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املقدمة
يطيب لعمادة البحث العلمي أن تضع بني أيديكم هذا الدليل للسالمة يف خمتربات و معامل األحباث و العلوم ،
منطلقة من إهتمام اجلامعة بسالمة طالهبا و منسوبيها و هتيئة اجملال البحثي و العلمي اآلمن الذي يساعد
الطالب و الباحثني على جمالدة العلوم  .تشتمل اجلامعة بكلياهتا املختلفة على العديد من املعامل و املختربات
واملعامل املتنوعة اليت حتتوي على العديد من األجهزة احلديثة و املواد الكيميائية اليت قد ينطوي على سوء إستخدامها
خطورة شديدة و ضرر كبري ابلفرد و املنشأة على حد سواء  .و لذا فقد مت إعداد هذا الدليل هبدف تعريف
منسويب اجلامعة ابألخطار احملتملة و طرق جتنبها بشكل منفصل حسب املعامل اليت يعملون هبا .
و ألن السالمة تعترب من متطلبات اجلودة األساسية و ألن اجلودة تتطلب حتديد مسؤوليات العاملني و مستخدمي
املختربات و اإلدارات بكافة فإن هذه الدليل قد إهتم بسرد متطلبات السالمة على مجيع هذه املستوايت .
و يف اخلتام تتقدم اللجنة املعدة هلذا الدليل ابلشكر لوكالة اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي ملسامهتها يف
نشر هذا الدليل و تعميمه لتحقيق اإلستفادة القصوى منه .

و اهلل نسأل القبول و التوفيق
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جلنة إعداد الدليل
اإلسم

جهة العمل

د .حسن أمحد احلازمي

مركز أحباث املؤثرات العقلية

د .أسعد خالد حممد على

مركز أحباث املؤثرات العقلية

د .عبد اجلبار الرجب

مركز البحوث و الدراسات البيئية

د .صديق إبراهيم عبد الوهاب

مركز أحباث املؤثرات العقلية

د .أمين عوض عبد احلليم

مركز األحباث الطبية

4

أرقام هامة للطورائ
املشرف على إدارة السالمة و الصحة املهنية جبامعة جازان

0173235148

مدير إدارة السالمة و الصحة املهنية جبامعة جازان

0502236499 / 0173235201

رئيس وحدة سالمة املنشآت جبامعة جازان

0567631333 / 0173235201

مسؤول السالمة جبامعة جازان

0500747200 / 0173235201

مديرية الدفاع املدين مبنطقة جازان

0173170552

الدفاع املدين

998

الدورايت األمنية

999

هيئة اهلالل األمحر السعودي

997

5

خطط الطوارئ و اإلخالء
أولا  :خطة الطوارئ

تعين خطة الطوارئ جمموعة من التدابري واإلجراءات استعدادا ملواجهة املخاطر الكيميائية احملتملة ابملختربات الكيميائية واملنشآت،
و وضع الرتتيبات الالزمة ملواجهة ما قد ينجم عنها من آاثر  ،والعمل على هتيئة كافة اإلمكاانت ،و تنسيق خدمات اجلهات
املعنية و املسئولة  ،و توفري كافة املستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه اخلطة  ،مىت ما دعت احلاجة إىل تنفيذها .

تتضمن اخلطة كذلك كيفية إخالء تلك املختربات و املباين من شاغليها يف احلاالت الطارئة و اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة
لتامني سالمتهم و ضمان األمن و الطمأنينة هلم  .و جدير ابلذكر أن العبء األكرب يف هذه اخلطة يقع على عاتق إدارة
األمن و السالمة اخلاصة ابملنشأة  .و للتقليل من حجم اخلسائر  ،فإن على كل إدارة منشأة إعداد خطة تفصيلية حمكمة
قابلة للتنفيذ عند حدوث أي طارئ  .و يستلزم إحكام خطة الطوارئ تشكيل وتدريب فرق إلدارة األزمات و احلاالت الطارئة
بكل منشأة و حتديد املهام املنوطة بكل فريق لتكون مبثابة إطار عمل لتنفيذ اخلطط اخلاصة ابحلماية من احلوادث و مكافحة
احلرائق و اإلسعافات األولية  ،و دليل مرشد يف سبيل محاية األفراد ابلتنسيق مع إدارات الدفاع املدين .
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اثنيا :خطة اإلخالء
يعين اإلخالء نقل األشخا ص من األماكن املعرضة أو اليت تعرضت ألخطار كوارث طوارئ إىل أماكن آمنة  .هتدف خطة
اإلخالء إىل محاية األرواح و املمتلكات  ،و التنظيم اجلماعي للتصرف األمثل وقت اإلخالء  ،و تنمية روح التعاون بني أفراد
املنشأة .
من األمور الواجب مراعاهتا عند إعداد خطة اإلخالء:
 أتمني وسائل السالمة مع حتديد خمارج الطوارئ والطرق املؤدية إليها مبواقع املرافق ابملنشأة .
 ضرورة وضع لوحات و أسهم إرشادية ملخارج الطوارئ بكل مرفق من مرافق املنشأة و داخل املمرات .
 عدم إستخدام املصاعد وقت اإلخالء ،وخباصة عند حوادث احلريق .
 حتديد نقاط التجمع مع االتفاق على كلمة سر متعارف عليها بني أعضاء فريق اإلخالء والطوارئ.

 التدريب الدوري خلطة اإلخالء يساهم إىل حد كبري يف التطبيق والتنفيذ العملي هلذه اخلطة  ،والكشف عن سلبيات
اخلطة  ،وحماولة تفاديها يف التدريبات الالحقة .إن التهيؤ النفسي والذهين واجلسدي للتعامل مع حدث اإلخالء يساهم
بدرجة كبرية يف تسهيل مهمة رجال الدفاع املدين واألمن والسالمة عند تنفيذ عملية اإلخالء  .وابلرغم من أمهية عامل
السرعة يف عمليات اإلخالء إال أهنا ليست اهلدف الرئيس ،بل هي أتيت دائما بعد السالمة من حيث األمهية .
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ثقافة األمن و السالمة
إجراءات السالمة داخل املعامل و املختربات هي قواعد و أسس عاملية جيب أن يعمل هبا كل من يعمل يف هذا املضمار محاية
لنفسه و العامني معه و البيئة اخلارجية.
لقد صارت املعامل مبا فيها املعامل الكيميائية هي مركز احلصول على املعرفة و تطوير مواد جديدة تستخدم يف املستقبل ابإلضافة
اىل املالحظة و التحكم يف هذه املواد و اليت تستخدم بكثرة يف جمايل الصحة و الصناعة  .و يتحتوي املعمل على الكثري من
املواد الكيميائية اىل قد تسبب ضررا لصحة اإلنسان او للبيئة و من هنا ظهرت احلاجة إىل معرفة كيفية التعامل اآلمن مع هذه
املواد  .و حىت وقت قريب مل يؤخذ يف االعتبار املخاطر اليت يتعرض هلا العاملون يف هذه املعامل و مل توضع معايري لألمان للعمل
هبا  .اال ان الضغط اجملتمعى و التطور العلمي قد دفعا بقوة حنو بروز ثقافة جديدة تسعى لتوفري األمن و البيئة اآلمنة لكل
العاملني يف املعامل جبميع انواعها .

الثقافة اجلديدة ألمن املعامل:

لقد ظهرت وتطورت ثقافة جديدة لألمن واملسئولية و التعليم يف املعامل يف الصناعات الكيميائية و كذلك يف املؤسسات
األكادميية .ومت تدريب كثري من األفراد املتعاملني مع املعامل على مراقبة و تداول املواد الكيميائية من حلظة استالمها و حىت
التخلص من نفاايهتا أو معاجلتها .و لقد طور العاملون يف هذه امليادين معايري مهنية صحيحة و تقاليد للحماية و الصيانة .
و لذلك رسخ يف عقول العاملني ابملعامل أن األمن و السالمة لكل فرد من العاملني هبا لن يتحقق إال إذا ارتقت القناعة ابلتعاون
و العمل اجلماعي لتطبيق نظم االمن و السالمة و أن األمن و السالمة امنا مها مسئولية مجاعية .

درجة المان :

تعتمد درجة االمان يف املعامل على:
 .1عادات العمل لللباحثني و الفنيني و الطالب و إحساسهم ابملسؤلية اجلماعية حلماية أنفسهم.
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 .2طبيعة األماكن اجملاورة للمعامل والبيئة احمليطة هبا.
 .3وجود جهاز إداري متطور ابملؤسسة يعي امهية تطبيق نظم األمن و السالمة  .و يرسخ يف عقول منسوبيه ان محاية
الصحة العامة واحلفاظ على األمان هي عملية أخالقية من الدرجة األوىل .
 .4وجود إدارة للحفاظ على الصحة واألمان ابملعامل تكون وظيفتها إعطاء االستشارات الفنية  ،يف كيفية إدارة املخلفات
اخلطرة و التحذير من وقوع احلوادث و كذلك مراقبة العمل ابملعامل وتنظيم التدريب للعاملني و االستجابة الفورية
للحوادث اليت رمبا تقع هبا .
 .5إمتالك العاملون ابملعامل جلميع املهارات الالزمة للتعامل مع املخاطر املرتبطة ابالجهزة و املواد اليت يتعاملون معها .
 .6إمتالك العاملون ابملعامل للقدرة على التعامل مع اخلواص اخلطرة للمواد الكيميائية مثل مسيتها او قابليتها لالشتعال و
قدرهتا على التفاعل او على إحداث التآكل .
كل هذا ميثل مدخل ألمن املعامل الذي ميثل عملية مستمرة ميثل التدريب جزءا مهما منها للحفاظ على أمن املعامل و الذي
جيب أن تكون جزءا من األنشطة اليت ميارسها العاملون ابملعامل واملسئولون عنها  .وجيب أن يتلقى العاملون ابملعامل تدريبا
مباشرا على كيفية احلفاظ على أمن املعامل وكذلك تشجيع التعلم اجلماعى املتبادل كوسيلة من وسائل معلومات األمان وكذلك
وجود إرشادات ذات مغزى واضح و كذلك تشجيع وجود جو عام بني الزمالء لكى يكتسبوا عادات سلوكية صحيحة اثناء
التواجد داخل هذه املعامل .
و قد ساهم التقدم التكنولوجى كثريا على تغيري ثقافة األمان إذ أن التقدم يف التكنولوجيا قد غري من متطلبات األمان يف املعامل
فقد اضحت معامل األحباث تستخدم كميات صغرية جدا من املواد الكيميائية  .مما اثر إحيااب على تصميم املعامل و قلل من
تكلفة شراء هذه املواد وكذلك على تداوهلا والتخلص من نفاايهتا  .كما أن التقدم التكنولوجى قد أعطى الفرصة إلجراء جتارب
ابستخدام احلاسوب  .وهذه التجارب متثل إثراء للتدريب املعملى ولكنها ال تكون بديال للتجارب املعملية.
كما ان الثقافة اجلديدة ألمن املعامل قد تعضعت بثقافة منع التلوث اليت تتلخص يف أنه يف حالة وجود نفاايت أقل فإن التخلص
منها يكون أسهل وابلتاىل يكون هناك أتثري أقل على البيئة.
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إرشادات عامة للسالمة يف املعامل
يبنغي للباحثني و الفنيني و الطالب و مجيع العاملني يف املختربات و املعامل املختلفة التقيد جبميع إرشادات السالمة يف داخل
املعامل  .و تعترب إرشادات السالمة التالية هي اهم االرشادات العامة اليت ينبغي التقيد هبا :
 .1إنتبه للملصقات التحذيرية املوجودة على عبوات املواد الكيميائية واألواين الزجاجية  ،و االحتياطات الالزم إتباعها عند
استخدامها.
 .2ال حتاول نقل املواد الكيميائية خارج املخترب  ،و إستخدم كلتا يديك حلمل العبوة و ال حتمل أكثر من عبوة واحدة
يف ذات الوقت .
 .3اغسل يديك جيدا ابملاء بعد االنتهاء من العمل  ،فهذا يقلل من خطر التسمم ابملواد الكيميائية .
 .4حضر كميات قليلة من الغازات و خاصة الكلور و الربوم لالستخدام اآلين فقط على أن يتم ذلك يف خزانة طرد
الغازات  ،أو يف مكان جيد التهوية مع وجوب إستخدام كمامة واقية.
 .5احذر عند قيامك بتشكيل الزجاج  ،وطبّق احتياطات السالمة العامة يف ذلك.
 .6ال حتاول شم املواد الكيميائية بشكل مباشر ألن بعضها خطر جدا وعايل السمية.
 .7ال تتذوق أي مادة كيميائية مهما كانت األسباب.
 .8إذا الحظت أن اإلشارة التحذيرية املوضوعة على عبوة املادة الكيميائية تدل على أهنا مادة قابلة لالشتعال  ،فابتعد
عن التسخني على اللهب املباشر  ،و أبعد مصدر اللهب قدر اإلمكان عن مكان عملك>
 .9ال تتهاون يف لبس معاطف املخترب والكمامات والنظارات الواقية و القفازات عند التعامل مع املواد الكيميائية .
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 .10احذر عند التعامل مع الزئبق  ،و إذا انسكب على األرض بكمية كبرية ،فال جتمعها بيديك  ،و أما إذا كانت الكمية
قليلة فيمكنك التخلص منها برش كمية من الكربيت عليها.
حرك
 .11عند تسخني احملاليل  ،حاول أن تكون احلرارة موزعة ابنتظام ،واستخدم شبكة التسخني اخلاصة بذلك ،أو ّ
أنبوبة االختبار بشكل مستمر على اللهب  ،و أبعد الفوهة عن وجهك أو وجه زميلك .
 .12ال تستعمل عبوة خترين احملاليل مباشرة يف العمل املخربي اليومي  ،وخذ منها ما حتتاج إليه وضعه يف وعاء مناسب
لتلوث املادة الكيميائية  ،و التُرجع املادة املتبقية إىل عبوة التخزين .
منعا ّ
 .13أغلق عبوة املادة الكيميائية ابلغطاء اخلاص هبا مباشرة بعد أخذ الكمية املناسبة و إحذر خلط األغطية بعضها
ببعض مما يؤدي إىل تلوث املواد الكيميائية .
 .14ال تسحب املواد الكيميائية ابلفم بواسطة املاصة  ،و إستخدم عوضا عن ذلك املاصة املطاطية املخصصة .
 .15جتنّب تناول األطعمة أو ختزينها يف املخترب  ،و التشرب من املاء املخصص للمخترب.
ُ .16مينع التدخني داخل املخترب منعا ابت و خاصة قرب املواد الكيميائية  ،فبعضها ذات أخبرة سريعة االشتعال.
 .17املشي هبدوء داخل املخترب  ،وعدم االندفاع أو التحرك املفاجئ  ،و ترك اللهو و املزاح و الشجار داخل املخترب.
 .18عدم س ّد الطرقات واملمرات ابألجهزة و األدوات  ،خاصة خمارج الطوارئ ليكون الوصول إليها سهال و سريعا.
 .19جيب وضع اللوحات واإلعالانت اإلرشادية داخل املخترب ،وقم بتطبيقها.
 .20يُنصح الطالب دوما إبتباع النظام عند دخول املخترب.
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مستلزمات السالمة الشخصية
مستلزمات الوقاية الشخصية ال متنع وقوع احلوادث  ،و لكنها قد متنع أو تقلل من الضرر واألذى الناجم عنها  ،مما يعين ضرورة
أن يتم اختيار معدات الوقاية الشخصية حبيث تكون مطابقة للمواصفات العاملية حىت تقلل من األخطار اليت تستخدم من أجلها
فعالة يف الوقاية من املخاطر .
أي أهنا جيب أن تكون ّ
ألقل حد ممكن ؛ ّ
إن النظارات الواقية  ،واحلجاب الشفاف الواقي للوجه والرأس  ،وكمامات التنفس  ،وقفازات اليدين والرجلني  ،و اخلوذة الواقية
و املعطف ؛ كلها من مستلزمات السالمة الشخصية  .وتصرف مجيع أنواع هذه األدوات للعاملني ؛ كل على حسب طبيعة
عمله كاملعيدين و احملضرين) يف املعامل التعليمية (والباحثني و الفنيني  ،و يتم متابعة ذلك من قبل قسم السالمة) أو إدارة
السالمة) ونوردها ابلتفصيل فيما يلي:

األدوات الواقية للوجه والعينني:

.1

النظارات العادية الواقية للعني :و هي سهلة االستعمال  ،و جيب أن تلبس يف املختربات التعليمية و معامل األحباث

عند إجراء التجارب البحثية .
.2

احلجاب الواقي للوجه  :يلبس عند التعامل مع املذيبات واألمحاض حيث أنه يعطي محاية أعلى من النظارات العادية

ألي سبب من األسباب) من جهة أعلى الرأ س على الوجه والعينني.
وذلك يف حالة تساقط رذاذ السوائل ( ّ
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.3

النظارات املظللة :تستعمل يف حالة التعرض ملصادر الضوء املكثف كتلك الناجتة عن شعلة حلام األكسجني (يف الورش

.4

الكمامات الواقية للجهاز التنفسي :تستعمل عندما تكون األخبرة الكيميائية (الناجتة عن املذيبات أو األمحاض املركزة

.5

اخلوذة الواقية للرأس و املعطف :يلزم توفريمها بشكل مؤقت يف حالة الرحالت احلقلية وداخل الورش امليكانيكية

.6

القفازات الواقية لليدين :هي أنواع فهناك النوع املستخدم ملرة واحدة  disposableوهو خفيف ويستخدم للتجارب

امليكانيكية)  ،أو حلام الزجاج (يف ورشة الزجاجيات)  ،غري ذلك.

أو عند تركيب تفكيك أدوات التقطري غريها) ذات كثافة عالية تؤدي إىل نسبة ضرر كبرية يف حالة استنشاقها .أما يف احلاالت
العادية فإنه جيب إجراء التجارب الكيميائية وغريها داخل خزانة شفط الغازات.
واملباين ،والبد من توفريمها لفريق السالمة بشكل دائم .و يُستخدم املعطف للحماية من املواد املتناثرة أو املنسكبة اليت قد تلوث
تؤدي إىل آتكل تلف املالبس اليت يرتديها القائمون ابلتجارب الكيميائية.

املعملية و عند تناول األدوات والكيميائيات  .هناك أيضا القفازات املطاطية اليت تشبه تلك املستعملة يف املنازل ،و هي حتمي
من التلوث الكيميائي بدرجات خمتلفة .أما القفازات اجللدية فهي نوع آخر يوفر احلماية عند تناول األدوات الساخنة ،و هناك
نوع من القفازات الثقيلة اليت تستعمل من قبل العاملني يف الورش امليكانيكية و الزجاجيات و املخازن و غريها .
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سالمة الطالب يف املعامل
إن العمل يف املختربات يتطلب وعيا كامال أبمهية و خطورة املواد و األجهزة املستخدمة  ،حيث أن كثري من املواد يتصف ابلسمية
 ،أو مهيج لألغشية و من املواد ما هو حارق أو قابل لإلشتعال و غري ذلك من أشكال اخلطورة  ،لذا جيب قبل البدء يف العمل
املخربي توعية الطالب أبمهية و خطورة املواد املستخدمة  .و حثهم على الرتكيز أثناء العمل و االلتزام بقوانني و شروط السالمة
الالزمة و ضرورة أخذ احليطة و احلذر و إتباع تعليمات السالمة املوصى هبا يف كل خمترب  .و تعترب أهم التوصيات اليت بنبغي ان
يوصى الطالب بضرورة اإلنتباه هلا ما يلي:
.1
.2
.3
.4

لبس املعطف حلماية املالبس و اجلسم .
لبس القفازات املناسبة عند التعامل مع املواد الكيميائية أو العينات
لبس احلذاء الواقي للحماية من األخطار احملتملة
ضع نظاره واقيه حلماية العينني من املواد الكيميائية

 .5إزالة الغرتة قبل البدء يف إجراء التجربة
 .6أداء التجربة حبرص و هدوء
 .7جتنب األحاديث اجلانبية مع الزمالء أثناء القيام ابلتجربة
 .8إبالغ فين املخترب عن احلوادث مهما كانت صغرية
 .9عدم شم أو استنشاق روائح املواد الكيميائية
 .10عدم ملس أو تذوق املواد الكيميائية .
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 .11عدم إخراج املواد الكيميائية من املخترب .
 .12عدم استعمال أو ملس األدوات امللوثة .
 .13طلب اإلسعافات األولية فور التعرض ألي حادث ال مسح هللا .
 .14االلتزام ابحتياطيات السالمة اخلاصة بكل جتربة .
 .15إجراء التجارب اليت تتصاعد منها غازات يف خزانة شفط الغازات .
 .16إستخدام التسخني ابحلمام املائي بدال من اللهب املباشر .
 .17سحب السوائل بطريقة آمنه وابستخدام املاصة و الكرة البالستيكية .
 .18عدم حماولة فك الزجاجيات املستعصية ابلقوة .
 .19قراءة عالمات التحذير املدونة على الزجاجات قبل الستعمال .
 .20غسل اليدين ابملاء والصابون دائما بعد االنتهاء من التجربة .
 .21استخدام املواد املطهرة لتعقيم اليدين .
 .22استخدام املواد املطهرة لتعقيم املكان بعد استخدام العينات .
 .23جعل املساحات اليت تعمل هبا أو عليها نظيفة .
 .24إتباع اإلرشادات اخلاصة أبمن وسالمة أماكن التدريب او املعامل .
 .25عدم استخدام أي من األجهزة أو األدوات اخلاصة ابملعامل و املختربات إال يف وجود الفين املختص
 .26عدم إستخدام أدوات و أجهزة املعامل إال يف األغراض املخصصة هلا .
 .27إرتداء الزى املناسب لطبيعة العمل يف املعامل و املختربات .
 .28عدم محل أي متعلقات شخصية من شنط او مشغوالت ذهبية او جواالت اىل داخل املعامل .
 .29جيب على الطالب أن يكون يقظا و منتبها طوال فرتة وجوده يف املعامل .
 .30جيب التصرف بطريقة مسئولة و جدية يف مجيع األوقات داخل املعامل .
 .31على الطالب اإللتزام ابملكان املخصص له و عدم التنقل داخل املعامل إال للضرورة اليت يتطلبها العمل .
 .32جيب إعادة األجهزة و األدوات إىل املكان املخصص هلا بعد اإلنتهاء من العمل .
 .33جيب التأكد من إطفاء األجهزة الكهرابئية قبل مغادرة املعمل.
 .34جيب اإلبالغ فورا عن وقوع أي خمالفات أو حوادث داخل املعامل أو الورش.
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السالمة يف معامل الكيمياء و الكيمياء احليوية
من ضمن أضرار املواد الكيماوية أهنا قد تكون سامة او ملوثة أو مهيجة او أكولة (مسببة للتاكل) او قابلة لإلشتعال  .و ُميكن

أن يتعرض املستخدم للمواد الكيميائية للضرر بشكل مباشر أو غري مباشر سواء كانت هذه املواد غازية أو صلبة سائلة؛
فالغازات يتم التعامل معها مباشرة من خالل األسطواانت املعبئة أو تلك اليت تنتج أثناء التفاعالت  ،و السوائل ُميكن أن
تنتشر على شكل غازات و أخبرة  ،أو أن تنسكب  .و أما املواد الصلبة فيُمكن ان تتسامى  .و هناك مواد ليست متفجرة أو

نشطة كيميائيا  ،و لكنها تشتعل او تنتج غازات ضارة سامة او تنفجر مبجرد إضافة مواد أخرى إليها أو عند ارتطامها
ابألرض.
و حنن نورد يف هذا الدليل إرشادات ُميكن من خالهلا التعرف على طبيعة املواد الكيميائية  ،وذلك ليتم التعامل معها بطريقة
آمنة من حيث احلفظ و التخزين و االستخدام و التخلص  .و هناك ثالثة أمور أساسية يلزم احلذر من حدوثها أثناء استخدام
املواد الكيميائية و التعامل معها على اختالف أنواعها و هي:
 .1احلذر من حدوث انفجار .
 .2احلذر من حدوث انسكاب و حرائق .
 .3احلذر من اآلاثر الصحية اخلطرة الناجتة عن زايدة التعرض ألخبرة املواد الكيميائية و إستنشاقها .
و فيما يلي سنورد مسؤوليات السالمة يف معامل الكيمياء املنوطة بكل املستوايت:
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احتياطات وقائية جيب مراعاهتا من قبل املشرفني على املعامل :
.1

ضرورة أتمني وسائل الوقاية كالنظارات و املعاطف و األحذية الواقية و األقنعة املضادة للغازات السامة و القفازات.

.2
.3
.4
.5

جيب على العاملني معرفة كيفية استخدام أجهزة التنفس الواقية من الغازات أو األتربة.
جيب حفظ األمحاض املركزة و السوائل القابلة لالشتعال يف أماكن خاصة و ذلك خلطورهتا على اإلنسان و املمتلكات.
ضرورة تدوين اإلرشادات و التحذيرات على عبوات املواد الكيميائية و ذكر درجة مسيتها و مدى خطورهتا .
وضع قائمة تشمل مجيع السموم املوجودة يف املعمل .

.6

جيب التحذير املستمر (بوضع امللصقات الواضحة) من إلقاء املواد الكيميائية يف األحواض و وضعها يف عبوات خاصة
للتخلص منها من قبل اجلهة املسئولة مع مراعاة وضع املواد املتماثلة مع بعضها منعا حلدوث تفاعالت وتفادي آتكل
وتلف أانبيب الصرف الصحي ولتفادي تلوثها للبيئة

 .7جيب أن تتم تعبئة و استخدام املواد الكيميائية داخل خزاانت الغازات.
 .8وضع لوحات حتذيرية يف املختربات عن األخطار و الوقاية منها.
 .9ضرورة تزويد املخترب هباتف و وضع أرقام هواتف الطوارئ و العيادات ابلقرب منه .
 .10ضرورة الكشف على نظام التهوية دوراي للتأكد من عمل جهاز شفط الغازات .
 .11جتنب تكديس األجهزة و املواد الكيميائية على املناضد عشوائيا .
 .12جيب تنفيذ األوامر الصادرة عن طريق لوحات أو إرشادات التحذير كإشارة ممنوع التدخني واإلرشادات األخرى اليت تبني
أن املواد مشعة أو سامة أو مواد ملتهبة أو متفجرة.
 .13العمل ما أمكن على استبدال املواد السامة مبواد أخرى أقل خطورة .
 .14جيب زايدة التهوية و زايدة عدد خزاانت الغازات املستعملة يف املختربات كلما ازداد عدد املشتغلني يف إجراء األحباث
الكيميائية .
 .15جيب تثبيت أسطواانت الغازات املستخدمة يف املعمل على اجلدار و إبقائها بعيدة قدر األمكان عن اماكن تواجد العاملني
يف املعمل .
إحتياطات جيب مراعاهتا من قبل الطلبة والباحثني :
.1

ضرورة وضع نظارة واقية حلماية العينني ولبس البالطو (املعطف الواقي)

.2
.3
.4

حتاشي ارتداء املالبس الضيقة أو الصنادل سهلة االنزالق .
عدم ملس املواد الكيميائية أبصابع اليد العادية و استعمال األدوات املناسبة مثل القفازات
عدم تذوق املادة الكيميائية حىت ولو كانت غري سامة و جتنب استنشاق أو شم أخبرة املواد واملذيبات الكيميائية .
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.5
.6

عدم استعمال الفم مللء املاصة ابلسائل العضوي بل جيب استخدام الضاغطة اهلوائية (كرة الشفط).
جيب إجراء التجارب اليت يتصاعد منها غازات ضارة يف خزانة الغازات اخلاصة .

 .7عند تسخني أنبوب اختبار إلجراء أي تفاعل فيجب إبعاد فوهة األنبوب عن الوجه .
 .8عدم إضافة املاء إىل محض الكربيت املركز وعدم إلقاء قطع معدن الصوديوم الزائد يف حوض الغسيل .
 .9عدم التدخني أو تناول أطعمة أو مشروابت يف املخترب و عدم خزن املأكوالت يف ثالجة املخترب.
 .10ضرورة العمل يف وقت الدوام الرمسي فقط وعدم العمل منفردا.
 .11بعد االنتهاء من العمل جيب غسل اليدين قبل مغادرة املخترب .
إحتياطات أمنية لتجنب احلريق والنفجارات يف املخترب :

.1

ضرورة وجود كمية من الرمل يف املستودعات و األماكن اليت تستخدم فيها سوائل قابلة لالشتعال ابإلضافة إىل وجود

طفاايت احلريق و أجهزة اإلنذار .
ضرورة وجود مصابيح يدوية و أجهزة تنفس الستخدامها عند تصاعد الدخان .
.2
عدم استخدام السوائل العضوية جبوار اللهب و ضرورة إطفاء املواقد عند تداول هذه السوائل .
.3
جتنب استخدام اللهب املباشر .
.4
.5
.6
.7

عدم تسخني أي سائل قابل لالشتعال يف وعاء مفتوح .
مراقبة التفاعالت الكيميائية اليت جيري فيها التسخني منعا لالنفجار الذي يصحب التفاعالت الشديدة .
احلذر من تالمس خبار املواد القابلة لالشتعال مع السطوح الساخنة كأانبيب املاء الساخن وأفران التجفيف وغريها .

عند اشتعال املالبس أو انسكاب األمحاض عليها جيب استخدام محام الطوارئ .
.8
 .9ضرورة التعرف على كيفية استخدام طفاايت احلريق و استعمال إنذار احلريق و طريقة التبليغ عند حدوث حريق .
 .10ضرورة معرفة أماكن وضع بطانيات و طفاايت احلريق و محامات الطوارئ .
 .11جيب إغالق صنابري الغاز ومفاتيح الكهرابء يف حالة عدم استعماهلا.
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السالمة يف معامل األحياء الدقيقة و األحياء اجلزيئية
تكمن املخاطر املرتبطة مبخترب األحياء الدقيقة و األحياء اجلزيئية ابخلالاي املستزرعة و العوامل املرضية اليت يتعامل معها الباحثون
و األدوات واألجهزة املستخدمة  .و ال ننسى أن احتياطات األمان ال هتتم ابلباحث فقط بل تتعداه اىل احملافظة على البيئة و
األجهزة  .و أهم النقاط اليت على العاملني يف خمتربات األحياء الدقيقة و األحياء اجلزيئية التقيد هبا حفاظا على األمن و السالمة
هي :
 .1ارتداء املعطف النظيف قبل الدخول للمخترب مع ضرورة غلق املعطف
.2
.3
.4

احلرص على نظافة و سالمة األجهزة و املعدات
عدم األكل أو الشرب أو وضع األغراض الشخصية يف اماكن العمل و خباصة األماكن امللوثة
جيب إبالغ املشرف على العمل يف حال حدوث تلوث أو انسكاب أي مادة أو كسر أي أداة زجاجية

يف حال وقوع مزارع ميكروبية حية ينبغي إتباع اآليت:

.1

وضع منشفة ورقية أو قطعة قطن فوق املادة املسكوبة

.2
.3
.4
.5

سكب مادة مطهرة بكمية وافرة فوقها .
رفع املنشفة أو القطن بعد  15دقيقة و وضعها يف الوعاء املخصص .
يف حالة استخدام القفازات الواقية جيب عدم ملس كافة حمتوايت املخترب حىت ال تتلوث
التعامل مع أي عينة ابملخترب مهما كان نوعها على أهنا عينة معدية

 .6ربط الشعر الطويل للخلف لتاليف خطر االحرتاق و التلوث
 .7اجملهر يعترب الصديق املصاحب لطالب علم األحياء الدقيقة فيجب صيانته و التعامل معه بدقة  ،و جيب تنظيف
العدسات و إزالة آاثر زيت األرز و عدم ترك الشرحية على اجملهر و غلق اجملهر بعد االنتهاء من الفحص.
19

.8
.9

تنظيف طاولة العمل ابملطهر املناسب قبل وبعد العمل
عدم محل العينات أو املزارع امليكروبية خارج املخترب

.10
.11
.12
.13

كتابة مجيع البياانت التوضيحية على كل عينة (اسم املخربي – اسم املريض – التاريخ – نوع العينة)
غسل اليدين جيدا ابملاء والصابون قبل مغادرة املخترب
جيب التعامل مع مجيع املواد حبذر والتعامل معها حسب توصيات الصانعني
عدم ملس العينني أو استخدام الفم أثناء العمل داخل املخترب

 .14كافة أدوات املخترب املستخدمة توضع يف أماكنها املخصصة من أطباق برتي وأانبيب وشرائح والعينات واملزارع امللقحة
حىت يتم تعقيمها والتخلص منها ابلطرق الصحيحة املناسبة
 .15تلقح مزارع األحياء الدقيقة اخلطرة داخل الكابينة الواقية مع ارتداء القفازات الواقية
.16
.17
.18
.19

حترق إبرة الزرع أو التلقيح  Loopقبل وبعد االستعمال
عدم رمي املواد التالفة واألوساخ يف حوض الغسيل و وضعها يف االماكن املخصصة هلا
احلرص على إطفاء اللهب بعد االنتهاء من العمل
التأكيد على وجوب التعامل مع اللهب حبرص ابلغ و االنتباه خلطورة احرتاق أكمام املالبس أو القفازات (املطاطية أو

النايلون) وعدم االقرتاب منه مباشرة بعد تعقيم اليدين ابلكحول

20

السالمة يف معامل احليواانت
تتنوع اإل حتياطات الواجب اختاذها يف بيت احليوان اخلاص حبيواانت التجارب حسب مستوى اخلطر حيث تزداد شدة هذه
اإلحتياطات كلما زاد مستوى اخلطر  .و املعروف أن مستوايت األمان احليوي يف معامل احليواانت تتدرج يف شدهتا أو شدة
اإلجراءات املتبعة حياهلا من املستوى االول إىل الرابع و فيما يلي أهم التجهيزات و االحتياطات الالزمة يف معامل و بيت
احليوان :
 .1ضرورة تواجد أوتوكالف يف مكان قريب من بيت احليوان لزوم التعقيم .
 .2فرشة احليوان جيب إزالتها بدون إحداث غبار أو إاثرة لألتربة .
.3
.4
.5
.6

وجيب إزالة تلويث فرشة احليوان و تعقيمها قبل التخلص منها .
املعدات احلادة كالسكاكني و املشارط و غريها يراعى التخلص منها بطريقة سليمة .
املواد اليت تنقل لأل وتوكالف أو احملرقة جيب نقلها حبذر و ىف أوعية حمكمة القفل .
أقفاص احليواانت جيب تطهريها و إزالة التلوث منها بعد االستخدام .

 .7جثث احليواانت النافقة أو اليت مت استعماهلا يف التجارب جيب إرساهلا بطريقة آمنة إىل احملرقة .
 .8استخدام كابينات األمان احليوي أو استخدام أقفاص منفصلة لكل حيوان على حدة و تزويدها مبرشحات
هوائية للتخلص من اهلواء الناتج عن التجارب والذي قد يتسبب يف توليد غبار أو تراب أو روائح .
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 .9جيب ارتداء مالبس واقية و جتهيزات حلماية و وقاية األفراد املتعاملني مع حيواانت التجارب و جيب التخلص
منها عد انتهاء العمل كذلك جيب توفر قفازات خاصة للحماية من احليواانت وعدم التعرض للقضم القرم أو
اإلصابة أو التلوث وأيضا جيب على العاملني غسل أيديهم جيدا قبل مغادرة بيت احليوان .
أي أضرار أو جروح أو خالفه جيب تسجليها مهما كانت صغرية يف سجالت املخترب .
.10
األفراد العاملون جيب أن حيصلوا على تدريب كاف ومناسب لطبيعة العمل يف بيت احليوان .
.11
مينع األكل و الشراب و إستخدام مساحيق التجميل و خالفه خالل العمل .
.12
إحكام إغالق النوافذ اليت جيب ان تكون مقاومة للكسر .
.13
جيب القيام ابلرعاية الصحية و املراقبة الدائمة للحالة الصحية لألفراد العاملني ببيت احليوان و إختبار
.14
مناعتهم .
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التخلص من خملفات املعامل
إن التعامل املناسب مع النواتج الثانوية للتفاعل أو خملفات املواد الكيميائية و املواد امللوثة يعترب عامال هاما و أساسيا للحد
من وقوع احلوادث و احلفاظ على البيئة  .و جيب على كل طالب أن يكون مدركا لطرق التعامل مع مثل تلك املخلفات بطريقة
تقلل من االخطار الشخصية و ايضا مدركا خلطورهتا على الصحة و على تلوث البيئة.
تعترب اكثر نفاايت املعامل من النفاايت اخلطرة اليت حتتاج اىل طرق و وسائل خاصة للتخلص منها  .كما يشري اىل ذلك تعريف
النفاايت اخلطرة حسب وكالة محاية البيئة األمريكية ) (EPAأبهنا عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفاايت تشكل خطرا
على صحة اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى سواء على املدى القريب أو البعيد  ،كوهنا غري قابلة للتحلل وتدوم يف الطبيعة أو
أهنا قد تسبب آاثرا تراكمية ضارة  .اما احلكومة الربيطانية فتعرف النفيات اخلطرة ابهنا عبارة عن مواد سامة أو ضارة ابلصحة
العامة أو أهنا مواد ملوثة تؤدي إىل إحداث أضرار ابلبيئة مما يشكل خطرا على صحة اإلنسان والكائنات احلية نتيجة تلوث
عناصر البيئة هبذه املواد وخاصة مصادر املياه السطحية واجلوفية .
و هناك أنواع كثرية من النفاايت اخلطرة مت تصنيفها يف مخسة جمموعات رئيسية وهي:
 .1مواد مشعة
 .2مواد كيميائية
 .3نفاايت بيولوجية
 .4نفاايت قابلة لالشتعال
 .5مواد متفجرة
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و تنحصر النفاايت املعملية يف بعض هذه االنواع نستعرضها فيما يلي مع استعراض سبل التخلص منها:

املواد املشعة :

املواد املشعة هي تلك املواد اليت تصدر عنها إشعاعات أيونية تشكل خطرا على الكائنات احلية اليت تتعرض هلا  ،وتتصف املواد

املشعة أبهنا تبقى تشع فرتة طويلة من الزمن ،وأن اإلشعاعات الصادرة عنها ترتاكم يف جسم الكائن احلي إىل أن تصل إىل اجلرعة
الكافية إلحداث الضرر.
إن التخلص م ن النفاايت املشعة جيب أن خيضع ألشد اإلجراءات الوقائية ،وحتت رقابة صارمة من قبل اهليئات الرمسية إبشراف
أشخاص متخصصني على درجة عالية من الكفاءة .و ينبغي على الباحثني الذين يستعملون يف احباثهم مثل هذه املواد ان
جيمعوها اىل ان يتم تسليمها اىل اجلهات الرمسية املسؤلة عن التخلص من مثل هذه النفاايت مع ذكر كمية االشعاع (مليكوري
 )µCiيف كل حاوية خملفات.

املواد الكيميائية:

تصنف العديد من املواد الكيماوية على أهنا مواد خطرة  ،وقد وضعت وكالة محاية البيئة األمريكية ( )EPAقائمة بتلك املواد
من أجل السيطرة عليها عندما يراد التخلص منها  ،حيث أن بعض املواد الكيماوية تكون قابلة لالشتعال أو االنفجار  ،ويف ٍ
أي
من هاتني اخلاصيتني فإنه جيب التعامل معها مبا يكفل عدم حدوث خطر االنفجار أو االشتعال .يتم التخلص من النفاايت
الكيماوية بوضعها داخل براميل معدنية مبطنة مبواد غري قابلة للتفاعل معها ،أو بوضعها داخل خزاانت إمسنتية حتت األرض
مبطنة ابلزجاج أو مبادة فايربجالس  .و ينبغي على الباحثني و فنيي املعامل الذين يستعملون يف احباثهم مثل هذه املواد ان
جيمعوها اىل ان يتم تسليمها اىل اجلهات الرمسية املسؤلة عن التخلص منها .او ان يتم التخلص منها وفق التوصيات العملية اليت
ترد يف النشرات املرافقة هلا .

النفاايت البيولوجية:

تضم هذه اجملموعة النفاايت الطبية والنفاايت الناجتة عن األحباث اجلارية يف املعامل البيولوجية و معامل االحياء و االحياء اجلزيئية
 ،وتشمل اللفافات الطبية الناجتة عن أقسام الطوارئ وغرف العمليات يف املستشفيات وعن العيادات الطبية ،ابإلضافة إىل
السرجنات واألنسجة اآلدمية و احليوانية  ،ووحدات الدم التالفة  ،وجثث احليواانت النافقة  ،وكذلك العقاقري الطبية اليت انتهت
صالحيتها.
بعض هذه النفاايت قد يكون سام ،وبعضها اآلخر يشكل خطرا على الصحة نتيجة التلوث اجلرثومي ،لذلك جيب التعامل معها
بعناية كافية لضمان عدم أتثريها على الصحة العامة ،وخاصة لدى األشخاص الذين يتعاملون معها سواء يف مجعها أو نقلها
وتصريفها ،وميكن جتميعها داخل أكياس ورقية مبطنة مبادة مشعية ،أو يف أكيس بالستيكية ،ووضعها داخل أوعية معدنية مبطنة
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النفاايت القابلة لالشتعال:

غالبا ما تكون هذه النفاايت من مواد كيماوية على شكل سائل أو غاز أو صلب  .والنفاايت القابلة لالشتعال غالبا ما تكون
مواد سائلة مثل املواد البرتولية و املذيبات و اللدائن و احلمأة الناجتة عن بعض الصناعات الكيماوية  ،حيث يتم التخلص من
هذه النفاايت بوضعها داخل براميل أو حاوايت معدنية خاصة .

طرق املعاجلة والتصريف :

جيب التمييز بني طرق معاجلة النفاايت وطرق تصريفها  ،فاملعاجلة هتدف إىل حتويل املواد اخلطرة إىل مواد غري ضارة أو أقل
خطورة ،أو حتويل خواصها الطبيعية والفيزايئية من أجل تسهيل عملية تصريفها أو التخلص منها.

إن اختيار طرق املعاجلة والتصريف املناسبة يعتمد على نوع النفاايت ودرجة خطورهتا وكميتها ،وفيما يلي بعض اخليارات املتاحة
هلذه الغاية:
 .1إعادة التدوير واالسرتداد.
 .2تغيري اخلواص الكيميائية أو الفيزايئية وذلك ابستخدام إحدى أو بعض الطرق التالية:
 )aاحلرق
 )bالتحلل احلراري
 )cاملعاجلة البيولوجية
 )dاملعاجلة الكيماوية
 )eاملعاجلة الفيزايئية
 .3الكبسلة
 .4التخفيف ،والتصريف
و عادة ما تكون لدى السلطة احلكومية املعنية بصحة وسالمة البيئة أنظمة معتمدة للتحكم ابلنفاايت اخلطرة قبل التخلص منها
 ،وذلك ابستخدام منوذج خاص تدون فيه البياانت املتعلقة ابلنفاايت اخلطرة ميأل من قبل صاحب العالقة يبني فيه نوع النفاايت
وكميتها ومعلومات أخرى حمددة خاصة ابلنفاايت ويتم على ضوء هذه املعلومات حتديد الطريقة املناسبة للتخلص النهائي منها
 .و عليه فينبغي على إدارة االمن و السالمة يف املعامل اليت تستخدم مثل هذه النفاايت التواصل مع اجلهات الرمسية و تسليمهم
هذه النفاايت وفق الضوابط املعتمدة ليتم التخلص منها.

تعليمات عامة للتخلص من الفضالت :
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 .1عند التخلص من خملفات املواد الكيميائية ضع كل مادة يف ااحلاوية املخصصة هلا .
 .2ال تقم أبدا بصب أو التخلص من املواد الكيميائية يف حوض الغسيل أو يف مصارف الصرف الصحي ما مل خيربك
أستاذ املادة او فين املعمل املختص أبن مثل تلك املواد مصرح ابلتخلص منها يف الصرف الصحي حسب االنظمة و
القوانني احمللية  .مثال ذلك املاء و احملاليل املائية لكلوريد الصوديوم و السكر و الصابون املوجودة يف املخترب.
 .3قم بوضع املخلفات الورقية يف حاوية أو سلة املخلفات الورقية  .و إذا كانت الورقة ملوثة أبحد ااملواد الكيميائية فقم
برميها أو وضعها يف حاوية خاصة هبا  .جيب التعامل مع مثل هذه املخلفات الورقية اامللوثة ابملواد الكيميائية كمخلفات
كيميائية.
 .4ضع خملفات الزجاج املكسور يف حاوايت خاصة هبا  ،أما مقاييس درجات احلرارة ااملكسورة فإهنا قد حتتوي على لزئبق
 ،فلذلك جيب وضعها يف حاوايت خاصة هبا .
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