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قراررقم)12 /1/و/20/دف( وتاريخ)5/ 5/ 1424هـ (
 

اإن جمل�س الدفاع املدين.
بع���د الط���الع عل���ى الفق���رة )ج( من امل���ادة التا�صعة م���ن نظام الدف���اع املدين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م ) م/1٠( وتاريخ 

)14٠٦/٥/1٠ه�(. 
 ومراع���اة لتنفي���ذ اللوائح التي تعال���ج كافة الق�صايا والأمور املتعلقة ب ال�صالمة واحلماية من الأخط���ار وماي�صمن وقاية املواطنن و�صالمة 

الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة .

يقرر يلي:
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات بال�صيغة املرفقة :

ثانًيا: على املديرية العامة للدفاعاملدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذهالالئحة .
ثالًثا: على اجلهات املعنية حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذهالالئحة .

رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ ن�صرها.

            نايف بن عبدالعزيز
                     وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
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الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات

الفصل األول

“تعاريف”

مادة )١(:
التعاريف: ويق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة مايلي:

1- املختــرب اأو املعمــل: هو مكان اأعدخ�صي�صًا للدرا�صات والتجارب )الكافة الفروع العلمية ( من اأجل الأبحاث وال�صتح�صارات العلمية 
والكت�صافات والتحاليل اأو كافة الن�صاطات امل�صابهة التي تتطلب ا�صتعمال اأجهزة ومعدات وجتهيزات خا�صة وموادخمتلفة .

2- طاولــة العمــل: تت���م فوقها التج���ارب وال�صتخ�صارات املخربي���ة وتركب عليها الجه���زة و ٩٠ �صم( من �صطح الر����ص . ويتم تزويد 
طاولت العمل- الأدوات ويكون ارتفاعها من )٨٠ بالو�صائل الالزمة التي تتنا�صب وطبيعة العمل مثل: )املاء ، الكهرباء ، غاز البوتان ، هواء 

م�صغوط، بخار ، غازات خمتلفة كالنرتوجن.. . الخ . ويجب اأن تكون جمهزه بفتحات ت�صريف �صحي منا�صب.
3- جتهيزات اإ�صافيه: التجهيز ال�صايف ي�صمح بتنفيذ العمال ال�صافية امللحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ، والتموين ، التخزين، 

املكاتب وال�صرتاحات ، والتخل�ص منالنفايات.
4- املــواد املتفجــرة : هي مواد غر ثابتة وتتفكك ب�صرعة كبرة بفعل ال�ص���دم اأو الحتكاك اأواحلرارة مولدة كميات كبرة من احلرارة 

ومكونة اأحجامًا كبرة جًدا من الغازات قد توؤدي اىل انفجار عنيف ، وتتوقف �صدة النفجار على نوع املادة الكيميائ املتفجرة .
5- النظــام: نظ���ام الدفاع امل���دين ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي رق���م)م/1٠( وتاريخ)14٠٦/1٠/٥ه( وجمي���ع الأنظمة الأخرى ذات 

العالقة.
6- مندوب الدفاع املدين: هو ال�صخ�ص اأو ال�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص 

و�صبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفًقا للقواعد والإجراءاتاملحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك.
7- اجلهــة املخت�صــة: وزارة الداخي���ة )املديري���ة العامة للدفاع امل���دين( واجلهات العامة الأخ���رى ذات العالق���ة برتخي�ص املختربات 

واملعامل.
8- امل�صــوؤول عــن ال�صالمــة : وفًقا ملفهوم امل���ادة )اخلام�صة والع�صرين ( من نظ���ام الدفاع املدين هو �صخ�ص)م���ن من�صوبي املخترب اأو 
غرهم( ممن تلقى تدريبًا اأو لديه خربة يف هذا املجال يعن اأو يكلف ليكون م�صئوًل عن جميع ما يتعلق باأعمال ال�صالمة والأمن يف املخترب 
كم���ا يعت���رب ال�صخ����ص ال�صادر با�صمه الرتخي�ص م�صئ���وًل عن ال�صالمة يف جميع الأح���وال وحتدد واجباته وم�صئوليات���ه وفًقا ملا ورد بالئحة 

م�صوؤوليات املخت�ص باأعمال ال�صالمة والأمن ال�صناعي.
9- املوا�صفات: ويق�صد بها:

)اأ( املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية : وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
)ب ( املوا�صفات العاملية : هي املوا�صفات الجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص ويراعى يف هذه احلالة 

تقدمي وثائق ر�صمية تثبت توافر جميع قواعد ال�صالمة بالآلة اأو املادة امل�صتخدمة .
10- املــواد الكيميائيــة الأكالــة : هي املواد التي ت�صبب حروًق���ا وجروًحا عند مالم�صتها للجلد اأو العيون وق���د توؤذي اجلهاز التنف�صي 

والرئتن عند ا�صتن�صاقها.
وتختلف خطورة كل مادة باختالف خوا�صها الفيزيائية والكيميائية واأجزاء اجل�صم املعر�صة لها وتنق�صم اإىل ق�صيمن:

)اأ( املواد الأكالة الأولية : هي املواد التي توؤدي اىل ت�صمم عام عند التعر�ص لها ولكنها ت�صبب اجلروح املو�صعية .
)ب( املــواد الأكالــة الثانويــة : هي املواد التي توؤدي اإىل ت�صمم غر مو�صعي بالإ�صافة اإىل اجل���روح املو�صعية اأو تاأكل مو�صعي خلاليا 

اجللد عندالتالم�ص.
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11- ال�صوائل القابلة لالإ�صتعال: هي ال�صوائل التي لها نقطة ومي�ص ترتواح من)٢1م( اإىل )٥٥م( .
) اأ( نقطــة الومي�ــس: ه���ي اأدنى درجة حرارة تت�صاعد عندها من ال�صائل اأبخرة كافية تك���ون خملوًطا قاباًل لال�صتعال بحيث اإذا قربنا 

منها لهًبا ا�صتعل املزيج يف �صورة ومي�ص خاطف ينتهي مبجرد اإبعاداللهب.
)ب ( درجة حرارة ال�صتعال: هي درجة احلرارة الدنيا التي تطلق عندها املادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين املخلوط القابل 

لال�صتع البحيث يظل هذا ال�صتعال م�صتمًرا حتى لو اأبعد امل�صدر احلراري الذي اأحدث ال�صتعال اأوًل.
)ج( مــدى النفجــار اأوال�صتعــال: ه���و الن�صب���ة املئوي���ة احلجمية لبخ���ار امل���اء يف الهواء والت���ي فوقها يك���ون املزيج قاب���ل لال�صتعال 

اأولالنفجار.
12- املواد املوؤك�صدة : املواد التي تنتج عنها تفاعالت �صديدة النت�صار للحرارة وانفجارات عند متا�صها مع مواد اأخرى .

13- املوادال�صامــة : امل���واد الت���ي ت�صبب تاأثرات حادة وخطرة اأو مزمنة وق���د توؤدي للوفاة عند ابتالعه���ا اأو ا�صتن�صاقها اأو امت�صا�صها 
عرباجللد.

14- الغازات امل�صغوطة : هي غازات نقية اأو مزائج من جمموعة من الغازات يف ا�صطوانة اأو حاوية ل يتجاوز ال�صغط فيها)4٠ رطل/
بو�ص���ة ( عن���د درجة ح���رارة )٢1م( اأو �صغط يزيد عن)1٠4رطل/بو�ص���ة ( عند درجة حرارة )4٥م( اأو اإىل م���ادة �صائلة قابلة لال�صتعال 

ب�صغط بخار يتجاوز4٠رطل/ درجة ( عند درجة حرارة اأعلى من)٣٨م( .
15- الغازات القابلة لال�صتعال: اأي غاز م�صغوط تنطبق عليه متطلبات حدود ال�صتعاللدنيا ومدى حد ال�صتعال واإنت�صاراللهب.
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الفصل الثاني

“الشروط واألحكام العامة “

مادة )2(:
وفًقا ملفهوم املادة )الع�صرون( من نظام الدفاع املدين ل يجوز الرتخي�ص لأي خمترب اأو جتديد ترخي�ص اأو ترميم اأو تو�صعة القائم منها قبل 
اأن يق���وم طال���ب الرتخي�ص بتقدمي درا�صة فنية معدة من قبل اأحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص���ة باأعمال ال�صالمة ، واأجهزة الإنذار واملراقبة 
ومكافحة احلريق، واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات، وال�صرتاطات، والقواعد الواردة بهذه 
الالئح���ة ، ومتن���ح املختربات القائمة وقت �صدور هذه الالئح���ة مهلة زمنية ترتاوح بن )�صتة ا�صهر و�صن���ة ( )وفًقا حلجم املخترب وطبيعة 
امل���واد الت���ي يتعامل معها( لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�صرتاطات وتعليم���ات وعلى اجلهة املخت�صة مراعاة اأن يكون منح الرتخي�ص اأو 

جتديده وفًقا ملا هو وارد بهذه الالئحة .

مادة )3(:
 يك���ون املكت���ب الذي اأعد الدرا�ص���ة املذكورة اأعاله م�صئوًل اأمام الدف���اع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدي���ة الدرا�صة ، ودقتها 
ومراقب���ة تنفيذها، كما يلتزم بتقدمي �صهادة نهائية توؤكد مطابقة املخترب للتعليمات وال�صرتاطات الواردة بهذه الالئحة ، كما يكون م�صئوًل 

بالت�صامن مع اجلهة �صاحبة املخترب عن اأي خطاأ، اأو تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد.

مادة )4(:
 يعترب امل�صئول عن ال�صالمة يف املخترب م�صئوًل مبا�صرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية كل)�صهر( عن الأجهزة املخربية 
والرتكيب���ات الكهربائي���ة وكذلك عن و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء والإنذار واإ�صالح اأي عط���ل فور وقوعه . ويجب على م�صئول ال�صالمة 
يف املخت���رب اإبالغ اجلهة املخت�ص���ة مبوعد اإجراء الختبارات الدورية واجلهة القائمة به، وذلك لالتفاق على موعد منا�صب حل�صور مندوب 

الدفاع املدين خالل الختبارات واإثبات ذلك بتوقيع املندوب يف �صجل ال�صالمة .

مادة )5(:
 يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املخت���رب بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى )�صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق( طبق���ًا للنموذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين تخت���م جميع �صفحاته بختم الدفاع امل���دين ويخ�ص�ص لت�صجيل نتائج الفحو�ص���ات ال�صهرية والختبارات الدوري���ة لو�صائل ومعدات 
الإطف���اء واملراقب���ة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها ونتائج عمليات ال�صالح وغرها م���ن البيانات، كما يجري تخ�صي�ص جزء من 

ال�صجل لعمليات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائية وامليكانيكية وغرها.

مادة )6( :
يج���ب تدري���ب جميع العاملن يف املخترب على اأعمال ال�صالمة والإطفاء والإنق���اذ والإ�صعاف والإخالء يف مدار�ص، ومعاهد التدريب الوطنية 
واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، اأو التن�صيق مع املديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغر�ص يف املناطق، واملدن التي ليوجد 
به���ا مث���ل ه���ذه املدار�ص اأو املعاهد بحيث تتحمل اجلهة طالب���ة التدريب التكاليف اأو ح�صتها من تكاليف الدورة عل���ى اأ�صا�ص تكلفة املتدرب 

الواحد، ويجب يف جميع الأحوالإثبات عدد العاملن باملختربات وجن�صياتهم.

مادة )7(:
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 يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة بو�صع لوحات ولفتات اإر�صادية وفًقا للت�صميم املتخذ من الدفاع املدين ملنع التدخن وحظر اإ�صعال اأي م�صدر 
للنران والر�صاد عن املخارج وطرق النجاة ون�صر تعليمات ال�صالمة .

مادة )8(:
 ه���ذه الالئح���ة تن�صب على متطلبات ال�صالمة ومكافحة احلريق دون التعر�ص اإىل باقي ال�صروط واملوا�صفات التي تقررها اجلهات الآخرى 

ذات العالقة .

مادة )9(:
 تطبق هذه الالئحة على جميع املختربات �صواء كانت تابعة للقطاع احلكومي اأو الأهلي ) اخلا�ص( .

مادة )١0(:
 ل يجوز ت�صغيل املخترب اأو املعمل البعد احل�صول على الرتخي�ص امل�صار اإليه.

مادة )١١(:
 يف حال���ة بي���ع املخترب اخلا�ص اأو تاأجره يعترب امل�صرتي اأو امل�صتاأجر اجلديد ملزًم���ا بتنفيذ �صائر ال�صروط الوقائية و يتوجب عليه احل�صول 

على موافقة جهة الرتخي�ص على ذلك واإخطار الدفاع املدين.

مادة )١2(:
 يت���م ب���ط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها و فًقا ملا ت�صمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح 

اأو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث “

اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية “

مادة )١3(:
الحتياطات الوقائية العامة و ال�صلوك ال�صخ�صي يف املختربات و املعامل:

1 . يزود املخترب مبر�ص مياه )لال�صتحمام( يكون عند املدخل وبعيًدا عن املعدات و املاآخذ الكهربائية .
٢ . يجب اأن يزود املخترب باأحوا�ص غ�صيل للعيون يف مواقع منا�صبة .

٣ . يجب اأن تو�صع عالمات و اإ�صارات تبن مواقع املر�صات.
4 . تتخذ احلماية الالزمة للمرا�صات اخلارجية �صد التجمد �صتاء واحلرارة �صيفًا.

٥ . يجب اأن يزود املخترب ب�صيدلية اإ�صعاف اأويل تتوافق موادها مع خماطر املخترب وتو�صع يف مكان بارز.
٦ . يجب اأن تكون جميع اأر�صيات املخترب نظيفة وبحالة جيدة ومانعة لالنزلق.

7 . يج���ب اأن تك���ون املمرات العامة والطرق املوؤدية اإىل اأبواب اخلروج والطوارئ خالية متاًما من العوائق ويتم عمل خطوط اإر�صادية بي�صاء 
لتدل على اجتاه املخارج.

ا الأحما�ص اأو  ٨ . يج���ب اإزال���ة اآثار كل م���ادة ان�صكبت على الأر�ص خا�ص���ة املذيبات �صريعة ال�صتع���ال والزجاج املك�صور والزئب���ق وخ�صو�صً
القلويات القوية اإذ يجب معادلتها اأو تخفيفها قبل اإزالتها.

٩ . يجب اإحتواء املخترب على و�صائل �صحب الغازات والأبخرة ال�صامة وال�صارة كما يجب اأن حتتوي على غرف ل�صحب الغازات التي يتم فيها 
اإجراء التجارب التي حتتوي اأوتعطي غازات اأو اأبخرة �صامة .

1٠ . يج���ب التاأك���د من اأن كل التو�صي���الت املطاطية للمكثف م�صانة جيًدا ويجب احلذر لو�صع ال�ص���دادة اإذ اأن املاء عادة يقل عندما تنفتح 
ال�صدادة ويلزم فح�صها بانتظام.

11 . يج���ب خ���زن امل���واد املتفجرة وكذلك املواد القابلة لال�صتع���ال يف اماكن خا�صة بعيًداعن اللهب اأو ا�صعة ال�صم����ص اأو احلرارة الزائدة اأو 
م�صادر حمتملة لل�صرارات الكهربائية وتفادي ا�صطدامها اأو �صقوط اأي �صيء عليها.

1٢ . يجب اإعداد املعلومات الالزمة جلميع املواد الكيميائية امل�صتخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، و�صفاتها الفيزيائية ، والكيميائية، 
كدرج���ة احل���رارة ودرجة احل�صا�صية ، وقابلي���ة النفجار وال�صتعال، ودرجة التفاع���ل مع املاء وطريقة التخل�ص من بقاي���ا املواد الكيميائية 

امل�صتخدمة .
1٣ . يج���ب توف���ر مالب�ص ومعدات الوقاية واحلماية املنا�صبة لكل خمترب مثل)البدل واملعاطف كمامات اأجهزة تنف�ص نظارات واقية اأحذية 

قفازات بطانيات مقاومة للحريق.. . الخ( مع الزام العاملن واملتدربن با�صتخدامها يف اأوقات العمل والتجارب.
14 . مينع التدخن وتناول الطعمة وامل�صروبات ب�صورة قطعية يف جميع املختربات واملعامل وتعلق لوحات تو�صيحية بذلك باللغتن العربية 

والإجنليزية يف اأماكن بارزة .
1٥ . يجب اأن يكون املخترب منظًما و مرتًبا ب�صفة دائمة .

1٦ . يجب اأن يعهد اإىل امل�صئول عن املخترب باملراقبة العامة يف �صائر اأق�صامة .
17 . يجب اأن يبا�صر العمل يف املخترب بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات واملعدات امل�صتعملة .

1٨ . يج���ب اإج���راء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غ�صل الأدوات والأواين التي ا�صتخدمت فيها مواد كيميائية �صارة قبل 
تركها للتنظيف النهائي.

1٩ . لي�صم���ح بال���رتدد على املختربات اإل لالأ�صخا�ص امل�صرح لهم، ويجب اأن تو�صع لفتات على البواب ويف املمرات تو�صح ذلك كما ميكن 
و�صع اأنظمة اآلية ورقمية للدخول واخلروج تكفل اخل�صو�صية للمخترب.

٢٠ . يج���ب عم���ل فح�ص دوري للعاملن مبخت���ربات الدرن باأ�صعة اأك�ص على ال�صدر و للعاملن مبخت���ربات املواد امل�صعة بفح�ص كرات الدم 
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البي�صاء، وقيا�ص اجلرعات الإ�صعاعية التي يتعر�صون لها ب�صفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملن على طرق الإ�صعافات الأوليه واإنعا�ص 
القلب واإر�صادهم اإىل الطرق ال�صليمة يف كل ما يخت�ص بالت�صرفات ال�صخ�صية داخل املخترب وكيفية ا�صتخدام الأجهزة بالطرق ال�صحيحة 

لتجنب اأخطارها امليكانيكية .
٢1 . يجب اأخذ احلذر ال�صديد من املركبات غر املعروفة للمواد الكيميائية الكا�صفة .

٢٢ . على الكيميائين امل�صرفن التاأكد من اأن م�صاعديهم وحم�صري املخترب مدركون لأية خماطر حمتملة .
٢٣ . قب���ل الب���دء يف اأية جتربة يجب التاأكد من اأن م�صتعملي املخترب على اطالع بكل خماطر املواد امل�صتعملة والنتائج املرتقبة . والتاأكد من 

�صبل الوقاية ال�صحية والعالج الالزم لذلك.
٢4 . يج���ب ع���دم ترك اأية جتربة يق���وم بها خالل اإجرائها ويغادر املخترب م���امل ي�صت�صر امل�صرف �صلًفا واإطالعه على م���ا و�صلت اإليه . واإن 
كان م���ن ال�ص���روري ال�صتمرار بها اأثناء الليل فيعمل على مراقبتها بن حن واآخر من قب���ل �صخ�ص متخ�ص�ص وموؤهل وعلى علم باملخاطر 

املحتملة: ويتم ذلك بالتن�صيق مع امل�صرف امل�صئول.
٢٥ . يجب وقف التجربة اإذا كانت فرتة تغيب العامل عنها طويله.

٢٦ . يج���ب ع���دم العب���ث ب�صناديق الإ�صعاف���ات الأولية وعدم �صد الط���رق املوؤدية اإليها وكذلك احل���ال بالن�صبة لكمام���ات التنف�ص اأو مر�ص 
الطوارئ واملالب�ص الوقائية وعلب القواطع الكهربائية .

٢7 . يجب اأن يكون العاملون باملختربات من الفنين واملوؤهلن واملتخ�ص�صن يف التعاملمع املواد امل�صتخدمة وخا�صة املواداخلطرة .
٢٨ . يجب عدم اجلري مطلًقا يف املعامل واملختربات اأو يف املمرات.

٢٩ . يجب عدم املزح بالأيدي نظًرا للنتائج اخلطرة املرتتبة على ذلك.
٣٠ . يجب التزام جانب احلذر دوًما عند فتح واإغالق الأبواب اأو الدخول واخلروج من املخترب اأواملعمل.

٣1 . يجب عدم ت�صغيل اأي جهاز كهربائي )مروحة،خال ط .. . الخ( قبل اأن تتاأكد من اأنها لن ت�صبب اأذى لأحد العاملن.
٣٢ . يجب اأن يتعامل م�صرف املخترب باأق�صى درجات احلذر مع الآلت حن حتركها اإذاأن حلظة اإهمال قد توؤدي بحياة كل من يف املخترب.

٣٣ . يجب ال يخاطر الدار�ص بنف�صه عندما ي�صتعمل فمه لتعبئة ما�صة عن طريق الفم بل ي�صتعمل بدًل منها معبئة معتمدا.
٣4 . ل تدخل اأي اأنبوب اأو ق�صيب زجاجي اأو ميزان حرارة داخل �صدادات بدون ا�صتعمال مداة م�صحمة اإذااقت�صى الأمر.

٣٥ . يجب اإتباع طريقة الو�صع العمودي حلمل ق�صيب اأو انبوب.
٣٦ . يجب ا�صتعمال اأدوات ومعدات التجارب يف الأغرا�ص املخ�ص�صة من اأجلها.

٣7 . مفرغ���ات اله���واء وال���دوارق تنطوي على خطورة اإذينبغي معاينته���ا وفح�صها بانتظام لكت�صاف نقاط اخلط���ر فيها وال�صقوق التي قد 
حتدث بها.

كذلك املفرغات الزجاجية يجب اأن تكون حممية ب�صبكة من ال�صلك وال�صماح بدخول الهواء بالتدريج.
٣٨ . التج���ارب التي تت�صم���ن ا�صتعمال مواد كيميائية �صامة ينبغي اأن جتري يف حجرةمعقمة ويف مكان معزول داخل احلجرة كي ل يتعر�ص 

العاملون يف جتارب اأخرى للخطر وينبغي اأن تكون الكمامات دائًما يف متناول اليد.
٣٩ . يج���ب احلر����ص ب�ص���كل خا�ص حن ت�صتعمل كمي���ات كبرة من املحاليل القابل���ة لال�صتعال باأن تعزل هذه التج���ارب وي�صتعمل الت�صخن 

الكهربائي املغلق حيث اأن اأي اأبخرة م�صتعلة اأو لهب مك�صوف قد توؤدي اإىل حريق واإنفجار.
4٠ . يج���ب اأن يك���ون كل من يعمل باملخترب على علم باأماكن مفاتيح التحكم الرئي�صية للكهرب���اء يف املخترب واأماكن قواطع و�صمامات الغاز 
واملاءوالتاأك���د م���ن اأن الطرق املوؤدي���ة اإليها ل يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخالء يف حالت الط���وارئ على اأن يتوافر ن�صخة احتياطية 

خلريطة املخترب مو�صح عليها مواقع تلك املفاتيح والقواطع تكون خارج املبنى للرجوع اإليها عند احلاجة.
41. عندما ي�صتمل العمل على مواد ع�صوية جديدة اأو مل تعرف خ�صائ�صها جيًدا فاإناخلطر قد ل يكونوا�صًحا فتجنب هذه الأخطار وذلك 

باأن تتعامل مع هذه املركبات بحر�ص اأكرب كي ل ت�صبب يف اأذى نف�صك اأوغرك.
4٢. يجب النتباه اإىل اأن املحاليل التي تكون درجة ا�صتعالها اقل من( ٦٠( درجة مئويةاأو ماهو قريب منها ميكن اأن ت�صتعل من جراء �صخان 

كهربائي قد اأطفى ول زال يحتفظ بحرارة ب�صيطة.
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4٣. يج���ب ا�صتعم���ال الت�صهي���الت املعتم���دة للتخل�ص م���ن املحاليل القابلة لال�صتع���ال وباأمكانك الوق���وف على التفا�صيل م���ن امل�صرف على 
املخترب.

44. يج���ب تثبي���ت اأنابيب الختبار والأوعية الزجاجي���ة باأ�صتخدام احلامل املخ�ص�ص لذلك ويجب عدم الأم�ص���اك باأي جهاز كبر والأيدي 
مبتلة.

4٥ . يج���ب اأن يحت���وي املخت���رب عل���ى مواق���د كهربائيةل�صتخدامها ب���دل مواقد اللهب وذل���ك لتفادي ا�صتع���ال ال�صوائل املتطاي���ره والقابلة 
لال�صتعال.

4٦ . يج���ب التاأكد من اأن جميع امل���واد الكيميائية التي ت�صتخدم مدون عليها تعليمات تو�صح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها 
واملادة املنا�صبة لإطفائها.

47 . اإيج���اد حاويات خمتلفة للنفايات العادية والزجاجي���ة والبيولوجلية والكيميايئية اخلطرةواملواد امل�صعة بحيث يتم التخل�ص من كل نوع 
من هذه النفايات مبا ينا�صبة ول ي�صبب تلوًثا للبيئة.

المادة)١4( :
 متطلبات الوقايةال�صخ�صية:

اأوًل: الوقاية من الت�صمم:
1 . يج���ب الرج���وع اإىل دليل املواد ال�صامة واخلطرة للتعرف على خماطر املادةالكيميائية التي يتعامل معها مع و�صع ن�صخة من الدليل حتت 

ت�صرف العاملن باملخترب.
٢ . يجب التعامل بكميات قليلة من املاد ال�صامة وح�صب الحتياج.

٣ . يجب ارتداء املعدات الوقائية اللزمة )كالقفازات ، والقناع الواقي للجهازالتنف�صي واملعاطفالواقية(.
4 . يجب تطهر املالب�ص امللوثة اأو التخل�ص منهافوًرا.

٥ . يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
٦ . يج���ب اإج���راء فحو�صات دوري���ة للعاملن باملخت���ربات )كتحليل الب���ول، والدم،وغرها( واأن يت���م العر�ص على الطبيب ف���وًرا اإذا حدث 

ت�صمم.
ثانيــًا: الوقاية م���ن خماطر املواد الأكالة والغ���ازات امل�صغوطة واملواد الكيميائي���ة امل�صببة لل�صرطان واملواد امل�صع���ة واملواد الكيميائية 

املوؤك�صدة واملواد املتفجرة واملواد القابلة لال�صتعال.
يجب احل�صول على موافقة من اجلهات ذات الخت�صا�ص قبل التعامل مع هذه املواد وح�صب الأنظمة ال�صادرة.

)اأ( اإر�صادات التعامل مع الغازات امل�صغوطة:
1 . حتديد نوعية الغاز اأي حمتويات ال�صطوانة.

٢ . حتديد اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية للغاز امل�صتخدم.
٣ . تخزين ال�صطوانات يف اأماكن خا�صة وعند درجات حرارة معينة.

4 . عدم ا�صتخدام ا�صطوانات الغاز مبا�صرة وبدون منظمات.
٥ . عدم القذف بال�صطوانات بع�صها فوق بع�ص اأثناء التحميل والتفريغ.

٦ . تخزين ا�صطوانات الغاز ال�صامة والقابلة لاللتهاب والأكالة بكميات قليلة ويف اأماكن ذات تهويةجيدة.
7 . احكام و�صع ال�صطوانات يف و�صع عمودي.

)ب( التعليمات الوقائية من اأخطار املواد القابلة لال�صتعال:
1 . يجب التعامل مع املواد القابلة لال�صتعال حتت �صافطات الأبخرة ويف مكان متجدد الهواء.
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٢ . عند التعامل مع هذه املواد يجب اإطفاء جميع م�صادر ال�صتعال ذات اللهب املك�صوف.
٣ . يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخ�ص كل نوع من املواد امللتهبة.
4 . يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع املواد امللتهبة.

٥ . مينع منعًا باًتا التدخن اأو ا�صتخدام اللهب املك�صوف عند ت�صرب املادة امللتهبة اأو عنداإن�صكابها.
٦ . يجب عدم نقل املواد القابلة لال�صتعال مع مواد متفجرة اأو �صامة اأوم�صعة اأوموؤك�صدة.

7 . يجب جتنب عطب احلاويات عند التفريغ والتحميل.
٨ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال مع املواد املوؤك�صد وخا�صة املواد الكيميائية التي ت�صبب خطرمعها.

٩ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال حتت اأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.
1٠ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال مع الأحما�ص وخا�صةالأحما�صاملعدنية.

11 . يجب عند التعامل مع مثل هذه املواد معرفة تفاعالتها اخلطرة مع املواد الكيميائية الخرى ومعرفة �صفاتها الفيزيائية.

ج- الحتياطات الواجب اتباعها يف حالة ن�صوب اأو اندلع احلريق:
1 . يجب اأخذ احلذر الالزم لأنه قد يت�صبب عن احرتاق بع�ص اأنواع املواد القابلة لال�صتعال اإنت�صار غازات �صامة ومهيجة.

٢ . يجب تربيد احلاويات باملاءخوًفا من حدوث انفجارات نتيجة تبخر املوادالقابلة لال�صتعال.
٣ . يجب ابعاد احلاويات عن منطقة احلريق.
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الفصل الرابع

“شروط السالمة في مباني المعامل والمختبرات”

مادة)١5(:
 ت�صنيف املختربات وحتديد فئاتها:

تنق�صم املختربات ح�صب نوعية وكميات املواد الكيميائية واخلطرة وال�صوائل والغازات امللتهبة اإىل الفئات الآتية:
1- الفئــة )اأ( �صديــدة اخلطورة: حيث ي�صمح فيها باأكرب كمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال اأو الحرتاق وهي ال�صوائل التي يكون لها 

نقطة ومي�ص اأقل من درجة حرارة ال�صفر املئوية ودرجة غليان )٣٥م( اأواأقل.
2- الفئة )ب( متو�صطة اخلطورة: حيث ي�صمح فيها بكمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال اأو الحرتاق اأقل من الفئة )اأ( وهي ال�صوائل 
التي لها نقطة ومي�ص اأقل من)٢1م( وت�صتمل على املواد التي ت�صتعل تلقائًيا عند درجة احلرارة العادية واملواد ال�صلبة التي ت�صتعل ب�صهوله 

عند متا�صها مع املاء اأو الهواء الرطب.
3- الفئة )ج( قليلةاخلطورة: ل ي�صمح فيها باأي كمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال مطلًقا.

ويتم ت�صنيف وحدات املخترب اأو املعمل اإىل هذه الفئات اعتماًدا على كمية ونوعية وخطورة ال�صوائل املتهبة اأو القابلة لالحرتاق امل�صتخدمة 
واملخزن���ة يف اأوعي���ة عادية اأو اآمنة اأو كبائن تخزين . كما يعتمد ت�صنيف وحدات املخترب على م�صاحته ونظام الوقاية من احلريق امل�صتخدم 

يف وحدة املخترب والن�صاءات املقاومة للحريق املطلوب تنفيذها فيه.
ا ميكن تقليل اخلطورة يف وحدة املخترب بالتقليل من كمية ال�صوائل امللتهبة والقابلة لال�صتعال وذلك بنقلها اإىل غرف التخزين وتاأمن  اأي�صً
الكميات الكافية لال�صتخدام وميكن حتويل وحدة املخترب اإىل وحدات خمترب منف�صلة وذات فئة خطرة اأقل وذلك باأ�صتخدام عوازل مقاومة 

للحريق بن وحدات املخترب.

ثالثًا: ا�صرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�صتخدم النظائر امل�صعة:
بال�صافة اإىل ال�صروط الواجب توافرها يف املختربات البيولوجية يجب اأن تتوافر يف خمتربات النظائر امل�صعة ال�صروط الآتية:

1 . يجب اأن تكون منا�صد العمل ذات طبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�صعاع.
٢ . يجب اأن تكون الأبنية واجلدران من اخلر�صانة بعر�ص( �صميك( مينع مرورالأ�صعة اأو تزود بطبقة من الر�صا�ص.

٣ . يجب اأن تزود الأبواب بطبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�صعاع.
4 . يجب توفر األب�صة واقية من الإ�صعاع للعاملن.

٥ . يج���ب توف���ر غرفة خا�صة لتخزين املواد امل�صعة تتميز بعدم م���رور الأ�صعة عرب جدارها بحيث تكون اجلدران من اخلر�صانة اأوبها طبقة 
من الر�صا�ص متنع مرور ال�صعاع، وكذلك غرفة لتخزين املخلفات ال�صعاعية ال�صلبة باملوا�صفات نف�صها.

٦ . يج���ب توف���ر خزان ر�صا�صي ل�صرف املخلفات الإ�صعاعية ال�صائلة بحيث ي�صرف اإليه ويحفظ ملدة ت�صاهي ع�صرة اأ�صعاف ن�صف العمر 
للمادة امل�صعة ومن ثم ت�صرف للمجاري.

7 . املخلفات ال�صعاعية ال�صلبة يجب اأن تخزن يف امل�صتودع اخلا�ص بها ملدة ت�صاهي ع�صرة اأ�صعاف ن�صف العمر.
٨ . الأجه���زة الت���ي ت�صتخ���دم فيها الأ�صعة ف���وق بنف�صجية )U . V( والأ�صعة الأخرى يجب اأن يزود املخت���رب بنظارات خا�صة للعاملن على 

تلك الجهزة.
٩ . يجب اأن يكون العاملون يف تلك املختربات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع احلوادث املحتملة يف خمتربات النظائر امل�صعة.

1٠ . يجب و�صع مل�صقات حتذيرية على الأبواب توحي باخلطر الإ�صعاعي ومنع دخول غر املخت�صن كما يجب قيا�ص ن�صبة الأ�صعاع ب�صورة 
دورية واأن ل تتعدى الن�صب امل�صموح بها.

11 . يجب الرجوع اىل التعليمات ال�صادرة من اجلهات ذات الخت�صا�ص للحماية من اأخطار الإ�صعاع.
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رابًعا: ا�صرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�صتخدم املواد املتفحرة:
1 . يجب ت�صنيف منطقة العمل يف املخترب اإىل ق�صمن:

اأ- الق�صم الأول: حتتوي على خماطر انفجار بع�ص العبوات اجلاهزة.
ب - الق�ص���م الث���اين: حتتوي على تركيزات من املواد التي ميكن ان ينتج عنه اإ�صاب���ات خطرة اأو قاتلة بالن�صبة للعاملن يف منطقة العمل يف 

هذا املخترب.
٢ . يج���ب ع���دم تخزين مواد مفاعله ت���وؤدي اإىل تفاعالت طاردة للحرار مثل البلم���رة والك�صدة، والنرتج���ة، والبرواأك�صيد (فوق الك�صدة 

)والهدرجة ، والتفاعالت الع�صوية املعدنية.
٣ . ا�صتعمال اأو تركيب مواد ي�صر تركيبها الكيميائي اىل خماطر كامنة . ولكن خ�صائ�صها لي�صت حمدده.

4 . يجب اإتخاذ الحتياطات الكافية لتاليف تفاعالت ال�صغط العايل يف الأجهزة.
٥ . يجب اأن تكون جدران املخترب اأو املعمل خر�صانية م�صلحة.

٦ . يجب اأن تكون جدران املخترب اأو املعمل قاطعة للنار.
7 . يجب اأن تكون ان�صاءات املخترب اأو املعمل الهند�صية م�صممةخ�صي�صًا لذلك.

٨ . يراعى التقليل من كمية املواد القابلة لالنفجار وال�صوائل امللتهبة يف وحدة املخترب اأو املعمل.
٩ . اإ�صتخدام جهاز اإ�صت�صعار للحريق عايل احل�صا�صية مع نظام غمر املياه.

1٠ . اإ�صتخدام جدار ا�صمنتي م�صلح اأو حواجز من ال�صلب مقاومة لالنفجار ملناطق العمل احلاوية على متفجرات.
11 . ا�صتخدام مراوح تفريغ للغازات الناجتة من النفجار.

1٢ . اإجراء التجارب على املواد املتفجرة يف منطقة معزولة وحممية.

مادة )١6( :
 اأخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة:

يجب اللتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات اجلهات ذات الخت�صا�ص.

مادة )١7(:
 �صروط ال�صالمة املتعلقة بالرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية:

تتخذ التدابر والحتياطات الكافية لتاليف اأخطار الرتكيبات الكهربائية مبراعاة �صروط ال�صالمةالآتية:
1 . يج���ب اأن تكون الأجهزة وطرق ت�صلي���ك وتركيب املعدات الكهربائية يف املختربات من النوع والت�صميم الذي يوفر احلماية �صد املخاطر 

النا�صئة عن الأبخرة وال�صوائل والغازات والغبار.
٢ . يجب اأن تكون مواقع ماآخذ الكهرباء واملفاتيح واملقاب�ص يف ماأمن من التعر�ص لل�صوائل املن�صكبة اأو املت�صربة.

٣ . يجب اأن تكون الإ�صاءة الثابتة واملقاب�ص مركبة بطريقة ي�صهل التحكم فيها من مواقع �صهلة واآمنة.
4 . يجب تركيب اإ�صاءة طوارئ يف حالة انقطاع التيار العام واأن تتم جتربتها يف كل فرتة زمنية للتاأكد من �صالحيتها.

٥ . ينبغى تاأري�ص جميع املعدات الكهربائية والأجزاء املعدنية ب�صكل نظامي.
ا كاماًل ويتم اختبارها اأوًل باأول عند بداية و�صعها باخلدمة. ٦ . يجب اأن يراعى فح�ص الأدوات الكهربائية اجلديدة فح�صً

7 . يجب اأن تكون مفاتيح ال�صوء وامل�صابيح �صد النفجار ومعزولة �صد الأبخرة اخلطرة.
٨ . يجب اأن تركب يف املخترب اأو املعمل مانعة �صواعق على اأن ت�صمل كل جزء معدين.

٩ . ينبغي تزويد املخترب واأق�صامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء اإىل اأعلى وتعود به اإىل النوافذ ثانية.
1٠ . يج���ب اأن يت���م ت�صميم وتركي���ب �صائر التجهي���زات والرتكيبات الكهربائي���ة وامليكانيكية مبعرف���ة اجلهات الفني���ة املتخ�ص�صة وطبًقا 
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للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
11 . يجب اأن تكون جميع املخارج الكهربائية حتتوي على ثالثة اأ�صالك ويكون ال�صلك الأر�صي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة.

مادة)١8(:
 و�صائل النجاة واأبواب الطوارئ:

1- يج���ب توف���ر و�صائل النجاة )اأبواب عادية خم���ارج طوارئ �صالمل ممرات اأماكن جتمع...الخ( ل�صائر اأق�ص���ام مناطق العمل باملخترب اأو 
املعمل مبا ي�صمحب اإخالئه متاًما خالل )دقيقتن على الأكرث( يف حالت الطوارئ ويتم حتديد عدد املخارج طبًقا لعدد العاملن واملرتددين 

على املعمل اأواملخترب.
٢- يراعى يف املخارج اأن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها ت�صمح لكل املوجودين بالهروب من املبنى اأو املنطقة اخلطرة اإىل الإخراج اأو 

اإىل مكان اآمن بحيث ل تزيد امل�صافة التي يقطعها ال�صخ�ص من اأي نقطة من املبنى اإىل اأقرب خمرج عن٢٢ مرًتا.
٣- يجب اأن تكون املمرات خالية من العوائق التي حتول دون خروج الأ�صخا�ص ب�صرعة واأن تكون الأبواب املركبة بها من النوع ذي الق�صيب 

العر�صي بحيث يفتح ب�صهولة وان يبقى مفتوًحا طيلة مدة عمل املخترب اأواملعمل.
4- يجب اأن ل يقل عدد خمارج الطوارئ عن )اأثنن( يف الدور الواحد على اأنه يجب اأن ل تقل عدد املخارج عن )اأثنن( يف كل منطقة عمل 

يف املخترب وذلك يف احلالت التالية:
اأ- اإذا كانت منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل حتتوي على مواد متفجرة.

ب- اإذا كانت م�صاحة منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل من فئة )اأ( تزيد عن( 500( قدم مربع.
ج- اإذا كانت م�صاحة منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل من فئة )ب( ،)ج( تزيد على )1000( قدم مربع.

د- اإذا كانت منطقة العمل جماورة للمخرج الرئي�صي.
٥- يجب اأن تنظم املخارج بحيث ل ينتهي اأي منها اإىل مكان م�صدود واأن توؤدي جميع املخارج اإىل اأماكن جتمع اآمنة خارج املبنى .

٦- يجب اأن تكون جميع اأبواب خمارج املناطق اخلطرة تفتح يف اجتاه م�صار اخلروج ب�صهولة من اأية نقطة.
7- يج���ب اأن ل يق���ل ارتفاع ممر املخرج عن)٢4٠( �صم ول يقل عر�ص بوابة املخرج عن( 1٠٠( �صم وان تكون جدرانه مقاومة للحريق ملدة 

�صاعتن على الأقل وجمهزة باأبواب مانعة للحريق ملدة ل تقل عن �صاعتن.
٨- يراعى التمييز بن املخارج العادية وخمارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات م�صيئة وا�صحة ول ي�صمح برتكيب �صتائر اأو مرايا حتجبها 

عن الأنظار.
٩- تتم اإ�صاءة طرق النجاة من م�صدرين للكهرباء اأحدهما التيار الرئي�صي باملبنى والأخر م�صدر احتياطي يغذى من البطاريات وي�صمم 

بحيث يعمل تلقائيًا عندانقطاع التيار الكهربائي.
1٠- يج���ب حماي���ة طرق النجاة وفًقا ملا تقت�صي به موا�صفات الهيئ���ة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص اخلا�صة بحماية املباين، واأن 

تكون اأ�صقف واأر�صيات وحوائط طرق النجاة من مواد غر قابلة لال�صتعال.

مادة)١9(:
 جتهيزات مكافحة احلريق:

1-يج���ب اأن توف���ر بكرات اإطف���اء بحيث ل تبعد فيما بينه���ا عن )٣٠م( ملواجهة احلريق عن���د ن�صوبه واأن تغطي البك���رة م�صاحة ل تقل عن 
)1٥٠م٢( 

٢-يجب اأن ي�صار اإىل مواقع دواليب البكرات ب�صكل ي�صهل ا�صتخدامها الفوري بوا�صطة لوحات بارزة تو�صح ذلك.
٣-يجب اأن تكون البكرات م�صممة بحيث ل ترتك نقاًطا ميتة ل ي�صل اإليها املاء.
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4-يجب اأن يكون ال�صغط يف اخلرطوم كافًيا بحيث ل يوؤدي اإىل نق�ص ال�صغط عند الفوهة عن )٢،1جرام / �صم٢ )بار.
 ٥-يجب اأن يكون م�صدر املاء كافًيا لتغذية بكرات الإطفاء لتاأمن) ٣٨٠ ) لرًتا يف الدقيقة .

 )nafslll naep( من البودرة الكيميائية )٦-تزود جميع وحدات املختربات بو�صائل احلماية من احلريق وبطفايات منا�صبة �صعة (٦كغ
ومبعدل طفاية لكل )1٠٠( م٢ من م�صاحةاملخترب.

7-يت���م تركي���ب وحتديد مواق���ع الطفايات املتنقلة بحيث تكون قريبة من املخارج ويف متناول الي���د ويوؤخذ راأي الدفاع املدين يف حتديد عدد 
واأنواع واأماكن الطفايات.

٨- يج���ب اأن تك���ون الطفاي���ة يف م���كان وا�صح ي�صهل روؤيته���ا والو�صول اإليه���ا واأن تكون حرة م���ن العوائق ول تبعد اأكرث م���ن( ٣٠( مرًتا عن 
بع�صها.

٩-يجب اأن حتمل كل طفاية تعليمات ت�صغيلها.
1٠- يجب توافق عامل الإطفاء مع خ�صائ�ص النران التي ميكن اأن تندلع.

11- ت�صم���م نظ���م الر�صا�صات الأوتوماتيكية لوحدات املخترب من الفئ���ة )اأ ، ب( اأما وحدات املخترب من الفئة )ج( فيمكن وقايتها ببكرات 
خراطيم الإطفاء.

1٢- ي�صم���م نظ���ام الإنذار الآيل بجميع املختربات ويت�صل هذا النظام بغرفة املراقب���ة اأو احلرا�صة بحيث يعطي اإنذاًرا�صوتًيا و�صوئًيا عند 
حدوث اأي اأخطار وبالإ�صافة اإىل ذلك ميكن ا�صتخدام اأجهزة الإنذار اليدوية امليكانيكية الكهربائية.

1٣ - ت�صتعمل نظم الطفايات الأوتوماتيكية الأخرى بدل من الر�صا�صات ح�صب احلاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية با�صتخدام ر�صا�صات املياه امل�صار اإليها بالبند )11( بنظام الإنذار الآيل.

1٥- تلتزم اجلهة امل�صئولة عن املخترب بتقدمي درا�صة فنية يتم اإعدادها من قبل اأحد املكاتب املتخ�ص�صة واملرخ�ص لها بذلك بحيث تت�صمن 
خمططًا كاماًل ملعدات وجتهيزات الإنذار والإطفاء، والأخالء املطلوبة للموقع على اأن تعر�ص على اإدارة الدفاع املدين املخت�صةلإبداء الراأي 

واعتمادها قبل التنفيذ.
1٦- يج���ب اأن تك���ون �صائر الأنظم���ة ومعدات ال�صالم���ة مطابقة ملوا�صف���ات واملقايي�ص املعتمدة من الهيئ���ة العربية ال�صعودي���ة للموا�صفات 

واملقايي�ص.

مادة)20(:
 خطةالطوارئ:

اأوًل: على مدير املخترب التعاون مع م�صئول ال�صالمة يف اإعداد خطة طوارئ تتناول مايلي:
1- اإبالغ الدفاع املدين وال�صلطات املخت�صة عن احلريق ب�صكل �صريع.

٢- حتديد اإجراءات التنظيم اخلا�صة باملخترب.
٣- حتديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخالء بهدف تاأمن �صالمة املوظفن والدار�صن عند وقوع حادث اأوانفجار.

4- احلد من العوامل امل�صببة للحوادث وحتقيق اأف�صل م�صتوى لل�صالمة.
٥- احلد من خ�صائر احلريق بالن�صبة لالأ�صخا�ص واملمتلكات.

٦- يجب اأن تت�صمن اخلطة ال�صيطرة على الأو�صاع اخلطرة للحريق مثل: انطالق الأبخرة ال�صامة والتلوث.
7- الإبالغ عن احلوادث فور وقوعها ويجب ت�صجيلها يف �صجل ال�صالمة.

٨- اإجراء تقييم خلدمات ال�صالمة يف فرتات توقف الن�صاط للوقوف على ال�صلبيات واملالحظات ومعاجلتها.
٩- حتديد نقاط واأماكن التجمع.

1٠- تقييم احلالت والإ�صابات يف العاملن وتقدمي الإ�صعافات الأولية لهم.
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ثانيًا: م�صمون اخلطة:
1- يجب اأن حتتوي اخلطة على جميع الوثائق واملعلومات ال�صرورية من اأجل التحكم ومواجهة احلوادث املفاجئة و�صائر الحتمالت.

٢- يجب اأن تت�صمن اخلطةح�صًرا كاماًل ملعدات وو�صائل ال�صالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�صعاف بكل خمترب، وكذلك املخططات التف�صيلية 
التي تبن اأماكنها وبيان باأ�صماء م�صئويل ال�صالمة وفريق ال�صالمة من العاملن ومواعيد وجودهم والواجبات واملهام املناطة لكل منهم.

٣- يج���ب ت�صمي���م لوح���ات وا�صحة تعلق يف اأماك���ن بارزة وتت�صمن الجراءات الواج���ب اتخاذها فور وقوع احلادث، كما ي���دون بها:  اأرقام 
هواتف خدمات الطوارئ( الدفاع املدين الإ�صعاف ال�صرطة( وكافة اجلهات ذات العالقة.

4- يجب اأن يقوم م�صوؤول ال�صالمة بتعديل اخلطة اإذا تك�صفت اأي ثغرات حتول دون تنفيذ اأي ق�صم منها لدى اإجراء متارين التدخل.
٥- اإيداع �صورة من اخلطة لدى الدفاع املدين بعد ت�صديقهم عليها.

ثالثًا: تنفيذاخلطة:
لدى تنفيذ اخلطة يراعى مايلي:

1 . حتدد النقاط احل�صا�صة واخلطرة.
٢ . حتديد مو�صع اأخطار احلريق والنفجار واإنت�صار النار.

٣ . ح�صر الأو�صاع الطارئة مثل: ت�صرب ، ت�صمم ، تفاعالت كيماوية خطرة.
4 . تقرير مدى خطورة نتائج احلريق.

٥ . حتديد اأدوات التدخل لكل حالة من اأجل احلد من اخل�صائر.
٦ . ت�صجيل اإجراءات املكافحة واملعلومات اخلا�صة بالت�صغيل وعمل الأجهزة.

7 . التعرف على اأراء الأ�صخا�ص املعنين بالت�صغيل، وال�صيانة، واملراقبة.. . الخ والوقوف على مقرتحاتهم ب�صاأن اخلطة.

رابًعا: التدريب على اخلطة:
1- يجب تدريب جميع العاملن باملخترب اأو املعمل طبقًا ملا هو مو�صح بالف�صل الثاين مادة.)٦(

٢- كما يجب اأن يتم عمل جتارب دورية لكل )ثالثة�صهور ( على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق من مالئمتها ومن �صالمة ت�صرفات العاملن 
و�صالحي���ة معدات وجتهي���زات ال�صالمة وتقييم التجربة وت�صحي���ح الأخطاء اإن وجدت، ليكون العاملون على دراي���ة كافية عند مواجهة اأي 

طارئ.

مادة )2١( :
 واجبات فريق ال�صالمة عند وقوع حادث باملخترب:

1- الإبطال: اأن يقوم باإبطال ال�صبب غر العادي الذي مت اكت�صافه مع اإيقاف العمل متاًما باملخترب وتنفيذ الآتي:
اأ- اأن يعمل مبا�صرة وفوًرا على اإطالق الإنذار وا�صتدعاء الدفاع املدين، وخدمات الطوارئ واملخت�صن.

ب- ف�صل التيار الكهربائي، وغلق م�صادر الغاز، واإبعاد املواد امل�صتعلة اأو اخلطرة والعمل على ح�صر احلريق يف اأ�صيق نطاق.
ج- القيام باإخالء الأ�صخا�ص خارج املخترب اأو املعمل.

د- اإتباع طرق النجاة وخمارج الطوارئ.
ه�- اإر�صاد فرق الدفاع املدين وخدمات الطوارئ اإىل اأماكن اخلطر وتقدمي املعلومات الالزمة لهم لل�صيطرة على احلادث.

2- املكافحة: يقوم فريق ال�صالمة عنداكت�صاف النار مبايلي:
اأ- تطبيق تعليمات ال�صالمة املتدرب عليها�صابًقا.

ب- مكافحة احلريق بو�صائل الإطفاء الأولية املوجودة باملوقع بانتظار التعزيزات الداخلية واخلارجية.
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ج- ال�صتم���رار يف مراقب���ة مكان احلريق بع���د عملية الطفاء حتى يتم التاأكد من اإخماده نهائًيا ومن ع���دم وجود احتمالت لعودة ال�صتعال 
مرةاأخرى .

3- احليلولــة دون انت�صــار احلريــق: يتخ���ذ فريق ال�صالم���ة �صائر التداب���ر ال�صرورية لتفادي تط���ور احلري���ق اإىل كارثة ويتخذ 
الجراءات التالية:

اأ- اإغالق الأبواب والنوافذ مبكان احلريق بعد التاأكد من اإخالء املكان من جميع الأ�صخا�ص.
ب- العمل على اإبطال عمل امل�صاعد وم�صاعد احلمولة.

ج- اإخالء املواد امل�صتعلة اأو املتفجرة اأو تربيدها حال وجودها اإذا مل يتمكن الفريق من اإخالئها.
يف حالة التدخل يف الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتية:

1- يف�صل التيار الكهربائي بوا�صطة اأفراد ال�صالمة املدربن على ذلك مع مراعاة �صرعة اإ�صعار املخت�صن بال�صيانة الكهربائية.
٢- تخلي�ص ال�صحية بوا�صطة مواد عازلة اإذا كان قطع التيار الكهربائي �صعًبا اأو م�صتحياًل بوا�صطة ع�صا معزولة.

٣- عمل الإ�صعافات الأولية كالتنف�ص ال�صطناعي واإنعا�ص القلب لل�صخ�ص امل�صاب.
4- ت�صتخدم الطفايات املالئمة مثل ثاين اأك�صيد الكربون.

٥- يجب اأن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من املناطق اخلطرة.

ت�صنيف احلرائق باملعامل واملختربات وطرق التعامل معها:
1- بالن�صبة حلرائق املواد الكيمائية.

ت�صتخ���دم م���ادة الإطفاء املنا�صبة ل���كل مادة وفًقا لدليل املواد اخلطرة ،وطبًقا للتعليمات املدونة عل���ى عبوات هذه املواد ، مع مراعاة التقيد 
الكام���ل بع���د مقبول اأي عب���وات كيميائي���ة اإل اإذا كان مو�صًحا عليها املعلوم���ات املتعلقة باإ�ص���م وخ�صائ�ص املادة وو�صيل���ة الإطفاء الواجب 

اإ�صتخدامها عند حدوث حريق.
2- بالن�صبــة للمــواد واملنقولت الأخرى يتــم ا�صتخدامها مادة الإطفــاء املنا�صبةح�صب نوع احلريــق وفًقا للجدول 

التايل:

مادةالإطفاءنوع احلريقم

ي�صتخدم املاءاحرتاق مواد �صلبة مثل: الخ�صاب والورق والتنب والأعالف1

حرائق ال�صوائل القابلة لال�صتعال كالبرتين والديزل٢
والدي���زل ت�صتخ���دم اجه���زة الرغ���وة وث���اين اأك�صي���د الكربون 

واأجهزة البودرة الكيماوية اجلافة.

حريق ناجت عن التما�ص كهربائي٣

ت�صتخدم طفايات ثاين اأك�صي���د الكربون والبودرةاجلافة ويتم 
ف�ص���ل التيار الكهربائي م���ع جتنب ا�صتخدام امل���اء اأو الرغوة 
لأن كالهم���ا مو�صل جيد للكهرباء بعد التاأكد متاًما من ف�صل 
التيار الكهربائي ميكن اإخماد املواد التي انتقلت اإليها النران 

ح�صب نوعها وفًقا للجدول

4
حري���ق ن���اجت ع���ن اح���رتاق املع���ادن كال�صودي���وم والليثي���وم 

واملاغني�صيوم وما�صابه ذلك
ت�صتخ���دم اأجهزة بودرة جافة غ���ر قابلة للتفاعل )خم�ص�صة 

للمعادن( 


