الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق
في المعامل والمختبرات

قراررقم(/١/ ١٢و/٢٠/دف) وتاريخ(١٤٢٤ /٥ /٥هـ )
�إن جمل�س الدفاع املدين.
بع ��د االط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة (ج) من امل ��ادة التا�سعة م ��ن نظام الدف ��اع املدين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م ( م )١٠/وتاريخ
(1406/5/10هـ).
ومراع ��اة لتنفي ��ذ اللوائح التي تعال ��ج كافة الق�ضايا والأمور املتعلقة ب ال�سالمة واحلماية من الأخط ��ار وماي�ضمن وقاية املواطنني و�سالمة
الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة .
يقرر يلي:
�أو ًال :املوافقة على �إ�صدار الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات بال�صيغة املرفقة :
ثان ًيا :على املديرية العامة للدفاعاملدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذهالالئحة .
ثال ًثا :على اجلهات املعنية حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذهالالئحة .
راب ًعا :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل األول
“تعاريف”
مادة (:)١
التعاريف :ويق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة مايلي:
 -١املخت�بر �أو املعم��ل :هو مكان �أعدخ�صي�ص ًا للدرا�سات والتجارب (الكافة الفروع العلمية ) من �أجل الأبحاث واال�ستح�ضارات العلمية
واالكت�شافات والتحاليل �أو كافة الن�شاطات امل�شابهة التي تتطلب ا�ستعمال �أجهزة ومعدات وجتهيزات خا�صة وموادخمتلفة .
 -٢طاول��ة العم��ل :تت ��م فوقها التج ��ارب واال�ستخ�ضارات املخربي ��ة وتركب عليها االجه ��زة و � ٩٠سم) من �سطح االر� ��ض  .ويتم تزويد
طاوالت العمل -الأدوات ويكون ارتفاعها من ( ٨٠بالو�سائل الالزمة التي تتنا�سب وطبيعة العمل مثل( :املاء  ،الكهرباء  ،غاز البوتان  ،هواء
م�ضغوط ،بخار  ،غازات خمتلفة كالنرتوجني . ..الخ  .ويجب �أن تكون جمهزه بفتحات ت�صريف �صحي منا�سب.
 -٣جتهيزات �إ�ضافيه :التجهيز اال�ضايف ي�سمح بتنفيذ االعمال اال�ضافية امللحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة  ،والتموين  ،التخزين،
املكاتب واال�سرتاحات  ،والتخل�ص منالنفايات.
 -٤امل��واد املتفج��رة  :هي مواد غري ثابتة وتتفكك ب�سرعة كبرية بفعل ال�ص ��دم �أو االحتكاك �أواحلرارة مولدة كميات كبرية من احلرارة
ومكونة �أحجام ًا كبرية جدً ا من الغازات قد ت�ؤدي اىل انفجار عنيف  ،وتتوقف �شدة االنفجار على نوع املادة الكيميائ املتفجرة .
 -5النظ��ام :نظ ��ام الدفاع امل ��دين ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رق ��م(م )١٠/وتاريخ(1406/10/5ه) وجمي ��ع الأنظمة الأخرى ذات
العالقة.
 -٦مندوب الدفاع املدين :هو ال�شخ�ص �أو اال�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين �أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش
و�ضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وف ًقا للقواعد والإجراءاتاملحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك.
 -٧اجله��ة املخت�ص��ة :وزارة الداخي ��ة (املديري ��ة العامة للدفاع امل ��دين) واجلهات العامة الأخ ��رى ذات العالق ��ة برتخي�ص املختربات
واملعامل.
 -٨امل�س���ؤول ع��ن ال�سالم��ة  :وف ًقا ملفهوم امل ��ادة (اخلام�سة والع�شرين ) من نظ ��ام الدفاع املدين هو �شخ�ص(م ��ن من�سوبي املخترب �أو
غريهم) ممن تلقى تدريب ًا �أو لديه خربة يف هذا املجال يعني �أو يكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة والأمن يف املخترب
كم ��ا يعت�ب�ر ال�شخ� ��ص ال�صادر با�سمه الرتخي�ص م�سئ ��و ًال عن ال�سالمة يف جميع الأح ��وال وحتدد واجباته وم�سئوليات ��ه وف ًقا ملا ورد بالئحة
م�س�ؤوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي.
 -٩املوا�صفات :ويق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية  :وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب ) املوا�صفات العاملية  :هي املوا�صفات االجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س ويراعى يف هذه احلالة
تقدمي وثائق ر�سمية تثبت توافر جميع قواعد ال�سالمة بالآلة �أو املادة امل�ستخدمة .
وجروحا عند مالم�ستها للجلد �أو العيون وق ��د ت�ؤذي اجلهاز التنف�سي
 -١٠امل��واد الكيميائي��ة الأكال��ة  :هي املواد التي ت�سبب حرو ًق ��ا
ً
والرئتني عند ا�ستن�شاقها.
وتختلف خطورة كل مادة باختالف خوا�صها الفيزيائية والكيميائية و�أجزاء اجل�سم املعر�ضة لها وتنق�سم �إىل ق�سيمن:
(�أ) املواد الأكالة الأولية  :هي املواد التي ت�ؤدي اىل ت�سمم عام عند التعر�ض لها ولكنها ت�سبب اجلروح املو�ضعية .
(ب) امل��واد الأكال��ة الثانوي��ة  :هي املواد التي ت�ؤدي �إىل ت�سمم غري مو�ضعي بالإ�ضافة �إىل اجل ��روح املو�ضعية �أو ت�أكل مو�ضعي خلاليا
اجللد عندالتالم�س.
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 -١١ال�سوائل القابلة للإ�شتعال :هي ال�سوائل التي لها نقطة ومي�ض ترتواح من(٢١م) �إىل (٥٥م) .
ً
خملوطا قاب ًال لال�شتعال بحيث �إذا قربنا
( �أ) نقط��ة الومي���ض :ه ��ي �أدنى درجة حرارة تت�صاعد عندها من ال�سائل �أبخرة كافية تك ��ون
منها له ًبا ا�شتعل املزيج يف �صورة ومي�ض خاطف ينتهي مبجرد �إبعاداللهب.
(ب ) درجة حرارة اال�شتعال :هي درجة احلرارة الدنيا التي تطلق عندها املادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين املخلوط القابل
لال�شتع البحيث يظل هذا اال�شتعال م�ستم ًرا حتى لو �أبعد امل�صدر احلراري الذي �أحدث اال�شتعال � اًأول.
(ج) م��دى االنفج��ار �أواال�شتع��ال :ه ��و الن�سب ��ة املئوي ��ة احلجمية لبخ ��ار امل ��اء يف الهواء والت ��ي فوقها يك ��ون املزيج قاب ��ل لال�شتعال
�أولالنفجار.
 -١٢املواد امل�ؤك�سدة  :املواد التي تنتج عنها تفاعالت �شديدة االنت�شار للحرارة وانفجارات عند متا�سها مع مواد �أخرى .
 -١٣املوادال�سام��ة  :امل ��واد الت ��ي ت�سبب ت�أثريات حادة وخطرية �أو مزمنة وق ��د ت�ؤدي للوفاة عند ابتالعه ��ا �أو ا�ستن�شاقها �أو امت�صا�صها
عرباجللد.
 -١٤الغازات امل�ضغوطة  :هي غازات نقية �أو مزائج من جمموعة من الغازات يف ا�سطوانة �أو حاوية ال يتجاوز ال�ضغط فيها( ٤٠رطل/
بو�ص ��ة ) عن ��د درجة ح ��رارة (٢١م) �أو �ضغط يزيد عن(١٠٤رطل/بو�ص ��ة ) عند درجة حرارة (٤٥م) �أو �إىل م ��ادة �سائلة قابلة لال�شتعال
ب�ضغط بخار يتجاوز٤٠رطل /درجة ) عند درجة حرارة �أعلى من(٣٨م) .
 -١٥الغازات القابلة لال�شتعال� :أي غاز م�ضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود اال�شتعااللدنيا ومدى حد اال�شتعال و�إنت�شاراللهب.
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الفصل الثاني
“الشروط واألحكام العامة “
مادة (:)٢
وف ًقا ملفهوم املادة (الع�شرون) من نظام الدفاع املدين ال يجوز الرتخي�ص لأي خمترب �أو جتديد ترخي�ص �أو ترميم �أو تو�سعة القائم منها قبل
�أن يق ��وم طال ��ب الرتخي�ص بتقدمي درا�سة فنية معدة من قبل �أحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص ��ة ب�أعمال ال�سالمة  ،و�أجهزة الإنذار واملراقبة
ومكافحة احلريق ،واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات ،واال�شرتاطات ،والقواعد الواردة بهذه
الالئح ��ة  ،ومتن ��ح املختربات القائمة وقت �صدور هذه الالئح ��ة مهلة زمنية ترتاوح بني (�ستة ا�شهر و�سن ��ة ) (وف ًقا حلجم املخترب وطبيعة
امل ��واد الت ��ي يتعامل معها) لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�شرتاطات وتعليم ��ات وعلى اجلهة املخت�صة مراعاة �أن يكون منح الرتخي�ص �أو
جتديده وف ًقا ملا هو وارد بهذه الالئحة .
مادة (:)٣
يك ��ون املكت ��ب الذي �أعد الدرا�س ��ة املذكورة �أعاله م�سئو ًال �أمام الدف ��اع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدي ��ة الدرا�سة  ،ودقتها
ومراقب ��ة تنفيذها ،كما يلتزم بتقدمي �شهادة ﻧﻬائية ت�ؤكد مطابقة املخترب للتعليمات واال�شرتاطات الواردة بهذه الالئحة  ،كما يكون م�سئو ًال
بالت�ضامن مع اجلهة �صاحبة املخترب عن �أي خط�أ� ،أو تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد.
مادة (:)٤
يعترب امل�سئول عن ال�سالمة يف املخترب م�سئو ًال مبا�شرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية كل(�شهر) عن الأجهزة املخربية
والرتكيب ��ات الكهربائي ��ة وكذلك عن و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء والإنذار و�إ�صالح �أي عط ��ل فور وقوعه  .ويجب على م�سئول ال�سالمة
يف املخت�ب�ر �إبالغ اجلهة املخت�ص ��ة مبوعد �إجراء االختبارات الدورية واجلهة القائمة به ،وذلك لالتفاق على موعد منا�سب حل�ضور مندوب
الدفاع املدين خالل االختبارات و�إثبات ذلك بتوقيع املندوب يف �سجل ال�سالمة .
مادة (:)٥
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املخت�ب�ر بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى (�سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق) طبق� � ًا للنموذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين تخت ��م جميع �صفحاته بختم الدفاع امل ��دين ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائج الفحو�ص ��ات ال�شهرية واالختبارات الدوري ��ة لو�سائل ومعدات
الإطف ��اء واملراقب ��ة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها ونتائج عمليات اال�صالح وغريها م ��ن البيانات ،كما يجري تخ�صي�ص جزء من
ال�سجل لعمليات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائية وامليكانيكية وغريها.
مادة (: )٦
يج ��ب تدري ��ب جميع العاملني يف املخترب على �أعمال ال�سالمة والإطفاء والإنق ��اذ والإ�سعاف والإخالء يف مدار�س ،ومعاهد التدريب الوطنية
واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين� ،أو التن�سيق مع املديرية  ،لعقد دورات تدريبية لهذا الغر�ض يف املناطق ،واملدن التي اليوجد
به ��ا مث ��ل ه ��ذه املدار�س �أو املعاهد بحيث تتحمل اجلهة طالب ��ة التدريب التكاليف �أو ح�صتها من تكاليف الدورة عل ��ى �أ�سا�س تكلفة املتدرب
الواحد ،ويجب يف جميع الأحوالإثبات عدد العاملني باملختربات وجن�سياتهم.
مادة (:)٧
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يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة بو�ضع لوحات والفتات �إر�شادية وف ًقا للت�صميم املتخذ من الدفاع املدين ملنع التدخني وحظر �إ�شعال �أي م�صدر
للنريان واالر�شاد عن املخارج وطرق النجاة ون�شر تعليمات ال�سالمة .
مادة (:)٨
ه ��ذه الالئح ��ة تن�صب على متطلبات ال�سالمة ومكافحة احلريق دون التعر�ض �إىل باقي ال�شروط واملوا�صفات التي تقررها اجلهات الآخرى
ذات العالقة .
مادة (:)٩
تطبق هذه الالئحة على جميع املختربات �سواء كانت تابعة للقطاع احلكومي �أو الأهلي ( اخلا�ص) .
مادة (:)١٠
ال يجوز ت�شغيل املخترب �أو املعمل االبعد احل�صول على الرتخي�ص امل�شار �إليه.
مادة (:)١١
ملزم ��ا بتنفيذ �سائر ال�شروط الوقائية و يتوجب عليه احل�صول
يف حال ��ة بي ��ع املخترب اخلا�ص �أو ت�أجريه يعترب امل�شرتي �أو امل�ست�أجر اجلديد ً
على موافقة جهة الرتخي�ص على ذلك و�إخطار الدفاع املدين.
مادة (:)١٢
يت ��م ب ��ط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها و ف ًقا ملا ت�ضمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح
�أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث “
اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية “
مادة (:)١٣
االحتياطات الوقائية العامة و ال�سلوك ال�شخ�صي يف املختربات و املعامل:
 . ١يزود املخترب مبر�ش مياه (لال�ستحمام) يكون عند املدخل وبعيدً ا عن املعدات و امل�آخذ الكهربائية .
 . ٢يجب �أن يزود املخترب ب�أحوا�ض غ�سيل للعيون يف مواقع منا�سبة .
 . ٣يجب �أن تو�ضع عالمات و �إ�شارات تبني مواقع املر�شات.
 . ٤تتخذ احلماية الالزمة للمرا�شات اخلارجية �ضد التجمد �شتاء واحلرارة �صيف ًا.
 . ٥يجب �أن يزود املخترب ب�صيدلية �إ�سعاف �أويل تتوافق موادها مع خماطر املخترب وتو�ضع يف مكان بارز.
 . ٦يجب �أن تكون جميع �أر�ضيات املخترب نظيفة وبحالة جيدة ومانعة لالنزالق.
متاما من العوائق ويتم عمل خطوط �إر�شادية بي�ضاء
 . ٧يج ��ب �أن تك ��ون املمرات العامة والطرق امل�ؤدية �إىل �أبواب اخلروج والطوارئ خالية ً
لتدل على اجتاه املخارج.
وخ�صو�صا الأحما�ض �أو
 . ٨يج ��ب �إزال ��ة �آثار كل م ��ادة ان�سكبت على الأر�ض خا�ص ��ة املذيبات �سريعة اال�شتع ��ال والزجاج املك�سور والزئب ��ق
ً
القلويات القوية �إذ يجب معادلتها �أو تخفيفها قبل �إزالتها.
 . ٩يجب �إحتواء املخترب على و�سائل �سحب الغازات والأبخرة ال�سامة وال�ضارة كما يجب �أن حتتوي على غرف ل�سحب الغازات التي يتم فيها
�إجراء التجارب التي حتتوي �أوتعطي غازات �أو �أبخرة �سامة .
 . ١٠يج ��ب الت�أك ��د من �أن كل التو�صي�ل�ات املطاطية للمكثف م�صانة جيدً ا ويجب احلذر لو�ضع ال�س ��دادة �إذ �أن املاء عادة يقل عندما تنفتح
ال�سدادة ويلزم فح�صها بانتظام.
 . ١١يج ��ب خ ��زن امل ��واد املتفجرة وكذلك املواد القابلة لال�شتع ��ال يف اماكن خا�صة بعيدً اعن اللهب �أو ا�شعة ال�شم� ��س �أو احلرارة الزائدة �أو
م�صادر حمتملة لل�شرارات الكهربائية وتفادي ا�صطدامها �أو �سقوط �أي �شيء عليها.
 . ١٢يجب �إعداد املعلومات الالزمة جلميع املواد الكيميائية امل�ستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها ،و�صفاتها الفيزيائية  ،والكيميائية،
كدرج ��ة احل ��رارة ودرجة احل�سا�سية  ،وقابلي ��ة االنفجار واال�شتعال ،ودرجة التفاع ��ل مع املاء وطريقة التخل�ص من بقاي ��ا املواد الكيميائية
امل�ستخدمة .
 . ١٣يج ��ب توف�ي�ر مالب�س ومعدات الوقاية واحلماية املنا�سبة لكل خمترب مثل(البدل واملعاطف كمامات �أجهزة تنف�س نظارات واقية �أحذية
قفازات بطانيات مقاومة للحريق . ..الخ) مع الزام العاملني واملتدربني با�ستخدامها يف �أوقات العمل والتجارب.
 . ١٤مينع التدخني وتناول االطعمة وامل�شروبات ب�صورة قطعية يف جميع املختربات واملعامل وتعلق لوحات تو�ضيحية بذلك باللغتني العربية
والإجنليزية يف �أماكن بارزة .
 . ١٥يجب �أن يكون املخترب منظ ًما و مرت ًبا ب�صفة دائمة .
 . ١٦يجب �أن يعهد �إىل امل�سئول عن املخترب باملراقبة العامة يف �سائر �أق�سامة .
 . ١٧يجب �أن يبا�شر العمل يف املخترب بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات واملعدات امل�ستعملة .
 . ١٨يج ��ب �إج ��راء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غ�سل الأدوات والأواين التي ا�ستخدمت فيها مواد كيميائية �ضارة قبل
تركها للتنظيف النهائي.
 . ١٩الي�سم ��ح بال�ت�ردد على املختربات �إال للأ�شخا�ص امل�صرح لهم ،ويجب �أن تو�ضع الفتات على االبواب ويف املمرات تو�ضح ذلك كما ميكن
و�ضع �أنظمة �آلية ورقمية للدخول واخلروج تكفل اخل�صو�صية للمخترب.
 . ٢٠يج ��ب عم ��ل فح�ص دوري للعاملني مبخت�ب�رات الدرن ب�أ�شعة �أك�س على ال�صدر و للعاملني مبخت�ب�رات املواد امل�شعة بفح�ص كرات الدم
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البي�ضاء ،وقيا�س اجلرعات الإ�شعاعية التي يتعر�ضون لها ب�صفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملني على طرق الإ�سعافات الأوليه و�إنعا�ش
القلب و�إر�شادهم �إىل الطرق ال�سليمة يف كل ما يخت�ص بالت�صرفات ال�شخ�صية داخل املخترب وكيفية ا�ستخدام الأجهزة بالطرق ال�صحيحة
لتجنب �أخطارها امليكانيكية .
 . ٢١يجب �أخذ احلذر ال�شديد من املركبات غري املعروفة للمواد الكيميائية الكا�شفة .
 . ٢٢على الكيميائيني امل�شرفني الت�أكد من �أن م�ساعديهم وحم�ضري املخترب مدركون لأية خماطر حمتملة .
 . ٢٣قب ��ل الب ��دء يف �أية جتربة يجب الت�أكد من �أن م�ستعملي املخترب على اطالع بكل خماطر املواد امل�ستعملة والنتائج املرتقبة  .والت�أكد من
�سبل الوقاية ال�صحية والعالج الالزم لذلك.
 . ٢٤يج ��ب ع ��دم ترك �أية جتربة يق ��وم بها خالل �إجرائها ويغادر املخترب م ��امل ي�ست�شري امل�شرف �سل ًفا و�إطالعه على م ��ا و�صلت �إليه  .و�إن
كان م ��ن ال�ض ��روري اال�ستمرار بها �أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بني حني و�آخر من قب ��ل �شخ�ص متخ�ص�ص وم�ؤهل وعلى علم باملخاطر
املحتملة :ويتم ذلك بالتن�سيق مع امل�شرف امل�سئول.
 . ٢٥يجب وقف التجربة �إذا كانت فرتة تغيب العامل عنها طويله.
 . ٢٦يج ��ب ع ��دم العب ��ث ب�صناديق الإ�سعاف ��ات الأولية وعدم �سد الط ��رق امل�ؤدية �إليها وكذلك احل ��ال بالن�سبة لكمام ��ات التنف�س �أو مر�ش
الطوارئ واملالب�س الوقائية وعلب القواطع الكهربائية .
 . ٢٧يجب �أن يكون العاملون باملختربات من الفنيني وامل�ؤهلني واملتخ�ص�صني يف التعاملمع املواد امل�ستخدمة وخا�صة املواداخلطرة .
 . ٢8يجب عدم اجلري مطل ًقا يف املعامل واملختربات �أو يف املمرات.
 . ٢٩يجب عدم املزح بالأيدي نظ ًرا للنتائج اخلطرية املرتتبة على ذلك.
دوما عند فتح و�إغالق الأبواب �أو الدخول واخلروج من املخترب �أواملعمل.
 . ٣٠يجب التزام جانب احلذر ً
 . ٣١يجب عدم ت�شغيل �أي جهاز كهربائي (مروحة،خال ط  . ..الخ) قبل �أن تت�أكد من �أنها لن ت�سبب �أذى لأحد العاملني.
 . ٣٢يجب �أن يتعامل م�شرف املخترب ب�أق�صى درجات احلذر مع الآالت حني حتركها �إذ�أن حلظة �إهمال قد ت�ؤدي بحياة كل من يف املخترب.
 . ٣٣يجب اال يخاطر الدار�س بنف�سه عندما ي�ستعمل فمه لتعبئة ما�صة عن طريق الفم بل ي�ستعمل اً
بدل منها معبئة معتمدا.
 . ٣٤ال تدخل �أي �أنبوب �أو ق�ضيب زجاجي �أو ميزان حرارة داخل �سدادات بدون ا�ستعمال مداة م�شحمة �إذااقت�ضى الأمر.
 . ٣٥يجب �إتباع طريقة الو�ضع العمودي حلمل ق�ضيب �أو انبوب.
 . ٣٦يجب ا�ستعمال �أدوات ومعدات التجارب يف الأغرا�ض املخ�ص�صة من �أجلها.
 . ٣٧مفرغ ��ات اله ��واء وال ��دوارق تنطوي على خطورة �إذينبغي معاينته ��ا وفح�صها بانتظام الكت�شاف نقاط اخلط ��ر فيها وال�شقوق التي قد
حتدث بها.
كذلك املفرغات الزجاجية يجب �أن تكون حممية ب�شبكة من ال�سلك وال�سماح بدخول الهواء بالتدريج.
 . ٣٨التج ��ارب التي تت�ضم ��ن ا�ستعمال مواد كيميائية �سامة ينبغي �أن جتري يف حجرةمعقمة ويف مكان معزول داخل احلجرة كي ال يتعر�ض
العاملون يف جتارب �أخرى للخطر وينبغي �أن تكون الكمامات دائ ًما يف متناول اليد.
 . ٣٩يج ��ب احلر� ��ص ب�ش ��كل خا�ص حني ت�ستعمل كمي ��ات كبرية من املحاليل القابل ��ة لال�شتعال ب�أن تعزل هذه التج ��ارب وي�ستعمل الت�سخني
الكهربائي املغلق حيث �أن �أي �أبخرة م�شتعلة �أو لهب مك�شوف قد ت�ؤدي �إىل حريق و�إنفجار.
 . ٤٠يج ��ب �أن يك ��ون كل من يعمل باملخترب على علم ب�أماكن مفاتيح التحكم الرئي�سية للكهرب ��اء يف املخترب و�أماكن قواطع و�صمامات الغاز
واملاءوالت�أك ��د م ��ن �أن الطرق امل�ؤدي ��ة �إليها ال يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخالء يف حاالت الط ��وارئ على �أن يتوافر ن�سخة احتياطية
خلريطة املخترب مو�ضح عليها مواقع تلك املفاتيح والقواطع تكون خارج املبنى للرجوع �إليها عند احلاجة.
يكونوا�ضحا فتجنب هذه الأخطار وذلك
 .٤١عندما ي�شتمل العمل على مواد ع�ضوية جديدة �أو مل تعرف خ�صائ�صها جيدً ا ف�إناخلطر قد ال
ً
ب�أن تتعامل مع هذه املركبات بحر�ص �أكرب كي ال ت�سبب يف �أذى نف�سك �أوغريك.
 .٤٢يجب االنتباه �إىل �أن املحاليل التي تكون درجة ا�شتعالها اقل من)  )٦٠درجة مئوية�أو ماهو قريب منها ميكن �أن ت�شتعل من جراء �سخان
كهربائي قد �أطفى وال زال يحتفظ بحرارة ب�سيطة.
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 .٤٣يج ��ب ا�ستعم ��ال الت�سهي�ل�ات املعتم ��دة للتخل�ص م ��ن املحاليل القابلة لال�شتع ��ال وب�أمكانك الوق ��وف على التفا�صيل م ��ن امل�شرف على
املخترب.
 .٤٤يج ��ب تثبي ��ت �أنابيب االختبار والأوعية الزجاجي ��ة ب�أ�ستخدام احلامل املخ�ص�ص لذلك ويجب عدم الأم�س ��اك ب�أي جهاز كبري والأيدي
مبتلة.
 . ٤٥يج ��ب �أن يحت ��وي املخت�ب�ر عل ��ى مواق ��د كهربائيةال�ستخدامها ب ��دل مواقد اللهب وذل ��ك لتفادي ا�شتع ��ال ال�سوائل املتطاي ��ره والقابلة
لال�شتعال.
 . ٤٦يج ��ب الت�أكد من �أن جميع امل ��واد الكيميائية التي ت�ستخدم مدون عليها تعليمات تو�ضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها
واملادة املنا�سبة لإطفائها.
� . ٤٧إيج ��اد حاويات خمتلفة للنفايات العادية والزجاجي ��ة والبيولوجلية والكيميايئية اخلطرةواملواد امل�شعة بحيث يتم التخل�ص من كل نوع
من هذه النفايات مبا ينا�سبة وال ي�سبب تلو ًثا للبيئة.
المادة(: )١٤
متطلبات الوقايةال�شخ�صية:
�أو ًال :الوقاية من الت�سمم:
 . ١يج ��ب الرج ��وع �إىل دليل املواد ال�سامة واخلطرة للتعرف على خماطر املادةالكيميائية التي يتعامل معها مع و�ضع ن�سخة من الدليل حتت
ت�صرف العاملني باملخترب.
 . ٢يجب التعامل بكميات قليلة من املاد ال�سامة وح�سب االحتياج.
 . ٣يجب ارتداء املعدات الوقائية اللزمة (كالقفازات  ،والقناع الواقي للجهازالتنف�سي واملعاطفالواقية).
 . ٤يجب تطهري املالب�س امللوثة �أو التخل�ص منهافو ًرا.
 . ٥يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
 . ٦يج ��ب �إج ��راء فحو�صات دوري ��ة للعاملني باملخت�ب�رات (كتحليل الب ��ول ،والدم،وغريها) و�أن يت ��م العر�ض على الطبيب ف ��و ًرا �إذا حدث
ت�سمم.
ثاني�� ًا :الوقاية م ��ن خماطر املواد الأكالة والغ ��ازات امل�ضغوطة واملواد الكيميائي ��ة امل�سببة لل�سرطان واملواد امل�شع ��ة واملواد الكيميائية
امل�ؤك�سدة واملواد املتفجرة واملواد القابلة لال�شتعال.
يجب احل�صول على موافقة من اجلهات ذات االخت�صا�ص قبل التعامل مع هذه املواد وح�سب الأنظمة ال�صادرة.
(�أ) �إر�شادات التعامل مع الغازات امل�ضغوطة:
 . ١حتديد نوعية الغاز �أي حمتويات اال�سطوانة.
 . ٢حتديد اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية للغاز امل�ستخدم.
 . ٣تخزين اال�سطوانات يف �أماكن خا�صة وعند درجات حرارة معينة.
 . ٤عدم ا�ستخدام ا�سطوانات الغاز مبا�شرة وبدون منظمات.
 . ٥عدم القذف باال�سطوانات بع�ضها فوق بع�ض �أثناء التحميل والتفريغ.
 . ٦تخزين ا�سطوانات الغاز ال�سامة والقابلة لاللتهاب والأكالة بكميات قليلة ويف �أماكن ذات تهويةجيدة.
 . ٧احكام و�ضع اال�سطوانات يف و�ضع عمودي.
(ب) التعليمات الوقائية من �أخطار املواد القابلة لال�شتعال:
 . ١يجب التعامل مع املواد القابلة لال�شتعال حتت �شافطات الأبخرة ويف مكان متجدد الهواء.
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 . ٢عند التعامل مع هذه املواد يجب �إطفاء جميع م�صادر اال�شتعال ذات اللهب املك�شوف.
 . ٣يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخ�ص كل نوع من املواد امللتهبة.
 . ٤يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع املواد امللتهبة.
 . ٥مينع منع ًا باتًا التدخني �أو ا�ستخدام اللهب املك�شوف عند ت�سرب املادة امللتهبة �أو عند�إن�سكابها.
 . ٦يجب عدم نقل املواد القابلة لال�شتعال مع مواد متفجرة �أو �سامة �أوم�شعة �أوم�ؤك�سدة.
 . ٧يجب جتنب عطب احلاويات عند التفريغ والتحميل.
 . ٨يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال مع املواد امل�ؤك�سد وخا�صة املواد الكيميائية التي ت�سبب خطرمعها.
 . ٩يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال حتت �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
 . ١٠يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال مع الأحما�ض وخا�صةالأحما�ضاملعدنية.
 . ١١يجب عند التعامل مع مثل هذه املواد معرفة تفاعالتها اخلطرة مع املواد الكيميائية االخرى ومعرفة �صفاتها الفيزيائية.
ج -االحتياطات الواجب اتباعها يف حالة ن�شوب �أو اندالع احلريق:
 . ١يجب �أخذ احلذر الالزم لأنه قد يت�سبب عن احرتاق بع�ض �أنواع املواد القابلة لال�شتعال �إنت�شار غازات �سامة ومهيجة.
 . ٢يجب تربيد احلاويات باملاءخو ًفا من حدوث انفجارات نتيجة تبخر املوادالقابلة لال�شتعال.
 . ٣يجب ابعاد احلاويات عن منطقة احلريق.
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الفصل الرابع
“شروط السالمة في مباني المعامل والمختبرات”
مادة(:)١٥
ت�صنيف املختربات وحتديد فئاتها:
تنق�سم املختربات ح�سب نوعية وكميات املواد الكيميائية واخلطرة وال�سوائل والغازات امللتهبة �إىل الفئات الآتية:
 -١الفئ��ة (�أ) �شدي��دة اخلطورة :حيث ي�سمح فيها ب�أكرب كمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال �أو االحرتاق وهي ال�سوائل التي يكون لها
نقطة ومي�ض �أقل من درجة حرارة ال�صفر املئوية ودرجة غليان (٣٥م) �أو�أقل.
 -٢الفئة (ب) متو�سطة اخلطورة :حيث ي�سمح فيها بكمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال �أو االحرتاق �أقل من الفئة (�أ) وهي ال�سوائل
التي لها نقطة ومي�ض �أقل من(٢١م) وت�شتمل على املواد التي ت�شتعل تلقائ ًيا عند درجة احلرارة العادية واملواد ال�صلبة التي ت�شتعل ب�سهوله
عند متا�سها مع املاء �أو الهواء الرطب.
 -٣الفئة (ج) قليلةاخلطورة :ال ي�سمح فيها ب�أي كمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال مطل ًقا.
ويتم ت�صنيف وحدات املخترب �أو املعمل �إىل هذه الفئات اعتمادًا على كمية ونوعية وخطورة ال�سوائل املتهبة �أو القابلة لالحرتاق امل�ستخدمة
واملخزن ��ة يف �أوعي ��ة عادية �أو �آمنة �أو كبائن تخزين  .كما يعتمد ت�صنيف وحدات املخترب على م�ساحته ونظام الوقاية من احلريق امل�ستخدم
يف وحدة املخترب واالن�شاءات املقاومة للحريق املطلوب تنفيذها فيه.
� ً
أي�ضا ميكن تقليل اخلطورة يف وحدة املخترب بالتقليل من كمية ال�سوائل امللتهبة والقابلة لال�شتعال وذلك بنقلها �إىل غرف التخزين وت�أمني
الكميات الكافية لال�ستخدام وميكن حتويل وحدة املخترب �إىل وحدات خمترب منف�صلة وذات فئة خطرة �أقل وذلك ب�أ�ستخدام عوازل مقاومة
للحريق بني وحدات املخترب.
ثالث ًا :ا�شرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�ستخدم النظائر امل�شعة:
باال�ضافة �إىل ال�شروط الواجب توافرها يف املختربات البيولوجية يجب �أن تتوافر يف خمتربات النظائر امل�شعة ال�شروط الآتية:
 . ١يجب �أن تكون منا�ضد العمل ذات طبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�شعاع.
 . ٢يجب �أن تكون الأبنية واجلدران من اخلر�سانة بعر�ض) �سميك) مينع مرورالأ�شعة �أو تزود بطبقة من الر�صا�ص.
 . ٣يجب �أن تزود الأبواب بطبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�شعاع.
 . ٤يجب توفري �ألب�سة واقية من الإ�شعاع للعاملني.
 . ٥يج ��ب توف�ي�ر غرفة خا�صة لتخزين املواد امل�شعة تتميز بعدم م ��رور الأ�شعة عرب جدارها بحيث تكون اجلدران من اخلر�سانة �أوبها طبقة
من الر�صا�ص متنع مرور اال�شعاع ،وكذلك غرفة لتخزين املخلفات اال�شعاعية ال�صلبة باملوا�صفات نف�سها.
 . ٦يج ��ب توف�ي�ر خزان ر�صا�صي ل�صرف املخلفات الإ�شعاعية ال�سائلة بحيث ي�صرف �إليه ويحفظ ملدة ت�ضاهي ع�شرة �أ�ضعاف ن�صف العمر
للمادة امل�شعة ومن ثم ت�صرف للمجاري.
 . ٧املخلفات اال�شعاعية ال�صلبة يجب �أن تخزن يف امل�ستودع اخلا�ص بها ملدة ت�ضاهي ع�شرة �أ�ضعاف ن�صف العمر.
 . ٨الأجه ��زة الت ��ي ت�ستخ ��دم فيها الأ�شعة ف ��وق بنف�سجية ( )U . Vوالأ�شعة الأخرى يجب �أن يزود املخت�ب�ر بنظارات خا�صة للعاملني على
تلك االجهزة.
 . ٩يجب �أن يكون العاملون يف تلك املختربات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع احلوادث املحتملة يف خمتربات النظائر امل�شعة.
 . ١٠يجب و�ضع مل�صقات حتذيرية على الأبواب توحي باخلطر الإ�شعاعي ومنع دخول غري املخت�صني كما يجب قيا�س ن�سبة الأ�شعاع ب�صورة
دورية و�أن ال تتعدى الن�سب امل�سموح بها.
 . ١١يجب الرجوع اىل التعليمات ال�صادرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص للحماية من �أخطار الإ�شعاع.
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راب ًعا :ا�شرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�ستخدم املواد املتفحرة:
 . ١يجب ت�صنيف منطقة العمل يف املخترب �إىل ق�سمني:
�أ -الق�سم الأول :حتتوي على خماطر انفجار بع�ض العبوات اجلاهزة.
ب  -الق�س ��م الث ��اين :حتتوي على تركيزات من املواد التي ميكن ان ينتج عنه �إ�صاب ��ات خطرة �أو قاتلة بالن�سبة للعاملني يف منطقة العمل يف
هذا املخترب.
 . ٢يج ��ب ع ��دم تخزين مواد مفاعله ت� ��ؤدي �إىل تفاعالت طاردة للحرار مثل البلم ��رة واالك�سدة ،والنرتج ��ة ،والبريو�أك�سيد )فوق االك�سدة
(والهدرجة  ،والتفاعالت الع�ضوية املعدنية.
 . ٣ا�ستعمال �أو تركيب مواد ي�شري تركيبها الكيميائي اىل خماطر كامنة  .ولكن خ�صائ�صها لي�ست حمدده.
 . ٤يجب �إتخاذ االحتياطات الكافية لتاليف تفاعالت ال�ضغط العايل يف الأجهزة.
 . ٥يجب �أن تكون جدران املخترب �أو املعمل خر�سانية م�سلحة.
 . ٦يجب �أن تكون جدران املخترب �أو املعمل قاطعة للنار.
 . ٧يجب �أن تكون ان�شاءات املخترب �أو املعمل الهند�سية م�صممةخ�صي�ص ًا لذلك.
 . ٨يراعى التقليل من كمية املواد القابلة لالنفجار وال�سوائل امللتهبة يف وحدة املخترب �أو املعمل.
� . ٩إ�ستخدام جهاز �إ�ست�شعار للحريق عايل احل�سا�سية مع نظام غمر املياه.
� . ١٠إ�ستخدام جدار ا�سمنتي م�سلح �أو حواجز من ال�صلب مقاومة لالنفجار ملناطق العمل احلاوية على متفجرات.
 . ١١ا�ستخدام مراوح تفريغ للغازات الناجتة من االنفجار.
� . ١٢إجراء التجارب على املواد املتفجرة يف منطقة معزولة وحممية.
مادة (: )١6
�أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة:
يجب االلتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات اجلهات ذات االخت�صا�ص.
مادة (:)١7
�شروط ال�سالمة املتعلقة بالرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية:
تتخذ التدابري واالحتياطات الكافية لتاليف �أخطار الرتكيبات الكهربائية مبراعاة �شروط ال�سالمةالآتية:
 . ١يج ��ب �أن تكون الأجهزة وطرق ت�سلي ��ك وتركيب املعدات الكهربائية يف املختربات من النوع والت�صميم الذي يوفر احلماية �ضد املخاطر
النا�شئة عن الأبخرة وال�سوائل والغازات والغبار.
 . ٢يجب �أن تكون مواقع م�آخذ الكهرباء واملفاتيح واملقاب�ض يف م�أمن من التعر�ض لل�سوائل املن�سكبة �أو املت�سربة.
 . ٣يجب �أن تكون الإ�ضاءة الثابتة واملقاب�س مركبة بطريقة ي�سهل التحكم فيها من مواقع �سهلة و�آمنة.
 . ٤يجب تركيب �إ�ضاءة طوارئ يف حالة انقطاع التيار العام و�أن تتم جتربتها يف كل فرتة زمنية للت�أكد من �صالحيتها.
 . ٥ينبغى ت�أري�ض جميع املعدات الكهربائية والأجزاء املعدنية ب�شكل نظامي.
فح�صا كام ًال ويتم اختبارها �أو ًال ب�أول عند بداية و�ضعها باخلدمة.
 . ٦يجب �أن يراعى فح�ص الأدوات الكهربائية اجلديدة ً
 . ٧يجب �أن تكون مفاتيح ال�ضوء وامل�صابيح �ضد االنفجار ومعزولة �ضد الأبخرة اخلطرة.
 . ٨يجب �أن تركب يف املخترب �أو املعمل مانعة �صواعق على �أن ت�شمل كل جزء معدين.
 . ٩ينبغي تزويد املخترب و�أق�سامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء �إىل �أعلى وتعود به �إىل النوافذ ثانية.
 . ١٠يج ��ب �أن يت ��م ت�صميم وتركي ��ب �سائر التجهي ��زات والرتكيبات الكهربائي ��ة وامليكانيكية مبعرف ��ة اجلهات الفني ��ة املتخ�ص�صة وطب ًقا
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للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
 . ١١يجب �أن تكون جميع املخارج الكهربائية حتتوي على ثالثة �أ�سالك ويكون ال�سلك الأر�ضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة.
مادة(:)١8
و�سائل النجاة و�أبواب الطوارئ:
 -١يج ��ب توف�ي�ر و�سائل النجاة (�أبواب عادية خم ��ارج طوارئ �سالمل ممرات �أماكن جتمع...الخ) ل�سائر �أق�س ��ام مناطق العمل باملخترب �أو
متاما خالل (دقيقتني على الأكرث) يف حاالت الطوارئ ويتم حتديد عدد املخارج طب ًقا لعدد العاملني واملرتددين
املعمل مبا ي�سمحب �إخالئه ً
على املعمل �أواملخترب.
 -٢يراعى يف املخارج �أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها ت�سمح لكل املوجودين بالهروب من املبنى �أو املنطقة اخلطرة �إىل الإخراج �أو
�إىل مكان �آمن بحيث ال تزيد امل�سافة التي يقطعها ال�شخ�ص من �أي نقطة من املبنى �إىل �أقرب خمرج عن ٢٢مرتًا.
 -٣يجب �أن تكون املمرات خالية من العوائق التي حتول دون خروج الأ�شخا�ص ب�سرعة و�أن تكون الأبواب املركبة بها من النوع ذي الق�ضيب
مفتوحا طيلة مدة عمل املخترب �أواملعمل.
العر�ضي بحيث يفتح ب�سهولة وان يبقى
ً
 -٤يجب �أن ال يقل عدد خمارج الطوارئ عن (�أثنني) يف الدور الواحد على �أنه يجب �أن ال تقل عدد املخارج عن (�أثنني) يف كل منطقة عمل
يف املخترب وذلك يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا كانت منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل حتتوي على مواد متفجرة.
ب� -إذا كانت م�ساحة منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل من فئة (�أ) تزيد عن)  )٥٠٠قدم مربع.
ج� -إذا كانت م�ساحة منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل من فئة (ب) (،ج) تزيد على ( )١٠٠٠قدم مربع.
د� -إذا كانت منطقة العمل جماورة للمخرج الرئي�سي.
 -٥يجب �أن تنظم املخارج بحيث ال ينتهي �أي منها �إىل مكان م�سدود و�أن ت�ؤدي جميع املخارج �إىل �أماكن جتمع �آمنة خارج املبنى .
 -٦يجب �أن تكون جميع �أبواب خمارج املناطق اخلطرة تفتح يف اجتاه م�سار اخلروج ب�سهولة من �أية نقطة.
 -٧يج ��ب �أن ال يق ��ل ارتفاع ممر املخرج عن(� )٢٤٠سم وال يقل عر�ض بوابة املخرج عن) � )١٠٠سم وان تكون جدرانه مقاومة للحريق ملدة
�ساعتني على الأقل وجمهزة ب�أبواب مانعة للحريق ملدة ال تقل عن �ساعتني.
 -٨يراعى التمييز بني املخارج العادية وخمارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات م�ضيئة وا�ضحة وال ي�سمح برتكيب �ستائر �أو مرايا حتجبها
عن الأنظار.
 -٩تتم �إ�ضاءة طرق النجاة من م�صدرين للكهرباء �أحدهما التيار الرئي�سي باملبنى والأخر م�صدر احتياطي يغذى من البطاريات وي�صمم
بحيث يعمل تلقائي ًا عندانقطاع التيار الكهربائي.
 -١٠يج ��ب حماي ��ة طرق النجاة وف ًقا ملا تقت�ضي به موا�صفات الهيئ ��ة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س اخلا�صة بحماية املباين ،و�أن
تكون �أ�سقف و�أر�ضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غري قابلة لال�شتعال.
مادة(:)19
جتهيزات مكافحة احلريق:
-١يج ��ب �أن توف ��ر بكرات �إطف ��اء بحيث ال تبعد فيما بينه ��ا عن (٣٠م) ملواجهة احلريق عن ��د ن�شوبه و�أن تغطي البك ��رة م�ساحة ال تقل عن
(١٥٠م)٢
-٢يجب �أن ي�شار �إىل مواقع دواليب البكرات ب�شكل ي�سهل ا�ستخدامها الفوري بوا�سطة لوحات بارزة تو�ضح ذلك.
-٣يجب �أن تكون البكرات م�صممة بحيث ال ترتك ً
نقاطا ميتة ال ي�صل �إليها املاء.
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-٤يجب �أن يكون ال�ضغط يف اخلرطوم كاف ًيا بحيث ال ي�ؤدي �إىل نق�ص ال�ضغط عند الفوهة عن (٢,١جرام � /سم( ٢بار.
-٥يجب �أن يكون م�صدر املاء كاف ًيا لتغذية بكرات الإطفاء لت�أمني(  ( ٣٨٠لرتًا يف الدقيقة .
-٦تزود جميع وحدات املختربات بو�سائل احلماية من احلريق وبطفايات منا�سبة �سعة )٦كغ) من البودرة الكيميائية ()nafslll naep
ومبعدل طفاية لكل ( )١٠٠م ٢من م�ساحةاملخترب.
-٧يت ��م تركي ��ب وحتديد مواق ��ع الطفايات املتنقلة بحيث تكون قريبة من املخارج ويف متناول الي ��د وي�ؤخذ ر�أي الدفاع املدين يف حتديد عدد
و�أنواع و�أماكن الطفايات.
 -٨يج ��ب �أن تك ��ون الطفاي ��ة يف م ��كان وا�ضح ي�سهل ر�ؤيته ��ا والو�صول �إليه ��ا و�أن تكون حرة م ��ن العوائق وال تبعد �أكرث م ��ن)  )٣٠مرتًا عن
بع�ضها.
-٩يجب �أن حتمل كل طفاية تعليمات ت�شغيلها.
 -١٠يجب توافق عامل الإطفاء مع خ�صائ�ص النريان التي ميكن �أن تندلع.
 -١١ت�صم ��م نظ ��م الر�شا�شات الأوتوماتيكية لوحدات املخترب من الفئ ��ة (�أ  ،ب) �أما وحدات املخترب من الفئة (ج) فيمكن وقايتها ببكرات
خراطيم الإطفاء.
 -١٢ي�صم ��م نظ ��ام الإنذار الآيل بجميع املختربات ويت�صل هذا النظام بغرفة املراقب ��ة �أو احلرا�سة بحيث يعطي �إنذا ًرا�صوت ًيا و�ضوئ ًيا عند
حدوث �أي �أخطار وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن ا�ستخدام �أجهزة الإنذار اليدوية امليكانيكية الكهربائية.
 - ١٣ت�ستعمل نظم الطفايات الأوتوماتيكية الأخرى بدال من الر�شا�شات ح�سب احلاجة.
 -١٤يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية با�ستخدام ر�شا�شات املياه امل�شار �إليها بالبند ( )١١بنظام الإنذار الآيل.
 -١٥تلتزم اجلهة امل�سئولة عن املخترب بتقدمي درا�سة فنية يتم �إعدادها من قبل �أحد املكاتب املتخ�ص�صة واملرخ�ص لها بذلك بحيث تت�ضمن
خمطط ًا كام ًال ملعدات وجتهيزات الإنذار والإطفاء ،والأخالء املطلوبة للموقع على �أن تعر�ض على �إدارة الدفاع املدين املخت�صةلإبداء الر�أي
واعتمادها قبل التنفيذ.
 -١٦يج ��ب �أن تك ��ون �سائر الأنظم ��ة ومعدات ال�سالم ��ة مطابقة ملوا�صف ��ات واملقايي�س املعتمدة من الهيئ ��ة العربية ال�سعودي ��ة للموا�صفات
واملقايي�س.
مادة(:)20
خطةالطوارئ:
�أو ًال :على مدير املخترب التعاون مع م�سئول ال�سالمة يف �إعداد خطة طوارئ تتناول مايلي:
� -١إبالغ الدفاع املدين وال�سلطات املخت�صة عن احلريق ب�شكل �سريع.
 -٢حتديد �إجراءات التنظيم اخلا�صة باملخترب.
 -٣حتديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخالء بهدف ت�أمني �سالمة املوظفني والدار�سني عند وقوع حادث �أوانفجار.
 -٤احلد من العوامل امل�سببة للحوادث وحتقيق �أف�ضل م�ستوى لل�سالمة.
 -٥احلد من خ�سائر احلريق بالن�سبة للأ�شخا�ص واملمتلكات.
 -٦يجب �أن تت�ضمن اخلطة ال�سيطرة على الأو�ضاع اخلطرة للحريق مثل :انطالق الأبخرة ال�سامة والتلوث.
 -٧الإبالغ عن احلوادث فور وقوعها ويجب ت�سجيلها يف �سجل ال�سالمة.
� -٨إجراء تقييم خلدمات ال�سالمة يف فرتات توقف الن�شاط للوقوف على ال�سلبيات واملالحظات ومعاجلتها.
 -٩حتديد نقاط و�أماكن التجمع.
 -١٠تقييم احلاالت والإ�صابات يف العاملني وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم.
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ثاني ًا :م�ضمون اخلطة:
 -١يجب �أن حتتوي اخلطة على جميع الوثائق واملعلومات ال�ضرورية من �أجل التحكم ومواجهة احلوادث املفاجئة و�سائر االحتماالت.
 -٢يجب �أن تت�ضمن اخلطةح�ص ًرا كام ًال ملعدات وو�سائل ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف بكل خمترب ،وكذلك املخططات التف�صيلية
التي تبني �أماكنها وبيان ب�أ�سماء م�سئويل ال�سالمة وفريق ال�سالمة من العاملني ومواعيد وجودهم والواجبات واملهام املناطة لكل منهم.
 -٣يج ��ب ت�صمي ��م لوح ��ات وا�ضحة تعلق يف �أماك ��ن بارزة وتت�ضمن االجراءات الواج ��ب اتخاذها فور وقوع احلادث ،كما ي ��دون بها� :أرقام
هواتف خدمات الطوارئ) الدفاع املدين الإ�سعاف ال�شرطة) وكافة اجلهات ذات العالقة.
 -٤يجب �أن يقوم م�س�ؤول ال�سالمة بتعديل اخلطة �إذا تك�شفت �أي ثغرات حتول دون تنفيذ �أي ق�سم منها لدى �إجراء متارين التدخل.
� -٥إيداع �صورة من اخلطة لدى الدفاع املدين بعد ت�صديقهم عليها.
ثالث ًا :تنفيذاخلطة:
لدى تنفيذ اخلطة يراعى مايلي:
 . ١حتدد النقاط احل�سا�سة واخلطرة.
 . ٢حتديد مو�ضع �أخطار احلريق واالنفجار و�إنت�شار النار.
 . ٣ح�صر الأو�ضاع الطارئة مثل :ت�سرب  ،ت�سمم  ،تفاعالت كيماوية خطرة.
 . ٤تقرير مدى خطورة نتائج احلريق.
 . ٥حتديد �أدوات التدخل لكل حالة من �أجل احلد من اخل�سائر.
 . ٦ت�سجيل �إجراءات املكافحة واملعلومات اخلا�صة بالت�شغيل وعمل الأجهزة.
 . ٧التعرف على �أراء الأ�شخا�ص املعنيني بالت�شغيل ،وال�صيانة ،واملراقبة . ..الخ والوقوف على مقرتحاتهم ب�ش�أن اخلطة.
راب ًعا :التدريب على اخلطة:
 -١يجب تدريب جميع العاملني باملخترب �أو املعمل طبق ًا ملا هو مو�ضح بالف�صل الثاين مادة)٦(.
 -٢كما يجب �أن يتم عمل جتارب دورية لكل (ثالثة�شهور ) على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق من مالئمتها ومن �سالمة ت�صرفات العاملني
و�صالحي ��ة معدات وجتهي ��زات ال�سالمة وتقييم التجربة وت�صحي ��ح الأخطاء �إن وجدت ،ليكون العاملون على دراي ��ة كافية عند مواجهة �أي
طارئ.
مادة (: )٢1
واجبات فريق ال�سالمة عند وقوع حادث باملخترب:
متاما باملخترب وتنفيذ الآتي:
 -١الإبطال� :أن يقوم ب�إبطال ال�سبب غري العادي الذي مت اكت�شافه مع �إيقاف العمل ً
�أ� -أن يعمل مبا�شرة وفو ًرا على �إطالق الإنذار وا�ستدعاء الدفاع املدين ،وخدمات الطوارئ واملخت�صني.
ب -ف�صل التيار الكهربائي ،وغلق م�صادر الغاز ،و�إبعاد املواد امل�شتعلة �أو اخلطرة والعمل على ح�صر احلريق يف �أ�ضيق نطاق.
ج -القيام ب�إخالء الأ�شخا�ص خارج املخترب �أو املعمل.
د� -إتباع طرق النجاة وخمارج الطوارئ.
هـ� -إر�شاد فرق الدفاع املدين وخدمات الطوارئ �إىل �أماكن اخلطر وتقدمي املعلومات الالزمة لهم لل�سيطرة على احلادث.
 -٢املكافحة :يقوم فريق ال�سالمة عنداكت�شاف النار مبايلي:
�أ -تطبيق تعليمات ال�سالمة املتدرب عليها�ساب ًقا.
ب -مكافحة احلريق بو�سائل الإطفاء الأولية املوجودة باملوقع بانتظار التعزيزات الداخلية واخلارجية.
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ج -اال�ستم ��رار يف مراقب ��ة مكان احلريق بع ��د عملية االطفاء حتى يتم الت�أكد من �إخماده ﻧﻬائ ًيا ومن ع ��دم وجود احتماالت لعودة اال�شتعال
مرة�أخرى .
 -٣احليلول��ة دون انت�ش��ار احلري��ق :يتخ ��ذ فريق ال�سالم ��ة �سائر التداب�ي�ر ال�ضرورية لتفادي تط ��ور احلري ��ق �إىل كارثة ويتخذ
االجراءات التالية:
�أ� -إغالق الأبواب والنوافذ مبكان احلريق بعد الت�أكد من �إخالء املكان من جميع الأ�شخا�ص.
ب -العمل على �إبطال عمل امل�صاعد وم�صاعد احلمولة.
ج� -إخالء املواد امل�شتعلة �أو املتفجرة �أو تربيدها حال وجودها �إذا مل يتمكن الفريق من �إخالئها.
يف حالة التدخل يف الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتية:
 -١يف�صل التيار الكهربائي بوا�سطة �أفراد ال�سالمة املدربني على ذلك مع مراعاة �سرعة �إ�شعار املخت�صني بال�صيانة الكهربائية.
 -٢تخلي�ص ال�ضحية بوا�سطة مواد عازلة �إذا كان قطع التيار الكهربائي �صع ًبا �أو م�ستحي ًال بوا�سطة ع�صا معزولة.
 -٣عمل الإ�سعافات الأولية كالتنف�س اال�صطناعي و�إنعا�ش القلب لل�شخ�ص امل�صاب.
 -٤ت�ستخدم الطفايات املالئمة مثل ثاين �أك�سيد الكربون.
 -٥يجب �أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من املناطق اخلطرة.
ت�صنيف احلرائق باملعامل واملختربات وطرق التعامل معها:
 -١بالن�سبة حلرائق املواد الكيمائية.
ت�ستخ ��دم م ��ادة الإطفاء املنا�سبة ل ��كل مادة وف ًقا لدليل املواد اخلطرة ،وطب ًقا للتعليمات املدونة عل ��ى عبوات هذه املواد  ،مع مراعاة التقيد
مو�ضحا عليها املعلوم ��ات املتعلقة ب�إ�س ��م وخ�صائ�ص املادة وو�سيل ��ة الإطفاء الواجب
الكام ��ل بع ��د مقبول �أي عب ��وات كيميائي ��ة �إال �إذا كان
ً
�إ�ستخدامها عند حدوث حريق.
 -٢بالن�سب��ة للم��واد واملنقوالت الأخرى يت��م ا�ستخدامها مادة الإطف��اء املنا�سبةح�سب نوع احلري��ق وف ًقا للجدول
التايل:
م
1

مادةالإطفاء

نوع احلريق
احرتاق مواد �صلبة مثل :االخ�شاب والورق والتنب والأعالف ي�ستخدم املاء

2

حرائق ال�سوائل القابلة لال�شتعال كالبرتين والديزل

والدي ��زل ت�ستخ ��دم اجه ��زة الرغ ��وة وث ��اين �أك�سي ��د الكربون
و�أجهزة البودرة الكيماوية اجلافة.

3

حريق ناجت عن التما�س كهربائي

ت�ستخدم طفايات ثاين �أك�سي ��د الكربون والبودرةاجلافة ويتم
ف�ص ��ل التيار الكهربائي م ��ع جتنب ا�ستخدام امل ��اء �أو الرغوة
متاما من ف�صل
لأن كالهم ��ا مو�صل جيد للكهرباء بعد الت�أكد ً
التيار الكهربائي ميكن �إخماد املواد التي انتقلت �إليها النريان
ح�سب نوعها وف ًقا للجدول

4

حري ��ق ن ��اجت ع ��ن اح�ت�راق املع ��ادن كال�صودي ��وم والليثي ��وم ت�ستخ ��دم �أجهزة بودرة جافة غ�ي�ر قابلة للتفاعل (خم�ص�صة
للمعادن)
واملاغني�سيوم وما�شابه ذلك
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