوسجين ()Phosgene

6.أكسيد االيثلين ()Ethylene oxide

	14.كبريتيد الهيدروجين ()Hydrogen Sulphide

7.االيثلين ()Ethylene

	15.کلورو بنزين (Chlorobenzene(.

8.الكلوروفورم ()Chloroform
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التخلص من المخلفات الكيميائية:
•يمكــن التخلــص مــن عــدد كبيــر مــن الكيماويــات المتخلفــة (خاصــة الكميــات القليلــة)
بتصريفهــا مــع الصــرف الصحــي بعــد معالجتهــا بمــواد كيميائيــة أخــرى وتحويلهــا إلــى
مــواد أقــل ضــررا.
•اال يقتصــر التخلــص مــن الفضــات الكيميائيــة علــى معالجتهــا ثــم تصريفهــا مــع
ميــاه الصــرف الصحــي فقــط ،وإنمــا هنــاك طــرق أخــرى يمكــن اســتخدامها حســب
طبيعــة المــواد الكيميائيــة التــي يــراد التخلــص منهــا ،وهــذه الطــرق هــي الحــرق
(األكســدة) ،أو الدفــن ،أو تحويلهــا إلــى مــواد غيــر ضــارة (معالجــة كيميائيــة) ثــم
دفنهــا .مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك مــواد كيميائيــة أخــرى ذات مخاطــر جســيمة،
وهــذه ال ينبغــي تصريفهــا فــي الصــرف الصحــي ،بــل يجــب اســتعادتها واســتخدامها
مــرة أخــرى ،أو دفنهــا فــي مقابــر خاصــة إذا اقتضــت الضــرورة .مــن أمثلــة هــذه
المــواد الزئبــق وأمالحــه ،والزرنيــخ ،والرصــاص ،والفضــات المشــعة ،ويتــم دفــن
المــواد المشــعة بعــد اســتعادتها .نــورد فيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى تصريــف
بعــض المــواد الكيميائيــة كثيــرة التــداول:

1.تصريــف الكحــوالت وااليثــرات والكيتونــات واالســترات :يتــم التخلــص مــن هــذه
األنــواع مــن المــواد الكيميائيــة بواســطة حرقهــا ،وينبغــي الحــذر مــن االيثــرات
المخزنــة إذ قــد تعتبــر مــواد متفجــرة ،ولــذا فإنــه يســتخدم لهــا محــارق خاصــة
مقاومــة لالنفجــارات.
2.تصريــف األحمــاض غيــر العضويــة :يتــم التخلــص منهــا بإضافتهــا ببــطء إلــى
كميــات كبيــرة مــن محلــول كربونــات الصوديــوم والجيــر المطفــأ ،ثــم تصريفهــا
مــع ميــاه الصــرف الصحــي
 .3.تصريــف األحمــاض العضويــة :يتــم ذلــك بإضافتهــا إلــى بيكربونــات الصوديــوم،
وتخفــف بالمــاء ،ثــم تصــرف إلــى الصــرف الصحــي بعــد  ٢٤ســاعة تقريبــا.
4.تصريــف الهيدروكســيدات القلويــة واألمونيــا :يتــم التخلــص منهــا بتصريفهــا مــع
ميــاه المجــاري بعــد معادلتهــا بحمــض كلوريــد الهيدروجيــن (.)N6

يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار أن الغالبيــة العظمــى مــن المــواد الكيميائيــة تؤثــر علــى نظــام تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي باإلضافــة إلــى تســببها فــي تــآكل أنابيــب الصــرف الصحــي،
ولــذا فمــن المستحســن جمعهــا فــي أوعيــة مختلفــة لحرقهــا أو دفنهــا.
أخطار األدوات الزجاجية وسبل الوقاية منها:
يكثــر اســتخدام الزجــاج فــي المختبــرات ،وورش الزجاجيــات ،وأماكــن أخــرى عديــدة؛ والزجــاج قابــل للكســر بســهولة ممــا ينتــج عنــه أضــرار كبيــرة لمــا يســببه مــن خــدوش ،أو انســكاب
المــواد الســامة أو الحارقــة فــي أماكــن اســتخدامه .لــذا يجــب الحــذر ،وأخــذ االحتياطــات الضروريــة ،للتقليــل مــن أخطــار الزجاجيــات .مــن هــذه االحتياطــات مــا يلــي:
1.تخزيــن األجهــزة علــى رفــوف ذات ارتفــاع مناســب بحيــث يســهل التقاطهــا أو
إرجاعهــا ،وتوضــع الزجاجــات ســهلة الكســر فــي علــب مصنوعــة مــن الكرتــون.
2.عنــد تركيــب جهــاز زجاجــي يجــب مراعــاة عــدم شــد الزجــاج حتــى ال ينكســر عنــد
منطقــة الوصــل لــدى التســخين.
3.ضــرورة اســتخدام مــادة لزجــة بيــن الوصــات الزجاجيــة المصنفــرة ،وإلزالــة
هــذه المــادة بعــد تفكيــك الجهــاز الزجاجــي تســتخدم مــادة التنظيــف المناســبة
كاألســيتون.
4.إلدخــال األنابيــب الزجاجيــة فــي قطعــة مــن المطــاط يجــب أن تلــف األنبوبــة
بقطعــة القمــاش منعــا لجــرح اليــد فــي حالــة كســر مفاجــئ فــي الزجــاج.
5.للتقليــل مــن خطــورة الزجــاج المقطــوع يجــب إزالــة األجــزاء الحــادة ،وذلــك
بتســخينها حتــى االحمــرار ثــم تبريدهــا ببــطء.

6.عنــد االنتهــاء مــن عمليــة تســخين الزجــاج يجــب إطفــاء اللهــب ،ووضــع الزجــاج
الســاخن فــوق قطعــة مــن الصــوف الزجاجــي ،أو األسبســتوس ،لتفــادي تأثيــر
حــرارة الزجــاج علــى المــواد األخــرى.
7.ضــرورة حمايــة المعــدات الزجاجيــة عنــد اســتخدام الضغــط العالــي ،وذلــك بإحاطتهــا
بالحواجــز الواقيــة مــن جميــع الجهات.
8.عنــد القيــام بإجــراء التجــارب توضــع الزجاجــات الحاويــة علــى مــواد كيماويــة ســامة
أو قابلــة لالشــتعال فــي خزانــة الغــازات .Fume Cupboard
9.عنــد تنظيــف الزجــاج يجــب الحــذر مــن وجــود مــواد مؤذيــة ،أو ســامة ،أو متفجــرة،
ويجــب البــس القفــازات المصنوعــة مــن المطــاط لوقايــة اليديــن مــن المــواد
الســامة ،أو أصابتهــا بالجــروح عنــد تكســر الزجــاج ،وتعتبــر بعــض محاليــل التنظيــف
مثــل حمــض الكــروم  Chromic acidمــواد مؤكســدة ومتلفــة للجلــد.
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المخاطر الكهربائية والميكانيكية وسبل الوقاية منها:
تعتبــر األجهــزة الكهربائيــة والميكانيكيــة مــن المصــادر الفعليــة إلحــداث الحرائــق أو اإلصابــات المباشــرة لإلنســان ،وتــزداد خطورتهــا فــي المختبــرات التــي تحتــوي علــى ســوائل قابلــة
لالشــتعال بالقــرب منهــا ،ومــن هــذه األجهــزة أو المعــدات أجهــزة التســخين واإلضــاءة والمحــركات بأنواعهــا .لتجنــب مخاطــر هــذه األجهــزة ينصــح بحمايــة األجهــزة نفســها وحمايــة
العامليــن عليهــا ،ولذلــك فإنــه مــن الضــروري تنفيــذ مــا يلــي:
1.نصــب األجهــزة فــي أماكــن جيــدة التهويــة وذات إضــاءة كافيــة وفــي مــكان
مناســب حتــى ال يــؤدي االهتــزاز الناتــج مــن تشــغيلها إلــى التأثيــر عليهــا أو ســقوط
األجهــزة والمعــدات األخــرى.
2.تنفيذ التوصيالت الكهربائية من قبل كهربائي متخصص.
3.تركيب صنابير المياه بعيدا عن مفاتيح الكهرباء والمعدات الميكانيكية.
4.تحديد أو ترقيم الجهد الكهربائي ( )Voltsلألجهزة المختلفة.
5.حمايــة األســاك الكهربائيــة مــن التــأكل ،وذلــك بتجنــب تعرضهــا للحــرارة أو
مالمســتها للمذيبــات أو المــواد الكيميائيــة األكولــة.
 6.تزويد معظم األجهزة بنظام خاص لقطع التيار ذاتيا كلما دعت الضرورة.
7.إحاطة األجهزة بحواجز مالئمة لحمايتها.
8.اإلخبــار عــن أي خلــل فــي عمــل الجهــاز ألن اإلهمــال قــد يــؤدي إلــى مضاعفــة
العطــل وقــد يتوقــف الجهــاز كليــا.
9.عنــد القيــام بصيانــة األجهــزة كالتنظيــف ،أو الترتيــب ،أو اســتبدال قطــع فــي
الجهــاز ،يجــب إيقــاف الجهــاز وفصــل التيــار الكهربائــي.
	 10.يجب استخدام المذيبات المالئمة وغير السامة لتنظيف األجهزة الكهربائية.
	11.عندمــا ينســكب ســائل علــى الجهــاز فإنــه ينبغــي فصــل التيــار والتأكــد مــن تجفيــف
جميــع األجــزاء خاصــة الداخليــة وذلــك قبــل إعــادة توصيــل التيــار.

	12.بعــد االنتهــاء مــن العمــل فإنــه مــن الضــروري إيقــاف الجهــاز وفصــل التيــار
الكهربائــي ،ولمزيــد مــن الوقايــة والحــذر يجــب إتبــاع التعليمــات التاليــة:
•اســتخدم المعــدات الواقيــة الضروريــة .ويجــب أن تكــون اليــدان جافتيــن عنــد
تشــغيل الجهــاز.
•عــدم لبــس المالبــس الواســعة ،أو القفــازات الفضفاضــة ،أثنــاء تشــغيل األجهــزة
المتحركــة خوفــا مــن التقاطهــا ،وتزيــد الخطــورة فــي حالــة وجــود ربطــة العنــق أو
الشــعر الطويــل أو أغطيــة الــرأس.
•اجتنــاب اســتعمال الســاعات اليدويــة ذات الســوار المعدنــي أثنــاء إصــاح أو
صيانــة األجهــزة الكهربائيــة ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى حــدوث صدمــة كهربائيــة
حيــث يقــوم الســوار المعدنــي علــى المعصــم مقــام قطــب كهربائــي فــي بعــض
األحيــان.
•عدم الوقوف على أرض مبللة أثناء إصالح أو صيانة األجهزة الكهربائية.
•عنــد حــدوث صدمــة كهربائيــة يجــب مســاعدة الشــخص المصــاب ،ويتــم ذلــك
بســحب التوصيــل مــن المصــدر لفصــل التيــار الكهربائــي ،ثــم القيــام بعمليــة
التنفــس الصناعــي عنــد الضــرورة .يلــي ذلــك اســتدعاء النجــدة ،ويجــب الحــذر
مــن لمــس األجــزاء المحروقــة مــن جســم المصــاب ،وكذلــك األجــزاء المعدنيــة.

السالمة في مختبرات قسم الكيمياء الحيوية
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منعــا النتقــال األمــراض المعديــة نتيجــة للتعامــل مــع عينــات مأخــوذة مــن دم ،أو بــول ،أو مــادة الصفــراء ،أو بــراز مصــاب بأحــد األمــراض المعديــة ،فــإن هنــاك احتياطــات يجــب
إتباعهــا للتقليــل مــن مخاطــر نقــل العــدوى ،ويمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي:
1.عــدم اســتعمال الماصــة الزجاجيــة بــدون ســداده قطنيــة فــي فوهــة الماصــة منعــا
النتقــال و الجراثيــم.

5.يجــب الحــذر عنــد إجــراء اختبــار زمــرة الــدم (حيــث يجــب عــدم اســتخدام اإلبــر التــي
ســبق اســتخدامها ويجــب بعــد االنتهــاء مــن االختبــار تطهيــر المــكان والتخلــص مــن
اإلبــر فــي الحاويــات المخصصــة لذلــك).

3.يجــب ارتــداء المعاطــف ،ويستحســن وضــع مالبــس واقيــة فوقهــا مصنوعــة مــن
البالســتيك.

6.اســتعمال المــواد المطهــرة لمســح المناطــق الملوثــة بالعينــات المنســكبة مــع
إعطــاء الوقــت الكافــي لوصــول المــادة المعقمــة إلــى األجــزاء الملوثــة.

2.يجب ارتداء القفازات الواقية دائما أثناء فحص العينات.

4.عــدم اصطحــاب األدوات الشــخصية والحقائــب النســائية إلــى المختبــر حرصــا علــى
عــدم تلوثهــا.

7.يتــم تعقيــم الزجاجــات الملوثــة بالحــرارة العاليــة ،أو بواســطة المــواد المطهــرة،
وفــي حالــة المــواد البالســتيكية تســتخدم المــواد المطهــرة.
8.يجــب تعقيــم عينــات البــول قبــل تصريفهــا إلــى الصــرف الصحــي منعــا النتشــار
األمــراض.

السالمة في مختبرات قسم علم الحيوان
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أوال :احتياطات عامة:
1.يجــب أن يكــون المختبــر نظيفــا ،ومرتبــا ،ومنظــم ،وخالــي مــن أي عوائــق قــد
تعيــق ســهولة الحركــة داخلــه.

	10.يجــب تدويــن اإلرشــادات والتحذيــرات علــى حاويــات المــواد الكيميائيــة وذکــر درجــة
ســميتها ومــدى خطورتهــا.

2.عدم األكل والشرب والتدخين داخل المعامل والمختبرات.

	11.عــدم ســكب المــواد الكيميائيــة أو مخلفــات الحيوانــات المشــرحة فــي أحــواض
الغســيل ،بــل وضعهــا فــي حاويــات خاصــة للتخلــص منهــا بطريقــة آمنــة.

4.عــدم اســتعمال الماصــات عــن طريــق الفــم إطالقــا ،كمــا يجــب عــدم اســتعمال
الماصــات

	12.يجــب ارتــداء أدوات الوقايــة الشــخصية (قفــازات ،كمامــات ،نظــارات وخالفــه)
دائمــا عنــد تشــريح حيوانــات التجــارب وأثنــاء فحــص العينــات الميكروبيــة.

3.لبس المعطف طوال الوقت.

5.الزجاجية بدون سدادة قطنية في فوهة الماصة منعا النتقال الجراثيم.
6.عــدم اســتعمال الزجاجيــات ذات الحــواف التالفــة ،والتخلــص مــن كل الزجاجيــات
المكســورة فــي حاويــات خاصــة.
7.االنتبــاه أثنــاء اســتخدام مــادة الفورماليــن فــي حفــظ الحيوانــات أو عنــد فحــص
عينــات ســبق حفظهــا بــه حيــث أنــه يســبب تهيــج األنــف والجلــد والحلــق والعيــن.
8.وضــع الحقــن واإلبــر والدبابيــس وخالفــه فــي حاويــات خاصــة ،ثــم التخلــص منهــا
بطريقــة آمنــة.

9.إعــادة غلــق ومســح حاويــات الكواشــف والمــواد الكيميائيــة األخــرى قبــل إعادتهــا
إلــى أماكنهــا.

	 13.يجــب تطهيــر كل طــاوالت التجــارب وحاويــات العينــات وأطبــاق وأدوات التشــريح
بعــد االنتهــاء مــن الجلســات العمليــة.
	14.يجــب إعــادة الحيوانــات الحيــة غيــر المســتخدمة إلــى أماكنهــا فــي بيــت الحيــوان،
وعــدم تركهــا فــي المعمــل إلــى اليــوم التالــي.
	15.التخلــص بطريقــة آمنــة مــن الحيوانــات المشــرحة والنافقــة بعــد االنتهــاء مــن
الجلســات العمليــة (بالحــرق فــي أفــران خاصــة ،أو تجميعهــا بطريقــة آمنة اســتعدادا
لتســليمها للمختصيــن).
	16.تجنــب ازدحــام منطقــة العمــل حتــى يســهل التحــرك الســريع فــي حالــة حــدوث أي
طــارئ الســمح اللــه.
	17.يجب استخدام إرشادات التحذيرات العامة في كل المعامل.

ً
ثانيا :احتياطات السالمة في بيت الحيوان:
 .أ أماكن التربية أو التعامل مع حيوانات التجارب:

 .بالنظافة:

1.يجــب أن تكــون نظيفــة ومجهــزة بالمســتلزمات المختلفــة المســتخدمة لهــذا
الغــرض.

1.يجــب المحافظــة علــى نظافــة أماكــن وجــود الحيوانــات وتنظيفهــا بصفــة
دوريــة ،وذلــك بغســلها وتطهيرهــا.

2.يجــب أن تتوفــر فيهــا ســبل الراحــة للحيوانــات بحيــث تعيــش هــذه الحيوانــات
نظيفــة ،وتتيســر لهــا ســهولة الحركــة ،وأن يكــون غذاؤهــا نظيفــا ،وصحتهــا
جيــدة.

2.يجــب أن تكــون فرشــات أرضيــة األقفــاص ( النشــارة والصناديــق نظيفــة
وخاليــة مــن المــواد الصلبــة الحــادة ،وأن تحفــظ بعيــدا عــن التلــوث وأن تعقــم
فــي أوانــي محكمــة الغلــق.

3.يراعــى عــدم ازدحــام أو تكــدس حيوانــات التجــارب فــي هــذه األماكــن ،كمــا يجــب
أن تكــون درجــة الحــرارة والرطوبــة النســبية فيهــا مالئمــة.

3.يجــب تنظيــف األقفــاص واألرفف واألدوات المســاعدة (أواني األكل والشــرب)
بصفــة دوريــة بمــادة مطهــرة غيــر ضــارة بالحيوانــات ،وأن تحفــظ نظيفــة وخاليــة
مــن التلــوث ،وينصــح بغســلها مــرة أو مرتيــن فــي األســبوع علــى األقــل.

4.للحصــول علــى حيوانــات ســليمة خاليــة مــن األمــراض ،يجــب مراعــاة أن تكــون
أقفــاص الحيوانــات مريحــة ومصنوعــة بطريقــة تســهل نظافتهــا وتغييــر
محتوياتهــا لتالفــي تلوثهــا.

4.يجــب االحتفــاظ بعــدد مــن األقفــاص واألرفــف الزائــدة عــن الحاجــة الســتخدامها
فــي الغيــار أو عنــد الحاجــة.

5.مراعــاة أن تكــون أقفــاص الحيوانــات خاليــة مــن الكســور أو القطــع لوقايــة
الحيوانــات مــن الجــروح ،وتالفــي انتشــار العــدوى.

5.يجــب أن يلحــق ببيــت حيوانــات التجــارب فرنــا خاصــا لحــرق المخلفــات ،والمــواد
المســتعملة الملوثــة ،وجثــث الحيوانــات النافقــة والمشــرحة.

6.يجب أن تكون التهوية واإلضاءة في هذه األماكن كافية.

6.يجــب وضــع جثــث الحيوانــات النافقــة والمشــرحة فــي أكيــاس خاصــة قبــل
حرقهــا.
7.ال ينبغــي حمــل أي حيــوان مريــض أو نافــق والمــرور بــه بالقــرب مــن الحيوانــات
السليمة.
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 .جأواني المخلفات

1.يجب أن تكون مصنوعة من البالستيك أو الصاج المجلفن.
2.يجب أن تكون خالية من الفتحات ولها أغطية محكمة الغلق.
3.يراعــي فــي الحــاالت الخاصــة بالحيوانــات ،أو الكائنــات المعديــة ،أو النافقــة ،أو
المــواد المشــعة ،أو الســامة ،أن توضــع فــي أكيــاس مــن الــورق المقــوى ،وأن
يتــم تعقيمهــا ،أو أن توضــع فــي أكيــاس مــن البالســتيك المحتويــة علــى مــادة
كيميائيــة مطهــرة قبــل إلقائهــا فــي فــرن حــرق الحيوانــات.
4.يجــب االهتمــام بإزالــة المخلفــات الحيوانيــة علــى وجــه الســرعة حفاظــا علــى
ســامة الحيوانــات األخــرى والعامليــن.
5.عــدم األكل أو الشــرب أو التدخيــن فــي أماكــن تربيــة حيوانــات التجــارب ،أو
مناطــق التعامــل معهــا.

 .دالتعامل مع حيوانات التجارب :على الفني أو مساعد الباحث التقيد بالتالي:
1.أن يكون على دراية بالطرق الصحيحة للتحكم بالحيوانات المستخدمة.
2.أن يكون على دراية بالطرق الصحيحة بتخدير حيوانات التجارب.
3.أن يكــون علــى درايــة بالطــرق الصحيحــة للتخلــص مــن المخلفــات الناتجــة
مــن اســتعمال ،حيوانــات التجــارب ،وهــذا يشــمل جثــث الحيوانــات النافقــة
والمشــرحة وفضالتهــا والمــواد المســتعملة فــي الجلســات العمليــة.

4.أن يكــون ملمــا بطــرق التخلــص (إعــدام) مــن حيوانــات التجــارب بطــرق إنســانية
رحيمــة فــي نهايــة الجلســات العمليــة.
5.ارتــداء المالبــس واألدوات الخاصــة بالمختبــرات طــوال وقــت التعامــل مــع هــذه
الحيوانات.
6.غسل اليدين دائما بعد التعامل مع حيوانات التجارب.
7.استعمال أطباق وأدوات تشريح نظيفة دائما.
8.اســتعمال األقفــاص والنشــارة النظيفــة التــي توفــر لهــذه الحيوانــات احتياجاتهــا
الطبيعيــة والســلوكية.
9.تغييــر وتنظيــف وتطهيــر أقفــاص حيوانــات التجــارب بطريقــة روتينيــة مرتيــن
علــى األقــل أســبوعيا.
	10.المحافظة على نظافة الحيوانات وجفافها.
	11.تحقيق أمن وسالمة حيوانات التجارب وعدم تعريضها لإلصابات.
	12.األخــذ بالوســائل اإلنســانية فــي معاملــة حيوانــات التجــارب خــال الجلســات
العمليــة أو خــال إجــراء األبحــاث.
 .هالتعامل مع الحيوانات السامة:

1.ال يتم التعامل مع أي حيوانات سامة في قسم األحياء.

السالمة في مختبرات قسم النبات واألحياء الدقيقة
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هناك نوعان من مختبرات النبات واألحياء الدقيقة:
مختبرات النبات
يتم فيها التعرف على شرائح محضرة سابقة يتم التعرف عليها باستخدام المجاهر
1.يجــب علــى الطالبــات المحافظــة علــى الشــرائح وإذا تعرضــت للكســر يجــب
التخلــص منهــا بطريقــة ســليمة لمنــع اصاباتهــا بجــروح
2.يجب التأكد من مسك المجهر بطريقة سليمة حتي ال تسقط إحدى عدساته

4.يجب عدم تشغيل المجهر إذا كان توصيلته الكهربائية غير سليمة
5.يجــب علــى الطالبــة إغــاق المجهــر بعــد االنتهــاء مــن اســتخدامه لعــدم تعــرض
لمبــة المجهــر للتلــف.

3.عــدم اســتخدام أشــعة الشــمس المباشــرة أو المنعكســة فــي إضــاءة حقــل
الميكروســكوب (قــد تــؤذي شــبكية العيــن).
مختبرات األحياء الدقيقة
مختبرات تجرى فيها تجارب علمية على أحياء ليس لها أي قدرة إمراضية ،وبالرغم من ذلك فإنه ال بد من اتخاذ االحتياطات التالية:
1.التأكد من تهوية المختبر.
 2.ارتداء المعطف المخصص للمعامل.
3.التأكــد مــن خلــو الطاولــة (البنــش) التــي أمامــك مــن أي مــزارع ميكروبيــة غيــر
مرغــوب فيهــا.
4.تعقيم جميع األدوات قبل االستخدام في جهاز األتوكلييف.
5.مسح الطاولة بمحلول ديتول مخفف.

6.إشعال اللهب بحذر ،ثم تعقيم إبر التلقيح بوضعها تحت اللهب.
7.عنــد تقديــم المــزارع الميكروبيــة لدراســتها أو عينــات بهــا ميكروبــات ،يمكــن إتبــاع
التالــي:
• تحضير خطوات العمل المطلوبة.
•تحضيــر األدوات المطلوبــة ،ثــم يوضــع المعقــم فيهــا فــي جهــة ،وغيــر المعقــم
فــي جهــة أخــرى.

عند طلب تحضير عينات مجهرية ،يتم إتباع ما يلي:
•تعقيم إبر التلقيح قبل وبعد أخذ العينات.
•إذا كانــت العينــة موجــودة فــي أنابيــب ،يــزال غطــاء األنبــوب ،ثــم تعقــم الفوهــة
علــى اللهــب قبــل وبعــد أخــذ العينــة ،ثــم يعــاد الغطــاء إلــى موضعــه.
•إذا كانــت العينــة موجــودة فــي أطبــاق ،يفتــح الطبــق بجــوار اللهــب بشــكل جزئــي
بحيــث يســمح اإلبــرة التلقيــح بالدخــول والخــروج بســهولة .ال تــزح الغطــاء مــن علــى
الطبــق إال فــي حــاالت خاصــة وبتوجيــه المشــرف.
•عدم التنفس بالقرب من المزارع الميكروبية حتى وإن كانت مغطاة.
•يجب إتالف كل المزارع غير المرغوب فيها بوساطة التعقيم.

•يجــب وضــع قصاصــات الــورق والقطــن فــي محلــول معقــم وعــدم تركهــا علــى
الطاولــة.
•امسح الطاولة بالديتول قبل الخروج من المعمل.
•يجــب خلــع المعطــف ووضعــه فــي المــكان المخصــص لــه ليغســل كلمــا دعــت
الحاجــة لذلــك.
•يجب غسل اليدين قبل مغادرة العمل
•يمنــع منعــا باتــا األكل والشــرب والتدخيــن فــي مختبــرات األحيــاء الدقيقــة والمعامــل
األخرى.

•عنــد االنتهــاء مــن العمــل ،تنقــل الزجاجيــات إلــى وعــاء خــاص ،ويطلــب تعقيمهــا ثــم
غســلها.
كابينة األمان البيولوجي في المختبر

المواد الحيوية الخطرة
هــي جهــاز رئيســي لمنــع انتشــار العــدوى وهــي مصممــة لســحب الهــواء للداخــل باألســاليب الميكانيكيــة ،وتســتخدم فــي منــع انتشــار التناثــر والــرذاذ المتطايــر المعــدي والمنبعــث
مــن بعــض اإلجــراءات المعمليــة (المختبريــة).
وهنــاك ثــاث فئــات مــن كبائــن األمــان البيولوجــي ،ويتــم تشــغيلها بإدخــال أيــدي وأذرع المســتخدم فقــط ،ويتــم فــي هــذه الكبائــن التعامــل مــع الميكروبــات المســببة لألمــراض
شــديدة الخطــورة.
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كيفية التعامل مع المزارع الميكروبية في المعمل (المختبر)
•قبــل ابتــداء ،وبعــد انتهــاء فتــرة كل درس عملــي ،يجــب مســح طاولــة العمــل بالمــادة
المطهرة.

•وضــع المــواد الملوثــة ،والمــزارع القديمــة ،ومخلفــات العمــل الــذي أنهيتــه ،فــي
األوعيــة المخصصــة لذلــك.

•عــدم وضــع المــزارع واألوســاط علــى طاولــة العمــل مباشــرة ،بــل وضعهــا فــي
الحوامــل أو الســال أو أي وعــاء آخــر مخصــص لهــذا الغــرض.

•يجــب عــدم اســتعمال الفــم عنــد اســتعمال الماصــات لنقــل المــزارع الميكروبيــة،
وفــي حالــة عــدم توفــر الماصــات الميكانيكيــة ،يستحســن وضــع كميــة مــن القطــن
فــي النهايــة العريضــة للماصــة قبــل تعقيمهــا.

•احرق إبرة التلقيح ،أو اإلبرة الناقلة ،قبل وبعد كل استعمال.
المعدات الوقائية للعاملين في المعمل المختبر
•مالبــس ومعاطــف المعمــل (المختبــر) :يجــب ارتــداء مالبــس ومعاطــف المعمــل
(المختبــر) ،وذلــك عنــد دخــول المعمــل (المختبــر) ،ويجــب خلعهــا عنــد مغادرتــه.

•يفضل ارتداء زوجين من القفازات.
•يتــم التخلــص مــن القفــازات عندمــا تتلــوث بشــكل واضــح ،ويجــب نزعهــا عنــد
االنتهــاء مــن العمــل بالتعامــل مــع المــواد المعديــة ،أو عندمــا يحــدث ثقــب بالقفــاز.

•وقايــة الوجــه :تســتخدم النظــارات الواقيــة وواقيــات الوجــه واألقنعــة للوقايــة مــن
خطــر تعــرض الوجــه المحتمــل للــذرات والــرذاذ المتطايــر مــن مــواد خطيــرة أو معديــة
عندمــا يتعيــن التعامــل مــع الميكروبــات خــارج كبائــن األمــان البيولوجــي.

•وال يجــوز غســل القفــازات التــي يتــم التخلــص منهــا بعــد االســتخدام ،وال إعــادة

•القفــازات ذات االســتخدام األحــادي :يجــب ارتدائهــا لتجنــب تعــرض الجلــد للــدم ،أو
الســوائل األخــرى ،أو لألســطح أو المــواد أو األدوات التــي تعرضــت لمثــل هــذه
الســوائل ،ويجــب نــزع القفــازات بعــد إنهــاء المهــام المعمليــة (المختبريــة) ،أو عنــد
اســتخدام التليفــون ،أو عنــد القيــام بــأي عمــل مكتبــي .يجــب ارتــداء القفــازات عنــد
الحاجــة لمالمســة المــواد الناقلــة للعــدوى ،أو األســطح ،أو المعــدات الملوثــة.

•يجــب توافــر بدائــل للقفــازات المطاطــة المرشوشــة بالبــودرة ،كمــا يجــب غســيل
اليديــن فــور نــزع القفــازات.

اســتخدامها ،وال اســتعمالها فــي مالمســة األســطح النظيفــة (لوحــات مفاتيــح
الحاســوب  -التليفونــات  ...إلــخ) ،وال يســمح بارتدائهــا خــارج المعمــل المختبــر).

تداول العينات في المعمل (المختبر)
•ينبغــي علــى القائميــن علــى جمــع العينــات ،أو فــي المعمــل المختبــر) ،أن يقومــوا
ببعــض اإلجــراءات الوقائيــة علــى النحــو التالــي:
•غسل األيدي قبل جمع كل عينة.
•ارتداء قفازات عند جمع عينات الدم (سحب العينة).

•إتباع اإلجراءات المانعة للتلوث عند جمع العينات.
•الحفاظ على نظافة السطح الخارجي للوعاء.
•ينبغي غلق كل األوعية بأمان.
•ينبغي أال يتم جمع العينات داخل المعمل المختبر).

تجهيزات المعامل (المختبرات):
•يجــب توفيــر أبــواب محكمــة اإلغــاق يمكــن التحكــم بهــا لملحقــات المعمــل المختبــر
التــي تحتــوي علــى مــواد بيولوجيــة.
•يجب أن تصنع ابواب المعامل من مادة مقاومة للحريق.
•البــد أن يحتــوي کل معمــل علــى حــوض لغســل األيــدي إضافــة إلــى الحــوض
المخصــص للتخلــص مــن ســوائل الجســم والمــواد الكيماويــة.
•البــد مــن تصميــم المعمــل (المختبــر) بشــكل يســاعد علــى ســهولة تنظيفــه ،ويعتبــر
وجــود ســجاجيد ،أو أبســطة ،علــى أرضيــة المعمــل (المختبــر) أمــرا مخالفــا لشــروط
تصميــم المعمــل (المختبــر).
•البــد أن يكــون ســطح طاولــة المعمــل المختبــر مــن مــادة اإليبوكســى المقــاوم
للحريــق والمقــاوم للمــاء ،وللحــرارة المعتدلــة ،وللمذيبــات العضويــة ،واألحمــاض،
والقلويــات ،والمــواد الكيماويــة المســتخدمة فــي تعقيــم أســطح ومعــدات العمــل.
•البــد أن يكــون أثــاث المعمــل (المختبــر) مالئمــا لنوعيــة االســتخدام والحمولــة
المتوقعــة ،كمــا يجــب توفيــر مســاحات تفصــل بيــن طــاوالت المعمــل المختبــر)
والكبائــن والمعــدات لتســهيل عمليــة التنظيــف فيمــا بينهــا .البــد أن يتــم تغطيــة
الكراســي وغيرهــا مــن أثــاث المعمــل المختبــر) بمــادة غيــر نســيجية لتســهيل عمليــة
تعقيمهــا.

•يجــب تركيــب كبائــن األمــان البيولوجــي بطريقــة ال تســمح للتقلبــات التــي تحــدث
فــي الهــواء الداخــل إلــى الحجــرة ،والخــارج منهــا ،بالتســبب فــي إخــراج كبائــن األمــان
البيولوجــي عــن نطــاق التحكــم الــذي تعمــل بــه .كمــا يجــب تركيــب كبائــن األمــان
البيولوجــي بعيــدا عــن األبــواب والنوافــذ التــي يمكــن فتحهــا ،وعــن أماكــن المعمــل
(المختبــر) المزدحمــة وعــن أي معــدات أخــرى قــد تســبب إعاقــة تدفــق الهــواء فــي
كبائــن األمــان البيولوجــي
•يجــب توفيــر أدوات الســامة مثــل دش العيــون ودش الطــوارئ وعلــى األقــل عــدد
 2جهــاز ســاحب للغــازات.
•يجــب توفيــر اإلضــاءة المالئمــة لجميــع أنشــطة المعمــل المختبــر مــع تجنــب
االنعكاســات واألضــواء المبهــرة.
•ال توجــد شــروط معينــة لنظــام التهويــة بالمعمــل المختبــر) .ولكــن عنــد التخطيــط
لتشــييد مبانــي جديــدة يجــب التفكيــر فــي إدخــال أنظمــة التهويــة الميكانيكيــة التــي
تعمــل علــى تدفــق الهــواء داخــل المعمــل المختبــر) دون الســماح بخــروج تيــارات
الهــواء إلــى المناطــق الخارجــة عــن نطــاق المعمــل (المختبــر).
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إجراءات تنظيف المواد المنسكبة في المعمل (المختبر)
يجــب علــى المختبــرات أن تتبــع إجــراءات متطــورة للتعامــل مــع المــواد المنســكبة فــي المعمــل المختبــر ،وينبغــي أيضــا أن يكــون لديهــا مــواد ومعــدات مالئمــة وســهلة االســتخدام،
وينبغــي أن يتوافــر بالمعمــل المختبــر حقيبــة ( أو أي حاويــة) بهــا المــواد الالزمــة لمواجهــة االنســكابات بالمعمــل ( المختبــر) ،وهــي :مطهــر مركــز (مثــل الكلــور المبيــض أو
اليودوفــور) ،وعلبــة مــن أوراق التنشــيف ،وقطــع إســفنج ،وقفــازات مطاطيــة منزليــة ،ومالقــط اللتقــاط الزجــاج المكســور ،وحاويــة تتحمــل التعقيــم.
إذا حدث انسكاب في كابينة األمان البيولوجي
•دع كابينة األمان مفتوحة.
•رش ،أو تنظيــف ،حوائــط الكابينــة وأســطح المختبــر والمعدات المســتخدمة بالمطهر
الــذي تــم اختيــاره مــع ضــرورة ارتــداء القفــازات ومعطف المعمــل (المختبر).

•غمــر ســطح العمــل وأحــواض الصــرف واألحــواض المثبتــة تحــت ســطح العمــل
بالمطهــر علــى األقــل لمــدى عشــرين دقيقــة وذلــك إذا لــزم األمــر.
•عقــم كل المــواد التــي تــم تنظيفهــا ومالبــس الوقايــة ،واغســل األيــدي ومناطــق
الجلــد الظاهــرة بالمطهــر .فــي حالــة نفــاذ المــادة المســكبة إلــى داخــل الكابينــة ،فــإن
األمــر يتطلــب إجــراء عمليــة تطهيــر أكثــر شــموال.

إجراءات السالمة عند حدوث انسكاب في منطقة كبيرة من المختبر وحدوث إصابات يجب إتباع االتي:
1.عزل المنطقة المتضررة بشريط الصق أو حواجز.

4.توفير تهوية جيدة في المنطقة الملوثة.

2.إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مكان آمن.

5.تعامــل مــع البقعــة الملوثــة بحســب طبيعتهــا الكيميائيــة (توجــد أدوات جاهــزة
للتعامــل مــع المــادة المنســكبة).

3.وفــي حــال وقــوع االنســكاب علــى الجســم اســتخدم (الــدوش) أو مغاســل العيــن
ويقـ ّـدم المســاعدة الطبيــة للمصابيــن.
التخلص من المخلفات في المعمل (المختبر):
•يتــم التخلــص مــن المخلفــات (غيــر الحــادة الملوثــة بالمــواد الناتجــة عــن جســم
اإلنســان بوضعهــا فــي أكيــاس القمامــة المقاومــة لالختــراق.
•يجب لصق بطاقات توضيحية على جميع أنواع المخلفات.

•ينبغــي تعقيــم العينــات الســائلة مثــل :الــدم والبــول والتخلــص منهــا .وعنــد الضرورة
يمكــن تطهيــر المــزارع ( المســتنبتات) البكتيريــة والعوامــل المعديــة بإضافــة الكلــور
بنســبة تركيــز  ، 0.5%وذلــك لمــدة عشــر دقائــق قبــل التخلــص منهــا نهائيــا .
•يجــب اتبــاع التعليمــات المحليــة والتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة بخصــوص
كيفيــة التخلــص مــن المخلفــات الطبيــة التــي تنتجهــا المعامــل (المختبــرات).

السالمة في مختبرات قسم الفيزياء
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الغرض:
الغــرض األساســي مــن هــذه االحتياطــات هــو إبــاغ طالــب الفيزيــاء بأساســيات ســامة المختبــرات واإلشــارة إلــى أكثــر أنــواع المخاطــر التــي تمســه فــي مختبــر الفيزيــاء .هــذه
االحتياطــات ليســت قائمــة كاملــة مــن أخطــار الســامة فــي هــذا المختبــر أو أي مختبــر ،بــل يقــوم مدرســو العملــي بتنبيــه الطــاب إلــى أخطــار الســامة المحتملــة فــي المختبــر.
مسؤوليات مشرفو العملي؛
يقــوم مشــرفو العملــي فــي المختبــر بإبــاغ الطــاب بالمخاطــر المحتملــة فــي العمــل وهــذه المخاطــر تطــرأ أثنــاء ســير العمــل .وســوف يكــون هنــاك شــيء مــن القلــق خــال أســابيع
الفصــل الدراســي .ومــن ثــم قــد يكــون هنــاك خطــرا علــى الســامة .وســتكون مهمــة مشــرفو العملــي الحفــاظ أيضــا علــى مراقبــة المجموعــات المختلفــة كمــا اللوحــات اإلرشــادية
فــي المختبــرات تشــير إلــى قضايــا الســامة .وإذا كان لديــك ســؤال حــول الســامة فعليــك بتوجيهــه مباشــرة إلــى مشــرفو العملــي فــي المختبــر.
مسؤولية الطالب:
مــن المتوقــع أن الطــاب فــي مختبــر الفيزيــاء لديهــم إحســاس مشــترك عنــد العمــل مــع التجــارب .عنــد إجــراء التجربــة الخاصــة بــك ال تســاعد أحــد فــي إجــراء تجربــة أخــرى وتجنــب
المخاطــر التــي تمــس الســامة الممكنــة فيجــب توخــي الحــذر .علمــا أنــه مــن األفضــل االســتماع إلــى المشــرف وإتبــاع جميــع التعليمــات التــي تتلقاهــا مــن مشــرفك فــي المختبــر.
وهــذا يشــمل جميــع احتياطــات الســامة والمبــادئ التوجيهيــة.
احتياطات السالمة في مختبر الفيزياء
علــى الرغــم مــن أن مختبــر الفيزيــاء ال يســتخدم عــادة للمــواد الكيميائيــة مثــل علــم األحيــاء ومختبــرات الكيميــاء ،ال تــزال هنــاك مخــاوف فــي مختبــر الفيزيــاء تتعلــق بالســامة أن
ليــس كل مــن هــو شــائع عــن علــم .وغالبــا مــا يتــم تعلمــه عــن طريــق القيــام بالتجربــة لكننــا نتمنــى تجنــب هــذا الطريــق إلــى أقصــى حــد ممكــن .أكثــر المشــاكل الرئيســية فــي
معامــل الفيزيــاء هــي ميكانيكيــة ،حراريــة (الحــرارة الشــديدة والبــرودة الشــديدة وكهربائيــة.
العديــد مــن األجهــزة فــي مختبــر الفيزيــاء تتطلــب الحركــة الميكانيكيــة ،واســتخدام كميــات كبيــرة مــن الكتــل .الطــاب يجــب أن يكونــوا حريصيــن علــى تعريــض أنفســهم أليــة
مســاوئ كأطــاق المقذوفــات ورفــع األجهــزة االلكترونيــة الحساســة مــن أمــام الطــاب حتــى ال تحصــل مشــاكل لحــوادث ال يحمــد عقباهــا .وفــي بعــض المختبــرات تســتخدم
األجهــزة الحراريــة علــى اســتخدام المــاء المغلــي والبخارالختبارنظريــات الديناميــكا الحراريــة .وهــذا يمثــل خطــرا شــديدا ويجــب اتخــاذ الرعايــة عنــد العمــل مــع المعــادن الســاخنة
ومولــدات البخــار .فيجــب اســتخدام القفــازات عنــد التعامــل مــع األشــياء الســاخنة وخطــوط البخــار  /المولــدات ويجــب دائمــا اختبــار درجــة حــرارة الجســم قبــل التقاطــه .وتســتخدم
العديــد مــن األجهــزة الكهربائيــة فــي مختبــر الفيزيــاء مــن ناحيــة توصيــل الدوائــر
الكهربائية واختبارها من قبل الطالب .يتم تصميم معظم األجهزة لتكون آمنة تحت الظروف العادية.
ولكــن عندمــا يقــوم الطــاب بتجهيــز وإعــداد الدوائــر الكهربائيــة الخاصــة بهــا .فالرجــاء توخــي الحــذر مــن اســتعمال األســاك العاريــة .مــع العلــم أن معظــم الدوائــر التــي نســتخدمها
يتــم تصميمهــا مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس للعمــل فــي الفولتيــة والتيــارات المناســبة وال تســبب أيــة أخطــار علــى الطــاب والتيــارات ،ولكــن هــذا ال يبــرر االهمــال.
القواعد العامة في المختبرات
وفيمــا يلــي قائمــة مــن القواعــد هــي ذات طبيعــة عامــة وتنطبــق علــى البيئــة المختبــرات فــي جميــع األوقــات .وســتعطى قواعــد ومبــادئ توجيهيــة محــددة لقطعــة معينــة مــن
المعــدات المختبريــة أو مختبــر خــاص فــي ذلــك الوقــت مــن المختبــر.
1.لقد أنشئ المختبر للعمل الجاد وما يخص عملك.
2.عدم دخول األكل أو الشراب للمعمل مهما كانت الظروف حتى الماء.
3.يجــب علــى الطــاب ارتــداء المالبــس المناســبة للمختبــر .ليــس لدينــا الكثيــر مــن
المــواد الكيميائيــة ،ولكــن ســيكون لديــك الحركــة فــي المختبــر مهمــا يحافــظ علــى
نظافــة مالبســك
4.وضــع جميــع أدواتــك فــي حقيبتــك وتســتخدمها حســب متطلبــات التجربــة
(مســطرة  -قلــم رصــاص  -رســم بيانــي  -آلــة حاســبة  ...الــخ).
 5.الحفاظ على معدات المختبرات.

6.اســتخدام األجهــزة التــي تحتــاج لفــك وتركيــب رعايتهــا بعنايــة خاصــة مثــل البراغــي
وبعــض التوصيــات ألن عــدم العنايــة يــؤدي لكســرها وتلفهــا ممــا يفــوت الفرصــة
علــى الطلبــة التــي بعــدك وتحرمهــم فاســتخدمها كأنهــا خاصــة بــك 6- .ال تحــرك
األجهــزة مــن مكانهــا ممــا يــؤدي لكســرها وتغيــر االعــدادات الخاصــة بهــا وهــذا ممــا
يــؤدي الــى تغريمــك.
 7.فــي حالــة ســماعك لصــوت االنــذار بالحريــق ،يرجــى الخــروج مــن المبنــى مــن
أقــرب مخــرج آمــن .وتــرك كل شــيء ألن ســامتك وحياتــك هــي أغلــى مــن كل
شــيء.
8.فــي حالــة حــدوث أي طــارئ آخــر  ،اتبــع تعليمــات المــدرب المختبــرات وجميــع
احتياطــات الســامة الشــخصية .تذكــر أن الســامة لهــا األولويــة األولــى .دعونــا
نعمــل فــي اتجــاه فصــل دراســي آمــن ومنتــج فــي مختبــر الفيزيــاء.

احتياطات مختصرة
•أنشأ مختبر الفيزياء للعمل الجاد.

•يمنع دخول األطعمة والمشروبات إلى المختبر.
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•احذر تذوق أي شيء في المختبر .عدم استخدام األواني الزجاجية في المختبر لألكل أو الشرب.
•ال تقم بأداء تجارب غير مصرح بها .اقرأ التجربة وقم بتحضيرها قبل دخولك للمختبر.
•اجعل مكان أدائك للتجربة نظيفة ومرتبة.
•ال تقــم بتوصيــل أو تشــغيل الكهربــاء قبــل الرجــوع للمشــرف المختــص ،وتعلــم كيفيــة اســتخدام معــدات الســامة واللــوازم فــي المختبــر (مــع العلــم أن جميــع معــدات الســامة
ولــوازم المختبــر تــم شــرحها وتوضيحهــا فــي بدايــة الفصــل ولكــن ال تتــردد فــي االستفســار عــن أي إشــكال أو مخــاوف فــي المختبــر).
•اإلبالغ عن أي حادث فورا.
•ال تجر في المختبر
•اعتن بدقة واتبع التعليمات عند استخدام مواد قابلة لالشتعال ،أو مواد مشعة.
•ابلغ فورا (المشرف) عن أي زجاج مكسور.
•استخدم األجهزة الكهربائية فقط وفقا للتعليمات المشروحة لك ،ويجب أن يوافق المعيد على التوصيالت الكهربائية قبل وصلها بالقابس.
•عنــد االنتهــاء مــن إجــراء التجربــة يجــب إيقــاف الميــاه وقطــع جميــع الدوائــر الكهربائيــة ،كمــا ينبغــي عليــك تنظيــف منطقــة العمــل الخاصــة بــك ،وإعــادة جميــع األجهــزة إلــى
أماكنهــا األساســية مرتبــة ،ثــم اغســل يديــك جيــدا.
تذكر أن:
•الوقاية خير من العالج.
•أســرع فــي إطفــاء النيــران فــور اندالعهــا .اختــر وســيلة اإلطفــاء المالئمــة؛ فالخشــب والــورق والمالبــس تختلــف عــن الزيــوت والشــحوم والبويــات ،واألخيــرة تختلــف عــن األجهــزة
والمعــدات الكهربائية.
•اكشف باستمرار على مواطن الخطر ،واتخذ وسائل الوقاية الالزمة.
•تعرف على مصادر الحوادث واألخطار.
•قــف فــي مــكان بيــن موقــع النــار وطريــق الخــروج حتــى يمكــن االنســحاب مــن المــكان فــي حالــة العجــز عــن االســتمرار فــي مكافحــة الحريــق .ال تخاطــر بإضافــة أي مــادة إال إذا
كنــت تعــرف تمــام المعرفــة أنهــا لــن تحــدث انفجــار ،أو تــؤدي إلــى اشــتعال أو إطــاق أبخــرة ســامة.
•ال تستخدم أدوات التنظيف بدون وجود تهوية كافية.
•ال تقرب المصادر المشتعلة مثل عود الثقاب من المواد الكيميائية سريعة االشتعال
•ال تأكل وال تشرب أثناء التعامل مع المواد الكيميائية.
•البس المالبس الواقية مثل المعطف ،والقفازات المقاومة للمواد الكيميائية ،والنظارات الواقية ،أثناء العمل في المختبر خاصة عند إجراء التجارب.
•استخدم مواقد الكهرباء بدال من مواقد الغاز في المختبرات.
•اغسل يديك بالماء والصابون بعد االنتهاء من التجربة.
•علق في المختبر لوحة تحتوي على التعليمات الخاصة باإلسعافات األولية الواجب إتباعها ،واحرص على تهوية المختبر التعليمي وغرف العاملين.
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السالمة في معامل الحاسب اآللي بقسمي الرياضيات واإلحصاء وبحوث العمليات
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1.توفير كراسي مريحة والجلوس بشكل مناسب لتالفي آالم الظهر.

6.وجود منظمات كهربائية للحاسبات تحافظ على ثبات الجهد الكهربائي.

2.وضع اليد والمعصم والساعد في وضع مريح عند الطباعة.

7.التأكد من أن القاطع الرئيسي للكهرباء يعمل بأمان.

3.توفــر إضــاءة مريحــة للعيــن ،والتحكــم فــي إضــاءة شاشــة الكمبيوتــر للحصــول علــى
اإلضــاءة األفضــل لراحــة العيــن ،كمــا ينصــح المســتخدم بالنظــر إلــى جســم يبعــد
 7 - 5أمتــار كل حوالــي  40دقيقــة للحفــاظ علــى راحــة العيــن.

8.التأكد من أن األجهزة الكهربائية واألسالك أصلية وغير مقلدة.

4.التأكد من أن التوصيالت الكهربائية والمحوالت سليمة ومنظمة بشكل آمن.
5.أن تكون التوصيالت الكهربائية والمحوالت بعيدة عن مستخدمي الحاسب.

9.التأكــد مــن توفيــر وســامة العــدد المناســب مــن طفايــات الحريــق وصيانتهــا
ووضعهــا فــي مــكان يســهل الوصــول إليــه.
	10.التأكد من وجود صندوق إسعافات أولية .والصيانة الدورية للمعمل.
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المالحق

طفايات الحريق:
الكليــة مســؤولة عــن االختيــار والتوزيــع المناســبين لطفايــات الحريــق وتحديــد درجــة الحمايــة الالزمــة .يجــب أن يعكــس اختيــار وتوزيــع طفايــات الحريــق نــوع وفئــة أخطــار الحريــق
المرتبطــة بمــكان عمــل معيــن.
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اإلرشادات التحذيرية
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المراجع
1.الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق
•وزارة الداخلية ،مجلس الدفاع المدني ()1441
2.السالمة الكيميائية
•دكتور :محمد شريف مصطفى ،جامعة الملك سعود ()1430
3.األمن والسالمة في مختبرات الكيمياء التعليمية
•الطبعة الثامنة ،اصدار الجمعية الكيميائية األمريكية واللجنة المشتركة للسالمة الكيميائية ()2017
4.إرشادات السالمة في المختبرات
•دكتور :سالم بن سليم الذياب ،مطابع جامعة الملك سعود ()1409
5.دليل العناية بحيوانات التجارب واستعماالتها في البحوث الطبية
•دكتور /عبد الوهاب بن محمد بشندي ( 2002م)

