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دليل السالمة والصحة المهنية 
في بيئة العمل 

اإعداد
خبري ال�صالمة وال�صحة املهنية

اأ . عبدالإله بن عبداهلل املطريي



تنبيه هام:
�إن �مل���ادة- �ملعلومات - �لتي يحتويها ه���ذ� �لدليل مت جمعها من مر�جع علمية حمكمة، و�أنظمة 
ولو�ئح مقرة من �جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وجهات عاملية مرموقة 
متثل �أف�سل �ملرجعيات يف هذ� �ملجال، و�إن �لهدف من �إ�سد�ر هذ� �لدليل �أن يكون نقطة بد�ية 
لتحقي���ق �أعلى معايري �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف بيئ���ة �لعمل ، وال يه���دف �إىل حتديد �أدنى 

�ملعايري �لقانونية، �إمنا لتوفري �ملعلومات �الأ�سا�سية �الأولية ملنع �حلو�دث. 
لذل���ك ال ميكن �الفرت��ص باأن جميع �لتحذير�ت �الأ�سا�س���ية و�الإجر�ء�ت �الحتياطية مت �س���ملها 
يف هذ� �لدليل، و�أنه يجب على م�س���تخدميه �أن ي�ستعينو� مبر�جع علمية �أو ��ست�سارة جهات ذ�ت 

�خت�سا�ص قبل �لبدء باأي بر�مج جديدة ملنع وقوع �حلو�دث. 
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املقدمة:  111

�إن جامعة �ملجمعة وهي تنطلق يف �أفق 2٠2٠م و�لذي يتو�ئم مع خطة �لتحول لبادنا �لغالية، 
ت�س���ع �أحد �أهم �أولوياتها �حلفاظ على �س���امة و�سحة �لعن�سر �لب�س���ري بها باختاف فئاتهم 
)�أع�ساء هيئة �لتدري�ص وموظفني وطاب وزو�ر(، وحتقيق بيئة عمل �آمنة د�عمة للتميز، لذلك 
تبنت �جلامعة نظام �إد�رة لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية فعال، يحقق �لتقيد بالتنظيمات �ملقرة من 
�جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص و�ال�ستفادة من �لتجارب �لعاملية يف هذ� �ملجال، وباالعتماد على ذلك 
�أطلق���ت �جلامعة خطة عملية حتقق �لتطوير �ملتو�زي لتطبيق �أعلى معايري �ل�س���امة و�ل�س���حة 
�ملهنية د�خل مر�فقها و�لتي ترتكز على تبني مفهوم �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية م�سئولية �ساملة 
يقع على كل فرد من من�س���وبي �جلامعة �أو ز�ئريها م�س���ئوليات حمددة حتقق �الأهد�ف �ملن�سودة 
للحد من م�س���ادر �خلطر، ومنع وقوع �حلو�دث باختاف م�س���توياتها. وذلك لتحقيق �لتميز يف 

تاأدية دورها يف تطبيق �أعلى معايري �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف �لبيئة �جلامعية.
وياأت���ي حر����ص �جلامعة على ن�س���ر ثقافة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف جمتمعه���ا بتعزيز 
�ل�س���لوكيات و�لعاد�ت �الأ�سا�س���ية �الحرت�زية، لتكون �ل�س���امة جزًء ال يتجز�أ من كل �الأن�س���طة 
و�لعمليات �لتي تتم د�خل مر�فقها، من �عتبار�ت �أخاقية ومهنية وعملية بغ�ص �لنظر عن كونها 
متطلبات تنظيمية وقانونية باالأ�سا�ص، وحيث ميكن تفادي �أغلب �حلو�دث عرب �تخاذ �جر�ء�ت 
�حرت�زية �سليمة و��ستخد�م و�سائل وقاية �سخ�سية منا�سبة تدعمها ممار�سات مائمة للتفتي�ص 
و�إعد�د �لتقارير، وتر�س���دها �سيا�سة �ل�سامة و�ل�س���حة �ملهنية للجامعة و�إجر�ء�ت نظام �إد�رة 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية. وكجزء من هذه �لثقافة يجب على جميع من�س���وبي �جلامعة بجميع 
فئاته���م فهم �أهمية �حلد من �خطار �لتعر�ص مل�س���ادر �خلطر يف بيئ���ة �لعمل، وكذلك خطورة 

�لتعامل �خلاطئ مع �حلو�دث و�الإ�سابات �لتي حتدث يف بيئة �لعمل.
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الف�صل الأول
ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:  111

تعري���ف ثقافة �ل�س���امة يبني �أن ثقافة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية هي �اللت���ز�م �جلماعي 
الإفر�د �ملوؤ�س�س���ة مبختلف فئاتهم وم�س���توياتهم وباأن �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �أولوية ق�سوى 
لتحقي���ق �الأهد�ف ول�س���مان حماي���ة �لنا�ص و�لبيئة. وحي���ث �أن �لثقافة يف �جلامع���ة هي نتيجة 
لتحقق عدد من �لعنا�س���ر ميكن تف�سيلها يف �الجتاهات و�ل�سلوكيات و�لقيم و�ملعتقد�ت وطرق 

�إجناز �الأعمال وعدد من �خل�سائ�ص �لتي يت�سارك فيها �الأفر�د. 

ومبا �أن �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية هي قيمة �إيجابية يف حال حتقيقها يف �أي موؤ�س�سة، فهي 
متنع �الإ�سابات و تنقذ �الأرو�ح وحت�سن �الإنتاجية و�ملخرجات، فعند ممار�سة �ل�سامة و�ل�سحة 
�ملهنية بفعالية و�عتبارها قيمة �أ�سا�س���ية هامة من قبل �مل�س���وؤولني باختاف م�س���توياتهم، فاإنها 

متنح �سعور� بالثقة و�الهتمام لكل �لعاملني يف تلك �ملوؤ�س�سة. 

وثقافة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية �لر��سخة بني �أفر�د جمتمع بيئة �لعمل نتيجة النت�سار مفهوم 
�مل�ساركة و�لتعاون وو�سوح �لقيم و�لفعالية مما ينتج عنها نظام �إد�رة لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية 
فع���ال يف بيئ���ة �لعمل يحقق تطلعات من�س���وبي �جلامعة، ودليل على جناح �خلطط و�ل�سيا�س���ات 

�ملعتمدة. . 

�لتز�م �لقيادة �لعليا.. 1
�سمولية خطط �إد�رة �ملخاطر.. 2
و�سوح �ملهام و�مل�سوؤوليات.. 3
�لرقابة �لذ�تية و�ملوؤ�س�سية.. 4
�لتطوير �مل�ستمر.. 5
�لبعد عن �لعقاب و�حلر�ص على �لتحفيز و�الإيجابية.. 6
�سهولة �لتو��سل.. 7

ولتحقيق انت�صار 
ثقافة ال�صالمة 
وال�صحة املهنية 
يف بيئة العمل 

يجب حتقق 
الآتي:
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�ملو�ق���ف �الإيجابي���ة يف بيئ���ة �لعم���ل من قب���ل جميع من�س���وبي . 1
�جلامعة بجميع فئاتهم مبا فيهم �لزو�ر و�لعماء.

تعاون جميع من�س���وبي �جلامعة باختاف فئاتهم على معاجلة . 2
�أي ق�سور �أو �حلد من م�سادر �خلطر.

تبني �أهد�ف لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية قابلة للتحقيق و�لقيا�ص.. 3
و�سوح �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت، وتوفر �خلدمات �ال�ست�سارية.. 4
توفري بر�مج تدريب جلميع من�سوبي �جلامعة.. 5
و�سوح �مل�سوؤوليات و�ملهام جلميع من�سوبي �جلامعة.. 6

�س���عف �أد�ء نظام �إد�رة �أي جامعة يف ق�س���ايا �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية ميكن �أن يكون نتيجة 
لع���دد من �لعو�م���ل �لهيكلية و�لتنظيمية يف �جلامعة مثل �أن �أع�س���اء هيئة �لتدري����ص �أو �ملدر�ء �أو 
�مل�س���رفني �أو �لعاملني �أو �لطاب لي�س���و� عل���ى علم مبهامهم وو�جباتهم يف نظام �إد�رة �ل�س���امة 
و�ل�سحة �ملهنية. و قد تكمن �أي�سا يف �جلو�نب �لثقافية حيث �أن �لعمل باأمان ومنع �حلو�دث قد ال 
ي�سكل قيمة جوهرية يف �أنظمة وعمليات �جلامعة، مما يوؤدي �إىل جو من عدم �المتثال ملمار�سات 
�لت�س���غيل �الآمنة، و�سعف �لتو��سل يف مو��سيع �ل�سامة و�ل�س���حة �ملهنية، وعدم �تخاذ �إجر�ء�ت 

فعالة ملعاجلة م�ساكل �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية. 
باالإ�سافة �إىل �سعي �جلامعة للقيام مب�سئولياتها جتاه �لتقيد باالأنظمة و�لت�سريعات �ل�سادرة من 
�جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لتي �سملت �لعديد من �للو�ئح و�لتنظيمات 
لل�سامة يف �ملخترب�ت وغريها من بيئات �لعمل، وكذلك �سو�بط �لتخل�ص �ل�سحيح من �لنفايات 

ومبعنى اآخر فاإن 
ثقافة ال�صالمة 
وال�صحة املهنية 

الرا�صخة يف بيئة 
العمل هي نتيجة 

يل:
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الف�صل الأول
ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

�خلطرة مبا فيها �ملخلفات �لطبية �لناجتة من �لعمليات و�الأن�سطة �ملنفذة بها، فقد تبنت �جلامعة 
 ،)OHSAS 18001( تطبيق نظام عاملي الإد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يتمثل يف �ملو��سفة �لقيا�سية
لي�س���اعد على تاأديتها �لتز�ماتها �ملختلفة باأ�سلوب كفوؤ وفعال، ويدعم حتقيق �لعديد من �الأهد�ف 

و�لتي تتمثل يف:
تقليل �أو منع تعر�ص من�س���وبي �جلامعة مل�س���ادر �خلطر �لتي تك���ون �أحد مكونات بيئة 1. 

�لعمل �أو �أي �أفر�د �أخرين قد يتعر�س���و� ملخاطر �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �ملرتبطة 
باأن�سطة �لعمل.

تطبيق وتقييم وحت�سني نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية با�ستمر�ر.. 2
�لتاأكد من تو�فق نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية مع �سيا�سة �ل�سامة و�ل�سحة 3. 

�ملهنية باجلامعة.

وعلى �س���بيل �ملثال فاإن �إحدى �ل�سركات �لتي تعر�ص �أحد من�سوبيها حلادث خطري، �أظهرت  
�لتحقيقات �لتي �أجريت بعد وقوع �حلادث �أن بع�ص �حلو�دث �لطفيفة �سبقت وقوع هذ� �حلادث 
ومع ذلك مل يتم �إباغ �الإد�رة �ملخت�سة بها، ومل يتم �تخاذ �أي تد�بري للتحكم يف م�سدر �خلطر 
ميك���ن �ن متن���ع �أو حتد م���ن وقوع �حلو�دث. من وجه���ة نظر عملية ميكن �لق���ول �أنه كان هناك 

نق�ص يف �لتو��سل حول ق�سايا �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.

وتوؤك���د �جلامع���ة �أن �أهم عو�مل جناح نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة يعتمد على 
�ل�سلوكيات �لو��س���حة للعمل �جلماعي و�مل�سوؤولية �ل�سخ�سية، و�أن �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف 
بيئة �لعمل لي�ست جمرد م�ساألة متعلقة باملو�د و�ملعد�ت ولكن متعلقة �أي�سًا بالعمليات و�ل�سلوكيات 
و�لتعلم �لت�ساركي يف  ثقافة تقييم �خلطر، و�لتخطيط للتجارب، و�إدر�ك �أ�سو�أ �حلاالت �ملحتمل 
تعر�ص �الأفر�د لها، ووفقا لذلك فاإن �ملكون �الأ�سا�سي لنظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف 
بيئة �لعمل هو تعزيز �ل�سلوكيات و�لعاد�ت �الأ�سا�سية �الحرت�زية لتكون �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية 
ج���زء ال يتجز�أ من كل �الأن�س���طة و�لعملي���ات �لتي تتم يف بيئة �لعمل. وبه���ذه �لطريقة فاإن ثقافة 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف بيئة �لعمل ت�س���بح �س���لوكًا د�خليًا ولي�ص جمرد توقعات خارجية 

ت�ستوجبها �لقو�عد و�لتنظيمات �ملوؤ�س�سية.  
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قيادة واإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:  113

لتطبيق نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل يتطلب توفري قو�عد و��سرت�طات 
�سامة و�سحة مهنية �إلز�مية، وبر�مج تدريب وتوعية وتقييم ورقابة م�ستمرة، و�لتز�م من�سوبي 
�جلامعة �مل�ستمر بها، وتبني من�سوبي �جلامعة ثقافة �سامة و�سحة مهنية ر��سخة متثل عن�سرً� 
حا�س���مًا ل�سمان حتقيق بيئة عمل �آمنة، و�إن نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية جيد �الإعد�د 

�إذ� ما �أُهمل من قبل �الإد�رة �لعليا �سيتم �لتعامل معه ب�سكل متقطع من قبل �لعاملني.
وكذلك �إن �لقيادة �لعليا يف �جلامعة و�لتي ت�س���من تطبيق نظام �إد�رة لل�س���امة و�ل�س���حة 
�ملهني���ة فعال يتقي���د به �جلميع وتبني �لقياديني بجميع فئاتهم له���ذ� �لنظام هو �ملفتاح لتحقيق 
نظام �إد�رة �س���امة و�س���حة مهنية ذ�ت كفاءة عالي���ة، و�إن �لقادة و�أع�س���اء هيئة �لتدري�ص هم 

�لقدوة لبقية من�سوبي �جلامعة للتقيد با�سرت�طات وقو�عد �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية. 
ومبا �أن �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية متطلب تنظيمي وت�س���ريعي باملق���ام �الأول، و�لذي يحتم 
�أن تت�سل�س���ل �مل�س���وؤوليات و�لو�جبات بكل و�س���وح �نطاقا من معايل مدير �جلامعة �إىل �لوكاء 
و�نتهاًء بجميع من�س���وبي �جلامعة. فاإن �مل�س���وؤولية �ملبا�س���رة لتطبيق نظام �إد�رة �سامة و�سحة 
مهنية يف بيئة �لعمل تقع على عاتق من�س���وبي �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية و�لبيئة من حيث 
تو�س���يح �الإج���ر�ء�ت و�لعملي���ات �ملتعلقة باأنظمة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة، وتفعيل عمليات 
�لتقييم �ملوؤ�س�س���ي، وتوفري و�س���ائل تو��سل وخدمات ��ست�سارية �س���هلة و�سريعة. وتتمثل م�سئولية 
�لعمل و�لتقيد با�سرت�طات وقو�عد �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف تقيد من�سوبي وز�ئري �جلامعة، 
ويتحم���ل �لوكاء و�لعم���د�ء و�ملدر�ء و�أع�س���اء هيئة �لتدري�ص م�س���ئولية تعزيز ثقافة �ل�س���امة 
و�ل�سحة �ملهنية لدى �لعاملني يف �إد�ر�تهم وطابهم، وكذلك تعليمهم �ملهار�ت �لازمة للتعامل 
مع بيئة �لعمل وما حتتويها من مو�د وجتهيز�ت قد تكون م�سدر خطر على �سامتهم �أو �سحتهم.
و�إن و�س���يلة �ملث���ال �ل�سخ�س���ي )�لقدوة �لتي يحتذى بها( هي  �أف�س���ل و�س���يلة لتعزيز ثقافة 

�ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية لدى �أفر�د جمتمع �جلامعة. 
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الف�صل الأول
ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

ن�صائح لتعزيز ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:  114

�جعل مو�سوع �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية بند� على �أجندة �جتماع كل جمموعة و�سمن تو�سيف 1. 
حمتوى كل مقرر در��سي �أو حطة بحثية.

قم مبر�جعة دورية لنتائج عمليات �ملر�جعة و �لتدقيق يف بيئة �لعمل الإجر�ء�ت نظام �ل�سامة 2. 
و�ل�سحة �ملهنية مع �ملجموعة باأكملها. 

قم بت�سجيع من�سوبي �الإد�رة و�لطاب على �الت�سال باإد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و�لبيئة �إذ� 3. 
كان لديهم �سوؤ�ل حول �لطرق �الآمنة للتعامل مع �ملو�د �خلطرة، �أو طرق �لتحكم مب�سادر �خلطر.

�حلر�ص على �أن يتم كتابة تقرير بجميع �حلو�دث و�لوقائع، حتى تلك �لتي تبدو ب�سيطة، بحيث 4. 
ميكن �لتعرف على �ل�سبب.

ق���م مبر�جعة �الإجر�ء�ت �لتجريبية �جلديدة مع من�س���وبي �الإد�رة و�لطاب ومناق�س���ة جميع 5. 
�ملخاوف �ملتعلقة بال�سامة و�ل�سحة �ملهنية. 

تاأكد من �تباع قو�عد �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل )على �سبيل �ملثال، و�سع و�سائل 6. 
حماية على �لعني عند �لدخول �إىل �ملخترب�ت(.

متييز ومكافاأة �ملتقيدين باأنظمة وتعليمات �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.7. 

جدول رقم )1(: تو�سيح لعملية بناء ثقافة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية باالأمثلة و�ل�سلوكيات.
ال�صلوكاملثالالنظام

�لتهيئة لتطبيق نظام �إد�رة �ل�سامة 
�إظهار ممار�سات �لعمل �الآمنة.بر�مج �ملكافاآت و�لتحفيزو�ل�سحة �ملهنية.

وثيقة �سيا�سة �ل�سامة و�ل�سحة 
�مل�ساركة �لفعالة يف ق�سايا �ل�سامة �لتح�سني �مل�ستمر�ملهنية و�الإجر�ء�ت.

و�ل�سحة �ملهنية.
�لتقيد با�ستخد�م طرق �جناز عمل 

�آمنة
�الإباغ عن �ملتطلبات 

�لقيادة من �الأ�سفل لاأعلى.�ملحددة ومر�قبتها

حتديد �مل�سوؤوليات و�لو�جبات لكل
وظيفة، يف �ل�سامة و�ل�سحة 

�ملهنية.

�مل�ساءلة ودجمها يف تقييم 
�اللتز�م و�ال�ستمر�رية.�الأد�ء

�إعد�د �لتقارير عن م�سادر �خلطر �لقيادة �لفعالةقيا�ص �الأد�ء.
�ملحتملة.

حتمل م�سئولية �ل�سامة �ل�سخ�سية.بر�مج �لتوعية و�لتثقيفعمليات �الإباغ �لد�خلية.
عمليات �ملر�جعة و�لتح�سني.نهج �إد�رة �ملخاطرجمع �لبيانات وحتليل �الجتاهات.
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ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

اللتزام بالعمل با�صتخدام الت�صاور وال�صراكة وال�صتفادة من التغذية الراجعة. هي الطريقة 
التي يتم بها اإجناز الأعمال

الإداريون والفنيون 
والعمال

�حلر����ص د�ئم���ًا عل���ى �لتقي���د 	•
با�سرت�طات �ل�سامة و�ل�سحة 

�ملهنية يف بيئة �لعمل.
�أي 	• ع���ن  باالإب���اغ  �اللت���ز�م 

�ل�س���امة  مت����ص  ماحظ���ات 
و�ل�سحة �ملهنية.

�لعم���ل م���ع �الإد�رة يف حتدي���د 	•
و�ل�س���حة  �ل�س���امة  م�س���اكل 
�ملهنية يف بيئ���ة �لعمل و�قرت�ح 

�حللول.
�الأخذ بزم���ام �ملبادرة لتحقيق 	•

بيئة عمل �آمنة.

و�ل�س���حة 	• �ل�س���امة  �س���مان 
�ملهني���ة �أحد ركائ���ز �لتخطيط 

لاأعمال.
بال�س���امة 	• �لتز�م���ك  �إظه���ار 

م���ن  �ملهني���ة  و�ل�س���حة 
باالإج���ر�ء�ت  �لتقي���د  خ���ال 

و�لتوجيهات.
خ���ال 	• م���ن  �ملخاط���ر  �إد�رة 

�لتقي���د بنظ���ام �إد�رة �س���امة 
و�سحة مهنية فعال.

حتديد م�سادر �خلطر و�تخاذ 	•
�إجر�ء�ت �حرت�زية ��ستباقية.

�ملر�ف���ق 	• ماءم���ة  يقيم���ون 
�ملهني���ة  و�ل�س���حة  و�ل�س���امة 
و�لنتائ���ج  �الإنتاجي���ة  بق���در 

�ملالية.
و�س���وح 	• عل���ى  �حلر����ص 

�مل�س���وؤوليات و�مله���ام يف نظ���ام 
و�ل�س���حة  �ل�س���امة  �إد�رة 

�ملهنية.
و�مل�س���تمر 	• �لفع���ال  �لتو��س���ل 

جت���اه  �لعامل���ني  ملخ���اوف 
�ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.

مدراء الإدارات 
وامل�صرفني

يحتاجون اإىل:
فهم �ملهام و�مل�سوؤوليات يف نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية. 	•
�ملبادرة �إىل حت�سني م�ستوى �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل من قبل جميع م�ستويات من�سوبي �ملنظمة.	•
�اللتز�م بن�سر ثقافة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل، و�أن تكون جزء من تاأدية �أعمالنا �ليومية.	•
�أن ت�ك�ون ه�ذه ط�ري�ق�ت�ن�ا يف ت�اأدي�ة �أع�م�ال�ن�ا ب�ا�س�ت�م�ر�ر.	•

الإدارة العليا

ُتبني ثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية الفعالة يف بيئة العمل من خالل القيادة والت�صال 
والتدريب با�صتخدام الأنظمة والأمثلة وال�صلوكيات





الفصل الثاني

نظام إدارة السالمة والصحة 
المهنية في بيئة العمل
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 111 املقدمة:

حتر�ص جامعة �ملجمعة على �لتقيد بتحقيق معايري عالية الإد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف 
بيئة �لعمل، كما تفعل يف �جلو�نب �لرئي�س���ية �الأخرى من �أن�س���طتها، الإميانها باأن �ملعايري �لعالية 
ل�س���مان بيئة عمل �آمنة تتطلب نهجًا منظمًا لتحديد �الأخطار وتقييم ومر�قبة �ملخاطر �ملرتبطة 
بالعم���ل، و�تخ���اذ �إجر�ء�ت ��س���تباقية ووقائية ذ�ت كفاءة عالية، لذلك ن�س���عى يف هذ� �لف�س���ل 
لتح�س���ني �أد�ء نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف بيئة �لعمل وتدعيم مفهوم �لتكامل بني 

�جلهات �ملختلفة د�خل �جلامعة �أو خارجها. 
وحي���ث �إن �لعدي���د م���ن ممي���ز�ت نظ���ام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �لفع���ال مطابقة 
للممار�س���ات �الإد�رية �لتي ينادي بها دعاة �س���مان �جلودة و�لتميز يف �لعمل، وبذلك يتم �لتحكم 
يف خماطر �ل�س���حة و�ل�س���امة بطريقة منهجية فاعلة. وملا تتميز به بيئة �لعمل يف �جلامعة من 
تع���دد مكوناتها و�ختاف م�س���ادر �خلط���ر بها ملا حتتويه من مو�د وجتهي���ز�ت تختلف يف درجة 
�ملخاطر �لناجتة من ��ستخد�مها يف �لعمليات �ملختلفة �أو �خلطورة �لناجتة من طبيعة هذه �ملو�د 
و�لتجهيز�ت، مما ُيظهر �س���رورة تبني نظام �إد�رة �س���امة و�س���حة مهنية يقلل �أو مينع �لتعر�ص 
مل�س���ادر �خلطر �لتي ت�س���يب طاقم �لعم���ل �أو �أي �أفر�د �آخرين قد يتعر�س���و� لها، ويدعم تنفيذ 
عمليات تقييم وحت�سني نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية با�ستمر�ر، و�لتاأكد من �أنها متو�فقة 
مع �سيا�س���ة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �ملعتمدة يف �جلامعة ، ول�س���مان جودة هذ� �لنظام فقد 
حر�س���ت �جلامعة على �إظهار تو�فق نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية مع �ملعايري �لعاملية 
�ملعتم���دة يف هذ� �ملجال، لذلك حتر�ص �جلامعة على �الإف�س���اح عن م���دى تطبيق �ملعايري د�خل 
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مر�فقها، و�ل�س���عي للح�س���ول على توكيد تو�فقها مع تطلعات �الأط���ر�ف �الأخرى �ملهتمة، وتوكيد 
دقة ما �أف�سحت عنه من �إجر�ء�ت وعمليات وقائية وت�سحيحية من قبل طرف خارجي، وكذلك 

توكيد �أو ت�سجيل نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية من خال منظمة خارجية.
 OHSAS( ولتحقي���ق ذلك تتجه �جلامعة �إىل تطبيق نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية
18001( وهو نظام تطبيقي تقييمي لنظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية ي�ساعد �ملوؤ�س�سات 

على تلبية �لتز�ماتها �ملتعلقة بال�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية باأ�س���لوب كفوؤ وفعال، وميكن �خت�سار 
هذ� �لنظام يف �أربعة مر�حل رئي�سية تتمثل يف مرحلة �لتخطيط: وت�سمل تقييم �ملخاطر وحتديد 
�لت�سريعات �لتي ميكن تطبيقها، ومرحلة �لتنفيذ و�لتي يتم بها حتديد �مل�سوؤوليات و�ل�ساحيات 
و�لتدريب و�لتو��سل و�لتحكم و�ال�ستعد�د للحاالت �لطارئة، ومرحلة �لفح�ص و�ملر�قبة وت�سجيل 

�ملاحظات ومر�جعة �لنظام، و�ملرحلة �الأخرية تتمثل يف مرحلة �لتح�سني.

�ل�سكل رقم )2(: دورة �جلودة لنظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.

جلان �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية	•
مر�جعة �لتقارير	•

�سيا�سة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية	•
��سرت�تيجية �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية	•
�ل�س���امة و�ل�سحة 	• �س���جل خماطر 

�ملهنية

�لتقييم �خلارجي 	•
�لتقييم �لد�خلي	•
تقارير �لتحقيق يف �حلو�دث	•

خطة عمل �ل�س���امة و�ل�س���حة 	•
�ملهنية.

تقييم �ملخاطر.	•
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111  نظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية:

يتكون �لنظام من �سبع مبادئ توجيهية وخم�سة �أهد�ف رئي�سية كما يبني �لتف�سيل �لتايل:

11111 املبادئ:
�إن �جلامعة ب�س���عيها �إىل حتقيق تو�فر �أعلى معايري �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهينة يف بيئة �لعمل 
تظهر �لتز�مها بالقيام بو�جباتها وم�سئولياتها �لنظامية و�الأخاقية، وتعترب �لتقيد بنظام �إد�رة 
لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية فعال نهجًا �سليمًا للوفاء بو�جباتها وم�سئولياتها جتاه حتقيق بيئة عمل 
�آمنة، و�عتمدت �س���بع مبادئ توجيهية كاأد�ة عملية لتحقيق حت�س���ني م�ستمر الإد�ء هذ� �لنظام يف 

بيئة �لعمل، و�ملبادئ �لتوجيهية هي:   

م�صوؤولية الإدارة العليا جتاه ال�صالمة وال�صحة املهنية: . 1
�إن �الإد�رة �لعليا م�س���وؤولة عن حماية جميع من�سوبيها وز�ئريها ، و 
ُتعنى بتطبيق �سيا�س���ة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية، ودعم مهام �لرقابة 

�مل�ستقلة.

الأدوار وامل�صوؤوليات الوا�صحة:. 1
�لهيكلي���ة �الإد�ري���ة �لو��س���حة للمه���ام و�لو�جب���ات �لتي ت�س���من 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة، يجب �أن توؤ�س����ص وت�س���ان عل���ى جميع 

�مل�ستويات �لتنظيمية د�خل �جلامعة و�ملتعاقدين معها.

الكفاءة تتنا�صب مع امل�صئوليات:. 3
 يجب على �الأفر�د �لعاملني �أن ميتلكو� �خلربة و�ملعرفة و�ملهار�ت 

و�لقدر�ت �لازمة للوفاء مب�سوؤولياتهم.
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موازنة الأولويات: . 4
يت���م تخ�س���ي�ص وتوزيع �مل���و�رد ب�س���كل فعال ملعاجل���ة �هتمامات 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية ظاهري���ا وعمليا. حي���ث �إن حماية جميع 
من�س���وبي �جلامع���ة باخت���اف فئاتهم يج���ب �أن تكون �أولوي���ة متى ما 

خططت لاأن�سطة و�لعمليات وعند تنفيذها.

حتديد معايري وا�صرتاطات ال�صالمة وال�صحة املهنية:. 5
 قب���ل تنفي���ذ �لعم���ل يج���ب �أن يت���م تقيي���م �ملخاط���ر �ملرتبطة به 
وجمموعة معايري �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و��سرت�طاتها �ملتفق عليها 
�لو�جب �تباعها، بحيث �إنها �ذ� نفذت ب�س���كل �س���حيح �س���وف تعطي 
�س���مانات كافية ت�سمن باأن جميع من�س���وبي �جلامعة حمميون من �أي 

�آثار �سلبية باإذن �هلل.

�صوابط املخاطر تتنا�صب مع العمل الذي يتم اأداءه: . 6
�إن �ل�س���و�بط �الإد�رية و�لهند�س���ية ملنع وتخفيف �ملخاطر �لتي قد 
يتعر�ص لها من�سوبو� �جلامعة وز�ئروها �أو �لبيئة يجب �أن تتنا�سب مع 

�لعمل �لذي يتم �أد�وؤه  و�ملخاطر �ملرتبطة به.

تفوي�ض العمليات: . 7
يجب قبل �لبدء يف �إجر�ء �لعمليات مر�جعة �ل�س���روط و�ملتطلبات 
�لو�ج���ب تو�فرها يف بيئة �لعم���ل و�الحرت�ز�ت �لوقائية �لتي يلتزم بها 

�لعاملون، و�أن تكون  و��سحة ومتفق عليها.
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11111 املهــام: 
حتديد نطاق العمل: يتم حتديد �ملهام و�الأولويات، وتخ�سي�ص �ملو�رد، ونتائج �لعمل �ملنجز.. 1

حتليل املخاطر: يتم حتديد وحتليل وت�سنيف �ملخاطر �ملرتبطة بالعمل.. 1

و�صــع وتنفيــذ �صوابــط املخاطــر: �التفاق عل���ى �ملعاي���ري و�ال�س���رت�طات �ملعمول بها . 3
وحتديدها، وكذلك يتم حتديد �سو�بط منع �أو �حلد من م�سادر �خلطر.

تنفيذ العمل �صمن �صوابط: يتم �لتاأكد من تطبيق عمليات و��سرت�طات �لتجهيز لتنفيذ . 4
�لعمل وحتديد �الحرت�ز�ت �لو�جب �تخاذها، ومن ثم تنفيذ �لعمل باأمان.

التغذيــة الراجعــة والتح�صني امل�صتمــر: يتم جمع �ملاحظ���ات و�ملعلومات �لتي تبني . 5
كفاءة نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية، و�إتاحة جمال و��س���ع للم�س���اركة يف عمليات 

�لتح�سني وتخطيط �لعمل.

31111 �صيا�صة ال�صالمة وال�صحة املهنية:
�سيا�س���ة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف �جلامعة تهدف �إىل منع وقوع �حلو�دث و�الإ�س���ابات 
�لنا�س���ئة �أو �ملرتبطة ببيئة �لعمل، عن طريق �لتقليل من م�ستوى �ملخاطر �لكامنة يف بيئة �لعمل، 
ولذ� �أُ�س�س���ت قو�عد و�أنظمة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية حلماية �لعاملني من ممار�س���ات �لعمل 
غري �الآمنة، و�لتعر�ص للمو�د �خلطرة. وحيث �إن �تباع وتعزيز �لتقيد بقو�عد �ل�س���امة و�ل�سحة 
�ملهنية با�ستمر�ر �سوف ي�ساعد على تعزيز م�ستوى �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل. لذلك 
حتر�ص �جلامعة على �أن يكون نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة متكامًا مع نظم �الإد�رة 

�الأخرى بها.

�لتو��س���ل و�لنقا�ص حول خماطر �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة بني جميع من�س���وبي �جلامعة 
باختاف م�ستوياتهم جزء رئي�ص من نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية بها. وتلتزم �جلامعة 
باأن تكون �سيا�س���ة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية موثقة ومتاحة الأ�سحاب �مل�سلحة، ومنا�سبة لطبيعة 
ونط���اق �أخط���ار بيئ���ة �لعمل بها، وت�س���من �اللتز�م بالتح�س���ني �مل�س���تمر لها، و�اللت���ز�م بالتقيد 
باملتطلب���ات �لت�س���ريعية �ملحلية و�لدولية يف ه���ذ� �ملجال، و�حلر�ص على مر�جعتها ب�س���كل دوري 

للتاأكد من �أنها ما ز�لت مرتبطة ومنا�سبة لبيئة �لعمل.
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41111 الأهداف:
ت�س���عى �جلامعة �إىل �حلفاظ على �هد�ف موثقة لل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية بالن�س���بة �ىل 
كل وظيفة وم�س���توى د�خله���ا )وتكون �الأهد�ف قابلة للقيا�ص كلما �مك���ن ذلك(، وعند مر�جعة 
�الأهد�ف حتر�ص �جلامعة على �أن ت�س���ع يف �عتبارها �ملتطلبات �لت�س���ريعية، وم�س���ادر �خلطر 
يف بيئ���ة �لعمل، و�لبد�ئ���ل �لتكنولوجية و�لهند�س���ية �مل�س���تخدمة و�ملتطلبات �ملالية و�لت�س���غيلية 
و�آر�ء �أ�س���حاب �مل�س���لحة. و�أن تكون �الأهد�ف متو�فقة مع �سيا�س���ة �جلامعة ومت�سمنة �اللتز�م 

بالتح�سني �مل�ستمر.

تقليل �أو منع تعر�ص من�س���وبي �جلامعة مل�س���ادر �خلطر �لتي . 1
تكون �أحد مكونات بيئة �لعمل، �أو �أي �أفر�د �أخرين قد يتعر�سو� 

ملخاطر �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية �ملرتبطة باأن�سطة �لعمل. 
تطبيق وتقييم وحت�سني نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية . 2

)OHSAS 18001( با�ستمر�ر. 

�لتاأك���د من تو�فق نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية مع . 3
�سيا�سة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية باجلامعة، وتكامله مع نظم 

�الإد�رة �الأخرى بها.

51111 املمار�صات:
ال ال تتطل���ب عمليات �إجناز �الأعمال وتنفيذ �الن�س���طة ب�س���كل �آمن �مت���اك �خلربة و�لتقييم 
�لدقيق للمخاطر �ملتوقع حدوثها فح�س���ب ولكنها تتطلب �أي�س���ا �ختيار ممار�سات �لعمل �ملائمة 
الأجل حتجيم �ملخاطر وتوفري �حلماية لاأفر�د يف بيئة �لعمل.  و�أن بيئة �لعمل يف �جلامعة حتتوي 
على �لعديد من م�س���ادر �خلط���ر مثل �ملو�د �لكيميائية �مل�س���تخدمة يف �ملخت���رب�ت و�مليكروبات 
و�ملو�د �مل�س���عة، غري �أن هناك حقيقة يجهلها �لكثريون ب���اأن معظم �ملخاطر �ملرتبطة بتلك �ملو�د 
غري معلومة لدي �لعديد من من�س���وبي �جلامعة، ف�س���ا عن ذلك ت���وؤدي �لعمليات �ملختربية �إىل 

تكوين �لعديد من �ملركبات �لكيميائية و�ملو�د جمهولة �خل�سائ�ص وجمهولة �خلطورة. 

اأهداف ال�صالمة 
وال�صحة املهنية 

الرئي�صية 
للجامعة يف بيئة 

العمل هي:
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لذلك ت�سعى �جلامعة �إىل �إك�ساب من�سوبيها مهار�ت ومعارف كيفية �إجناز �ملهام �ملوكلة لهم 
يف ظ���ل ظ���روف موؤدية �إىل تقليل حجم �ملخاطر �ملتوقع حدوثها ب�س���بب م���و�د جمهولة �أو معلومة 
�خل�س���ائ�ص و�ل�سفات، وتقوم ممار�سات �لعمل �الآمنة على �أربع ركائز رئي�سية. ومن �ل�سروري 
�الهتمام بكل ركيزة على حدة قبل �لبدء يف �لعمل حيث يعد ذلك جزء من نظام �إد�رة �ل�س���امة 

و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل وهي:

التخطيــط امل�صتقبلي: �س���رورة حتديد �ملخاطر �ملتوقعة �لناجمة 	 
عن �إجناز �الأعمال قبل �ل�سروع بها.

تقليل فر�ــض التعر�ض مل�صادر اخلطر: �س���رورة عدم �لتعر�ص 	 
مل�س���ادر �خلطر �أثن���اء �إجناز �الأعمال، كما يجب ��س���تخد�م و�س���ائل 
�لوقاية �ل�سخ�س���ية و�لهند�س���ية و�الإد�رية �ملختلفة من �أجل �حلد من 

�لتعر�ص مل�سادر �خلطر �لتي حتتويها مهام وم�سوؤوليات �لعمل.

عدم ال�صتهانة بحجم املخاطر: �سرورة �لو�سع يف �حل�سبان �أن 	 
�ملخاطر �لظاهرة لك ميكن �أن تخفي خماطر �أكرب يف حال تفاعلها �أو 

تعر�سها الأي موؤثر�ت خارجية.

�صــرورة ال�صتعــداد للحــوادث: قب���ل �ل�س���روع يف �أي عمل يجب 	 
حتدي���د نوع �الإجر�ء �لوقائي �ملطلوب يف حال ظهور �أي �أخطار. لذلك 
يجب و�س���ع �أرقام �لهو�تف �لتي �سيتم �الت�س���ال بها عند �لطو�رئ �أو 
عن���د وقوع �حل���و�دث يف موقع ب���ارز. كما يجب معرف���ة جميع معد�ت 
�ل�س���امة و�لوقاية، وموقع �أقرب �أد�ة �إطفاء حريق ومعرفة �ل�سخ�ص 

�لو�جب �إخطاره يف حالة �لطو�رئ. 

61111 امل�صوؤولية وامل�صاءلة:
�س���مان بيئة عمل �آمنة هي م�سوؤولية م�س���رتكة بني من�سوبي �جلامعة وموظفي �إد�رة �ل�سامة 
و�ل�س���حة �ملهنية و�لبيئة، و�الإد�رة �لعليا، على �لرغم من �أن �مل�س���وؤولية �لرئي�س���ية تقع على عاتق 
�الأف���ر�د �لذين يقوم���ون باأد�ء �لعمل. وبطبيعة �حلال فاإن �لقو�ن���ني و�الأنظمة و�لتعليمات �ملحلية 
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و�لدولية جعلت �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل �سرطا قانونيا و�سرورة �قت�سادية. وعلى 
�لرغم من �لقناعة باأهمية �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل فاإنها لي�ست م�سئولية تطوعية، 

بل هي م�سئولية �إلز�مية تتطلب حتديد قو�عد �سامة و�سحة مهنية و�اللتز�م �مل�ستمر بها.

�إن منظومة �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية �ل�سليمة و�لفعالة �لتي حتظى باحرت�م �جلميع تتطلب 
�لعمل �لت�س���اركي و�لدعم من م�س���وؤويل �جلامعة وجميع من�س���وبيها باختاف فئاتهم. ويجب �أن 
تلتزم �لقيادة �لعليا باجلامعة تطبيق نظام �إد�رة �س���امة و�س���حة مهنية فعال يتقيد به �جلميع، 
حيث �إن نظام �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �لفعال �إذ� ما �أهمل من قبل �الإد�رة �لعليا �سيتم 

�لتعامل معه ب�سكل متقطع من قبل بقية من�سوبي �جلامعة. 

لذلك فاإن �جلامعة حتر�ص على حتديد �مل�س���وؤوليات و�ل�س���احيات يف نظام �إد�رة �ل�سامة 
و�ل�س���حة �ملهنية لتحقيق �أهد�فها يف بيئة �لعمل، وذلك عن طريق �إن�ساء هياكل وعمليات تدقيق 

ل�سمان ما يلي:

�لتقيد با�سرت�طات ومعايري �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و�أن تكون من م�سوؤولية �الإد�رة . 1
�ملبا�سرة.

حتديد وتو�سيح م�سوؤوليات �الأ�سخا�ص �لقائمني على حتديد وتقييم ومر�قبة �ملخاطر . 2
يف بيئة �لعمل، و�أن تكون و��سحة جلميع من�سوبي �جلامعة.

توفري �إ�سر�فًا فعااًل عند �ل�سرورة ل�سمان حماية �سامة و�سحة �لعاملني.. 3
ت�سجيع �لتعاون و�الت�سال بني �أفر�د �جلامعة بجميع فئاتهم.. 4
حتقيق �ملبادئ �لتوجيهية لنظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.. 5
دعم �لتقيد ب�سيا�سة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.. 6
دعم حتقيق �أهد�ف �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.. 7
توفري �ملو�رد �ملنا�س���بة مبا ي�س���من قيام �مل�س���وؤولني عن �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية . 8

مبهامهم وو�جباتهم.
م�ساركة �لعاملني �أو ممثليهم يف جلان �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.. 9
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قيا�ض الأداء واإدارة التغيري: 11117
�إن �لغر�ص �الأ�سا�سي لقيا�ص �أد�ء نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية هو �حلكم على فاعلية 
تنفيذ عمليات مر�قبة م�س���ادر �خلطر يف بيئة �لعمل. فقيا�ص �الأد�ء يعطي معلومات عن �لتقدم 
و�لو�س���ع �حلايل لاإجر�ء�ت )�ال�س���رت�تيجية و�لعمليات و�الأن�س���طة( �لتي ت�س���تخدمها �جلامعة 
للمر�قبة و�لتحكم يف م�سادر �خلطر �لتي ت�سر ب�سامة و�سحة من�سوبيها، وي�سمل حتليل وتقييم 

�ملعلومات  و�لبيانات للحكم على �لنظام �الإد�ري من خال:
جمع �ملعلومات عن كيفية عمل �لنظام يف �أثناء �ملمار�سة.. 1
حتديد �الأماكن �لتي يجب عمل �الإجر�ء �لت�سحيحي لها. . 2
توفري �أ�سا�ص ومقرتحات للتح�سني �مل�ستمر.. 3

جميع مكونات نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية ينبغي �ن تر�قب وتقيم و ت�سان على نحو 
كاف ل�س���مان ��ستمر�ر �لت�س���غيل �لفعال للنظام، وينبغي �إعادة �لنظر يف تقييم ومر�قبة م�سادر 
�خلطر يف �س���وء �لتعديات �أو �لتطور�ت �لتقنية و�لهند�س���ية و�الإد�رية �لتي تطر�أ يف بيئة �لعمل، 
وت�س���تخدم نتائج �أن�س���طة �لتقييم كجزء من عملية �لتخطيط و�ملر�جعة �الإد�رية، لتح�سني �الأد�ء 

ومعاجلة �لق�سور مع مرور �لوقت. 
يج���ب �أن تت���م جدولة عمليات �ملر�جع���ة و�لتدقيق �لد�خلي ب�س���كل دوري فهي �لتي متكن من 
تقييم �أكرث عمقًا لكل عنا�سر نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية، وكذلك يجب �أن يكون �سمن 
فريق �لتدقيق �أ�سخا�ص من ذوي �الخت�سا�ص �ملحايدين. ويجب �أن تعتمد فرق �لتدقيق �لد�خلي 
�ختيار  موؤ�س���ر�ت قيا�ص �الأد�ء وفقًا حلجم وطبيعة ن�س���اط �جلامعة و�أهد�فها لل�سامة و�ل�سحة 
�ملهنية، و�أن تعتمد نهج �لر�س���د �لن�س���ط و�ملتفاعل، وال تعتمد فقط على �إح�س���اء�ت �الإ�س���ابات 
و�الأمر��ص �ملهنية و�حلو�دث �ملرتبطة ببيئة �لعمل، ومن �ملهم �أن يكون لدى �جلامعة �آلية و��سحة 
ملتابعة نتائج �لتدقيق ل�سمان �أن تتم معاجلة �ملاحظات، و �تخاذ �إجر�ء ت�سحيحي �سحيح ويف 

�لوقت �ملنا�سب.
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اإجراءات الإدارة العليا لدعم التح�صني امل�صتمر : 11118
حتديد م�سوؤوليات ومهام من�سوبي �جلامعة بجميع فئاتهم وم�ستوياتهم يف نظام �إد�رة . 1

�ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية، و�أن تكون �الإد�رة �لعليا م�سوؤولة عن حتقق �اللتز�م بها. 
و�س���ع وتوفري و�س���ائل �لتحكم يف م�س���ادر �خلطر، وت�سجيع �مل�س���اركة من قبل جميع . 2

من�سوبي �جلامعة.
دعم وت�سجيع �ملدر�ء و�مل�سرفني لتحديد �أهد�ف لل�سامة و�ل�سحة �ملهنية الإد�ر�تهم . 3

متو�زنة مع �أهد�فهم �الإنتاجية.
قيادة �لتغيري �الإيجابي لرفع م�ستوى �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل.. 4
�حلر�ص على �لت�سجيع و�لتحفيز و�لبعد قدر �الإمكان عن �ملحا�سبة و�لعقاب.. 5
توفري و�س���ائل �ت�سال متعددة للعاملني لاإباغ عن �حلو�دث وخماوفهم �ل�سحية يف . 6

بيئة �لعمل.
�حلر�ص على �أن يكون �أع�س���اء ومن�سوبي جلنة �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية و�الإد�ر�ت . 7

ذ�ت �لعاقة من ذوي �لكفاءة و�الخت�سا�ص.
تفعيل نظام فعال لتحديد وتقييم و�إد�رة م�سادر �خلطر.. 8
تبن���ي نظام للتحقيق يف �حلو�دث وحتديد م�س���بباتها، و�حلر�ص على تطويره ب�س���كل . 9

م�ستمر.
�عتماد �آلية �سهلة وو��س���حة لاإباغ عن �حلو�دث و�الإ�سابات، و�لتاأكيد على �سرورة . 1٠

�الإباغ عنها، و�إطاع �لعاملني على �لتقارير �ل�س���ادرة م���ن عمليات �الباغ و�أثارها 
�الإيجابية على حتقيق بيئة عمل �آمنة و�سحية.
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امل�صرتيات: 11112
يجب و�سع وتطبيق �إجر�ء�ت ت�سمن �أن: 

�لتقيد با�س���رت�طات �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية للجامعة حمددً� ومقيمًا ومدجمًا يف  �أ.   
مو��سفات �ل�سر�ء و�الإيجار.

يجب �أن تكون �لقو�نني و�للو�ئح �ملعتمدة و��س���رت�طات �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية يف  ب.   
�جلامعة حمددة قبل �لقيام ب�سر�ء �ل�سلع وتوفري �خلدمات.

يج���ب �أن تكون �لرتتيبات �ملتخذة لتحقيق �لتطابق مع �ال�س���رت�طات قبل ��س���تخد�م  ت.   
�ل�سلع و�ملو�د �ملوردة و��سحة وحمددة.

التعاقد: -11111
يجب حتديد ب�س���كل و��س���ح ومعلن لاأفر�د ذوي �مل�س���لحة ��س���رت�طات �ل�س���امة و�ل�سحة 
�ملهني���ة، �أو عل���ى �الأقل ما مياثلها، وتكون مطبقة على �ملتعاقدي���ن وعمالهم، ويجب �أن تكون هذه 

�ال�سرت�طات:
تت�سمن معايري �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية �إجر�ء�ت تقييم و�ختيار �ملتعاقدين.. 1
وجود تو��س���ل وتن�سيق فعال وم�ستمر بني �مل�ستويات �ملنا�سبة يف �جلامعة و�ملتعاقدين . 2

قب���ل ب���دء �لعمل، وحتدد �ملتطلب���ات �لت�س���ريعية، و�آلية �الإباغ ع���ن �ملخاطر وتد�بري 
�لوقاية منها و�لتحكم بها.

تت�سمن �إجر�ء�ت �الإباغ عن �الإ�سابات و�الأمر��ص �ملهنية و�حلو�دث يف بيئة �لعمل.. 3
توفري �لتوعية و�لتدريب ب�س���اأن �ملخاطر على �س���امة و�سحة �لعاملني للمتعاقدين �أو . 4

عمالهم قبل �لبدء بالعمل و�أثناء �لقيام به، �إن لزم �الأمر.
يقيم بانتظام �أد�ء خدمات �ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية يف �أن�سطة �ملتعاقدين يف مكان . 5

�لعمل.
ت�سمن �إتباع �ملتعاقدين �إجر�ء�ت و�حرت�ز�ت �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف بيئة �لعمل.. 6
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املراقبة ال�صحية: 111111
حتر�ص �جلامعة على توفري خدمات رعاية طبية متميزة ملن�سوبيها، ت�سمل �إجر�ء مر�قبة �سحية 
مهنية من قبل كو�در طبية متخ�س�سة، وتقييم مدى �حلاجة الإجر�ء �لفحو�سات �لطبية �لازمة 
للعاملني يف بيئات �لعمل �خلطرة �أو �لعاملني �لذين تظهر عليهم �أعر��ص العتاالت �سحية مهنية.
ويف �حلاالت �لتي يتم فيها �لتحكم مب�س���ادر �خلطر با�س���تخد�م و�س���ائل �لوقاية �ل�سخ�سية 

�أو �الإد�رية �أو �لهند�سية يتم �إجر�ء فحو�ص للعاملني من قبل طاقم طبي موؤهل لتحديد ما يلي:
كفاءة هذه �لو�سائل لظروف بيئة �لعمل.. 1
�أية قيود يجب تطبيقها على عملهم.. 2
بر�مج �لتوعية و�لتدريب �لازمة للعاملني.. 3
�الإج���ر�ء�ت �لازم���ة لتقلي���ل �ملخاطر بني �ملجموع���ات �س���ريعة �لتاأثر )مثل كبار �ل�س���ن �أو . 4

�حلو�مل(.

اإمكانية الو�صول لذوي الحتياجات اخلا�صة: 111111
تلتزم �جلامعة باأن ثقافة �لو�سول �ل�سامل للمعاقني يف بيئة �لعمل هي �متد�د منطقي لثقافة 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية �لر��س���خة بها. لذلك تعتمد �جلامعة دليل �لو�س���ول �ل�س���امل لذوي 
�الحتياجات �خلا�س���ة �ل�س���ادر من مركز �مللك �س���لمان الأبحاث �الإعاقة كمرجعية هند�س���ية يف 

�لت�سميم �لهند�سي ملر�فقها وتهيئة بيئة �لدر��سة و�لعمل ملن�سوبيها.

قواعد ال�صالمة وال�صحة املهنية يف املختربات 111113
ترتكز �سيا�س���ة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية على بع�ص �لقو�عد �الأ�سا�سية للح�سول على بيئة 

خمتربية �آمنة تتمثل يف �الآتي:
ل�سمان �إتاحة �مل�ساعدة �إذ� لزم �الأمر ال تعمل لوحدك يف �ملخترب.. 1
ل�سمان �إتاحة �مل�ساعدة يف حالة �لطو�رئ ينبغي على �لعاملني يف �ملخترب�ت �أال يحيدو� . 2

عن �جلدول �لزمني لاأعمال �مل�سندة لهم دون �إذن م�سبق من م�سرف �ملخترب.
عدم تنفيذ �لتحاليل و�لتجارب غري �مل�سرح بها.. 3
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�لتخطيط لاإجر�ء�ت �لوقائية �ملنا�سبة وحتديد مو�قع جميع �ملعد�ت قبل �لبدء يف �أي . 4
عملية، و�تباع �إجر�ء�ت �لت�سغيل �ملنا�سبة يف جميع �الأوقات يف �ملخترب.

د�ئما قم بقر�ءة بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د �خلطرة )MSDS( قبل ��ستخد�م �ي . 5
مادة يف �ملخترب.

�رتد�ء معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية )PPE( �ملنا�سبة، يف جميع �الأوقات يف �ملخترب. . 6
�جلميع مبن فيهم �لزو�ر يجب عليهم �رتد�ء نظار�ت حماية �لعني �ملنا�سبة يف �ملناطق . 7

�لتي ت�ستخدم �و تخزن فيها �ملو�د �خلطرة.
�رتد�ء �لقفاز�ت �ملنا�سبة عند �لتعامل مع �ملو�د �خلطرة و�لتحقق من جميع �لقفاز�ت . 8

لعدم وجود �أي ثقوب وعيوب قبل �ال�ستخد�م. 
��س���تخد�م �لتهوية �ملنا�سبة مثل خز�ئن �سفط �لغاز�ت �ل�سامة عند �لتعامل مع �ملو�د . 9

�خلطرة.
�الت�س���ال باإد�رة �ل�سامة و�ل�س���حة �ملهنية يف حال وجود ت�ساوؤالت حول مدى كفاية . 1٠

�أجهزة �ل�سامة �ملتوفرة �أو �إجر�ء�ت �لتعامل مع �ملو�د �خلطرة.
�لتعرف على �ملوقع و�ال�س���تخد�م �ل�س���ليم ملعد�ت �ل�سامة )وحدة غ�سل �لعيون، د�ص . 11

�ل�سامة، طفاية �حلريق، �الإ�سعافات �الأولية، بطانية �حلريق، مفتاح �إنذ�ر �حلريق(.
�حلفاظ على �لوعي بالظروف �ملحيطة، وكن على علم باملخاطر �لتي قد ي�سكلها عمل . 12

�الآخرين يف �ملخترب و�أي خماطر �إ�س���افية قد تنتج عن �الت�س���ال بني �ملو�د �ملختربية 
و�ملو�د �لكيميائية يف جماالت �لعمل �ملختلفة.

�حلر�ص على �أن يكون �الآخرين يف �ملخترب على علم باأي خماطر مرتبطة بعملك.. 13
�إعام �مل�سرفني باأي ح�سا�سيات �و تهيجات الأي مو�د.. 14
�لتبلي���غ و�إعد�د �لتقارير عن �الإ�س���ابات و�حلو�دث و�لوقائع بح�س���ب �الإجر�ء �ملعتمد . 15

لذلك.
حتمًا للم�سوؤولية وتقيدً� با�سرت�طات �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية ال ت�سمح لاأ�سخا�ص . 16

غري �مل�سرح لهم بالدخول للمخترب.
�إباغ م�سرف �ملخترب �أو �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية عن �أي ماحظات �أو مقرتحات.. 17
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�لتخل�ص �ل�سليم من جميع �لنفايات �خلطرة باختاف، و�تباع �الإجر�ء�ت �لتنظيمية . 18
�خلا�سة بذلك.

الإجراءات العامة للتعامل مع املواد اخلطرة: 111114
ال�صلــوك ال�صخ�صي: �إن من �أهم �أ�سا�س���يات ثقافة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية د�خل 	 

�ملخترب�ت �لتعامل ب�سلوك �سخ�سي جيد د�خل �ملخترب�ت، حيث يجب على �الأفر�د د�خل 
�ملخترب�ت �أن يكونو� ملمني بحجم �ملخاطر د�خل �ملخترب�ت و�أن يقدمو� منوذجا �حرت�فيا 

يف �لتعامل مع زمائهم د�خل �ملخترب.

تقليــل فر�ض التعر�ض للمواد اخلطرة: يجب ��س���تخد�م و�س���ائل �لوقاية و�لتحكم 	 
�لكافي���ة لتجنب تعر�ص �جللد و�لعيون و�الأماكن �حل�سا�س���ة من �جل�س���د للمو�د �خلطرة 
د�خل �ملخترب�ت وكذلك جتنب �لتعر�ص لها عن طريق �ال�ستن�ساق و�لبلع، وتتمثل �لطرق 

�ملثلى لتحجيم �لتعر�ص للمو�د �خلطرة فيما يلي على �لتو�يل:
��ستبد�ل �ملركبات �لكيميائية �خلطرة مبركبات �أقل خطورة.. 1
�أتباع خطو�ت �لتحكم �لهند�سي. . 2
�ملر�قبة �الإد�رية.. 3
و�سائل �لوقاية �ل�سخ�سية.. 4

كما ينبغي �لرجوع �إىل �خلطو�ت �لوقائية �ملو�س���حة يف دليل �أو�س���ا لل�س���امة �ملهنية 
و�لوقاية من خماطر �ملو�د �لكيميائية، ف�س���ا عن ذلك قبل �ل�س���روع يف �إجر�ء �لتحاليل 
�أو �لتج���ارب �لعلمية يجب مر�جعة جميع �الإج���ر�ء�ت �ملخربية �ملقرتحة من �أجل حتديد 

�ملخاطر �ل�سحية �ملتوقعة وكيفية تافيها.

خطوات التحكم الهند�صي: يعرف �لتحكم �لهند�سي على �أنه )بع�ص �الإجر�ء�ت �ملتبعة 	 
من �أجل �لتخل�ص �أو حتجيم �لتعر�ص للمخاطر �لكيميائية �أو �لفيزيائية �أو �مليكروبية من 
خال ��س���تخد�م �أنو�ع خمتلفة من �الأدو�ت �لهند�س���ية مثل غرفة �سفط �لغاز�ت �ل�سامة 

و�أنظمة �لتهوية د�خل �ملخترب�ت و�لدروع �لو�قية و�أنظمة �لغلق �ملركزية(.
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ود�ئم���ا ما ينظر �إىل و�س���ائل �لتحكم �لهند�س���ية على �أنها خط �لدف���اع �الأول حلماية 
�لعامل���ني يف �ملخترب�ت م���ن �لتعر�ص لاأخطار �ملختلفة، فعلى �س���بيل �ملثال عندما تكون 
تهوية �ملخترب�ت �لكيميائية ذ�ت كفاءة عالية ف�س���تكون و�س���ائل حماية �جلهاز �لتنف�س���ي 

�ل�سخ�سية �لتي حتول دون ��ستن�ساق �الأبخرة �ل�سامة ذ�ت كفاءة عالية جدً�. 

جتنــب اإ�صابــات العيــون: �إن و�ق���ي �لعي���ون يعت���رب �أمرً� �س���روريًا جلمي���ع �لعاملني 	 
باملخترب�ت وكذلك جلميع �لزو�ر، و�سو�ًء كانت هناك جتارب جمر�ه �أم ال فمن �ل�سروري 
تو�ف���ر و�قي �لعي���ون يف مد�خل �ملخترب�ت، ويجب على �لباحثني �س���رورة تقييم �ملخاطر 

�ملرتبطة باإجر�ء �لتجارب �ملختلفة.
و�إن نظ���ار�ت �ل�س���امة ذ�ت �لو�قي �جلانبي توفر �حل���د �الأدنى من �حلماية �ملقبولة 
لا�س���تخد�م �لعادي، ويجب �أن توفر تلك �لنظار�ت �الأ�سا�س���ية �ملعتمدة من جهات ذ�ت 

�خت�سا�ص، �حلد �الأدنى ل�سمك �لعد�سات �مل�ستخدمة ومتطلبات مقاومة �لتاأثري.
وتعد �لنظار�ت �لو�قية من �ملو�د �لكيميائية �ملتطايرة من �أف�سل �لنظار�ت خا�سة عند 
�إج���ر�ء �لتجارب �لكيميائية �لتي حتتوي على مو�د �س���ديدة �خلطورة مثل �ملو�د �ملتفجرة 
و�ملو�د �لتي ينتج عنها مو�د �س���لبة متطايرة. وعند �لتعامل مع �الأ�س���عة �لفوق بنف�س���جية 

و�أ�سعة �لليزر يجب ��ستخد�م نظار�ت �لعيون منا�سبة لهذ� �خلطر.
�سرورة ��ستخد�م و�سائل �لتحكم �لهند�سية عند �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �لقابلة 
لانفجار، فعلى �س���بيل �ملثال �إ�س���افة �إىل �رتد�ء �لنظار�ت �لو�قية وو�قي �لوجه يجب �أن 
يت���م �إجر�ء تلك �لتجارب خل���ف دروع و�قية من �للهب �أو يف �أو�ين زجاجية مغطاة بطبقة 

مطاطية.

ملنع بع�ض احلوادث ال�صائعة يف املختربات يجب:	 
حماية �ليدين د�ئما بالقفاز�ت �ملنا�س���بة عند َقْطع �أنابيب �لزجاج، ال حتاول جتفيف . 1

�الأدو�ت �لزجاجية عن طريق �إدخال �ملنا�س���ف �لورقي���ة يف �أنبوب �لزجاج. د�ئمًا قم 
بدهن �الأدو�ت �لزجاجية باجلل�سرين �أو �ملاء و�ل�سابون قبل �إدخال ق�سبان، �أنابيب، 

�أو �ملقايي�ص يف �ل�سد�د�ت. 
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لتقليل فر�ص �الإ�سابات �لناجمة عن �لقذ�ئف عند ت�سخني �أنبوب �الختبار �أو �الأجهزة . 2
�الأخرى، ال تقم بتوجيهه جتاه نف�سك �أو �الآخرين. 

تاأكد من �أن �الأوعية �لزجاجية قد بردت قبل مل�سها. فالزجاج �ل�ساخن يبدو متاما مثل . 3
�لزجاج �لبارد. 

تخفيف �الأحما�ص �ملركزة و�لقو�عد ب�س���كب �حلام�ص �أو �لقاعدة ببطء على �ملاء مع . 4
�لتحريك.

اآلية احلد من التعر�ض الروتيني للمواد اخلطرة: 111115
�لكثري من �ملو�د و�ملحاليل �مل�ستخدمة ب�سكل روتيني يف �ملخترب�ت ت�سكل خطر� �سحيا كبري� 
عند �لتعامل معها ب�س���كل غري �س���حيح، مما يحتم �س���رورة تدريب �لعامل���ني يف �ملخترب�ت على 
معارف ومهار�ت ت�س���اعدهم على �حلد من �ملخاطر �لتي توؤثر على �س���امتهم و�سحتهم و�سحة 
زمائه���م، وذلك عن طريق تقلي���ل �لتعر�ص للمو�د �خلطرة �ملختلفة يف نوعها ودرجة �س���ميتها، 

و�لق�ساء على ممار�سات �لعمل غري �الآمنة يف �ملخترب.
�إن معايري )OSHA( �خلا�س���ة باملخترب�ت تعرف �ملادة �لكيميائية �خلطرة على �أنها “�ملادة 
�لتي لها �أدلة �أو داللة �إح�سائية على �أ�سا�ص در��سة و�حدة على �الأقل �أجريت وفقا للمبادئ �لعلمية 
�ل�س���حيحة و�لتي قد حتدث �آثار �س���حية �س���ارة )حادة �أو مزمنة( لاأ�سخا�ص �ملعر�سني لها”. 
ومن �ملاحظ �أن هذ� �لتعريف ال يقت�س���ر على �ملو�د �لكيميائية �ل�س���امة بل ي�سمل �ملو�د �مل�سببة 
للت���اآكل و�لقابلة لانفجار، و�أي مو�د خطرة �أخ���رى، وتتعدد طرق �لتعر�ص للمو�د �خلطرة و�لتي 

ميكن ح�سرها يف �الآتي: مام�سة �جللد و�لعينني، و�ال�ستن�ساق، و�البتاع، و�حلقن.
ُيع���رف �لتعر�ص �ل�س���ديد على �أنه فرت�ت ق�س���رية م���ن �لتعر�ص لرتكيز�ت عالي���ة من �ملو�د 
�خلط���رة يف بيئة �لعمل، بينما يعرف �لتعر�ص �ملزمن على �أنه �لتعر�ص �مل�س���تمر على مدى فرتة 
طويلة من �لوقت لرتكيز�ت منخف�سة من �ملو�د �خلطرة يف بيئة �لعمل، �إن �لتعر�ص �ملفرط للمو�د 
�لكيميائية �سو�ء نتيجة لفرتة و�حدة �أو على �ملدى �لطويل ميكن �أن يوؤدي �إىل �آثار �سحية �سارة، 
وه���ذه �الآثار ميكن ت�س���نيفها ب���ني حادة �أو مزمنة، و�الآثار �ل�س���حية �حلادة تظهر ب�س���رعة بعد 
تعر�ص و�حد فقط و�الأعر��ص قد ت�سمل �لطفح �جللدي، و�لدو�ر، و�ل�سعال، و�حلروق. �أما �الآثار 
�ل�سحية �ملزمنة قد ت�ستغرق �سهور� �أو �سنو�ت قبل �أن يتم ت�سخي�سها، و�أعر��ص �الآثار �ل�سحية 

�ملزمنة قد ت�سمل �آالم �ملفا�سل، �ال�سطر�بات �لع�سبية، و�الأور�م. 
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وجتهي���ز بيئة �ملخترب مبجموعة من �ال�س���رت�طات حلماية �لعامل���ني يف �ملخترب من �ملخاطر 
�ملذكورة �أعاه، مثل �ال�سرت�طات �لهند�سية )خز�ئن �سفط �الأبخرة �ملختربية وخمارج �لطو�رئ(، 
و�ل�سو�بط �الإد�رية مثل )قو�عد �ل�سامة و��سرت�طات �لتخل�ص من �لنفايات �خلطرة و�إجر�ء�ت 
�لت�س���غيل �ملوح���دة( وو�س���ائل �لوقاي���ة �ل�سخ�س���ية )PPE( )مثل �لقف���از�ت، ومعط���ف �ملخترب، 
و�لنظ���ار�ت �لو�قية من �لرذ�ذ �لكيميائ���ي(، جميعها تهدف �إىل �حلد من �الأخطار �لناجمة عن 

خماطر بيئة �ملخترب�ت. 

توزيع الأجهزة والتجهيزات داخل املخترب: 111116
هناك عاقة �إيجابية بني �لتنظيم د�خل �ملخترب وم�ستوى �ل�سامة �ملتحقق بد�خله، حيث �أن 
�ملخترب �لغري منظم يعوق �لعاملني يف حال حدوث �لطو�رئ، ويرفع ن�سبة �حتمالية وقوع �حلو�دث 

مثل �لتعرث. لذلك من �ل�سروري تطبيق قو�عد �لتنظيم �لتالية:
�س���رورة �إز�لة جميع �الأ�س���ياء �لتي قد تعوق �لو�س���ول �إىل نقاط �خلروج وكذلك �إىل 	 

معد�ت �لطو�رئ مثل طفايات �حلريق ومر�سات �ل�سامة، كما يجب �خل�سوع لقو�نني 
مكافحة �حلريق �ملحلية �خلا�سة مبخارج �لطو�رئ و�للوحات �لكهربائية.

�سرورة تخزين �الأغر��ص �ل�سخ�سية يف �الأماكن �ملنا�سبة. 	 
يحظر ��س���تخد�م �الأر�سيات و�مل�س���اعد و�لردهات كمناطق للتخزين ملا يف ذلك من 	 

خطورة يف �حلاالت �لطارئة.
�سرورة �الحتفاظ بالدو�ليب و�خلز�ئن مغلقة يف حال عدم ��ستخد�مها.	 
يجب و�سع مل�س���قات على جميع �ملو�د �خلطرة �مل�ستخدمة ب�سورة �سحيحة ومرتبة 	 

وو��سحة. 
�س���رورة و�س���ع مل�س���قات على �الأدو�ت �ملنقولة �لتي حتوي �ملو�د �خلط���رة، على �أن 	 

تو�س���ح تلك �ملل�س���قات �ال�س���م �لكامل للمادة و��س���م �مل�س���نع ودرجة �خلطورة و�أي 
حتذير�ت �أخرى.

�س���رورة تخزي���ن �مل���و�د �خلطرة بطريق���ة �س���حيحة على �أن تك���ون ب�س���ورة مرتبة 	 
وو��س���حة، كما يجب و�سع �ملل�س���قات يف �لو�جهة كي تكون مرئية للجميع، ويجب �أن 
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تكون �حلاويات نظيفة وخالية من �الأتربة، ويحظر تخزين �أي من �ملو�د �خلطرة على 
�أر�سية �ملخترب.

�سرورة حفظ �حلاويات يف حالة مغلقة عندما تكون غري م�ستخدمة.	 
�سرورة �أن ال يخزن �لغاز �مل�سغوط د�خل �ملخترب�ت، ويخ�س�ص مكان منا�سب ح�سب 	 

�ال�سرت�طات �خلا�سة ملثل هذ� �لغر�ص.
�سرورة تاأمني جميع منافذ �ملياه و�لهو�ء و�لو�سات �لكهربائية. 	 
�سرورة �إعادة جميع �ملو�د و�ملعد�ت �إىل �أماكن تخزينها �ملخ�س�سة عقب ��ستخد�مها 	 

بنهاية �لعمل.
�سرورة تقلي�ص فر�ص ��سطد�م �حلاويات باأر�سية �ملعمل، كما يجب و�سع �لزجاجات 	 

و�لعبو�ت و ما مياثل ذلك على بعد 2 بو�سة على �الأقل من حافة �لطاوالت.
�سرورة �حلفاظ على بيئة عمل نظيفة مبا يف ذلك �الأر�سيات، كما يجب �لتخل�ص من 	 

جميع �ل�س���و�ئل من على �الأر�س���ية على نحو كبري من �ل�سرعة، ف�سا عن ذلك يجب 
�لتخل����ص من �لبقايا �ملرت�كم���ة الأي مادة، نظر� ملا ميكن �أن تت�س���بب فيه من �أخطار 
على �جلهاز �لتنف�سي. كما يحظر ��ستخد�م �لتنظيف بالتجفيف من �أجل جتنب تكون 
�لهباء �جلوي. ويجب �لتخل�ص من �لزجاج �ملك�س���ور و�ملو�د �لكيميائية �مل�س���كوبة و�أي 

بقايا من على �أر�سية �ملخترب ح�سب �لطرق �ملعتمدة من �جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص.
�س���رورة عدم �سد فتحات �ل�س���رف �ل�س���حي من �أجل جتنب حدوث طفو �ملياه على 	 

�سطح �ملخترب، وخروج �لرو�ئح.
كما يجب و�س���ع قطعة م���ن �ملطاط يف ق���اع �الأدو�ت �لزجاجية لتجنب ك�س���رها حال 	 

�سقوطها.
يحظر ت���رك �الأدو�ت �لزجاجية مت�س���خة د�خ���ل �ملخترب حيث يجب غ�س���لها بعناية، 	 

كما يج���ب تخزين �الأدو�ت �لزجاجية بحر�ص �س���ديد، ويجب �لتخل����ص من �الأدو�ت 
�لزجاجية �لتي حتتوي على ك�سور �أو �سروخ على وجه �ل�سرعة.

�س���رورة �لتخل�ص م���ن جميع �لنفايات �خلطرة ب�س���ورة �س���حيحة ووفق���ا لاأنظمة 	 
و�للو�ئح �خلا�سة بذلك.



35

�س���رورة �لتخل�ص من �س���ظايا �لزجاج �ملك�س���ور، على �أن يتم و�س���عها د�خل حاويات 	 
خا�سة لذلك �لغر�ص، كما يجب �لتعامل مع �لزجاج �ملك�سور �لذي كان يحوي بد�خله 

مو�د خطرة على �أنه مادة خطرة. 
�س���رورة �لتخل����ص من �الأدو�ت �حل���ادة مثل �الإبر و�س���فر�ت �الأمو�����ص يف �حلاويات 	 

�خلا�سة بذلك �لغر�ص.

نقل املواد اخلطرة: 111117
عند نقل �ملو�د �خلطرة خارج �ملخترب �أو بني غرف �لتخزين و�ملخترب يجب ��ستخد�م حاويات 
ثانوي���ة مقاومة للك�س���ر. ت�س���نع �حلاويات �لثانوية �ملقاومة للك�س���ر من �ملط���اط �أو �ملعدن �أو من 
�لبا�ستيك كما حتتوي على مقاب�ص حاملة كافية حلمل �حلاويات يف حال حدوث �لك�سر. كذلك 

ميكن ��ستخد�م �حلقائب �لبا�ستكية حمكمة �الإغاق يف حال نقل �لكميات �لقليلة.
ف�س���ا عن ذلك عند نقل �ال�س���طو�نات �لتي حتتوي على �لغاز�ت �مل�س���غوطة فيجب توثيقها 

ب�سكل جيد يف �لعربات �خلا�سة بنقل �الأ�سطو�نات كما يجب تغطية �سمام �لغاز بغطاء حمكم.

تخزين املواد الكيميائية: 111118
�س���رورة جتنب تكدي�ص �ملو�د �لكيميائية يف مكان و�حد، حيث يجب تخزين �حلد �الأدنى من 
�ملو�د �لكيميائية و�لذي يكفي بالكاد الإجناز �لعمل �ليومي، كما يجب و�س���ع �ملل�س���قات �خلا�سة 
ببيانات �ملو�د �لكيميائية على جميع �حلاويات ب�س���ورة �س���حيحة وو��سحة، كما يجب �ن حتتوي 
�ملل�س���قات على معلومات عن �أية �أخطار خا�س���ة بعينها، ف�سا عن ذلك يجب تدوين تاريخ فتح 

�حلاويات �لتي حتتوي على مو�د خطرة، على �ملل�سق. 
علي���ك �الحتفاظ بكميات قليلة من �ملو�د �لقابلة لا�س���تعال يف م���كان �إجر�ء �لتجارب، حيث 
يج���ب تخزن �لكمي���ات �لكبرية د�خل �خلز�ئن �ملخ�س�س���ة لذلك، كما يج���ب تخزين �حلاويات 
�لتي حتتوي على كميات كبرية على �أرفف منخف�س���ة حتت م�ستوي �لنظر. ويحظر متاما تخزين 
حاويات حتتوي على مو�د �س���ديدة �خلطورة على �الأرفف مامل تكن هناك حماية فائقة وو�س���ائل 
وقاية �إ�س���افية، ف�س���ا ع���ن ذلك يجب �أن تع���ي �أن �أكو�د �حلريق تلزم باأن يب���ني على مدخل كل 
خمترب �إجمايل كمية �ملو�د �ل�سائلة �لقابلة لا�ستعال و�لغاز�ت �مل�سالة و�لغاز�ت �مل�سغوطة �لقابلة 
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لا�ستعال د�خل �ملخترب، لذلك فمن �ل�سروري �لتعرف على تلك �الأكو�د من خال �ال�ستف�سار من 
خبري �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية عن �حلد �الأق�سى �مل�سموح بتخزينه من تلك �ملو�د د�خل �ملخترب 

و�أن تكون على يقني باأن �ملخترب خا�سع ملا تن�ص عليه تلك �الأكو�د. 
�أم���ا بخ�س���و�ص �لثاجات �مل�س���تخدمة حلفظ �مل���و�د �لكيميائية �لقابلة لا�س���تعال فاإنه من 
�ل�سروري �أن تكون من بني �الأ�سناف �الآمنة �ملح�سنة �سد �النفجار�ت، كما يجب �أن تو�سع عليها 

مل�سقات تو�سح خ�سائ�سها. 
ويجب ��س���تخد�م �حلاويات �لثانوية الأجل �حلد من ت�سرب �ملو�د �لكيميائية يف حال ته�سم �أو 
حدوث ثقب يف �حلاويات �حلافظة د�خل �لثاجة، ف�س���ا عن ذلك �س���رورة �أن حتتوي ثاجات 

تخزين �ملو�د �لكيميائية على مل�سقات حتذيرية �سد تخزين �الأطعمة و�ملاأكوالت بها.
يجب عند تخزين �ملو�د �لكيميائية �س���رورة �النتباه �إىل و�س���ع �ملو�د �ملتماثلة �س���ويا يف نف�ص 
�حلاوي���ات وذل���ك لتجنب �لتفاع���ات �لكيميائي���ة �ملوؤدية لانفج���ار �أو �حلريق يف حال ته�س���م 

�حلاويات وتفاعل �ملو�د �لكيميائية �ملختلفة. 

ا�صتخدام و�صيانة املعدات والأدوات الزجاجية: 111112
ُتعد عمليات �ل�س���يانة �س���رورية للت�س���غيل �الآمن و�ل�س���ليم للمعد�ت، فمن �ل�سروري فح�ص 
�ملعد�ت �مل�ستخدمة يف �ملخترب�ت ب�سورة جيدة و�سيانتها ب�سورة دورية كما يجب �أن تتو�فر لها 

�خلدمات �لازمة وفقا لتو�سيات �مل�سنعني.
ف�س���ا عن ذلك من �ل�س���روري �أن تتم عملية تخزين وحفظ �الأدو�ت �لزجاجية ب�س���كل جيد 
لوقايتها من �لك�س���ر و�لتلف، كما يجب �لتخل�ص من �الأدو�ت �لتي بها �س���روخ �أو �أية �عطاب، كما 
يجب �إز�لة بقايا و�س���ظايا �لزجاج �ملك�سور، ويجب �لتعامل مع �الأدو�ت �لزجاجية بعناية وحر�ص 
فائق���ني، ف�س���ا عن ذلك يج���ب �أن يتم �إغ���اق �الأدو�ت و�لتجهيز�ت �لفارغ���ة و�أن يتم تغطيتها 

بطبقه و�قية.
عن���د جمع وتنظيف بقايا �لزجاج �ملت�س���اقط ع���ن �الأدو�ت �لزجاجية يج���ب �أن حتمي يديك 
بارتد�ء قفاز�ت و�قية، كما يجب جمع �لبقايا �لزجاجية �ملت�ساقطة على �الأر�ص من خال فر�ساة 

معدة لذلك، وال ين�سح بعمليات �سفط �لزجاج عن طريق �ملكن�سة �لكهربائية.
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ال�صتعداد وال�صتجابة للطوارئ: -11111
تعمل �جلامعة على �عتماد خطط و�جر�ء�ت لتحديد �حتماالت وقوع �حلو�دث �آلية �ال�ستجابة 
له���ا. وملنع وتخفي���ف �المر��ص �ملهنية و�ال�س���ر�ر �ملرتبطة بها . وتلتزم �جلامع���ة مبر�جعة هذه 
�خلط���ط و�الإج���ر�ء�ت. وم���ن �له���ام �أن تق���وم �جلامعة باإج���ر�ء �الختب���ار�ت �لدوري���ة للخطط 

و�الإجر�ء�ت �ملعتمدة ، للتقييم و�لتح�سني �مل�ستمر. 
حت�س���ر �جلامعة �أن تكون خطط �ال�س���تعد�د و�ال�ستجابة للطو�رئ متم�سية مع حجم وطبيعة 

بيئة �لعمل بها، متعاونة مع �جلهات �خلارجية ذ�ت �الخت�سا�ص كلما �أمكن ذلك و�أن:
ت�س���من توفري �ملعلومات �ل�س���رورية و�الإباغ و�لتن�س���يق �لد�خل���ي و�خلارجي بهدف  �أ.   

حماية جميع �لذين ميكن �أن يتعر�سو� للمخاطر �لناجتة عن �لطو�رئ.
توفر �ملعلومات و�لبيانات �لازمة للجهات �ملخت�سة، وللذين يف نطاق �خلطر. ب.   

ت�سمن توفري خدمات �الإ�سعافات �الأولية و�مل�ساعدة �لطبية ومكافحة �حلر�ئق وخطط  ج.   
�الإخاء جلميع �لذين يف نطاق �خلطر.

تقدم �ملعلومات ذ�ت �ل�سلة و�لتدريب �لكايف جلميع من�سوبي �جلامعة على باختاف  د.   
م�ستوياتهم.

الإعدادات العامة حلالت الطوارئ يف املختربات:أ. 
يجب �أن يحتوي كل خمترب على خطة كتابية للطو�رئ، حيث ت�ستمل تلك �خلطة على �إجر�ء�ت 
حاالت �الإ�س���ابات و�ن�س���كاب و�س���قوط �ملو�د �خلط���رة و�حلريق وجميع حاالت �لط���و�رئ �ملتوقع 
حدوثها، كما يجب على جميع �لعاملني باملخترب معرفة كيفية �لت�سرف يف حاالت �لطو�رئ، ومن 

�ل�سروري �أن ال يتم �إجر�ء �لتجارب �ملختربية دون �الإملام بالنقاط �لتالية:
كيفي���ة �الإباغ عن حاالت �حلريق و�الإ�س���ابات و�ن�س���كاب �أو �س���قوط �ملو�د �خلطرة، 	 

وكيفية �تخاذ �الجر�ء�ت �ملنا�سبة نحو �حلاالت �لطارئة.
مو�قع معد�ت �لطو�رئ مثل مر�سات �ل�سامة ووحد�ت غ�سيل �لعيون. 	 
مو�قع جميع �أماكن خمارج �لطو�رئ د�خل �ملخترب. 	 
كيفية ��ستجابة �مل�سوؤولني عن �الأمن و�ل�سامة للحاالت �لطارئة د�خل �ملخترب�ت ودور 	 

�لعاملني يف �ملخترب�ت جتاه ذلك.
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يجب على طاقم �لعاملني باملخترب�ت معرفة كيفية ��ستخد�م طفاية �حلريق ومعد�ت 	 
�لطو�رئ وكيفية �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �مل�سكوبة و�الإملام باالإ�سعافات �الأولية.

كم���ا ال يجوز له���م �لقيام باأية �أفع���ال ال تقع يف نطاق حدود خرب�ته���م �ملعرفية حيث 	 
يتوجب عليهم يف مثل تلك �حلاالت �للجوء �إىل �لكو�در �ملدربة على كيفية �لتعامل مع 

حاالت �لطو�رئ.
�سرورة تاأكد م�سريف �ملخترب�ت باأن طاقم �لعاملني باملخترب�ت على علم ودر�ية بتلك 	 

�لتعليمات �لو�ردة بعالية.
يجب و�سع معلومات �الت�سال باالأ�سخا�ص �مل�سوؤولني عن عمليات �ملخترب على �الأبو�ب 	 

�خلا�سة باملخترب.

اإبالغ طاقم العاملني يف نطاق الطوارئ: 	. 
عن���د ح���دوث حاالت طارئة يج���ب تنبيه جميع �لعامل���ني يف �ملخترب باحلادث���ة وطبيعة �ملو�د 
�مل�س���تخدمة، ففي حاالت ت�س���رب �مل���و�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�س���مية �أو �لغ���از�ت �ملتطايرة من 
�ل�س���روري �إخاء مبني �ملخترب من جميع �لعاملني و�لتنبيه يف مد�خل �ملخترب على حظر دخول 
�ملخترب من �أجل منع �الآخرين من �لدخول بدون ق�سد �إىل منطقة �حلادث، ف�سا عن ذلك يجب 

ت�سغيل جهاز �الإنذ�ر �سد �حلريق من �أجل تنبيه �لعاملني ب�سرورة �إخاء �ملبنى.

ج. كيفية التعامل مع الت�صر	 املفاجئ للمواد الكيميائية:
عادًة يتم ت�سميم �لتجارب ب�سكل يحجم من فر�ص �لت�سرب �ملفاجئ للمو�د �لكيميائية، كما 
يجب ��س���تخد�م �حلد �الأدنى من �ملو�د �خلطرة وجتنب �ن�س���كاب �مل���و�د �لكيميائية �أثناء �إعد�د 
�لتجارب، ويف حال حدوث ت�سرب مفاجئ للمو�د �لكيميائية �خلطرة يجب �إتباع �لتعليمات �لتالية 

وفقا للرتتيب �لتايل:
توجه نحو �الأ�سخا�ص �مل�سابني، ويف حالة �ل�سرورة �طلب �مل�ساعدة.	 
يف حالة �ل�سرورة قم باإخاء نطاق �لتاأثر باحلادث.	 
�سرورة �إخطار �الأفر�د �الآخرين �لعاملني باملخترب باحلادث.	 
ق���م باتخ���اذ �خلطو�ت �ملنا�س���بة �لازمة الحت���و�ء وحتجيم �ملادة �مل�س���كوبة يف حال 	 

تاأكدك من �أن �للجوء �إيل هذ� �حلل لن يوؤثر على �سامتك �سو�ء باجلرح �أو �لتلوث. 
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قم بتنظيف مكان �ملادة �مل�س���كوبة م�ستخدما يف ذلك �الإجر�ء�ت �ل�سحيحة، يف حال 	 
تاأكدك من �أن �للجوء �إىل هذ� �حلل لن يوؤثر على �سامتك �سو�ء باجلرح �أو �لتلوث.

تخل�ص من �ملو�د �مللوثة ب�سورة �سحيحة وفقا لاأنظمة و�لتعليمات.	 

د. التعامل مع امل�صابني ومع حالت التلوث باملواد الكيميائية:
يف ح���االت �الإ�س���ابة �أو �لتل���وث بامل���و�د �لكيميائية �خلطرة يجب �لتوجه مبا�س���رة الإ�س���عاف 
�ل�س���خ�ص �مل�ساب كما يجب �الت�سال مبوظفي �لطو�رئ من �أجل تقدمي �الإ�سعافات �الأولية لتلك 
�حلالة، كما يجب توفري ن�س���خة من بطاقة معلومات �ل�س���امة يف �ملخترب�ت للم�سعفني وللطبيب 
�ملتو�ج���د، ويف ح���ال ع���دم مقدرتك عل���ى تقييم �ملوقف ومن ث���م عدم مقدرتك عل���ى �لتاأكد من 
�سامتك �ل�سخ�سية فعليك �أن ال جتازف ب�سامتك �ل�سخ�سية و�أن تدخل �لنطاق �لغري �آمن ويف 
هذه �حلالة عليك �الت�سال بهاتف �لطو�رئ الإد�رة �ل�سامة و�إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و�أن 

ت�سرح لهم طبيعة �ملوقف ب�سورة جيدة. 
من �ل�س���روري على جميع �لكو�در يف �ملخت���رب�ت �أن تطور ذ�تها على كيفية �لتعامل مع �ملو�د 
�لكيميائية عالية �خلط���ورة، حيث �إن عملية �لتعرف وحتديد �ملو�د �خلطرة د�خل �ملخترب ال يعد 
�أمر� ب�سيطا بل يحتاج �إيل �لرجوع �إيل �لتجارب �ل�سابقة وحتديد �أي من �ملو�د �خلطرة )كيمائية، 
ميكروبية، م�سعة(، كانت ت�ستخدم على نطاق و��سع وبحجم كبري خا�سة �ملو�د �لكيميائية �خلطرة، 
ويف حال عدم متكن �لكو�در يف �ملخترب�ت من تطوير �إجر�ء�ت وقائية حمددة �سد �ملو�د �خلطرة 

فيجب �للجوء �إيل تطبيق �خلطو�ت �لتالية و�لتي متثل خطو�ت �إر�سادية:

ان�صكا	 باملواد الكيميائية املن�صكبة على بقعة �صغرية من اجللد :. 1
قم بفتح �ملاء على �جللد مبا�سرة ملدة ال تقل عن خم�سة ع�سر دقيقة ويف حال �رتد�ء 	 

جموهر�ت �أو قطع ذهبية �أو ماب�ص يرجي �س���رورة �لتخل�ص منها من �أجل ت�س���هيل 
عملية �لتخل�ص من �ملو�د �لكيميائية �ملتبقية.

يف حال عدم وجود حروق مرئية يجب �أن تغ�سل �جللد مباء د�فئ و�سابون.	 
يرجي �الطاع على بطاقة معلومات �سامة �ملو�د الأجل �لتاأكد من �أن هناك متطلبات 	 

�أو �إجر�ء�ت حمددة ميكن �تباعها يف مثل تلك �حلاالت.
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يرج���ي �لرج���وع �إيل �مل�س���ورة �لطبي���ة يف مث���ل تلك �حل���االت حتى لو كان���ت �حلروق 	 
�لكيميائية من �لدرجة �الأويل.

يحظ���ر ��س���تخد�م �لثلج �و �ملرطبات مامل يو�س���ح ذلك حتدي���د� يف بطاقة معلومات 	 
�ل�سامة للمادة �سبب �الإ�سابة.

عند ان�صكا	 املواد الكيميائية على املالب�ض:. 1
يجب على �أخ�س���ائي �لطو�رئ �رتد�ء �ملاب����ص �لو�قية من �أجل عدم �لتعر�ص للمو�د 	 

�لكيميائية.
جَتنب تلوث و�قي �لعني، وُيحظر �إز�لة و�قي �لعني قبل معاجلة �حلالة �لطارئة. 	 
�س���رورة �لتخل�ص �ل�س���ريع من كافة �ملاب����ص �مللوثة و�الأحذي���ة و�ملجوهر�ت و�لقطع 	 

�لذهبية �أثناء ��ستعمالك ملر�سات �ل�سامة. 
عليك �لتخل�ص من �ملاب�ص مثل �ملعاطف وما �سابة ذلك الأجل �حلد من �نت�سار �ملو�د 	 

�لكيميائية على �جللد وبخا�سة �لعيون.
�غ�سل فور� �الأجز�ء �مللوثة باملو�د �لكيميائية باملياه لفرتة ال تقل عن 15 دقيقة وعليك 	 

باال�ستمر�ر يف حال معاودة �الأمل.
عليك �حل�س���ول على �مل�س���اعدة �لطبية باأ�س���رع وقت ممكن، كما يجب �أن يتم عزل 	 

�ل�سخ�ص �مل�ساب و�أن ال ي�سمح له بال�سفر مبفرده. كما يجب �إر�سال ن�سخة من بطاقة 
معلومات �سامة �ملو�د مع �مل�ساب.

�س���رورة �لتخل�ص من �ملاب�ص �مللوثة �أو غ�س���لها ب�س���ورة منفردة مبناأى عن �ملاب�ص 	 
�الأخرى.

عند تعر�ض العيون اإىل رذاذ من املواد الكيميائية:. 3
�س���رورة غ�سل �لعيون باملياه من م�س���در مائي متدفق منخف�ص �ل�سغط لفرتة زمنية 	 

ال تق���ل عن 15 ع�س���رة دقيقة ويف حال تو�فر وحد�ت غ�س���يل �لعيون عليك �مل�س���ارعة 
يف ��س���تخد�مها، ويف حال عدم تو�فر تلك �لوحد�ت يرجى و�س���ع �مل�ساب على ظهره 

و�سكب �ملاء بعناية وحر�ص على عينية لفرتة ال تقل عن 15 دقيقة.
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�س���رورة �الإم�س���اك بحو�جب �لعيون مبناأى ع���ن مقلة �لعني كما يج���ب عليك �إعطاء 	 
تعليمات للم�س���اب الأجل حتريك عينية الأ�س���فل و�أعلى وعلى �جلو�نب من �أجل تدفق 

�ملياه يف جميع �أجز�ء �لعني.
�تبع �الإ�سعافات �الأولية �لتي يقدمها �أفر�د �لطاقم �لطبي �ملتو�جد يف �ملخترب. 	 
�أر�سل ن�سخة من بطاقة معلومات �سامة �ملو�د مع �مل�ساب ويف حال عدم تو�فر �لن�سخ 	 

�لرقمية يرجي �إر�س���ال �لن�س���خ �لورقية و�لعك�ص �س���حيح، ويف حال عدم تو�فر بطاقة 
معلومات �ل�سامة يرجي �ال�ستعام من �ملخت�ص �ملتو�جد عن ماهية �ملادة �لكيميائية 
�ملت�سببة يف �إ�سابة �لعني كما ميكن للمخت�ص بالرتتيب للح�سول على ن�سخة و�إر�سالها 

�إىل �مل�ست�سفى. 

عند الإ�صابة باجلروح:. 4
حتذير: �س���رورة �رتد�ء قفاز�ت و�قية كو�سيلة �حرت�زية عندما تكون هناك �حتمالية 	 

�حت���كاك مع �ل���دم �أو مع �ل�س���و�ئل �ملعدية �الأخ���رى الأجل جتنب نق���ل �الأمر��ص �لتي 
يحملها �لدم �أو �أي مو�د حيوية.

يف ح���ال تعر�ص �ل�س���خ�ص �مل�س���اب جلرح ب�س���يط من �ل�س���روري غ�س���ل �جلرح يف 	 
�ملي���اه �جلارية من �أجل �لتخل�ص من جميع �أثار �لتل���وث، ويف حال حدوث جرح حتت 
�لقفاز�ت يجب �لتخل�ص من �لقفاز�ت عقب غ�س���يل منطقة �جلرح ب�س���كل كاف من 

�أجل جتنب تلوث �جلرح.
�سرورة تغطية �جلرح ب�سماد�ت طبية كما يجب عليك �إ�سد�ء �لن�سح للمري�ص الأجل 	 

�لتبليغ عن �أي من عامات �لعدوي للطبيب �ملعالج، ويف حال �أن هناك �حتمالية تلوث 
�جلرح باملو�د �خلطرة فيجب �أن يخ�سع �ملري�ص للرعاية �لطبية �ملبا�سرة.

يف حال تعر�ص �ملري�ص جلرح خطري يجب �الت�سال برقم �لطو�رئ 997 ويجب تعقيم 	 
�جلرح ويف حال �ل�سرورة يجب �ل�سغط على �جلرح الأجل وقف نزيف �لدم.

يف ح���ال ع���دم توقف �لنزيف يرجى ت�س���جيع �مل�س���اب على �أن ي�س���تلقي على �الأر�ص 	 
و�أن يرتقي مبنطقة �جلرح فوق م�س���توي �لقلب. ويف ح���ال عدم مقدرتك على �إيقاف 
�لنزيف يجب عليك �أن تظل متما�س���كا وت�س���رح بعناية �ملوقف مل�سوؤول �لطو�رئ حيث 
�سيتوىل م�سوؤول �لطو�رئ �إ�سد�ء �لن�سح نحو �خلطوة �لتالية �لتي يجب �أن تقوم بها. 
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حالت البلع:. 5
�ت�سل باأرقام �لطو�رئ 997.	 
ال نو�سي بالتقيوؤ وي�ستثني من ذلك ن�سيحة �لطبيب. 	 
�س���رورة حفظ جميع �حلاويات �لت���ي حتتوي على �ملو�د �لكيميائي���ة و بع�ص �لكميات 	 

�لقليلة من �لقيء للتحليل. 
�سرورة �جللو�ص مع �مل�ساب حتى ي�سل �مل�سوؤول �لطبي للطو�رئ.	 
�أر�س���ل ن�س���خة من بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د مع �مل�س���اب ويف حال عدم تو�فر 	 

�لن�س���خ �لرقمية يرجي �إر�س���ال �لن�سخ �لورقية و�لعك�ص �س���حيح. ويف حال عدم تو�فر 
بطاقة معلومات �ل�س���امة يرجي �ال�س���تعام من �ملخت����ص �ملتو�جد عن ماهية �ملادة 
�لكيميائية �ملت�س���ببة يف �الإ�س���ابة كما ميكن للمخت�ص �لرتتيب للح�س���ول على ن�سخة 

و�إر�سالها �إيل �مل�ست�سفى. 

حالت فقد الوعي:. 6
�سرورة �الت�سال بالطو�رئ  997.	 
يف حال تاأكدك من �س���امتك عند دخولك ملنطقة �خلطر، يجب �أن ت�س���ع �ل�س���خ�ص 	 

�لفاق���د �لوعي على ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حتاول �أن تذهب بامل�س���اب بعيد� عن 
منطقة �خلطر مامل تكن على يقني �أن هناك خطرً� حمدقًا قريبًا.

�سرورة تنظيف �ملنطقة من �أي مو�د كيميائية م�سكوبة �أو �سظايا زجاجيه متناثرة.	 
يف حال بدء �مل�س���اب يف �لقيء يجب عليك حتري���ك �لر�أ�ص �إىل �جلانب حتي ال تعود 	 

�سو�ئل �ملعدة �إىل �لرئتني. 
�سرورة �لبقاء مع �مل�ساب حتى و�سول �مل�سعفني.	 
�أر�سل ن�سخة من بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د مع �مل�ساب )رقمية �أو ورقية(. ويف 	 

حال عدم تو�فر �لبطاقة معلومات �ل�س���امة يرجى �ال�س���تعام من �ملخت�ص �ملتو�جد 
عن ماهية �ملادة �ملت�س���ببة يف �الإ�س���ابة كما ميكن للمخت�ص �لرتتيب للح�س���ول على 

ن�سخة و�إر�سالها �إيل �مل�ست�سفى.
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حالت الت�صنج:. 7
�سرورة �الت�سال بالطو�رئ 997.	 
يف حال تاأكدك من �س���امتك عند دخولك ملنطقة �خلطر، يجب �أن ت�س���ع �ل�س���خ�ص 	 

�لفاق���د �لوعي على ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حتاول �أن تذهب بامل�س���اب بعيد� عن 
منطقة �خلطر مامل تكن على يقني �أن هناك خطرً� حمدقًا قريبًا.

يف حال بدء �مل�س���اب يف �لقيء يجب عليك حتري���ك �لر�أ�ص �إىل �جلانب حتي ال تعود 	 
�سو�ئل �ملعدة �إىل �لرئتني. 

حاول قدر جهدك �أن توفر �حلماية لل�سخ�ص �مل�ساب من �أي �أخطار �أخرى وال حتاول 	 
تقيد حركة �ل�سخ�ص �ملت�سنج. 

�سرورة �لبقاء مع �مل�ساب حتى و�سول �مل�سعفني.	 
يف حال ت�س���من �حلادث حلالة �لتعر�ص ملو�د خطرة يرجى �إر�س���ال بطاقة معلومات 	 

�سامة �ملو�د مع �مل�ساب.

حالت احلروق الناجتة من احلرارة: . 8
�سرورة �الت�سال بالطو�رئ 997.	 
يف حال حروق من �لدرجة �الأويل يرجى ��ستخد�م كميات غزيرة من �ملاء �جلاري كما 	 

يرجى ��ستخد�م �ل�سماد�ت �خلا�سة بهذه �حلاالت.
ال ت�س���تخدم �ملياه يف �حلروق م���ن �لدرجة �لثانية و�لثالثة وحاول ��س���تخد�م جتفيف 	 

�ملاب�ص و��س���تخدم �ل�س���ماد�ت �لطبي���ة وحاول ��س���تدعاء �لرعاية �لطبية ب�س���ورة 
مبا�سرة و�سريعة.

ال حتاول ��ستخد�م مر�هم �أو ثلج على �حلروق. 	 

حالت احلروق الباردة:. 2
�سرورة �الت�سال بالطو�رئ)997(.	 
ال تعمل على تدفئة منطقة �الإ�سابة. 	 
توؤدي �ل�س���و�ئل �مل�سرطنة �إىل �ألياف تالفة تت�س���ابه مع ما تنتجه �حلروق �لناجتة عن 	 

�رتفاع درجة �حلر�رة مما يت�سبب عنه جتمد �سديد لاأن�سجة و�أ�سر�ر كبرية. 
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وج���ه نحو �ملنطقة �ملتاأثرة كميات كبرية من �ملياه �لتي ترت�وح درجتها من 4٠ �يل 45ْ 	 
درجة مئوية وذلك من �أجل تقليل ن�سبة �لتجمد. 

يجب تغطية �ملنطقة �ملتاأثرة مبادة و�قية معقمة �أو باأقم�سة نظيفة، و�إذ� كانت �مل�ساحة 	 
ول دون تفاقم �الإ�سابة.  كبرية حاول �أن حَتُ

�أر�س���ل ن�س���خة من بطاقة معلومات �سامة �ملو�د مع �مل�س���اب )رقمية �أو ورقية(. ويف 	 
حال عدم تو�فر �لبطاقة معلومات �ل�س���امة يرجى �ال�ستعام من �ملخت�ص �ملتو�جد 
عن ماهية �ملادة �ملت�س���ببة يف �الإ�س���ابة كما ميكن للمخت�ص �لرتتيب للح�س���ول على 

ن�سخة و�إر�سالها �إيل �مل�ست�سفى.

هـ. خطوات احتواء املواد الكيميائية املن�صكبة: 
يج���ب على جميع �لعاملني يف �ملخترب�ت �الإملام بال�سيا�س���ات �لتي تتبعها �جلامعة و�خلا�س���ة 
بكيفية �لتحكم يف �ملو�د �لكيميائية �ملن�س���كبة، وتوفر �ملخترب�ت �أدو�ت �لتحكم يف �ملو�د �ملن�سكبة 
حيث تعد خ�سي�سا من �أجل �لتحكم يف �ملو�د �لكيميائية �ملن�سكبة وحتول دون �ن�سكاب �ملزيد من 

�ملو�د �لكيميائية و�نت�سارها، وت�ستمل �أدو�ت و و�سائل �لتحكم يف �ملو�د �لكيميائية على ما يلي: 
خمد�ت �لتحكم يف �ملو�د �ملن�سكبة و�لتي تعمل على �مت�سا�ص �ملو�د �لكيميائية و�لتي 	 

منها على �س���بيل �ملثال: �ملذيب���ات و�الأحما�ص و�لقلويات، مع �س���رورة ماحظة عدم 
 .)HF( ستخد�مها مع حم�ص �لهيدروفلوريك��

�ملو�د �ملا�س���ة �خلاملة مث���ل �لفريموكواليت و�ل�سل�س���ال و�لرمال وال يت�س���من ذلك 	 
�الأور�ق حيث �أنها ال ت�س���نف من بني �ملو�د �ملا�س���ة �خلاملة وال ي�سمح ��ستخد�مها يف 

تنظيف �ملو�د �ملوؤك�سدة مثل �أحما�ص �لنيرتيك.
)neutralizing agents( و�لتي تعمل على �مت�س���ا�ص �ملو�د �حلام�س���ية �ملن�س���كبة 	 

مثل بيكربونات �ل�سوديوم وكربونات �ل�سوديوم.
)neutralizing agents( و�لتي تعمل على �مت�س���ا�ص �ملو�د �لقلوية �ملن�س���كبة مثل 	 

�ل�سوديوم باي �سلفيت وحام�ص �ل�سرتيك. 
�ملجارف �لبا�ستكية �لكبرية وغريها من �ملعد�ت مثل �ملكان�ص و�حلقائب. 	 
و�سائل �لوقاية �ل�سخ�سية �ملنا�سبة وو�سائل �لتنبيه، وو�سائل �حلماية �سد �النزالق �أو 	 

�ل�سقوط على �الأر�سيات �ملبللة.
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و. تنظيف املواد الكيميائية املن�صكبة:
تختل���ف �خلطو�ت �ملتبعة عند تنظيف �ملو�د �لكيميائية �ملن�س���كبة باخت���اف موقع �حلادثة، 
وكمية �ملادة �ملن�س���كبة ونوع ودرجة خطورة �ملادة ومدى تدريب طاقم �لعاملني �ملخت�س���ني بتلك 
�لعملية، ف�س���ا عن ذلك يجب على �الأ�س���خا�ص �مل�س���وؤولون عن عملية �لتنظيف �رتد�ء �ملاب�ص 
�ل�سخ�سية �لو�قية و�أن ال يخرقو� �لقو�عد و�الإجر�ء�ت �لتي تتبعها �جلامعة يف مثل هذه �حلاالت، 

وتتمثل �الإر�ساد�ت �ملتبعة عند �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �ملن�سكبة فيما يلي: 
�ملو�د �لكيميائية منخف�سة �ال�ستعال -�لغري متطايرة- �أو �ملنخف�سة �ل�سمية: ت�ستمل 	 

تلك �ملجموعة على �ملو�د �لكيميائية �لغري ع�سوية - و�لقو�عد �لكاوية، وعند تنظيف 
تلك �ملو�د يجب على �ملنظف �رتد�ء ماب�ص �لوقاية �ل�سخ�س���ية �ملائمة مبا يف ذلك 
�لقف���از�ت و�لنظ���ار�ت �ملقاوم���ة للقطر�ت �ملتطاي���رة و�أغطية �الأحذية، كما يو�س���ى 
بامت�سا�ص �ملو�د �ملن�سكبة من خال �ملا�سات �خلاملة وميكن حتييد �ملو�د �لكيميائية 
من خال �إ�سافة بع�ص �ملو�د �لكيميائية �الأخرى مثل �ل�سوديوم باي �سلفيت للقلويات 

وكربونات �ل�سوديوم للمو�د �حلام�سية.
�ملذيبات �سريعة �ال�ستعال: ويجب �تخاذ خطو�ت وقائية �سريعة عند �ن�سكاب تلك �ملو�د 	 

�س���و�ء كانت كمية �س���غرية �أو كبرية، ف�س���ا عن ذلك يجب �إخط���ار جميع �لعاملني يف 
�ملخترب عند �ن�سكاب �أي من تلك �ملو�د، كما يجب �إغاق جميع م�سادر �للهب �مل�ستعلة 
و�أي م�س���در لا�ستعال ويجب ف�س���ل �لتيار �لكهربائي مع ترك �أنظمة �لتهوية يف و�سع 
�لت�سغيل، و�مت�سا�ص �ملو�د �ملن�سكبة من خال و�سائد �المت�سا�ص على �أن حتدث تلك 
�لعملية على وجه �ل�سرعة، ويف حال عدم �لتمكن من �ل�سيطرة على �ملوقف يجب �لقيام 

بعملية �الإخاء �ل�سريعة للمخترب كما يجب �الت�سال برقم �لطو�رئ 998.
�مل���و�د �لكيميائية عالية �ل�س���مية: ال تكتفي بتنظيف �ملو�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�س���مية 	 

فح�س���ب ولك���ن البد من �إخط���ار �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية الأج���ل تقييم حجم 
�ملخاط���ر �ملحتمل���ة، حيث يتطلب �لتعامل م���ع هذه �حلو�دث �خل���ربة و�لتدريب �جليد 

بكيفية تنظيف �ملو�د �ملن�سكبة.
�إد�رة �ملخلف���ات �ملتبقية: يجب �لتعامل مع �ملخلف���ات �ملتبقية من عملية �لتنظيف على 	 

�أ�سا�ص �أنها نفايات كيميائية خطرة.
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ز. التعامل مع ت�صر	 ا�صطوانات الغاز:
ت�س���كل حاالت ت�س���رب �لغاز�ت من �الأ�سطو�نات م�س���در� كبري� للخطورة و�لذي رمبا يتطلب 
عمليات �إخاء عاجلة، وكذلك ��س���تدعاء موظفي �لطو�رئ، يف حال حدوث �لت�س���رب ال تبذل ما 
ف���وق طاقت���ك الأجل �إغاق �ل�س���مام �ملعطوب، كما يج���ب عليك �رتد�ء ماب�ص وقاية �سخ�س���ية 
منا�س���بة و�لتي حتتوي على �أجهزة تنف�ص ��س���طناعي، تغطي �خلطوط �الإر�س���ادية �لتالية حاالت 

�لت�سرب �ملتعددة :
�ملو�د �لقابلة لا�س���تعال- �ملو�د �خلاملة - �أو �لغاز�ت �ملتاأك�سدة: �إذ� كان �لو�سع �آمنا 	 

فريجي نقل ��سطو�نات �لغاز �إىل مكان منعزل مبناأى عن �ملو�د �مللتهبة و�ملو�د �لقابلة 
لا�س���تعال. كما يجب و�س���ع عامات حتذيرية للتحذير من مدى خطورة تلك �ملو�د. 
كما يجب عليك �حلذر �أثناء نقلك الأحدى ��س���طو�نات �لغاز �لتي ت�سرب �لغاز�ت حتى 

ال تتعر�ص مل�سدر خطر عايل.
�لغ���از�ت �ملوؤدية للت���اآكل: رمبا تعمل �لغاز�ت �ملوؤدية للتاآكل على زيادة حجم �لت�س���رب 	 

ف�س���ا عن ذلك بع�ص �ملو�د �ملوؤدية للتاآكل ميكن �أن حتتوي على مو�د موؤك�س���دة ومو�د 
م�ستعلة ومو�د �سامة، لذ� فمن �ل�سروري نقل �ال�سطو�نة �إىل مكان منعزل جيد �لتهوية 
كما يجب ��س���تخد�م �لو�سائل �ملنا�س���بة الأجل توجيه �لغاز�ت �إىل �ملحيد�ت �لكيميائية 

�ملائمة. 
�لغاز�ت �ل�سامة: يجب �أتباع نف�ص �الإجر�ء�ت �ل�سابقة عند �لتعامل مع �لغاز�ت �ل�سامة 	 

كما يجب حتذير �ملتو�جدين �سد خطر تلك �لغاز�ت �ل�سامة.

ح. التعامل مع ال�صائل الزئبقي املن�صكب:
عندما ين�س���كب �ل�س���ائل �لزئبق���ي د�خل �ملخت���رب فمن �ملتوقع �أن يت�س���رب حتت �س���ري�ميك 
�الأر�سيات وحتت �خلز�نات وحتى بني �جلدر�ن، ومن �جلدير بالذكر �أن لل�سائل �لزئبقي تاأثري�ت 
�سحية مزمنة عند �لتعر�ص له حتى ولو بكميات قليلة خا�سة يف �ملر�فق �لقدمية د�خل �ملخترب�ت 
حي���ث �أن هناك حاالت تعر�ص متع���ددة، لذلك فقد �أعدت �حلكومة و�جلهات �ملخت�س���ة معايري 
حمددة لكيفية تنظيف �ملو�د �ملن�سكبة د�خل �ملخترب�ت، ومن تلك �ملعايري �سرورة توفري �حلماية 
�لازمة لرو�د �ملخترب�ت و�لعاملني بها. كما يو�س���ى باإتباع �الإر�ساد�ت �لتالية عند حدوث حاالت 

�الن�سكاب �خلا�سة بالزئبق د�خل �ملخترب�ت:
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ق���م بع���زل �ملنطقة �لتي حتتوي على �ملادة �ملن�س���كبة: و تنبي���ه رو�د �ملخترب و�لعاملني 	 
بتجنب �ل�سري د�خل تلك �ملنطقة �ملعزولة.

�سرورة �رتد�ء �لقفاز�ت �لو�قية و�الأحذية �ملنا�سبة الأغر��ص �لتنظيف.	 
قم بتجميع �لقطر�ت �ملت�ساقطة على �لفوطة �ملبللة بال�سائل �لزئبقي لتجمع �لقطر�ت 	 

�ل�سغرية.
قم بالتخل�ص من �لقطر�ت �ملتجمعة من خال مك�سطة. 	 
قم با�ستخد�م �الإ�سفنجات �لتجارية �خلا�سة بالتخل�ص من �ل�سائل �لزئبقي �ملن�سكب.	 
ق���م با�س���تخد�م مكان����ص كهربائية مع���دة خ�سي�س���ا للتخل�ص من �ل�س���ائل �لزئبقي 	 

�ملن�سكب.
يجب �لتعامل مع نفايات �ل�سائل �لزئبقي على �أنها مو�د خطرة حيث يجب و�سعها يف 	 

عبوة �سميكة �جلد�ر من مادة �لبويل �إثلني.
�س���رورة �إز�لة �لتلوث من �أر�س���يات �ملخترب من خال ��س���تخد�م و�سيلة �إز�لة �لتلوث 	 

�ملائمة.

ط. اجلاهزية للحوادث الناجمة عن ان�صكا	 املواد الكيميائية عالية ال�صمية:
�س���رورة �لتاأكد من �أن خطة �لطو�رئ تغطي جميع �ملو�د �لكيميائية عالية �ل�سمية. فيجب �أن 
تكون و�سائل �لتعامل مع �حلاالت �لطارئة يف مكان قريب وكما يجب �أن تتو�فر �لكو�در �ملدربة على 
كيفية �لتعامل مع تلك �حلاالت �لطارئة، وت�س���تمل و�سائل �لتعامل مع �حلاالت �لطارئة الن�سكاب 
�ملو�د �لكيميائية �الأج�سام �ملمت�سة لل�سو�ئل و�الأغطية �لتي ال ت�سمح بالنفاذ حيث تعمل على منع 

�نت�سار �ملادة �مل�سكوبة و�لعامات �لتحذيرية و�الإ�سعافات �الأولية ومو�نع �النت�سار.
قب���ل بدء �لتجربة يجب �لتاأكد من وجود جميع و�س���ائل و�أدو�ت �حل���االت �لطارئة. كما يجب 
�أن تتو�فر مر�سات �ل�سامة ووحد�ت غ�سيل �لعيون وطفايات �حلريق على �أن تتو�فر �أي�سا �لبدل 

�لو�قية �ملقاومة للنفاذ و�أجهزة �لتنف�ص.
�س���رورة تنفيذ �لتجارب �لتي ت�س���تمل على مو�د كيميائية عالية �ل�س���مية يف مناطق م�سممة 
لذل���ك، �الإمل���ام �لت���ام بكيفية �لتخل����ص من �مل���و�د �لكيميائية �ملن�س���كبة �أو �ملتطاي���رة يف حاالت 
�لطو�رئ، كما يجب �أن تزود تلك �لنطاقات بو�سائل �حتو�ء �إ�سافية و�لتي حتول دون ت�سرب تلك 

�ملو�د �لكيميائية.
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قبيل �ل�س���روع يف تنفيذ �لتجارب �لكيميائية يجب و�س���ع ن�سخة من جميع �ملعلومات �خلا�سة 
بدرجة �س���مية �ملو�د �لكيميائية وكيفية �لتعامل معها يف حاالت �لطو�رئ مبا�س���رة يف مكان خارج 
مكان �إجر�ء �لتجربة وذلك من �أجل �سمان �لو�سول �إيل تلك �ملعلومات يف حاالت �لطو�رئ، ف�سا 
عن ذلك يجب تدريب جميع طاقم �لعاملني يف �ملخترب�ت �لذين يتعاملون مع تلك �ملو�د �لكيميائية 

عالية �ل�سمية على كيفية �لتعامل مع �الأخطار �لناجتة عن تلك �ملو�د يف حاالت �لطو�رئ.

ي. التعامل مع اأخطار احلريق:
تعد �أخطار �حلريق من �أكرث �حلو�دث �س���يوعًا و�نت�س���ارً� د�خل �ملخترب�ت. ف�س���ا عن ذلك 
يجب �أن يكون جميع �لعاملني يف �ملخترب على �إملام ودر�ية و��سعة باالإر�ساد�ت �لعامة �لتي �سياأتي 
ذكره���ا �أدناه و�خلا�س���ة بكيفية �لتعامل م���ع �حلريق، كما يجب على جمي���ع �لعاملني يف �ملخترب 

�لتدريب �جليد على كيفية ��ستخد�م طفاية �حلريق �ليدوية.

كن م�صتعدا للتعامل مع احلريق عن طريق:
�ال�س���تعد�د ملو�جه���ة خطر �حلريق يع���د �أمر� �س���روريًا، ويجب �لتاأكد م���ن �أن جميع 	 

�لعامل���ني يف �ملخترب على معرفة مبكان طفايات �حلريق و�أي �أنو�ع من �حلريق ميكن 
�أن يجدي معه ��س���تخد�م طفايات �حلريق وكيفية ��س���تخد�م تلك �لطفايات ب�سورة 
�سحيحة، وتاأكد من �أن �لعاملني يعلمون مكان �أقرب جهاز �إنذ�ر حريق وقائمة باأرقام 

هو�تف �لطو�رئ، و�ماكن ومر�سات �ل�سامة و بطاطني �لطو�رئ. 
يف حال حدوث �حلريق يجب �الت�سال على وجه �ل�سرعة مب�سوؤول �لطو�رئ وذلك من 	 

خال تن�س���يط جهاز �الإنذ�ر �س���د �حلريق، وبعد �الحتو�ء �ملبدئي على �حلريق يجب 
�إباغ جميع �لعاملني �ملخت�سني عن �حلريق لكي يتتبعو� م�سدر �حلريق. 

وحت���ى يف �حل���االت �لت���ي ميكن �ل�س���يطرة خالها عل���ى �لنري�ن �ملندلع���ة من خال 	 
طفاي���ات �حلريق �ليدوية، فا يجب �أن حتاول �لقيام بذلك بنف�س���ك �إال عندما تكون 
على م�س���توى عاٍل من �لتدريب حول كيفية ��ستخد�م طفايات �حلريق �ليدوية وكيفية 
�لتعام���ل معه���ا، وال حت���اول �إخماد �حلري���ق دون �عتبار حجم �حلري���ق �ملندلع، ومن 
�ملمكن �أن ينت�س���ر �حلريق وجتده حميطًا بك يف غ�س���ون ثو�ن قليلة، ف�سا عن ذلك 
متثل �لغاز�ت �ل�س���امة و�لدخان م�سدر� �إ�س���افيا للخطر. وعند �سكك يف �أنه ي�سعب 
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�ل�سيطرة على �حلريق يجب �إخاء �ملبني مبا�سرة بدال من حماولة �إخماد �حلريق.
�أخم���د �لنري�ن �ملندلعة يف �الأدو�ت �ل�س���غرية من خ���ال تغطيتها، وال حتاول �لتقاط 	 

�حلاويات �مل�ستعلة. 
حاول �إخماد �لنري�ن �مل�س���تعلة �س���غرية �حلجم مبا يف ذلك �ملو�د �ملتفاعلة و�ملركبات 	 

�لكيميائية �مل�ساعدة على �ال�ستعال مثل �ملغن�سيوم و�لبوتا�سيوم و�ل�سوديوم وذلك من 
خال ��س���تخد�م �لطفايات من �أنو�ع منا�س���بة �أو من خال تغطي���ة �حلريق بالرمال 
�جلاف���ة، ويف ح���ال �حتو�ء �حلري���ق على مذيب���ات �أو مو�د متفجرة يجب ��س���تخد�م 

تقنيات خا�سة ملكافحة �حلريق من قبل �أ�سخا�ص متخ�س�سني.
يف ح���ال �ن���دالع حريق كبري ال ميكن �ل�س���يطرة عليه ، يرجى �س���رورة �إخاء �ملخترب 	 

وتن�س���يط �أقرب جهاز �إنذ�ر. وعند و�سول فريق مكافحة �حلريق يرجى �إباغهم عن 
�ملو�د �لكيميائية و �خلطرة �ملوجودة يف �ملخترب.

يف حال �ندالع �لنري�ن يف �ملاب�ص �لتي يرتديها �أيٌّ من �لعاملني د�خل �ملخترب عليك �أن 	 
تاأخذه مبا�سرة �ىل مر�سات �ل�سامة كما ميكن ��ستخد�م �لبطانيات �ملقاومة للحريق 
غري �أنها متث���ل �حلل �الأخري وذلك الأنها عندما تغطي �لنري�ن فاإنها ال تخف�ص درجة 
�حلر�رة مما �سيزيد من �آثار �حلريق. يجب �لتخل�ص على وجه �ل�سرعة من �ملاب�ص 
�مللوثة باملو�د �لكيميائية كما يرجى لف �ل�س���خ�ص �مل�س���اب باحلروق بعد ��س���تخد�م 
مر�سات �ل�سامة ببطانية من �أجل جتنب �ل�سدمات و�أن يح�سل على �لعناية �لطبية 

باأق�سى �سرعة ممكنة.

ق. الإجراءات الحرتازية الواجب اتباعها للحد من التعر�ض للمواد الكيميائية 
عالية ال�صمية: 

حتدد �ملمار�سات �ملدونة �أدناه �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �ل�سرورية �لو�جب �تباعها عند �لتعامل 
مع �ملو�د �لكيميائية �سديدة �ل�سمية:

�س���رورة �إجر�ء �لتجارب �لكيميائية �لتي ت�س���تمل على مو�د كيميائية عالية �ل�س���مية . 1
و�لتي ينتج عنها غبار �أو غاز�ت �أو هباء جوي د�خل غرفة �سفط �لغاز�ت �أو ��ستخد�م 

و�سائل �حتو�ء �أخرى �أكرث ماءمة.
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من �ل�س���روري فح�ص �أغطية �الأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لتجربة قبل �ل�سروع يف �لتجربة . 2
وذلك للتاأكد من مدى �ساحيتها الإجر�ء �لتجارب ب�سامة، ويف حال ��ستمر�ر �لتجربة 
لف���رتة زمنية طويل���ة يجب �إعادة فح����ص �الأغطية مرة كل ثاثة �أ�س���هر ويجب تزويد 
�الأغطية باأجهزة لتتبع �لتدفق حيث يت�س���ح من خال �ملوؤثر�ت �ل�س���معية �أو �ل�سوتية 
درج���ة �أد�ء تلك �الأجهزة، وعند ��س���تخد�م �ملو�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�س���مية بد�خل 
�س���ندوق �لقفاز�ت �ملخربي يجب ت�سغيل �ل�سندوق حتت �ل�سغط �ل�سالب، وكما يجب 
فح�ص مدى كفاءة وماءمة �لقفاز�ت قبل �ال�س���تخد�م، و�سرورة �لو�سع يف �حل�سبان 
نتائج مركبات كيميائية عالية �ل�سمية �أثناء �إجر�ء �لتجربة، ويف حال تكوُّن غبار �أو هباء 

جوي يرجى ��ستخد�م فاتر تنقية عالية قبل تفريغ ذلك �لغبار �إىل �لهو�ء �خلارجي.
مينع ��ستخد�م �الأغطية كاأد�ة للتخل�ص من �الأجهزة �لتالفة.. 3
�س���رورة �رتد�ء �لقفاز�ت عند �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �ل�س���ائلة عالية �ل�س���مية. . 4

كما يجب �نتقاء �لقفاز�ت ب�سورة جيدة و�أنها �سد �ملو�د �لكيميائية و�أنها ذ�ت �سمك 
مائم يحول دون حدوث �لت�سرب.

�سرورة �رتد�ء و�قي �لعيون و�لوجه ملنع عمليات �لبلع و�ال�ستن�ساق و�مت�سا�ص �جللد . 5
الأي مو�د �سامة. كما ين�سح بارتد�ء دروع و�قية للوجه و�أجهزة تنف�ص ��سطناعي عند 

�لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �ملتو�لد عنها هباء جوي �أو غبار �أو غاز�ت.
�سرورة عزل �ملعد�ت �مل�ستخدمة يف �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية عالية �ل�سمية مبناأى . 6

عن بيئة �ملخترب �لعامة، ويجب تهوية �ملخترب من خال م�س���خات �س���فط تعمل على 
�سحب �ملو�د �ملنبعثة من تلك �ملو�د �لكيميائية �سديدة �خلطورة.

�س���رورة �حلفاظ عل���ى �لنظافة �ل�سخ�س���ية للعاملني يف �ملخترب خا�س���ة يف �الأماكن . 7
�لتي يتم من خالها �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�س���مية، فمبا�س���رة عقب 
��س���تخد�مهم للمو�د �لكيميائية يج���ب على طاقم �لعاملني يف �ملخترب غ�س���ل �أيديهم 
ووجوههم ورقابهم و�أذرعهم كما يحظر بتاتا �لتخل�ص من و�سائل �لوقاية �ل�سخ�سية 
مثل �لقفاز�ت �مللوثة باملو�د �لكيميائية �إال عقب تنظيفها ب�س���ورة كاملة من �مللوثات، 
كما يجب �ختيار �الأدو�ت �لتي ي�س���هل تنظفيها كما يجب تنظيف �الأ�س���طح من جميع 
�لرو��س���ب �لكيميائية �أو �أن يتم تغطيتها بو�س���ائل وقائية و�لت���ي ميكن �لتخل�ص منها 

عقب �نتهاء �لتجربة �لكيميائية.
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يج���ب تو�فر خطة نقل جي���دة جلميع �ملو�د �لكيميائية �ل�س���امة، و يجب عدم �لتعامل . 8
م���ع تلك �ملو�د خارج ح���دود �ملخترب �أو خارج حدود �لنطاق �ملخ�س����ص لذلك، وعند 
نقل هذه �ملو�د يجب على من يقومون بعملية �لنقل �رتد�ء �ملاب�ص �ل�سخ�سية �لو�قية 

�ملائمة و�أن تكون حاويات �ل�سحن مائمة لنقل تلك �لنوعية من �ملو�د �لكيميائية.

ل. التعامل مع املواد �صديدة ال�صمية:
يجب على �الأ�س���خا�ص �لذين يتعاملون مع �ملو�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�س���مية �أن يلمو� ب�س���كل 
جيد بجميع �الإر�ساد�ت و�لتعليمات �خلا�سة بالتعامل �الآمن مع �ملو�د �لكيميائية د�خل �ملخترب�ت، 
�إ�س���افة �إىل ذلك يجب ح�س���ولهم على �لتدريب �لكايف و�ملهار�ت �لكافية �لتي متكنهم من �أد�ء 

�أعمالهم ب�سورة �آمنة د�خل �ملخترب.
غري �أن تلك �الإر�س���اد�ت مبفردها غري كافية لتوفري �ل�س���امة �س���د �ملو�د �لكيميائية �سديدة 
�ل�سمية خا�سة عندما تندمج تلك �ملو�د مع مو�د �أخرى �أثناء �إجر�ء �لتجارب �لكيميائية حيث من 
�ملمكن �أن تتو�لد عنها مو�د كيميائية �س���ديدة �خلطورة، لذ� يجب تكوين خطوط وقائية متعددة 
الأجل حتجيم مقد�ر �ملخاطر �لتي ميكن �أن تنتج عن �لتعامل مع تلك �ملو�د. وكما �أو�سحنا �سابقًا 
ف���اإن م���ن �أبجديات �لوقاية من �ملو�د عالية �ل�س���مية �أن نخطط للتجارب ب�س���ورة جيدة و�أن نعي 
�ملخاط���ر �لكامنة يف تلك �ملو�د ومدى �ملخاطر �لناجمة عن �لتعر����ص لها �أثناء �الإعد�د للتجربة 
وكيفي���ة �لوقاية منه���ا و�أن نختار �الإجر�ء�ت �لوقائية �الأخرى �لت���ي حتجم �أو حتول دون �لتعر�ص 
لتل���ك �الأخطار، و�أن نر�جع جميع خطو�ت و�إجر�ء�ت �لطو�رئ حتى نتمكن من �لتعامل مع ما هو 

غري متوقع من خماطر ب�سورة �سحيحة و�سكل مائم.
كم���ا يج���ب �أن يتم �لتخطيط لكل جترب���ة كيميائية على حدة ومبناأى ع���ن �لتجارب �الأخرى. 
�إ�سافة �إىل ذلك ينبغي للمخطط �ملتمر�ص �أن يعتمد على قائمة و�حدة للمو�د �لكيميائية �ل�سامة 
من �أجل حتديد م�ستوي �خلطورة ففي ظل بع�ص �لظروف ميكن للعديد من �ملو�د �لكيميائية �لتي 

ال ت�ستملها تلك �لقائمة �أن تتفاعل وتكون مركبات كيمائية �سديدة �ل�سمية. 
وعل���ى وجه �لعموم ف���اإن �الإجر�ء�ت �ملذكورة يف ه���ذ� �لدليل متثل �حل���د �الأدنى من �ملعايري 
�لازم���ة للوقاية من �ملو�د �لكيميائية �خلطرة د�خل �ملخترب�ت، ويجب �أن ت�س���بح مبثابة �إحدى 
ممار�سات �لعمل �لتي يتبعها �لعاملون يف �ملخترب�ت وعلى �لرغم من �أهمية جتنب �لعمل �لفردي 
د�خل �ملخترب�ت فيو�س���ى بوجود �أكرث من �سخ�ص عند �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية �خلطرة كما 
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يجب على جميع �الأ�سخا�ص �لذين يح�سرون �لتجارب �الإملام بكافة �ملخاطر �ملتوقعة و�لتي ميكن 
حدوثها جر�ء �لتجربة �لكيميائية. 

يجب تطبيق و�س���ائل �لتحكم �لهند�س���ية من �أجل حتجيم �إمكاني���ة �لتعر�ص للمو�د �خلطرة، 
و��س���تخد�م و�سائل �لوقاية �ل�سخ�س���ية �جليدة و�لتي بدورها تقي �ليدين و�لذر�عني و�لوجه من 
�لتعر�ص للمو�د �خلطرة، كما يجب �الهتمام بنظافة �ملخترب وتنظيمه وترتيبه ب�س���كل جيد خللق 
بيئة عمل �آمنة، ويجب �لتقيد ب�س���روط �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يف بيئات �لعمل خا�س���ة عند 
�لتعام���ل مع مو�د كيميائية خطرة و�س���امة، ف�س���ا ع���ن ذلك يعد من �حلكمة تقلي���ل كمية �ملو�د 
�لكيميائي���ة د�خل �ملخترب�ت ولكن ذل���ك ال ينطبق على �ملو�د �لكيميائي���ة �خلطرة ذ�ت �لطبيعة 
�ل�سامة، حيث ال تتوقف �خلطورة على �لكمية ولكن على نوعية �ملو�د �مل�ستخدمة مما يجعل تطبيق 
�س���روط �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية مطلبا هاما الأجل حتقيق �ل�سامة و�ل�س���حة �ملهنية يف بيئة 

�لعمل، و�إن و�سع خطط طو�رئ جيدة و�لتدريب �جليد للعاملني يف �ملخترب�ت ذو �أهمية كربى.

م. ا�صرتاطات اإجراء التجار	 التي حتتوي على مواد كيمائية �صديدة اخلطورة:
قبل �ل�سروع يف �لتجربة ينبغي �سرورة �إعد�د خطة للتجربة ت�سف معايري �ل�سامة و�ل�سحة 
�ملهنية �الإ�سافية �لتي �سيتم ��ستخد�مها يف جميع مر�حل �لتجربة �بتد�ء من طلب �ملو�د �لكيميائية 

�لازمة وحتى �لتخل�ص �الآمن من �ملو�د �لكيميائية �مل�ستخدمة يف �لتجربة. 
مع �أهمية تدوين كميات �ملو�د �لكيميائية �مل�س���تخدمة يف �لتجربة و�أي�س���ا �أ�س���ماء �مل�ساركني 
يف �إعد�د �لتجارب يف �أحد �س���جات �ملخترب، وتو�س���ح عملية �لتخطيط �أن �ملتابعة و�ملر�قبة من 
بني �خلطو�ت �لهامة ل�سمان �سامة حتقيق �لتجربة مع �ملحافظة على �سامة و�سحة �لعاملني، 
وتتخذ هذه �الإجر�ء�ت �الإ�س���افية عندما يكون هناك �حتمال �أن تتعدى م�س���تويات �لتعر�ص تلك 

�مل�ستويات �لتي ت�سمح بها �الأو�سا.
من �ل�سروري �أن يت�سم �الأ�سخا�ص �لذين يجرون �لتجارب مبقدرة على �لتعرف على �أعر��ص 
وعام���ات �لتعر�ص �حل���اد و�ملزمن للمو�د كيميائية مبا يف ذل���ك �الأعر��ص �لتي تظهر بعد فرتة 
زمنية، كما يجب �إيجاد خط مفتوح مع �أخ�سائي �لرعاية �لطبية �ملهنية وذلك من �أجل ��ست�سارته 

فيما يتعلق ب�سحة �لعاملني باملخترب�ت و�أن فح�سهم �لطبي �سليم.
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و. املناطق املحددة:
يجب حتديد مناطق حمددة بعينها د�خل �ملخترب لعر�ص جميع خطو�ت �لتجارب �لتي ت�ستمل 
على مو�د �سمية �سديدة �خلطورة مبا يف ذلك نقل تلك �ملو�د وتخزينها يف �أوعية د�خل �ملخترب�ت. 
هذه �ملنطقة و�لتي رمبا تتمثل يف خز�نات �ملخترب�ت �لكيميائية �أو �سناديق مغلفة �أو �أي مكان �آخر 

د�خل �ملخترب يجب �أن تكون معلومة للجميع من يعملون يف �ملخترب.
كما يجب و�س���ع عامات �إر�سادية لتو�س���ح �أن تلك �ملنطقة خم�س�سة لذلك �لغر�ص. ف�سا 
عن ذلك من �ل�س���روري و�س���ع مل�سقات على باب �ملخترب يو�سح �خل�س���ائ�ص �لكيميائية لتلك 

�ملو�د �لكيميائية.

ي. التحكم يف دخول املختربات:
�س���رورة �لتحكم يف منافذ �ملخترب�ت �لتي حتتوي على مو�د كيميائية �س���ديدة �ل�س���مية حيث 
ي�س���مح بدخول �لعاملني �مل�س���رح لهم بالدخول و�للذين يتمتعون مب�س���توي تدريب عال يتيح لهم 
�لتعامل مع تلك �ملو�د �لكيميائية ب�س���ورة �آمنة، ويتطلب ذل���ك �إعد�د �إجر�ء�ت �إد�رية وتنظيمية 

حتول دون دخول �ملخترب لاأ�سخا�ص �لغري م�سرح لهم بالدخول. 
يج���ب �أن تظ���ل �أبو�ب �ملخترب مغلق���ة من �أجل منع دخ���ول �الأ�س���خا�ص �إىل �الأماكن �ملحظور 
دخولهم �إليها، غري �أنه من �ل�س���روري �أن ال حتول �إجر�ء�ت �ل�س���امة �ملتخذة على عدم �إن�س���اء 
خم���ارج ط���و�رئ، كما يج���ب �إعد�د ترتيبات خا�س���ة من �أج���ل حتديد كيفية �لتعام���ل مع حاالت 

�لطو�رئ، مبا يف ذلك ما بعد فرت�ت �لعمل �لر�سمية.
يج���ب �لتاأكد من �إغ���اق �لثاجات و�ملجم���د�ت و�أماكن �لتخزين �الأخ���رى وذلك من خال 
��ستخد�م �الأقفال، كما يجب �الحتفاظ ب�سجات حتتوي �أ�سماء �الأ�سخا�ص �مل�سموح لهم بالدخول 

وتاأكد من ��سرتجاع �ملفاتيح ويجب عليك تغيري �الأقفال من فرتة �إىل فرتة �أخرى.
يجب �الحتفاظ ب�س���جات تف�سيلية عن �ملو�د �لكيميائية �س���ديدة �ل�سمية، كما يجب تدوين 
جميع �ملعلومات �خلا�سة بكمية ومو�قع و�الأ�سخا�ص �مل�سوؤولني عن طلب �ملو�د �لكيميائية و�إجر�ء 
�لتجارب عليها و�لدخول �إليها ونقلها وتوزيعها و�لتخل�ص منها، كما يجب حتديث تلك �ل�سجات 

ب�سفه �سنوية.
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فيم���ا يتعل���ق بالتجارب طويل���ة �الأمد �ملحتوي���ة على مو�د كيميائية �س���ديدة �ل�س���مية و�لتي ال 
تتطلب �أ�س���خا�ص حل�س���ور �لتجربة لذلك فيمك���ن تاأمني �ملخترب من �لدخول من قبل �أ�س���خا�ص 
غري متخ�س�س���ني، ف�س���ا عن ذلك يجب �أن حتتوي تلك �ملخترب�ت على و�سائل غلق ذ�تية حيث 
تعمل على توقف �لتجربة من خال ممر�ت �لت�س���خني �أو من خال �سمامات �الأمان، حيث توؤدي 
وظيفتها عند �أي طارئ، وت�سمم و�سائل �لغلق �لذ�تية بطريق حتول دون تطور �مل�سكات �خلا�سة 

بالتجارب وتعمل على بقاء �لتجارب يف �ملعدل �الأمن و�ل�سامة �لازم. 
باالإ�س���افة �إىل ذلك يجب تو�فر �أدو�ت �لوقاية مثل جهاز �الإنذ�ر وال ي�س���مح لطاقم �حلر��سة 
�لغري مدرب بدخول غرف �لتجارب �لتي ت�س���تمل على مو�د كيميائية �س���ديدة �خلطورة. كما �أن 
�لعامات �لتحذيرية �ملل�س���قة على �الأبو�ب �ملغلقة يجب �أن تدون �أ�س���ماء �الأ�سخا�ص �ملخت�سني 

�لذين ميكن �الت�سال بهم يف حال �سماع �أ�سو�ت جهاز �الإنذ�ر د�خل �ملخترب.
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ال�صوؤالم
الإجابة

لنعم
هل تغ�سل يديك قبل مغادرة �ملخترب؟1

هل ترتدي �لزي �ملنا�سب د�خل �ملخترب )معطف �ملخترب، نظار�ت حماية �لعيون، 2
�لقفز�ت، �حلذ�ء(؟

هل �لعامات �لتحذيرية للمخاطر و�أرقام �لطو�رئ معلنة يف مكان و��سح على 3
باب �ملخترب؟

هل ح�سلت على تدريب ملعرفة مكونات بطاقة �سامة �ملو�د4
هل جميع �لعلب و�حلاويات يف �ملخترب يوجد عليها بطاقة بيانات �ل�سامة؟5

هل ت�ستطيع �حل�سول ب�سهولة على بطاقة بيانات �ل�سامة للمو�د �لكيميائية يف 6
خمتربك؟

هل �ملو�د �لكيميائية و�خلطرة يف خمتربك خمزنة ب�سكل �سحيح؟7
هل ُتلم مبعايري و��سرت�طات �لتعامل �ل�سليم مع �ملو�د �خلطرة يف خمتربك؟8

هل يتوفر يف خمتربك و�سائل �لوقاية )د�ص �لغ�سيل، د�ص غ�سيل �لعيون، غرفة 9
�سفط �لغاز�ت، وغريها( ومو�سح بجو�رها يف مكان بارز تعليمات ��ستخد�مها؟

هل ح�سلت على تدريب للتعامل مع حو�دث �ملو�د �لكيميائية و�ملو�د �خلطرة يف 1٠
خمتربك؟

هل ح�سلت على تدريب حول ��سرت�طات تخزين �ملو�د �لكيميائية و�خلطرة؟11

يف 12 جيد  ب�سكل  تعمل  �لهند�سية  �خلطر  م�سادر  يف  �لتحكم  و�سائل  جميع  هل 
خمتربك؟

هل تعلم �أين يحفظ دليل �إجر�ء�ت ت�سغيل خمتربك، وتعلم كيف ت�ستخدمه؟13

هل ُتلم ب�سكل كامل باأنظمة و�إجر�ء�ت نظام �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف 14
خمتربك؟

يف حال �الإجابة با على �أحد هذه �الأ�سئلة، ناأمل قر�ءة هذ� �لدليل بدقة، وميكنك �لتو��سل مع 	•
�إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية ملزيد من �ملعلومات.



56

الف�صل الثاين
نظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

املراجعة
�الأه���د�ف 	• حتقي���ق  مر�قب���ة 

�لرئي�سية و�لفرعية
موؤ�سر�ت قيا�ص �الأد�ء	•
با�س���تخد�م 	• �ملر�جع���ة  نظ���ام 

�ملخرجات.

التحكم
1اإدارة م�صادر اخلطر1

�ل�س���امة 	• ��س���رت�طات  حتديد 
�لهند�س���ية  �ملهني���ة  و�ل�س���حة 

للمباين
تقييم جاهزية �ملقر عند �سر�ء 	•

�ملو�د و�لتجهيز�ت
�سجل �ملخاطر، حتليل م�سادر 	•

�خلطر �لوظيفية
حتديد وتوفري و�س���ائل �لوقاية 	•

�ل�سخ�سية
�ملخرجات.	•

املراقبة والتقييم
�لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي.	•
�الإجر�ء�ت �لت�سحيحية.	•
تقارير �الأد�ء.	•

التخطيط
ب�����ن�����اء وت����ط����ب����ي����ق �خل���ط���ة 	•

�ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل��ل�����س��ام��ة 
و�ل�سحة �ملهنية

اللتزامات
و�ل�س���حة 	• �ل�س���امة  �سيا�س���ة 

�ملهنية.
�الأهد�ف �لرئي�سية و�لفرعية.	•
�مل�سئوليات و�لو�جبات.	•
موؤ�سر�ت �الأد�ء �لرئي�سية.	•

دعم �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت	•
�أ�سكال / قو�ئم �ملر�جعة	•
�ملبادئ �لتوجيهية	•

خطة �سري �لعمل	•
�لتغذية �لر�جعة	•
يف 	• �خلط���ر  م�س���ادر  حتدي���د 

بيئية �لعمل
�إد�رة �ملخاطر يف بيئة �لعمل 	•
�لتدريب	•
�لتكامل مع �جلهات �الأخرى	•

املدخالت
�الأعمال و�لعمليات	•
�لتقييم �لد�خلي و�خلارجي	•
حتليل �لفجوة	•
حتلي���ل 	• �خلط���ر/  م�س���ادر 

�مكانية وقوع �حلو�دث
�لت�س���ريعية 	• �ملتطلب���ات 

و�لتنظيمية

نظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية

ال�صكل رقم )3(: يبني مراحل نظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية

اإدارة احلوادث 
والإ�صابات

اللتزامات
التخطيط

التحكم
املراقبة والتقييم

املراجعة

التحقيق

معاجلة امل�صببات
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الفصل الثالث

إدارة المخاطر في بيئة العمل
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3-5  �ملل�سقات 
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3-6  �الأثار �ل�سامة للمو�د �لكيميائية 
�مل�ستخدمة يف �ملخترب�ت

�لفهر�ص



113مقدمة:

 ت�سعى جميع �ملنظمات باختاف �أنو�عها و�أحجامها �إىل �حلد من �ملخاطر يف بيئتها �لعملية 
و�ملجتمعي���ة، ملا لذلك من رفع مل�س���توى كفاءتها �الإنتاجية و�خلدمية، لذلك ت�س���عى �جلامعة �إىل 
�حلد من �ملخاطر �لتي يتعر�ص لها من�س���وبيها يف بيئة �لعمل ،ولتحقيق ذلك تعمل جميع جهاتها 
يف تناغ���م وتع���اون الأجل خلق بيئة تعليمية �آمنة و�لتاأكد من �أن �ملخاطر قد مت حتديدها وتقييمها 
ب�سورة �سحيحة، و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لوقائية �لازمة الإلغائها �أو �حلد منها قبل �ل�سروع يف �إجناز 
�الأعمال، وتعد عملية تقييم �ملخاطر �ملحتملة وحتليل م�سادر �خلطر �لناجمة عن ��ستخد�م  �ملو�د 
�خلطرة )كيميائية – ميكروبية – م�س���عة( يف بيئة �لعمل �أحد �أهم �لعنا�س���ر �الأ�سا�سية الإجناز 
�الأعمال و�لتخطيط لتنفيذ �لعمليات �ليومية يف �جلامعة، ويقع عبء �مل�سوؤولية �الأ�سا�سية للتقييم 
�ل�س���ليم للمخاطر على كاهل �ل�س���خ�ص �لذي يقوم باأد�ء �لعمل غري �أن ذلك ال يعفي �مل�س���رفني 
وم�س���ئويل �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية من م�سوؤوليتهم بامل�ساركة يف عملية تقييم �ملخاطر، وتقدمي 
�لدعم و�الإر�س���اد جلميع �لعاملني، ومبعنى �آخر يجب �أن تتويل �لكو�در �لب�س���رية �ملدربة �لعاملة 
يف �جلامعة مهمة �لتقييم �لفعلي للمخاطر وحتليل م�س���ادر �خلطر، على �أن تتم حتت �إ�س���ر�ف 
ومر�جعة م�س���ريف مو�قع �لعمل، باالإ�س���افة �إىل ذلك يتوىل �مل�سرف م�سوؤولية �لتاأكد من �أن جميع 
�الأفر�د �مل�سرتكني يف �لعمل على در�ية وفهم بعملية �لتقييم. وكذلك يجب على �مل�سرفني �حلر�ص 
على �أن يكون جميع �لعاملني يف نطاقهم �الإد�ري قد ح�سلو� على تدريب كايف الإد�ء �لعمل �ملوكل 

�إليهم، ومهار�ت ومعارف حتديد و�إد�رة �ملخاطر �لازمة لتخطيط و�إجناز �الأعمال.
باالإ�سافة �إىل ذلك ميكن ��ست�سارة �ملخت�سني يف �إد�رة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و�لبيئة، من 
�أجل �إ�سد�ء �لن�سح للعاملني وم�سرفيهم عن كيفية تقييم و�إد�رة �ملخاطر، وفقا ملتطلبات �للو�ئح 

و�لتنظيمات �ملعتمدة من �جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص.
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113 اإدارة املخاطر:

يف نظام �إد�رة �ملخاطر م�س���طلح م�س���در �خلطر )Hazard( يق�س���د به حالة �أو موقف �أو 
ت�سرف يحتمل �أن يوؤدي �إىل �إحلاق �الإ�سابة باالإن�سان �أو تدهور �سحته �أو بهما معن، �و �الإ�سر�ر 
بالبيئ���ة �ملادي���ة. �أما �خلطر )Risk( فه���و مزيج من �حتمالية حدوث موق���ف حمفوف باملخاطر 
ودرجة حدة �الإ�س���ابة �أو تدهور �ل�س���حة �أو �ل�س���رر �لتي قد يت�س���بب بها هذ� �ملوقف. و�ملر�ص 
�ملهن���ي )ill health( ه���و حالة حمددة ت�س���ر بالبدن �أو �لعقل يت�س���بب به���ا �أو يزيد من حدتها 
ن�س���اط �لعم���ل �أو �ملو�قف �ملرتبطة به. تقييم �ملخاط���ر )Risk assessment( هي عملية تقييم 
�خلط���ورة �لتي تت�س���بب فيها �ملخاطر مع �أخذ دقة �أنظمة �لرقاب���ة بعني �العتبار وحتديد ما �أذ� 
كانت �خلطورة �أمرً� مقبوال �أو غري مقبول، �أو هي عملية من�س���قة وخمطط لها بخطو�ت يتم من 
خاله���ا معرف���ة �ملخاطر و�إمكانية حدوثها وتنق�س���م �إىل عدد من �خلط���و�ت و�ملهام. ويجب �أن 
يكون تقييم �ملخاطر ومو�جهتها جزءً� من دورة مت�سلة ال تقت�سر فقط على فرتة حمددة زمنيًا 

�أو ت�سمل حالة معينة، بل يجب �أن تكون مت�سلة وموجهة لكل �الحتماالت. 

وكم���ا ورد يف تقري���ر �لي���وم �لعاملي لل�س���امة و�ل�س���حة �ملهني���ة للعام 2٠11م ب���اأن �لغر�ص 
�الأ�سا�س���ي من �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية يتلخ����ص يف �إد�رة �ملخاطر �ملهني���ة. لذلك، البد من 
حتديد م�س���ادر �خلطر وتقييم م�ستوى �خلطر �لناجت منها، لتحديد �ل�سرر �ملتوقع �لذي ميكن 
�أن يتعر����ص له �لعاملني �أو �لبيئة �ملادية، وليتم �تخاذ �إجر�ء�ت حتكم يف م�س���ادر �خلطر ذ�ت 
كفاءة عالية. ولتب�سيط عملية �إد�رة �ملخاطر و�سعت وحدة �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية يف �ململكة 

�ملتحدة �أ�سلوب �خلطو�ت �خلما�سية لتقييم �ملخاطر و�ملتمثلة يف:

• اخلطوة الأوىل: حتديد م�سادر �خلطر.	

• اخلطوة الثانية: حتديد �الأفر�د �ملعر�سني للمخاطر وكيفية تعر�سهم لها.	

• اخلطوة الثالثة: تقييم �ملخاطر وحتديد �أ�ساليب �لوقاية �ملنا�سبة.	

• اخلطوة الرابعة: تنفيذها �أ�ساليب �لوقاية وت�سجيل �لنتائج.	

• اخلطوة اخلام�صة: مر�جعة �لتقييم. و�إذ� لزم �الأمر يتم حتديثه.	
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 )MSDS( :313 بطاقة معلومات ال�صالمة للمادة الكيميائية

يف �أو�ئل عام 1991 �أ�س���درت )OSHA( �ملو��سفة �لقيا�سية )CFR 1910.1200 29( و�لتي 
 )OSHA( تتعل���ق باملخاط���ر �لكيميائية �ملحتمل حدوثه���ا يف �ملخترب�ت، و�متد�د� لذل���ك �أعدت
كتيبا يتناول كافة و�س���ائل �لوقاية �ل�سخ�س���ية للعاملني يف �ملخترب�ت جر�ء تعر�س���هم للمخاطر 
�لكيميائية. »وفر�س���ت �س���رورة �إمل���ام �لعاملني يف �ملخت���رب�ت مبحتوى ذل���ك �لكتيب كما يجب 
�أن يكون متاحا لهم ب�س���هولة«، وي�س���تمل ذلك �لكتيب على �إجر�ء�ت �لت�س���غيل �لقيا�سية �ملتعلقة 
بالتعامل مع بع�ص �ملو�د �لكيمائية �ملحددة ، غري �أن معظم �لكتيبات ال تقدم �سوى معلومات عامه 
ع���ن كيفية �لتعامل م���ع �ملو�د �لكيميائية، �أما فيما يتعلق بالتخطي���ط للتجارب فاإن ذلك يتطلب 
من �لعاملني يف �ملخترب�ت ��ست�س���ارة م�سادر معلومات �إ�س���افية تتعلق باخل�سائ�ص �لكيميائية 
للمو�د �لتي �س���يتم �إجر�ء �لتج���ارب عليها يف �ملخترب�ت، وتتطلب �لعدي���د من �ملخترب�ت توثيق 

�أنو�ع حمددة من �ملخاطر وكيفية مر�قبتها من �أجل �إجر�ء �لتجارب �ملقرتحة.
يتمثل �مل�ستخدمون �لرئي�سيون لبطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د يف �لفئات �لتالية: حمرتيف 
�ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية و�مل�سوؤولني عن حتديد ممار�سات �لعمل �الآمنة و�أفر�د �لطاقم �لطبي 
�مل�س���وؤولني ع���ن مر�قبة �لرب�مج �لطبية ومعاجل���ة �لعاملني �لذين يتعر�س���ون للمو�د �لكيميائية 
 OSHA(( وف���رق �لطو�رئ مثل طاقم مكافحة �حلريق، ومع �نت�س���ار �ملعاي���ري �لدولية مثل معيار
CFR 1910.1200 29(( ومعيار خمترب�ت )OSHA()29CFR 1910.1450(، فقد �زد�د عدد 

�مل�س���تخدمني �لرئي�سيني بطاقة معلومات �ل�س���امة للمو�د )MSDS( ليت�سمن ذلك �لعاملني يف 
�ملخترب�ت �الأكادميية و�ل�سناعية، وعلى �لرغم من ذلك فلي�ست جميع بطاقة معلومات �ل�سامة 

للمو�د �ملكتوبة تلبي �حتياجات جمهور �مل�ستخدمني بكفاءة وفاعلية.
 )MSDS( وباإيجاز فمن بني م�سادر �ملعلومات �ملتاحة تظل بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د
�أف�سل م�سادر �ملعلومات لغر�ص تقييم �ملخاطر �لناجمة عن ��ستخد�م �ملو�د �لكيميائية غري �أنه 
من �ل�س���روري على �لعاملني يف �ملخترب�ت معرفة نقاط �سعف بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د 
خا�س���ة عندما تنطبق على �لعمليات �لتي جتري د�خل �ملخت���رب�ت، ويف حال عدم كفاية بطاقة 
معلومات �ل�س���امة للمو�د فيجب تو�فر �إجر�ء�ت وو�س���ائل وقاية حمددة يف �ملخترب للتحكم يف 
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متطلبات �لت�سغيل، و�أبرز نقاط �سعف بطاقة معلومات �ل�سامة للمو�د:
تتباين جودة بطاقة معلومات �ل�س���امة للم���و�د �لتي يقدمها موردي �ملو�د �لكيميائية . 1

للمخت���رب�ت، حيث تعاين بع�ص �لبطاقات من �لغمو����ص و�لتعميم �لغري مهني وعدم 
�لتنا�سق بني �الأجز�ء �لد�خلية.

ال تت�س���من �لبطاقات �سروح عن خا�س���ية �لت�سكل �لفريدة للمو�د �لكيميائية �خلطرة . 2
�ل�س���لبة: فعلى �س���بيل �ملثال فاإن بطاقة معلومات �ل�س���امة لثنائي �أك�سيد �لتيتانيوم 
)حبيب���ات �لغب���ار �ملتطاي���رة ذ�ت �الأحج���ام �ملتناهية �ل�س���غر( ال تق���دم �لبطاقات 

معلومات ذ�ت �سلة بالتاأثري �ل�سمي �لفريد لهذ� �لغبار.
�س���رورة �أن تت�س���من بطاق���ة معلومات �ل�س���امة للمو�د و�س���ف الإج���ر�ء�ت �لتحكم . 3

و�لوقاية على خمتلف �الأ�سعدة �بتد�ء من �لتجارب �ملخربية �ل�سغرية حتى �لعمليات 
�لت�س���نيعية �لكربى، لذ� فاإن هن���اك بع�ص �الإجر�ء�ت �ملبين���ة يف �لبطاقات قد تبدو 
غري �س���رورية �أو غري مائمة لاأعمال �لقائمة يف �ملخترب�ت، لذلك فمن �لتد�عيات 
�ل�س���لبية لهذه �مل�س���كلة زرع بذور �ل�سك يف مدى �س���احية �لبطاقات كو�سيلة مائمة 

للعمل د�خل �ملخترب�ت.
�أدرجت �لعديد من �لبطاقات جميع �ملخاطر �ل�سحية �ملرتبطة باملادة �لكيميائية دون . 4

تو�س���يح �أي من تلك �ملخاطر �أكرث �أهميه و�أيها �أكرث �حتمالية �حلدوث، مما نتج عنه 
�سعوبة �لتفرقة بني �أكرث �ملو�د �لكيميائية خطورة و�أقلها.

عّرف���ت )OSHA( �ملادة �خلطرة باأنها �أية مادة ُتظهر خطورة �إما حتت �لظروف �لطبيعية �أو 
�أية ظروف �أخرى متوقع���ة، وتلزم )OSHA( �لعاملني يف �ملخترب توفري بطاقات )MSDS( للمو�د 
�لكيميائية �خلطرة الأي عامل قد يحتاج �إليها، وميكن لهذه �لبطاقات �أن تكون مفيدة من �لناحية 
�لتعليمية و�لتثقيفية على �لرغم من �أن بع�س���ها قد يحتوي على معلومات ي�س���عب فهمها �أحيانا 

ب�سورة و��سحة.
ولق���د باتت بطاقة معلومات �ل�س���امة للمادة �لكيميائية �مل�س���در �الأ�سا�س���ي للمعلومات عن 
خط���ورة �ملو�د �لكيميائية، و�لتي يتم عر�س���ها وتقدميها للمتدربني م���ن �لعاملني يف �ملخترب�ت، 
مما ي�ستوجب �سرورة �حتفاظ �ملوؤ�س�سات بن�سخة من بطاقة بيانات �ل�سامة للمو�د �لتي مينحها 

موردو �ملو�د �لكيميائية �خلطرة، �أو �أي مادة خطرة �أخرى.
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يجوز �أن تكون بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د �ليكرتونية �أو ورقية طاملا كانت متاحة جلميع 
�لعامل���ني يف �ملخترب�ت، ومن �جلدير بالذكر �أنه يف حال���ة �لطو�رئ يطلب من بع�ص �ملخترب�ت 
طباعة ن�س���خ ورقية من تلك �لبطاقات، وكخطوة �أوىل يف عملية تقييم �ملخاطر، فمن �ل�سروري 
عل���ى �لك���و�در �لتي تعمل يف �ملخترب فح�ص جميع �خلطط �ملتعلق���ة بالتجارب �ملقرتحة وحتديد 
�ملو�د �لكيميائية، ومن �ل�س���روري �أي�سا فح�ص بطاقة معلومات �سامة �ملو�د فيما يتعلق باملو�د 
�لكيميائي���ة �لغ���ري ماألوفة، وتتو�فر ملفات من بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د يف كل خمترب على 
ح���ده، غري �أن���ه تتو�فر �لن�س���خة �لكاملة من بطاقة معلومات �ل�س���امة يف مرك���ز مر�قبة �ملو�د 

�ل�سامة و�خلطرة باإد�رة �لبيئة �جلامعية و�ل�سحة �ملهنية.
و لي�ص هناك �س���كل حمدد لبطاقة معلومات �س���امة �ملو�د وعلى �لرغم من ذلك فاأن �أو�س���ا 
 ،)ANSIZ 400.1( تو�س���ي با�س���تخد�م �لنموذج �لذي �أعده �ملعهد �لوطني �الأمريكي للمقايي�ص

وُتظهر �ملعلومات �ملوجودة يف بطاقة معلومات �سامة �ملو�د �لبيانات �لتالية: 

املورد)العنــوان ورقــم الهاتف( وتاريــخ اإعداد بطاقــة معلومات �صالمة . 1
املواد اأو مراجعتها:

م���ن �ل�س���روري مر�جعة بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د ب�س���ورة دورية من �أجل 
�لتاأك���د م���ن �أنها حتتوي عل���ى معلومات حمدثة، ويج���ب �أن تكون �أرق���ام �لتليفونات 
متاحة حيث ي�ستطيع �مل�ستخدمون �الت�سال باملوردين �أو مبركز مر�قبة �ملو�د �ل�سامة 
و�خلطرة باإد�رة �لبيئة �جلامعية و�ل�سحة �ملهنية، عند �ل�سرورة من �أجل �حل�سول 

على معلومات �إ�سافية تتعلق باملخاطر و�إجر�ء�ت �لطو�رئ.

املركبات الكيميائية: . 1
هذ� �جلزء يقدم معلومات تك�س���ف عن نوع ومكونات كل مركب دون �لتطرق لكل 
مكون على حده، ف�سًا عن ذلك فاإنه يحدد �ملو�د �لكيميائية ذ�ت �لطبيعة �خلطرة.

اخل�صائ�ض الكيميائية والفيزيائية:. 3
ت�س���تمل �خل�س���ائ�ص �لفيزيائية على �ملعلومات �ملتعلقة بدرج���ة �لذوبان ودرجة 

�لغليان و�لوزن �لذري.
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الأرقام )الرموز( الدولية:. 4
يف �لغال���ب يت���م ��س���تخد�م �ال�س���م �ملعروف م���ن قبل �الحت���اد �لعامل���ي للكيمياء 
�لتطبيقي���ة و�لبحتة – �الأيوباك)IUPAC( �أو �ال�س���م �ملعروف من قبل )CAS( �أو �لرمز 
�لدويل )DOT( �أو رقم �الأمم �ملتحدة )UN(، ولكن قد ي�س���تخدم �ي�سا �ال�سم �لتجاري 
�أو �ل�س���ائع �ي�سا، فمثا ��سم جايكول �الإيثيلني �أكرث قبوال من ��سم �الأيوباك: 1،2 – 

�إيثانديول.

م�صادر اخلطر الفيزيائية:. 5
يوفر هذ� �جلزء بع�ص �ملعلومات �ملرتبطة مبخاطر �ال�ستعال و�لتفاعل �لكيميائي 
و�النفجار و�س���غط �لبخ���ار ودرجة خطورة �حلريق ودرجة حر�رة �ال�س���تعال وكثافة 

�لبخار وغريها من م�سادر �خلطر �لفيزيائية.

معلومات عن املواد ال�صامة:. 6
تقدم �لعديد من بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د معلومات �ساملة وكلية عن �ملو�د 
�ل�س���امة وكذل���ك تقدم �إر�س���اد�ت عن ��س���رت�طات ومعاي���ري �ل�س���امة �ملعتمدة من 

�جلهات ذ�ت �الخت�سا�ص.

املخاطر ال�صحية:. 7
ت�س���تمل قائم���ة �ملخاط���ر �ل�س���حية عل���ى �أعر�����ص وعام���ات �لتعر����ص للمو�د 
�لكيميائية. ف�س���ا عن ذلك تو�س���ح �لطرق �الأ�سا�س���ية لدخول �ملو�د �لكيميائية �إىل 

�جل�سم.

اإجراءات التخزين واملناولة:. 8
يحت���وي على قائم���ة �الحتياطات �لو�ج���ب �تخاذها عند مناول���ة وتخزين �ملو�د 
�لكيميائي���ة، ويرك���ز على و�س���ائل �لتحكم يف م�س���ادر �خلطر، مثل و�س���ائل �لتحكم 
�لهند�س���ية ومع���د�ت �لوقاي���ة �ل�سخ�س���ية �ل�س���رورية للحماية من �لتعر����ص للمو�د 
�لكيميائية �ل�سارة، ونظر� حلقيقة �أن �سحائف بيانات �حلماية �ل�سخ�سية قد كتبت 
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من �أجل و�س���ع حلول لع���دد كبري من �إ�س���كاليات �لتعامل مع �مل���و�د �لكيميائية، فاإن 
�الإجر�ء�ت �ملو�سي بها يف هذ� �جلزء تت�سمن و�سائل حيطة �أكرث �أهمية من مثياتها 

�ملطبقة يف حميط �ملخترب�ت.

اإجراءات الطوارئ والإ�صعافات الأولية:. 2
يتناول هذ� �جلزء �لتو�سيات �ملتعلقة مبجال مكافحة �حلريق و�الإ�سعافات �الأولية 
و�خلطو�ت �لو�جب �تخاذها يف حال �س���كب �أو ت�س���رب �ملو�د �لكيميائية.مرة �أخرى 
�أود �أن �أ�سري �إىل �أن �الإجر�ء�ت �ملحددة معدة خ�سي�سا ملو�جهة �أ�سوء �حلو�دث مبا 

يت�سمن ذلك �الأحد�ث �الأ�سد خطورة من �لتي ميكن �أن حتدث يف �ملخترب�ت.

معلومات النقل:. -1
�إن بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د تهدف �إىل حل جميع �مل�سكات �ملتعلقة باملو�د 
�لكيميائية يف جميع �ملو�قف �ملمكنة، مبا يت�س���من ذلك عمليات �لت�س���نيع وحو�دث 
�لنقل وغريها من �ملو�قف �لتي تتطلب �لتعامل مع هذه �ملو�د بحذر ووفق ��سرت�طات 

�سامة حمددة.

ا�صرتاطات التخل�ض من خملفات املادة:. 11
حيث �إن بطاقة معلومات �س���امة �ملو�د توفر �ملبادئ �لتوجيهية للتخل�ص �ل�سليم 

من �ملخلفات �لناجتة عن ��ستخد�م �ملادة ح�سب �الأنظمة و�لتعليمات �ملعتمدة.

حدود ال�صقف:. 11
�ملو�د �لكيميائية �خلطرة جد� تتميز مبا يعرف با�س���م حدود �ل�س���قف باالإ�سافة 
�إىل ح���دود �لتعر����ص �مل�س���موحة PEL، و قيم حدود �لعتبة TLV حدود �ل�س���قف وهي 
�لرت�كيز باجلزء لكل مليون �أو باملليجر�م لكل مرت مكعب )ملجم/م3(، و�لتي يجب 

�أن ال يتم جتاوزها خال فرتة من �لزمن، عادة 15 دقيقة. 
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تركيب املخاليط:. 13
ت�س���مل كل �ملكون���ات �خلط���رة �ملوج���ودة برت�كيز �أعل���ى من 1%، و جمي���ع �ملو�د 

�مل�سرطنة برت�كيز �أعلى من 1.٠%.

معايري التحكم:. 14
ت�سمل قائمة ملاب�ص �لوقاية و�لقفاز�ت و�أدو�ت حماية �جلهاز �لتنف�سي، فاإن لزم 
 Glove Box لتعام���ل مع مادة ما يف خز�نة طرد �لغاز�ت �أو يف �س���ندوق �لقفاز�ت�
�أو يف نظام تهوية �إ�س���ايف فاإن مثل تلك �لتو�س���ية قد تو�سع حتت هذ� �لق�سم �أو حتت 
هذ� �لعنو�ن( الحظ هنا �أن ��س���تخد�م �أغلب �أقنعة �لتنف�ص يتطلب تدريبا و فح�س���ا 

من قبل طبيب خمت�ص(.

معلومات خطر احلريق اأو النفجار:. 15
تو�س���ح �إذ� م���ا كانت �مل���ادة �لكيميائية باخت���اف حالتها �لفيزيائية )�س���لبة - 
�س���ائلة – غازية( قابلة لا�س���تعال �أو �النفجار، ونو�جت �حرت�قها �أو �نفجارها، حيث 
�أن بع�ص �ملو�د �لكيميائية ت�س���تعل بدون وجود �س���ر�رة �أو لهب �أو �أي م�س���در ��ستعال 
�آخ���ر، ونلخ�ص فيما يلي بع����ص �خلو��ص �لفيزيائية �ملوؤثرة عل���ى �حرت�ق �أو �نفجار 

�ملو�د �لكيميائية:
درج���ة �لومي�ص: �أقل درجة حر�رة �س���در عندها �مل���ادة �لكيميائية �أبخرة تبلغ أ. 

تر�كيزها يف �لهو�ء �جلوي �حلدود �لدنيا �أن ت�ستعل باللهب.
درجة �ال�ستعال �لذ�تي: هي �أقل درجة حر�رة ت�ستعل عندها �ملادة �لكيميائية ذ�تيًا.ب. 
حدود �ال�س���تعال: جميع �ملو�د �لكيميائية �لقابلة لا�ستعال و�ملتطايرة )�لقابلة ج. 

للتبخر(، لها تر�كيز ُدنيا و ق�س���وى يف �لهو�ء، بحيث �أعلى من ذلك �أو �أدنى ال 
ميكن �أن ت�س���تعل. فحدود �ال�س���تعال هي قيم تقريبية ُيعرب عنها بن�سب حجمية 
يف �لهو�ء عند �ل�س���غط �جلوي و درجة �حلر�رة �ملحيطة، وجتدر �الإ�س���ارة هنا 
�أنه كلما ز�دت درجة �حلر�رة فاإن حدود �ال�ستعال �لدنيا تقل و حدود �ال�ستعال 
�لعليا تزد�د، و�أي�سا �لزيادة يف �ل�سغط ي�سبب يف �نخفا�ص يف حدود �ال�ستعال 

�لدنيا و زيادة يف حدود �ال�ستعال �لعليا. 
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:)LCSS( 413 ملخ�صات ال�صالمة الكيميائية للمختربات

�إن ملخ�سات �ل�سامة �لكيميائية تقدم معلومات �ملو�د �لكيميائية �مل�ستخدمة يف �ملخترب�ت، 
وه���ذه �مللخ�س���ات غ���ري هادف���ة �إىل تق���دمي معلومات �س���املة تفي بجمي���ع �ملتطلب���ات �ملعرفية 
مل�س���تخدمي �ملو�د �لكيميائية د�خل �ملخت���رب�ت �إمنا تقدم �ملعلومات �الأ�سا�س���ية �لازمة لتقييم 
�ملخاطر �ملرتبطة با�ستخد�م �أي مادة كيميائية د�خل �ملخترب�ت، يتم حفظ ملخ�سات �ل�سامة 

�لكيميائية للمخترب�ت �ملجهزة خ�سي�سا للكو�در �ملدربة �لتي تعمل يف �ملخترب�ت.
حتتوي ملخ�سات �ل�سامة �لكيميائية على معلومات عن �خل�سائ�ص �لفيزيائية و�لكيميائية 
ودرجة �ل�سمية للمادة �لكيميائية، وهذه �ملعلومات �سرورية لتقييم درجة �خلطورة �لن�سبية �لتي 
ت�س���كلها هذه �ملو�د �لكيميائية، و�أ�سف �إىل ذلك حتتوي �مللخ�سات على بع�ص �ملعلومات �لهامة 
�لت���ي تتعلق بامل���و�د وكيفية �لتعامل معها وطرق تخزينها و �لتخل����ص منها و�خلطو�ت �ملتبعة يف 

حاالت �لطو�رئ و�الإ�سعافات �الأولية و�لتي يتم عر�سها باأ�سلوب �سهل ومب�سط للكو�در �ملدربة.
م���ن �جلدير بالذكر �أنه يف حالة عدم توفر ملخ�ص �س���امة �مل���ادة �لكيميائية )LCSS( فاإن 

�خلطو�ت �لتالية �ستمكن �لعاملني باملخترب�ت من �إعد�د ملخ�ص �ل�سامة �خلا�ص بهم:
حتديد املواد الكيميائية امل�صتخدمة وظروف ا�صتخدامها: . 1

من �ل�سروري حتديد �ملو�د �لكيميائية �مل�ستخدمة يف �لتجارب وكذلك مقد�رها، 
كما يجب �س���رورة و�سع �إجابة للت�ساوؤالت �لتالية: هل �ستجري �لتجربة مرة و�حدة �أو 
هل يتم ��ستخد�م �ملركبات �لكيميائية لعدة مر�ت؟ هل �سيتم �إجر�ء �لتجربة يف معمل 
مفت���وح، �أو يف �أجه���زه مغلقة، �أو يف غرفة �س���فط �لغاز�ت؟ هل هن���اك �إمكانية تكوين 
مركب���ات كيميائي���ة جديدة �أو غ���ري معروفة �أثناء �إجر�ء �لتجرب���ة؟ هل هناك �أي من 
�مل�سرتكني يف �إجر�ء �لتجربة حامل �أو من �ملحتمل �أن ي�سبح حامل؟ هل يعاين �الأفر�د 

�مل�سرتكون يف �لتجارب من �أي ح�سا�سية �سد �أي من �ملركبات �لكيميائية �ملحددة.

م�صادر املعلومات:. 1
يج���ب عل���ى �لعامل���ني باملخت���رب�ت �س���رورة �لرج���وع �إىل ملخ�ص �س���امة �ملو�د 
�لكيميائي���ة �ملع���دة م���ن قبل �جله���ات �ملعتم���دة وذلك فيم���ا يتعلق بجمي���ع �ملركبات 
�لكيميائية �مل�س���تخدمة يف �لتجربة �ملخطط �إجر�وؤها �أو �لرجوع �إىل بطاقة معلومات 
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�ل�س���امة للمو�د يف حال عدم تو�فر ملخ�ص �س���امة �ملو�د �لكيميائية يرجي �لرجوع 
�إىل مر�جع تف�سيلية مثل باتنيك 2٠٠7 وبنغام 2٠٠1 و�خرون �أو �أي م�سادر �الأخرى 
حمكمة علميًا، ويف حال ك���ون �ملركبات �لكيميائية ذ�ت معدالت خطر كامنة مرتفعة 
وغري متوقعة، ف�سا عن ذلك يتوقف طلب �مل�ساعدة من �مل�سرفني وحمرتيف �ل�سامة 
قب���ل �لب���دء يف تقيي���م �ملخاطر عل���ى �خلربة �ملهني���ة للعاملني يف �ملخت���رب�ت ودرجة 

�خلطورة �ملتوقعة عند �إجر�ء �لتجربة.

تقييم نوع ال�صمية: . 3
�سرورة ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات �سالفة �لذكر �أو �أي م�سادر موثوقة من �أجل 
حتديد نوع �ل�س���موم �ملرتبطة بكل مركب كيميائي على حدة، ومن �ل�سروري �الإجابة 
عن �لت�ساوؤالت �لتالية: هل �أي من �ملركبات �لكيميائية �مل�ستخدمة يحتوي على درجة 
عالية من �ل�س���مية؟ هل �أي من �ملركبات �لكيميائية �مل�س���تخدمة يت�س���ف باأنه عامل 
حتفي���ز كيميائي؟ هل هناك �إمكانية �لتعر�ص ملو�د م�س���رطنة؟ كما يجب �لرجوع �إىل 
م�سادر علمية موثوقة �أو �الت�سال مبركز مر�قبة �ملو�د �ل�سامة و�خلطرة باإد�رة �لبيئة 

�جلامعية و�ل�سحة �ملهنية.

حتديد طرق التعر�ض للمركبات الكيميائية: . 4
�س���رورة حتديد �لط���رق �ملحتملة للتعر�ص الأخطار كل م���ادة كيميائية على حده، 
و�ل���ذي يعتمد على �إجابة �لت�س���اوؤالت �لتالي���ة: هل كمية �لغ���از�ت �لكيميائية �أو �ملو�د 
�لكيميائية �ملتطايرة كافية لت�س���بح م�س���در� للخط���ر عند ��ستن�س���اقها؟ و�إذ� كانت 
�ملركب���ات �لكيميائية �س���ائلة فهل من �ملمكن �مت�سا�س���ها من خ���ال �جللد؟ هل من 
�ملمكن �أن توؤدي �لتجارب �لكيميائية �إىل تكوين رذ�ذ متطاير؟ هل تت�س���من �لتجربة 

خماطر �بتاع �أو �مت�سا�ص مركبات كيميائية ب�سورة غري متعمدة.

تقييم املعلومات الكمية بخ�صو�ض درجة �صمية املركبات الكيميائية: . 5
�سرورة ��ست�سارة م�سادر �ملعلومات الأجل حتديد �جلرعة �ملميتة.
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اختيــار و�صائــل الوقايــة ال�صليمــة لتقليــل فر�ــض التعر�ــض للمركبات . 6
الكيميائية: 

يج���ب تطبيق �ملمار�س���ات �لوقائية �جليدة عند �لتعامل م���ع �ملركبات �لكيميائية 
د�خ���ل �ملخت���رب�ت، باالإ�س���افة �إىل ذلك �س���رورة حتديد �س���و�ء كان���ت �أي من �ملو�د 
�لكيميائي���ة �مل�س���تخدمة م�س���نفة على �أنها �س���ديدة �خلطورة، نظ���رً� الرتفاع درجة 
�س���ميتها �أو كونه���ا م���و�د م�س���رطنة �أو ينتج عن تفاعاته���ا �لكيميائية مو�د �س���امة، 
ويج���ب تقدير �إجم���ايل مقد�ر �ملركب �لكيميائي �مل�س���تخدم ومع���دل �لتكر�ر �ملتوقع 
لا�س���تخد�م وطرق �لتعر�ص للمو�د �لكيميائية وظروف �ال�س���تخد�م �ملحيطة، ومن 
�ل�س���روري ��س���تخد�م تلك �ملعلومات من �أجل حتديد �ذ� كان �س���حيحا �ن ن�ستخدم 
�إجر�ء�ت وقاية ��س���افية للتعامل مع �مل���و�د �لكيميائية �لتي حتتوي على درجة عالية 
من �ل�سمية، وهل من �لازم ��ست�سارة خمت�سني يف جمال �ل�سامة و�ل�سحة �ملهنية.

الوقاية من املواد امل�صرطنة: . 7
�سرورة ماحظة عامات و�أعر��ص �لتعر�ص للمركبات �لكيميائية �مل�ستخدمة يف 
�لتجارب. ويجب �تخ���اذ �الإجر�ء�ت �ملائمة يف حالة �لتعر�ص للمركبات �لكيميائية 
�أو عن���د حدوث ت�س���رب الأي م���ن تلك �ملركب���ات مبا يف ذل���ك �الإ�س���عافات �الأولية �أو 

�إجر�ء�ت �الحتو�ء.

413 املل�صقات:

وفق���ا ملعي���ار )OSHA( �خلا�ص باالإباغ عن �ملخاطر �لتي تتعل���ق باملو�د �لكيميائية �خلطرة 
ي�س���توجب �س���رورة �أن يقوم موردو �ملو�د �لكيميائية بعمل وتركيب مل�سقات ت�ستمل على و�سائل 
�لوقاية من �ملخاطر، وعادة ما حتتوي تلك �ملل�س���قات على ملخ�س���ات غري فنية موجزة تتعلق 
باالأخط���ار �الأ�سا�س���ية للم���و�د �لكيميائي���ة، من �ملاح���ظ �أن تلك �ملل�س���قات �لت���ي حتتوي على 
�ملعلوم���ات �لتحذيرية ال متث���ل باأي حال بديا لبطاقات معلومات �ل�س���امة وملخ�س���ات �ملو�د 

�لكيميائية �خلطرة و�للتان متثا م�سدر �ملعلومات �الأ�سا�سي لتقييم �ملعلومات يف �ملخترب�ت.
غ���ري �أن تلك �ملل�س���قات متثل و�س���يلة تنبيه هامة للمخاطر �لرئي�س���ة �ملرتبط���ة بتلك �ملو�د 
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�لكيميائي���ة. ومن �جلدير بالذكر عن���د مقارنة �ملعلومات �لتي حتتوي عليه���ا بطاقات معلومات 
�ل�س���امة )MSDS( فاإن �ملعلومات �لتي حتتويها �ملل�س���قات تعد معلومات غري مكتملة، ف�س���ا 
ع���ن ذل���ك يف �أكرث �الأحو�ل ال تتطلب �ملو�د �لكيميائية �ملنقولة بني �ملعامل يف ذ�ت �ملبني ل�س���ق 

مل�سقات عليها، و�ملل�سقات �لنموذجية يجب �أن حتتوي على:
��سم �ملادة �لكيميائية �ملوجودة د�خل �لعبوة / �لزجاجة. �أ.  

و�ح���دة م���ن �لكلم���ات �لتحذيرية �لثاث���ة : خطر، حتذي���ر �أو �نتبه لاإ�س���ارة �إىل درجة   ب. 
خط���ورة �أو �أخطار �ملادة �لكيميائية. �خلط���ر �أو �الأخطار �ملتوقعة للمادة �لكيميائية عند 

�لتعامل معها ور�سم �سعار يدل على �خلطر.
معايري �ل�سامة �لتي �سوف حتمي �مل�ستخدمني للمادة من �لتاأثري�ت �ل�سارة لتلك �ملادة   ج. 

�خلطرة
تعليم���ات �الإ�س���عافات �الأولي���ة �إذ� لزم �الأمر لتخفي���ف �أو منع تفاقم �الإ�س���ابة قبل توفر  د.   

�مل�ساعدة �لطبية
تعليمات يف حالة حدوث حريق ال �سمح �هلل.  ه�. 

طرق و تعليمات للتعامل مع �مل�سكوب من �ملادة �لكيميائية �إن حدث ذلك. و.   
�لتعليم���ات �لازمة يف ح���ال �حتياج �ملادة �لكيميائية �إىل تعام���ل خا�ص �أو طرق تخزين  ز.   

خا�سة.
��سم و عنو�ن و رقم هاتف �ل�سركة �مل�سنعة �أو �ل�سركة �ملوردة.  ح. 

513 الأثار ال�صامة للمواد الكيميائية امل�صتخدمة يف املختربات:

حتت���وي �مل���و�د �لكيميائية �مل�س���تخدمة يف �ملخترب�ت على قاعدة عري�س���ة من �خل�س���ائ�ص 
�لكيميائية و�ل�س���مية و�الآثار �لف�س���يولوجية. لذلك فمن �ل�س���روري ��س���تيعاب �ملخاطر �ملرتبطة 
باملو�د �لكيميائية قبل ��س���تخد�مها يف �إجر�ء �لتجارب �ملعملية حيث ترتبط �الأ�س���ر�ر �لناجمة 
عن �ملو�د �ل�سامة مبدى �لتعر�ص ومبقد�ر �ل�سموم �لكامنة يف �ملادة �لكيميائية، وكما �سنو�سحه 
بالتف�س���يل فيم���ا يلي، فاإن م���دى �لتعر�ص للم���و�د �لكيميائية ميكن حتديده من خال ح�س���اب 
�جلرع���ة وزمن ومعدل تك���ر�ر �لتعر�ص وكذلك طريق���ة �لتعر�ص، فالتعر����ص جلرعة كيميائية 
كب���رية ولكنه���ا حتتوي ذ�ت درجة �س���مية منخف�س���ة مثل �لفو�س���فات ميثل مع���دل منخف�ص من 
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�خلط���ر، وعل���ى �لنقي�ص من ذل���ك، فاإن �لتعر����ص لكميات طفيفة م���ن �مل���و�د �لكيميائية ذ�ت 
�ملعدالت �ملرتفعة من �ل�سمية قد يوؤدي �إىل �أثار جانبية خطرية.

فمق���د�ر زمن �لتعر�ص ومع���دل تكر�ر �لتعر�ص يعد�ن من �لعو�مل �لهامة حل�س���اب وحتديد 
مقد�ر �ل�سرر. فالتعر�ص ولو ملرة و�حدة لبع�ص �ملو�د �لكيميائية قد يوؤدي �إىل �ثاآر �سحية جانبية 
خط���رية، وعل���ى �لنقي�ص من ذلك فقد ال حتدث �أث���ار جانبية �إال عقب �لتعر����ص �ملتكرر للمو�د 
�لكيميائي���ة، وتعد طريق���ة �لتعر�ص و�لتي تتمثل يف �لتعر�ص من خال �جللد و�لعني و �الحتكاك 
و�لتنف�ص يف بع�ص �ملو�د عاما هاما يف حتديد ن�س���بة �ل�سرر، ففي �ملو�د �لكيميائية �لتي تنتمي 
ل�س���ميات �لنظامية تعد ن�س���بة �جلرعة �لد�خلية �إىل �لع�س���و �مل�س���تهدف عاما هاما يف حتديد 
ن�س���بة �ل�س���رر، وميكن حتديد مقد�ر �ل�س���رر �لناجم عن �ملو�د �ل�س���امة �س���ديدة �خلطورة من 

خال حتديد وتعريف معايري �لت�سمم، و�لتي ميكن حتديدها من خال �لدر��سات �حليو�نية. 
عن���د در��س���ة خماطر �لت�س���مم �ملحتمل���ة �أثناء �لتخطيط الإع���د�د �حدى �لتج���ارب، ميكننا 
�لتو�سل �إىل نتيجة مفادها �أن �ندماج �الآثار �ل�سامة ملادتني كيميائيتني قد يوؤدي �إىل نتائج ت�سمم 
�أكرب من �آثر �لت�س���مم �خلا�ص بكل مادة على ح���ده، ونظر� الأن معظم �لتفاعات �لكيميائية قد 
تت�سبب يف �إنتاج خليط من �ملو�د �لكيميائية �لتي حتمل �سموم م�سرتكة و�لتي مل يتم تقدير درجة 
�ل�سمية �لتي حتتويها من قبل، لذ� فمن �ملتوقع �أن نفرت�ص �أن درجة �ل�سمية يف �ملو�د �لكيميائية 

�ملختلطة �أعا من نظريتها يف نف�ص �ملو�د كل على حدة. 
قد ت���وؤدي �لتفاعات �لكيميائية �لناجتة عن �ندماج مادت���ني كيميائيتني �أو �أكرث �إىل تكوين 
مركبات كيميائية جديدة �أكرث �س���مية من �ملو�د �لكيميائية �لبد�ئية، ورمبا ال ي�س���تطيع �لعاملون 
يف �ملخت���رب�ت �أن يتوقع���و� �حتمالية تكون مركبات كيميائية جديدة �س���امة خا�س���ة يف �حلاالت 
�لتي يتم من خالها �ندماج �ملو�د �لكيميائية ب�س���ورة ع�س���و�ئية، ويجب �أن يعي جميع �لعاملني 
يف �ملخترب�ت �ملبادئ �لرئي�سية لعلم �ل�سموم و�أن يكونو� على در�ية باملجموعات �لرئي�سة للمو�د 

�لكيميائية �ل�سامة. 
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منوذج تقييم املخاطر يف بيئة العمل
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114مقدمة:

يقدم هذ� �لف�س���ل منهجًا وطريق���ًة الإد�رة نفايات �ملخترب�ت و�لتخل�ص �لنهائي منها، و�لتي 
قد يت�س���بب �لتعامل �خلاطئ معها �إىل �أن تكون م�سادر خطر عالية على �ل�سحة �لعامة و�لبيئة، 
وعلى وجه �خل�سو�ص �لنفايات �ملتعددة و�لتي حتتوي على خليطًا خطرً� جدً� من �ملو�د �لكيميائية 
و�الإ�س���عاعية و�لبيولوجية، وتهدف ��س���رت�تيجية �إد�رة نفايات �ملخترب�ت لتحقيق �أق�سى قدر من 
�ل�س���امة و�ل�سحة �ملهنية وتقليل �الأثر �ل�سلبي على �لبيئة، وتت�سمن هذه �ال�سرت�تيجية ت�سل�سًا 

هرميًا الإد�رة �ملو�د �خلطرة باختاف �أنو�عها  لتحقيق هذه �الأهد�ف . 
تق���ع �مل�س���وؤولية يف �ملق���ام �الأول على موظفي �ملخت���رب �ملدربني ملعرفة خ�س���ائ�ص �ملو�د �لتي 
��س���تخدموها �أو قامو� باإيجادها، وهم �مل�سوؤولون عن تقييم �ملخاطر �لناجتة منها، وتزويد �إد�رة 
�ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية باملعلومات �ل�سرورية الأخذ قر�ر دقيق ب�س���اأن �آلية �لتخل�ص من هذه 
�لنفايات،  و�مل�س���اركة يف تقييم وحتديد �أف�س���ل �لطرق للتخل�ص من ه���ذه �لنفايات، و�حلد من 

م�سادر �خلطورة �لناجتة منها. 
�إن �ملبد�أ �لرئي�سي �ملتحكم باملعاجلة �جليدة لنفايات �ملخترب�ت هو عدم �لبدء باأي ن�ساط �أو 
جترب���ة تعليمية �أو بحثية �إال بوجود خطة للتخل�ص م���ن �لنفايات �خلطرة وغري �خلطرة �لناجتة 
منها، وي�سمن تطبيق هذ� �ملبد�أ على حتقيق �لتقيد باالأنظمة و�للو�ئح �ملقرة لعملية �لتخل�ص من 
�لنفايات �خلطرة وجتنب �أي م�ساعب غري متوقعة مثل توليد �أي �سكل من �لنفايات )�إ�سعاعي ، 

كيميائي ، بيولوجي ( ال ت�ستطيع �جلهات �ملخت�سة �لتعامل معها �أو غري جاهزة لذلك. 
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الف�صل الرابع
اإدارة النفايات يف املختربات 

يوجد هناك �أربع م�ستويات الإد�رة �لنفايات و�لتقليل من تاأثريها �ل�سلبي على �لبيئة : 
منع �لتلوث بتقليل �مل�سدر.  �أ.   

�إعادة ��ستخد�م �أو �إعادة توزيع �ملو�د غري �ملرغوبة �لفائ�سة و�ملعاجلة.   ب. 
�إعادة تدوير �ملو�د �لتي يف �لنفايات.   ج. 

�لتخل�ص من �لنفايات عرب �حلرق  �أو �ملعاجلة �أو �لدفن يف �الأر�ص. د.   

• امل�صتــوى الأول للت�صل�صــل الهرمــي ال�صرتاتيجــي: ي�س���مل مب���ادئ �لكيمياء 	
�خل�سر�ء و�ملتمثل يف منع �لتلوث و�حلد من �مل�سدر، حيث �إن �أف�سل طريقة للتخل�ص 
م���ن نفايات �ملخترب�ت هي من���ع توليدها، مثل تقليل نطاق عملي���ات �ملخترب، وتقليل 
كميات �لنفايات �لناجتة من خال �لتجارب و�لتحاليل �ملنفذة يف �ملخترب، و��ستبد�ل 

�ملو�د �خلطرة �أو غري �خلطرة يف �الإجر�ء�ت �لكيميائية و�لبيولوجية و�الإ�سعاعية. 
• امل�صتــوى الثاين للت�صل�صل الهرمــي ال�صرتاتيجي هو: �إعادة ��س���تخد�م �ملو�د 	

غري �ملرغوب فيها و�إعادة توزيع �لفائ�ص من �ملو�د �خلطرة، وتقليل م�سادر �خلطر، 
وت�س���مل �ملمار�س���ات �لتي تنفذ هذه �خلطة �س���ر�ء م���ا يحتاج �إليه فق���ط ، و�حلفاظ 
على خمزون �ملو�د �خلطرة ملنع �س���ر�ء مثيل للمو�د �ملتوفرة، و�إعادة ��س���تخد�م �ملو�د 
�لز�ئ���دة، وم���ن �ملهم جدً� و�ل�س���روري يف هذ� �مل�س���توى �أن يكون �لعم���ل تكامليًا بني 
�لعاملني يف �ملخترب�ت ومن�س���وبي �إد�رة �ل�س���امة و�ل�س���حة �ملهنية ليقررو� عند �أي 

نقطة ت�سبح �ملو�د �خلطرة منظمة كنفايات.
• امل�صتــوى الثالث للت�صل�صــل الهرمي ال�صرتاتيجي هو: �إع���ادة تدوير �لنفايات 	

و�لتي ميكن �أن ت�ستعاد ب�سكل �آمن، وكذلك �حتمالية �حل�سول على طاقة من �لنفايات 
)على �سبيل �ملثال ��ستخد�م �ملذيبات كوقود(.

• امل�صتوى الرابع للت�صل�صل الهرمــي ال�صرتاتيجي هو: حرق �لنفايات �أو �لدفن 	
يف �الأر�ص . و�لقر�ر يف ��ستخد�م هذه �لطريقة يوؤثر به �أثر هذه �ملخلفات على �لبيئة 
بع���د �لدفن �أو �حلرق، وتعترب طريقة دفن �لنفايات يف �الأر�ص طريقة غري مف�س���لة، 
وميك���ن �أن حت���وي �لنفايات �حلديث���ة �خلطرة مو�د له���ا تاأثري�ت �س���لبية على �لبيئة 
لعدة عقود حيث يوجد د�ئمًا خطر م�س���تقبلي للت�سرب، و�جلريان �ل�سطحي للملوث، 

وت�سريبات �سارة �أخرى للبيئة . 
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114 تو�صيف النفايات:  

ُتعرف �لنفايات على �أنها مو�د يجب �لتخل�ص منها، �أو ينوى �لتخل�ص منها، �أو مل تعد �ساحلة 
الأي ��س���تخد�م �آخر. وقد يطلق على �ملادة باأنها نفاية بعد �أن تغادر �ملخترب، ولكن غالبا ما يكون 
للجهة طريقة يف �إعادة ��ستخد�م �أو �إعادة توزيع �ملو�د ليعاد ��ستخد�مها باإجر�ء�ت �أخرى، وياحظ 
�أن بع�ص �ملنظمات قد تعترب بع�ص �ملو�د نفايات لو تركت لفرت�ت طويلة �أو �أنها يف طبيعتها ت�سبه 
�لنفايات، ومتثل �لتنوعية �لكبرية للنفايات �لناجتة من �لعملية �لبحثية و�الإختبارية يف �ملخترب�ت 
حتدي���ًا كبريً�، ولتطبي���ق �آلية ناجحة للتخل�ص من �لنفايات �خلطرة يف �ملخترب�ت تعتمد ب�س���كل 
�أ�سا�سي على �إجر�ء�ت ت�سنيف �لنفايات يف �ملخترب�ت ب�سكل �سحيح و�آمن، مثل و�سع �حلاويات 
�ل�سغرية للنفايات �لكيميائية يف حاويات �أكرب، وجمع �لكثري من �ملذيبات و�ملو�د �ملذ�بة يف حاوية 
لل�سو�ئل �لقابلة لا�ستعال، وت�سنيف �لنفايات وفقًا لنوعيتها وحمتوياتها، وخماطرها، وت�سنيف 
�لنفاي���ات مهم جدً� لتحديد طريقة �لتخل�ص منه���ا �أو تدويرها، حيث �إن حتديد نوعية �لنفايات 
�خلطرة و�ملجموعة �لقابلة للمعاجلة، وحتديد طريقة �لنقل �ملنا�س���بة  للمعاجلة �أو �لتخل�ص من 
�لنفايات �خلطرة ، ومن �ملمكن تقليل كمية �أو درجة خطورة لكثري من نفايات �ملخترب�ت بو��سطة 

بع�ص �الإجر�ء�ت �لتي يتم �تخاذها من قبل �لعاملني بها. 

314 النفايات متعددة اخلطورة: 

�لنفايات متعددة �خلطورة هي �لنفايات �لتي متثل �أي خليط من �ملو�د �لكيماوية �أو �الإ�سعاعية 
�أو �لبيولوجية �خلطرة، وتعترب �إد�رة �لنفايات �ملتعددة �خلطورة حتديًا ملخترب�ت �لبحوث و�لتي 
يوجد فيها تغري�ت متكررة يف �لربوتوكوالت و�الإجر�ء�ت و�ملو�د وعمليات توليد �لنفايات، وميكن 
الأمور �الإد�رة �ملعقدة و�ل�س���عبة �أن تعقد �أي�س���ًا تعزيز �ملمار�سات �جليدة و�ل�سليمة ملنع �لتلوث، 
وتبني مفهوم �حلد من �مل�سدر ميثل �أحد �ملبادر�ت �جلديدة يف �ملوؤ�س�سات �لبحثية لت�سجيع منع 
�لتلوث، وميكن �أن يحل �لتطبيق �ل�سارم ملبادئ تقليل م�سادر �لنفايات م�ساكل �إد�رة �لنفايات 
�ملتع���ددة �ملخاطر، وجهود كهذه تعترب ناجحة عندما يعمل �لباحثون ومن�س���وبو �إد�رة �ل�س���امة 

و�ل�سحة �ملهنية لتقييم عمليات �ملخترب.
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�إن �أف�سل �لطرق �لتي حتقق قلة يف �لنفايات �ملخلوطة هي تعديل عمليات �ملخترب وحت�سينها �أو 
��ستخد�م مو�د بديلة، وقد ت�ساعد بع�ص �لتح�سينات �لت�سغيلية �لب�سيطة يف تقليل �لنفايات متعددة 
�ملخاطر، ومن �ل�س���روري توريد �ملو�د �لكيميائية و�مل�س���عة و�لبيولوجية بكمي���ات حمدودة الإجر�ء 
جترب���ة خمطط لها لتجنب �إنتاج فائ�ص كبري و�لذي قد ينته���ي به �ملطاف �إىل حاويات �لنفايات، 

ومن �ل�سروري تبني �إجر�ء�ت ت�ساعد على منع خلط �لنفايات �مل�سعة مع �ملخلفات �الأخرى. 
و�إن تطبيق نظام �إد�رة �س���ليم وفعال لهذه �لنفايات �س���روري جد� حلماية �ل�س���حة �لعامة 
و�س���امة �لبيئة، ومن �ل�سروري تطبيق �لت�سل�س���ل �لهرمي �لتايل لتقليل �نتاج �لنفايات متعددة 

�خلطورة:
• �حلد من �مل�سدر.	
• �إعادة �لتدوير.	
• �ملعاجلة. 	
• �لتخل�ص �ل�سليم. 	

ت�س���مل �لنظم �لفعالة الإد�رة �لنفايات �اللتز�م من قب���ل �الإد�رة �لعليا لتطوير ودعم مفهوم 
�حلد من �مل�سدر، وينبغي �أن ي�سرتك يف تطوير �لربنامج موظفو �ملخترب�ت ذوي �خلربة �لعالية 
يف تخطيط �ال�سرت�تيجيات للحد من م�سادر �مللوثات، و�لتعرف على خيار�ت �حلد من �مل�سدر 
مث���ل دم���ج �أهد�ف منع �لتل���وث يف مقرتحات �لتطوي���ر وتدريب موظفي �ملخت���رب ليدركو� جميع 
�لفر�ص للحد من م�سدر �لتلوث، ويدققو� يف مقرتحات �لبحوث ل�سمان �عتماد �ال�سرت�تيجيات 
�ملتاحة للحد من �مل�س���در، وحت�س���ني �المتثال للمتطلبات �لتنظيمية، وتتطلب �لنفايات متعددة 
�ملخاطر �هتمامًا خا�سًا ومعقدً� ب�سبب تعدد �ملخاطر و�ل�سو�بط �لتنظيمية، و�لغر�ص �لرئي�سي 
م���ن تقييم خماطر �لنفايات هو حتديد �أي �ملكونات �خلطرة للنفايات �ملتعددة �ملخاطر ت�س���كل 
خط���ورة بالغة، وت�س���اعد هذه �ملعرفة على �حلد من �مل�س���در و�إمكاني���ات �ملعاجلة لتقليل خطر 
�لنفايات، و�إن �إد�رة �لنفايات كنفايات خطرة ولي�س���ت متعددة �خلطورة ت�س���مل خيار�ت �إد�رة 
�لنفايات �إعادة �لتدوير ومناهج �ملخترب�ت لهذه �الإد�رة ، ومن �ل�س���روري �أن يقوم نظام �إد�رة 
�لنفاي���ات برتتيب �الأولويات بالن�س���بة للمخاطر من �ملخاطر �ملرتفعة �إىل �ملخاطر �ملنخف�س���ة، 
ويج���ب �أن تكون �خلي���ار�ت متو�فقة مع �ملخاطر وق���د يكون �جلمع بني �أ�س���اليب خمتلفة الإد�رة 

�لنفايات حمدود ب�سبب ت�سل�سل �لتطبيق.
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414 متطلبات عامة للتخل�ض من املخلفات اخلطرة:

�إن �لتعامل �ل�سحيح مع �لنفايات �خلطرة يف �ملخترب�ت، يعترب عاما هاما و �أ�سا�سيًا للحد 
م���ن �الآثار �ل�س���لبية لهذه �لنفايات على �ل�س���حة �لعامة و�لبيئة، ويجب عل���ى جميع �لعاملني يف 
�ملخت���رب�ت باخت���اف فئاته���م �أن يكونو� مدركني ويتحملون م�س���ئولياتهم حول �س���رورة �لتقيد 
باأنظمة وتعليمات �لتخل�ص �ل�سليم من �لنفايات �خلطرة، و�أنه يجب و�سع كل نوع من �ملخلفات 
يف �حلاوية �ملخ�س�س���ة لها، و�أن ال يتم �أبدً� �لتخل�ص من �لنفايات �خلطرة �ل�س���ائلة يف حو�ص 
�لغ�سيل �أو يف م�سارف �ل�سرف �ل�سحي ما مل ي�سمح بذلك �الأ�سخا�ص �مل�سرح لهم، ومن ذلك 

تظهر �سرورة و�سع خطة الإد�رة �لنفايات يف �ملخترب�ت وتقييم �الأد�ء وتتكون من:
• �الحتياج �لتدريبي للعاملني يف �ملخترب�ت. 	
• حتديد نوع �لنفايات.	
• �آلية �لتخل�ص من �لنفايات.	
• معايري حاويات �لنفايات.	
• معايري و�سع �ملل�سقات على �حلاويات. 	
• عدم تخزين �ملو�د �خلطرة يف �ملخترب، و�حلر�ص على �إجر�ء عمليات مر�جعة دورية.	
• خطة للطو�رئ. 	

514  جتميع النفايات يف املختربات: 

تول���د عملي���ات �لفح�ص و�لبح���ث يف �ملخت���رب�ت �أنو�عًا خمتلف���ًة من �لنفاي���ات، تختلف يف 
��س���رت�طات و�آليات �لتعامل �ل�سليم معها، لذلك ال تقم باأي ن�ساط يف �ملخترب�ت �إال بعد �النتهاء 
من و�سع خطة للتخل�ص من �لنفايات �خلطرة وغري �خلطرة �لناجتة من هذه �لعملية، وي�سمى 
جتمي���ع وتخزي���ن �لنفاي���ات يف �ملخترب �لتجميع حت���ت �ملر�قبة،  ل���كل فئة �أو نوع م���ن �لنفايات 
�حتياط���ات معين���ة وطرق منا�س���بة للتخل�ص منها، وفيم���ا يلي عدد من �ملتطلبات و�ملمار�س���ات 

�جليدة لتجميع �لنفايات �خلطرة يف �ملخترب�ت:
• جتميع �ملذيبات �خلطرة �أو �لقابلة لا�س���تعال يف حاوية منا�سبة يف �نتظار نقلها �إىل 	

�ملرفق �لرئي�سي �أو جمعها بو��سطة �سركة للتخل�ص من �لنفايات �خلطرة. وغالبًا ما 
جتمع �أنو�ع خمتلفة من �لنفايات يف حاوية م�سرتكة. 
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الف�صل الرابع
اإدارة النفايات يف املختربات 

• يج���ب عدم خل���ط �لنفايات �لغري متطابق���ة، و�لتي يجب �أن تك���ون متو�فقة كيميائيًا 	
ل�سمان عدم حدوث �أي تفاعات ميكن �أن تولد حر�رة �أو غاز�ت. 

• حافظ على ف�سل �لنفايات �لتي �ستتم معاجلتها ب�سكل خمتلف. 	
• �جم���ع �لنفايات يف حاوي���ة ذ�ت جودة عالية تك���ون متو�فقة م���ع حمتوياتها، و�ترك 	

�حلاويات مغلقة �إال يف حالة �إ�س���افة �أو تفريغ �لنفايات، قم بف�س���ل �لنفايات �لغري 
متو�فقة وتخزينها بطريقة �آمنة.

• ��ستخدم حاوية منا�سبة لتجميع �لنفايات �خلطرة �ل�سائلة. 	
• �س���ع �ملل�س���قات ب�س���كل �س���ليم وو��س���ح على حاوي���ات �لنفايات �خلط���رة للتعريف 	

مبحتو�ها. 
• كم���ا يج���ب �أن يك���ون �لعامل���ون يف �ملخترب�ت مدربني )عل���ى در�ية تام���ة بالنفايات 	

وتوليدها( م�س���اركني ب�س���كل فعال يف حتديد �لنفايات و�إعد�د تقارير �إد�رتها، لكي 
تتم عملية �لتخل�ص من �لنفايات ب�سكل �آمن و�سليم، وغالبًا ما يكون �لوقت �ملنا�سب 
الإعد�د تقارير �إعادة تدوير �أو ��ستخد�م �ملو�د �لفائ�سة مبا�سرة بعد توليد �لنفايات، 
ولي�ص بعد �إر�سال �لنفايات ملكان �لتخل�ص منها، وقد يكون من �ل�سعب �إعادة تدوير 
�أو �إع���ادة ��س���تخد�م �ملو�د بع���د دجمها مع مو�د �أخ���رى، ويجب �أن تك���ون �عتبار�ت 

�الأمان يف �ملقام �الأول. 

614 جتميع النفايات اخلطرة يف منطقة التجميع الرئي�صية: 

تعت���رب �ملنطقة �ملركزية لتجمع �لنفايات �خلطرة جزءً� مهمًا من خطة �إد�رة �ملو�د �خلطرة 
للمن�ساأة، باالإ�سافة �إىل كون هذه �ملنطقة هي �ملوقع �لرئي�سي الإد�رة �لنفايات �خلطرة، وقد تكون 
�أي�س���ًا �ملوقع �لرئي�س���ي حلفظ �ملو�د �خلطرة �لفائ�س���ة الإعادة توزيعها يف �مل�ستقبل، وباالإ�سافة 
�إىل �ملخت���رب تعترب �ملنطقة �ملركزية لتجمع �لنفايات �ملكان �لذي غالبًا ما يتم فيه �لتخل�ص من 
�لنفايات من خال عمليات معاجلة م�س���موح بها يف �ملوقع وهي �أي�س���ًا �ملنطقة �ملنا�سبة لتحقيق 

توفري �لتكلفة �لعالية عن طريق دمج �لنفايات �ملت�سابهة. 
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م���ن �ل�س���روري ماحظ���ة �أن���ه يف بع����ص �حل���االت يتطل���ب منه���ج �لتخل�ص م���ن �لنفايات 
و�مل�س���ري �لنهائي لها عدم خلط �لنفايات �ملختلفة مع بع�س���ها، و�أهمية معرفة جميع حمتويات 
�لنفاي���ات وتطاب���ق حمتوياته���ا �لتي يت���م مزجها مع بع�س���ها، الأن خلط �لنفاي���ات يتطلب نقلها 
م���ن حاوية الأخرى، وعل���ى �لرغم من �أن هذه �الإج���ر�ء�ت فعالة جدً� من حي���ث �لتكلفة �إال �أنها 
تتطلب �حتياطات �س���امة �إ�سافية ت�سمل ��س���تخد�م معد�ت �لوقاية �ل�سخ�سية ومر�قبة خا�سة 

و��سرت�طات هند�سية حمددة. 
ينبغي �أن يكون ملناطق جتمع �لنفايات �ملركزية �أنظمة �إخماد للحر�ئق منا�سبة ، �أنظمة تهوية 
ذ�ت كفاءة عالية ، و�سد�د�ت لفتحات �لت�سريف لتجنب ت�سرب �ملو�د �ملن�سكبة �أو �ل�ساقطة �إىل 

جماري �ل�سرف �ل�سحي.
وينبغ���ي �أن يخ�س���ع �لعامل���ون �إىل تدريب جيد ليقوم���و� باإجر�ء�ت �س���حيحة ملعاجلة �ملو�د 
و�لتخطيط حلاالت �لطو�رئ و�ال�س���تجابة لها ب�سرعة، ويجب تاأمني �ملنطقة، وت�سجيع �ملوظفني 
لاإب���اغ عن �أي ن�س���اط م�س���بوه، وينبغي عل���ى �ملوظفني معرفة خ�س���ائ�ص و�لية عم���ل �أجهزة 
�الإنذ�ر، وكيفية ��س���تخد�م طفايات �حلري���ق، ومعد�ت �لطو�رئ �خلا�س���ة، وخمارج �لطو�رئ، 

ومو�قع نقطة �لتجمع �خلارجية، وتطبيق فر�سيات طو�رئ ب�سكل دوري. 
يتطلب �أي�س���ًا نقل �لنفايات �خلطرة من �ملخت���رب�ت �إىل �ملناطق �ملركزية لتجميع �لنفايات 
��س���رت�طات خا�سًة لل�سامة و�ل�س���حة �ملهنية، حيث يجب نقل �ملو�د يف حاويات منا�سبة عليها 
مل�س���قات و��سحة ب�س���كل د�ئم، توفري �حتياطات ملر�قبة �الن�س���كاب يف حالة وقوع حادث �أثناء 
عملية �لنقل، نن�س���ح  بامتاك نظام تتبع د�خلي لتتبع حركة �لنفايات �خلطرة، وللتخل�ص من 
�لنفايات غري �خلطرة من �ل�س���روري عند خلط �أنو�ع خمتلفة من �لنفايات، �لتعامل مع �ملزيج 
على �أنه نفايات خطرة، وبع�ص نفايات �ملخترب�ت لي�ست خطرة ولكن ينبغي �أن تد�ر ب�سكل �آمن، 

ويتخل�ص منها ح�سب �الأنظمة و�لتعليمات �ملعتمدة. 
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دليل السالمة والصحة المهنية 
في بيئة العمل 






