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كلمة مدير الجامعة 
ن�ش���كر اهلل العل���ي القدي���ر ال���ذي جع���ل ه���ذا البل���د مهب���ط الوح���ي، ومبع���ث 
رت كل الإمكانات خلدمة ه���ذا الدين، وبناء  ق���ه بقيادة �ش���خَّ الر�ش���الة، واأن وفَّ
املجتم���ع، وتوف���ر كل ما يحتاجه املواطن، واإنَّ م���ن اأروع ما قدمته ح�شارتنا 
تلك القيم املعرفية التي وجهت اإىل التكامل يف �شياغة اأ�ش�س التعليم، واحلث 

على ن�شر العلم، واإن املتابع للجامعة يجدها بحمد اهلل يف تطور م�شتمر على كل النواحي، واإن 
م���ن اأب���رز جوانب التطور التي متر بها اجلامعة هو اإن�شاء وكالة اجلامعة ، وذلك ملا متثله هذه 
الوكالة من اأهمية بالغة يف ر�شم �شيا�شة تطوير البيئة اجلامعية ومتابعتها و�شبطها، وذلك يف 

�شبيل حتقيق الأهداف التي ت�شعى اجلامعة للو�شول اإليها.
واإننا لن�شعد ونحن ن�شاهد هذه الوكالة الفتية، وقد ا�شتطاعت يف وقت قيا�شي من عمر الزمن 
اأن حتق���ق ع���دداً من الجنازات والنجاحات م���ن خالل ما قامت به من م�شاريع تطويرية مت�س 

جمال البيئة اجلامعية .
اإنن���ا وهلل احلم���د نلم����س جه���وداً مبارك���ة تقودها وكال���ة اجلامع���ة للنهو�س باجلامع���ة وتوفر 
احتياجاته���ا املختلف���ة، وق���د اأبان ه���ذا الإ�شدار جانباً من اجل���واب امل�شرقة واملتمثل���ة يف الأدوار 
التطويري���ة الت���ي تتولها الوكالة، والتي على الرغم من ق�شر املدة التي مرت على اإن�شائها اإل 

اأنها جهود قيمة تنبئ عن عمل كبر قامت به.
ونح���ن وبه���ذه املنا�شب���ة نتوج���ه هلل اأوًل واأخراً بال�شك���ر والثناء باأن وفقنا جميع���اً اإىل الو�شول  
اإىل حتقي���ق ه���ذه النجاح���ات والتي مل تكن لتتحقق لول ف�شل من���ه �شبحانه، ثم بف�شل الدعم 
الكب���ر ال���ذي تلق���اه اجلامع���ة م���ن قب���ل حكومة خ���ادم احلرم���ن ال�شريف���ن امللك �شلم���ان بن 
عبدالعزي���ز – حفظ���ه اهلل - وبتوجيه ومتابعة من معايل وزي���ر التعليم، وبتكاتف وتعاون اأبناء 
الوطن من من�شوبي اجلامعة لت�شر اجلامعة يف الطريق ال�شحيح وحتقق اإجنازاتها يف جميع 
املجالت - باإذن اهلل تعاىل - داعياً اهلل اأن ُيدمي على بالدنا نعمة الإ�شالم والأمن والإميان واأن 

يبارك يف اجلميع وي�شدد اخلطى .
                                                                                                                                                      

 مدير  اجلامعة 
د. خالد بن �سعد املقرن 
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احلمد هلل الذي خلق الإن�شان، وعلمه البيان، وال�شالة وال�شالم   
عل���ى نبينا حمم���د املبعوث باأبلغ بيان، واأف�شح ل�ش���ان، وعلى اآله واأ�شحابه 

ومن تبعهم باإح�شان،    وبعد .
ف���اإن الدع���م الالحم���دود ال���ذي تلق���اه اجلامعة م���ن ولة الأمر   

- حفظه���م اهلل -، وم���ن مق���ام وزارة التعلي���م وم���ن قب���ل معايل مدي���ر اجلامع���ة، - �شلمه اهلل -  
ليدفعنا دائماً لتحقيق اأرقى معاير اجلودة العاملية جلميع مكونات اجلامعة من خالل تقدمي 
خدمة جامعية متميزة تقود اإىل اإيجاد خمرجات تناف�شية تتناغم مع ما تن�شده خطط التنمية 

ال�شاملة باململكة.
وحي���ث اأن وكال���ة اجلامع���ة تت���وىل اإدارة مل���ف تطوي���ر البيئ���ة اجلامعي���ة مبختل���ف   
مكوناته���ا فاإن���ه ل ب���د اأن يكون اأداءها منطلقاً من اأ�ش�س علمية وجتارب عاملية راقية يف ممار�شة 

دورها التطويري للبيئة اجلامعية، وعلى اأ�شا�س موؤ�ش�شي م�شتدمي . 
ومل���ا كان تطوي���ر البيئ���ة اجلامعية ه���و ال�شغل ال�شاغ���ل للوكالة ومن ورائه���ا الإدارات   
التابع���ة له���ا مبختل���ف اخت�شا�شاتها لذا فقد عمل���ت الوكالة على اعتماد اأعل���ى املعاير العاملية 
املتعلقة بتطوير البيئات اجلامعية، حيث تعد هذه املعاير موجهاً جلميع اأن�شطتها التطويرية، 
وه���و الأم���ر الذي مكنه���ا وبتوفيق من اهلل تع���اىل وبالتعاون مع وحدات اجلامع���ة املختلفة من 
تقدمي خدمة اأكادميية متميزة، وتطوير بيئة تعليمية ت�شجع الإبداع، وحتفز التميز، م�شتندة 
يف ذل���ك عل���ى منظوم���ة من العملي���ات التي ت�شتفيد من جت���ارب اأعرق املوؤ�ش�ش���ات الأكادميية يف 

الداخل واخلارج يف كافة املهام والخت�شا�شات امل�شندة لها. 
وم���ن اأوىل املج���الت الت���ي اهتمت به���ا الوكالة يف عملي���ة تطويرها للبيئ���ة اجلامعية   
جم���ال ال�شالم���ة وال�شحة املهنية يف اجلامعة، حي���ث اأ�شبح هذا املجال يف واقع اجلامعات اليوم 
خرى يف اجلامعة، وذلك ملا يحتله العن�شر  من اأهم المجالت  اإذ ل يقل اأهمية عن المجالت الأ
الب�ش���ري م���ن دور كب���ر يف م�شتقبل بناء اجلامعات والتاأثر على ج���ودة وكفاءة حتقيق املن�شاآت 

اجلامعية لأهدافها املنوطة بها . 
وانطالق���اً م���ن هذه الأهمية ومتا�شياً مع توج���ه الوكالة يف التميز والذي ينطلق من   

كلمة وكيل الجامعة
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ال�شيا�ش���ات العام���ة للجامعة به���ذا اخل�شو�س، عمل���ت الوكالة ممثل���ة يف اإدارة البيئة اجلامعية 
وال�شح���ة املهني���ة، عل���ى اإ�ش���دار هذا الدلي���ل املتعل���ق بال�شالمة وال�شح���ة املهني���ة يف املختربات 
الأكادميي���ة بجامع���ة املجمعة، حيث تاأمل الوكالة من خالل���ه اأن تكمل جهودها يف جانب تهيئة 
املعام���ل واملخت���ربات يف اجلامعة لتوؤدي وظيفتها وفق اأح���دث التجارب العاملية الناجحة يف هذا 

اجلانب . 
واإن ك���ان ث���م م���ن �شك���ر يف ه���ذا العم���ل، فه���و هلل اأوًل عل���ى م���ا ي�ش���ر، ثم ملع���ايل مدير   
اجلامع���ة عل���ى دعمه امل�شتمر جلهود الوكالة الرامية للنهو����س بالبيئة اجلامعية لتوؤدي الدور 
املن���وط به���ا، يف ظل الدعم الالحمدود من لدن حكومة خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود، وويل عهده الأمن وويل ويل العهد . 
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملن . 

                                                                                                                                                        
وكيل اجلامعة 

د. م�سلم بن حممد الدو�سري
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مقدمة
تت�شف اجلامعة بكونها البيئة التعليمية والبحثية متعددة الأنواع والأ�شكال،   
وم���ن اأه���م ممي���زات ه���ذه البيئ���ة هو وج���ود املعام���ل واملخت���ربات الت���ي ت�شه���م يف ت�شهيل 
العملي���ة التعليمي���ة، وت�شاع���د على اإجن���از البحوث العلمي���ة التي تتطلب وج���ود املخترب 

واملعمل البحثين .  
وحي���ث اأن املخت���ربات واملعام���ل حتت���وي على م�ش���ادر خطر خمتلف���ة يف درجته���ا ونوعيتها،   
ق���د تخل���ف اآث���اراً م�شرة على البيئة وال�شح���ة العامة يف املحيط الداخلي واخلارج���ي للجامعة. الأمر 
ال���ذي يحت���م العمل على احلد من هذه املخاطر وحتقيق بيئة جامعي���ة اآمنة وداعمة للتميز والإبداع، 
ل���ذا فق���د ظه���رت احلاجة اإىل �ش���رورة اإعداد دليل نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة باملختربات 
واملعام���ل الأكادي�مية بجامع���ة املجمعة يحدد هذا الدليل امل�شئوليات والواجبات، واآلية التعامل مع ما 

قد يتعر�س له العاملون يف املعامل واملختربات من مواقف اأثناء ممار�شة اأعمالهم.
وت�شع���د اإدارة البيئة اجلامعية وال�شح���ة املهنية، بوكالة اجلامعة باأن كانت حمل ثقة قيادة   
اجلامع���ة املوق���رة من خ���الل توليها اإعداد هذا الدليل ال���ذي ي�شع اإطاراً رئي�شاً لنظ���ام اإدارة ال�شالمة 
وال�شح���ة املهني���ة يف املختربات الأكادميية باجلامعة، وذلك حتقيقاً مل�شئولية اجلامعة النظامية جتاه 
حماي���ة من�شوبيه���ا بجميع فئاته���م مما قد يتعر�شون له من اأخطار اأثناء تاأدية الأعمال املوكلة اإليهم، 

وكذلك لبلوغ م�شتوى عاٍل من ال�شالمة وال�شحة املهنية يف البيئة اجلامعية مبختلف مكوناتها.
ويق�ش���د باملخت���ربات يف ه���ذا الدليل التج���ارب والأدوات والأجه���زة العلمي���ة امل�شتخدمة يف   
العملي���ة البحثي���ة والتعليمي���ة ولي�س املختربات مبفهومه���ا التقليدي ال�شيق، وذل���ك انطالقاً من اأن 
اجلامع���ة تتبن���ى مفهوماً اأو�ش���ع للعمل املخربي، ويف �شوء هذا املفهوم يكون املخترب اأي مكان ت�شتعمل 
فيه الأدوات لإجراء جتربة ما، �شواء كان هذا املكان القاعة الدرا�شية اأو اأي غرفة اأخرى اأو يف املخترب 

املتعارف عليه. 
ويوؤك���د هذا الدليل على �شرورة معرف���ة م�شادر اخلطر م�شبقاً واخلطوات الالزم اتخاذها   

للحد منه، واخلطوات الالزمة للتعامل مع احلوادث التي قد حتدث يف بيئة املختربات.
واإدارة البيئ���ة اجلامعي���ة وال�شح���ة املهني���ة بوكالة اجلامع���ة وهي تقدم الإ�ش���دار الأول من   
ه���ذا الدلي���ل لت�شع���د مب�شارك���ة جمي���ع اأف���راد جمتم���ع اجلامع���ة وحميطه���ا الداخل���ي واخلارجي من 
خ���الل تق���دمي ملحوظاته���م ومقرتحاته���م التطويرية لهذا الإ�ش���دار على بري���د الإدارة الإلكرتوين 
enviro@mu.edu.sa وذلك لنتمكن من تطوير وحت�شن الإ�شدار الثاين من هذا الدليل 

اإن �شاء اهلل تعاىل . 
مدير اإدارة البيئة اجلامعية وال�سحة املهنية

 اأ. عبدالإله بن عبداهلل املطريي
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  اإن امل���ادة- املعلوم���ات - الت���ي يحتويه���ا ه���ذا الكت���اب مت جمعها من 
مراجع علمية حمكمة، واأنظمة ولوائح مقرة من اجلهات ذات الخت�شا�س 
اأف�ش���ل  عاملي���ة مرموق���ة ومتث���ل  وجه���ات  ال�شعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة  يف 
املرجعيات يف هذا املجال، واإن الهدف من اإ�شدار هذا الكتاب اأن يكون نقطة 
بداية لتحقيق اأعلى معاير ال�شالمة وال�شحة املهنية يف خمتربات جامعة 
املجمع���ة الأكادي�مي���ة، ول يه���دف اإىل حتدي���د اأدنى املعاي���ر القانونية، اإمنا 

لتوفر املعلومات الأ�شا�شية الأولية ملنع احلوادث. 
  لذل���ك ل ميك���ن الفرتا����س ب���اأن جمي���ع التحذي���رات الأ�شا�شي���ة 
عل���ى  يج���ب  واأن���ه  الكت���اب،  ه���ذا  يف  �شمله���ا  مت  الحتياطي���ة  والإج���راءات 
م�شتخدميه اأن ي�شتعينوا مبراجع علمية اأو ا�شت�شارة جهات ذات اخت�شا�س 

قبل البدء باأي برامج جديد ملنع وقوع احلوادث. 

تنبيه هام
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ثقافة السالمة والصحة المهنية 
في المختبرات ا
كاديـمية
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1-1توطئة:
اإن جامعة املجمعة وهي ت�شع لبناتها الأوىل يف م�شوار املناف�شة على التميز والعاملية،   
لتق���دمي خمرج���ات ذات كف���اءة عالي���ة خلدم���ة الوط���ن ودع���م ُرقي���ه، وافتق���ار ط���الب مرحل���ة 
البكالوريو����س للعدي���د من مهارات ال�شالم���ة وال�شحة املهنية، اأوج���ب اأن تتبنى اجلامعة نظام 
اإدارة ي�شتمل على توجيهات التقيد بالتنظيمات املقرة من اجلهات ذات الخت�شا�س وال�شتفادة 
من التجارب العاملية يف هذا املجال، ولذلك فقد اعتمدت اجلامعة خطة عملية حتقق التطوير 
املت���وازي لتطبي���ق اأعلى معاير ال�شالمة وال�شحة املهنية داخ���ل مرافق اجلامعة والذي يرتكز 
عل���ى اأن ال�شالم���ة وال�شحة املهنية م�شئولية �شاملة يق���ع على كل فرد من من�شوبي اجلامعة اأو 

زائريها م�شئوليات حمددة حتقق الأهداف املن�شودة.
وياأت���ي حر����س اجلامع���ة عل���ى ن�ش���ر ثقاف���ة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة يف جمتمعها   
بتعزي���ز ال�شلوكي���ات والع���ادات الأ�شا�شي���ة الحرتازي���ة، لتك���ون ال�شالم���ة جزء ل يتج���زاأ من كل 
الأن�شط���ة والعملي���ات الت���ي تتم داخ���ل مرافقها، من اعتب���ارات اأخالقية ومهني���ة وعملية بغ�س 
النظ���ر ع���ن كونها متطلبات تنظيمي���ة وقانونية بالأ�شا�س، وكجزء من ه���ذه الثقافة يجب على 
جمي���ع من�شوبي اجلامع���ة من اأع�شاء هيئة التدري�س وموظفن وط���الب فهم اأهمية احلد من 
اخط���ار التعر�س للم���واد اخلطرة يف املختربات وكذلك خط���ورة التعامل اخلاطئ مع احلوادث 

والإ�شابات التي حتدث يف املختربات.
  ويج���ب اأن يتكاتف���وا مع���اً نح���و حتقي���ق بيئ���ة جامعي���ة اآمن���ة وجاذبة وداعم���ة للتميز 
والإبداع . وعلى وجه اخل�شو�س ينبغي على العاملن يف املختربات النظر يف الخطار ال�شحية 
والبيئية الناجتة عن املواد املختلفة التي حتتويها املختربات والعمليات التي يتم تنفيذها بها، 
والت���ي تت���م عند التخطيط لتجربة جدي���دة اأو القيام باأعمالهم اليومي���ة الروتينية. ومع ذلك 
فاإن القدرة على التحديد الدقيق وتقييم املخاطر يف املختربات لي�شت مهارة تاأتي ب�شكل تلقائي 
ب���ل يج���ب اأن ُتّدر����س وتع���زز ويدع���م التقيد بها ع���ن طريق التدري���ب والدع���م املوؤ�ش�شي بجميع 
م�شتوياته وب�شكل م�شتمر، واإن برنامج ال�شالمة وال�شحة املهنية الناجح يتطلب التزاما يوميا 

من كل فرد من من�شوبي اجلامعة. 
  ويق���ع على عاتق اأع�شاء هيئة التدري����س واملوظفن امل�شئولية الأخالقية والقانونية 
حلماي���ة ووقاي���ة طالبهم من احلوادث، وغر����س الوعي فيهم حول ال�شالم���ة وال�شحة املهنية، 
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وكذل���ك فه���م اأنه���م بحاج���ة اإىل تدري����س طالبه���م مه���ارات ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة الت���ي 
يحتاجونها للعمل يف املختربات الأكادميية يف مرافق اجلامعة، وكذلك اأماكن العمل الأخرى، 
فف���ي ثقاف���ة ال�شالمة الرا�شخ���ة �شوف يكت�شب الطالب املهارات للتع���رف على املخاطر و تقييم 
خط���ورة التعر����س له���ا والتقلي���ل م���ن خماط���ر التعر����س له���ا و كذل���ك ال�شتع���داد لال�شتجابة 

الفورية يف حالت الطوارئ املختربية.
ومل تغف���ل اجلامع���ة م�شئولياتها جتاه املجتمع املحيط بها، فقد تبنت تطبيق مفهوم   
احل���د م���ن امل�شدر لتقليل النفايات اخلطرة الناجتة من العمليات التي تتم يف املختربات، حيث 
اإذا نتج عن عملية خمتربية نفايات اأقل فاإنه �شيقل الأثر ال�شلبي على البيئة الذي يعود ال�شرر 
الناجت بها على املجتمع ككل، ولذلك تعتمد اجلامعة العديد من العمليات والإجراءات للتقليل 
م���ن املواد الكيميائية والطبي���ة امل�شتخدمة يف املختربات التعليمية ومن �شمنها تفعيل م�شروع 

املختربات الفرتا�شية.
وتوؤثر العديد من العوامل الرئي�شية على تطور برامج ال�شالمة وال�شحة املهنية يف املختربات، 
والتي ت�شمل التقدم التكنولوجي والأثر البيئي واملتغرات يف املتطلبات القانونية والتنظيمية.

1-2 ثقافة ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املختربات:
»اأح���د اأه���م املناق�شات ال�شاملة املتعلقة بثقافة ال�شالمة مت العثور عليها يف وثيقة تابعة للوكالة 
العاملية للطاقة الذرية، فطبقا للجنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية )NRC( فاإن ثقافة 
ال�شالم���ة اجلي���دة ه���ي انعكا����س للقيم الت���ي يتم تقا�شمه���ا يف جمي���ع م�شتوي���ات املوؤ�ش�شة والتي 
تعتمد على العتقاد باأن الأمن و ال�شالمة �شيئا �شروريا واأنها م�شئولية تقع على عاتق اجلميع  

»)ACS(.
وقد اأ�شدرت جلنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية يف عام 2011م بيانا حول �شيا�شة   
ثقافة ال�شالمة ورد فيه تعريف لثقافة ال�شالمة يبن اأن ثقافة ال�شالمة هي اللتزام اجلماعي 
لإفراد املوؤ�ش�شة مبختلف فئاتهم وم�شتوياتهم وباأن ال�شالمة اأولوية ق�شوى لتحقيق الأهداف 

ول�شمان حماية النا�س والبيئة.
 وقد حددت جلنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية ت�شعة نقاط لتحقيق ثقافة ال�شالمة:

1. اأن يظهر القادة التزامهم بالأمن و ال�شالمة يف قراراتهم و �شلوكياتهم.
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2. حتديد امل�شكلة وحلها.
3. حتمل جميع الأفراد يف املوؤ�ش�شة امل�شوؤولية ال�شخ�شية عن الأمن و ال�شالمة.

4. تنفيذ عملية تخطيط ومراقبة اأن�شطة العمل.
5. التعليم امل�شتمر.

6. اإيجاد بيئة اإيجابية غر عقابية لرفع املخاوف املتعلقة بال�شالمة.
7. توفر و�شائل ات�شال فعالة لرفع م�شتوى ال�شالمة.

8. حتمل امل�شئولية جتاه احلفاظ على بيئة العمل.
9. درا�شة املوقف.

وهن���اك اأربعة عنا�شر اإ�شافية لثقافة ال�شالمة وال�شحة املهنية، ذكرت يف دليل وزارة   
الطاقة الأمريكية )DOE( لنظام ال�شحة وال�شالمة البيئية هي:  

• ال�صلوكيات الفردية وم�صوؤولية ال�صالمة وال�صحة املهنية: جميع املوظفني واعون لظروف 
العم��ل التي قد توؤث��ر على ال�صالمة وال�صح��ة املهنية، ويقوموا مب�صاع��دة بع�صهم البع�س 

يف جتنب الأعمال او ال�ص��لوكيات غري الآمنة، مثل تفعيل م�ص��اركتهم يف تعبئة ا�ص��تبيانات 

�ص��لوكية من خالل الفرتا�ص��ات، والتحقيق يف احلالت ال�ص��اذة، والنظر يف الآثار ال�صلبية 

املحتملة من الإجراءات املخططة، وكل فرد يقبل حتمل امل�ص��وؤولية جتاه اأداء املهام ب�ص��كل 

اآمن.

• التميز املوؤ�ش�شي: املوؤ�ش�شة ت�شعى اإىل حتقيق م�شتويات عالية من توافر ا�شرتاطات ال�شالمة 
وال�شح���ة املهني���ة، يف جمي���ع الأن�شط���ة والعمليات التي تنفذه���ا اجلامعة واملقاول���ن، ولتحقيق 
م�شتوى عايل من ا�شرتاطات  ومعاير ال�شالمة وال�شحة املهنية حتر�س اجلامعة على تنفيذ 

عدد من العمليات واتخاذ العديد من القرارات الوقائية.

• الرقاب���ة ل�شم���ان الأداء: اإن الرقاب���ة املخت�ش���ة، الن�شيطة، الدورية، واملحاي���دة تعترب م�شدرا 
اأ�شا�شي���ا للمالحظ���ات الت���ي تاأك���د م���ا اذا مت تلبي���ة التوقعات وحتدي���د فر�س التح�ش���ن، كما اأن 
اأن�شط���ة تاأكي���د الأداء حتق���ق م���ا اإذا مت تلبية املعاي���ر واملتطلبات، وكذلك ت�شم���ح بجلب الأفكار 
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واملالحظ���ات اجلدي���دة م���ن خ���الل املراجع���ة الواعي���ة، املوجه���ة، واملحاي���دة التي ترك���ز على اأن 
الرقابة تنفذ من اجل ال�شالمة وال�شحة املهنية وحت�شن الأداء.

• التعل���م املوؤ�ش�ش���ي لتح�ش���ن لأداء: اإن املوؤ�ش�ش���ة تق���وم بتو�شي���ح التمي���ز يف ر�ش���د الأداء خالل 
املراقب���ة، وحتلي���ل امل�ش���اكل، والتخطي���ط للحلول، وتطبي���ق احللول. فهي ت�شج���ع على النفتاح 

والثقة، وتزرع بيئة التعلم امل�شتمر.
وحي���ث اأن ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة ه���ي قيم���ة اإيجابي���ة يف ح���ال حتقيقه���ا يف اأي   
موؤ�ش�ش���ة، فه���ي متن���ع الإ�شاب���ات و تنقذ الأرواح وحت�ش���ن الإنتاجية واملخرج���ات، فعند ممار�شة 
ال�شالم���ة بفعالي���ة واعتباره���ا قيمة اأ�شا�شي���ة هامة من قب���ل امل�شئولن باخت���الف م�شتوياتهم، 

فاإنها متنح �شعورا بالثقة والهتمام لكل اأولئك العاملن يف تلك املوؤ�ش�شة.
ونتيج���ة لالأنظم���ة والتعليم���ات ال�ش���ادرة م���ن اجله���ات ذات الخت�شا����س يف اململك���ة   
العربي���ة ال�شعودي���ة والت���ي �شمل���ت العدي���د م���ن اللوائ���ح والتنظيم���ات لل�شالم���ة يف املخت���ربات 
والتعامل ال�شحيح مع املخلفات الطبية واخلطرة الناجتة من العمليات والأن�شطة املنفذة بها، 
وكذل���ك العدي���د من تو�شيات اللجن���ة الدائمة لل�شالمة والأمن اجلامع���ي والتي اأقرها معايل 

مدير اجلامعة يف دوراتها املتعددة.

 OHSAS( لذلك تبنت اجلامعة تطبيق نظام عاملي لإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية  

18001( لي�شاع���د عل���ى تاأديته���ا التزاماتها املتعلق���ة بال�شالمة وال�شحة املهني���ة باأ�شلوب كفء 

وفعال، ويدعم حتقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل يف:
1. تقليل اأو منع املخاطر التي ت�شيب من�شوبي اجلامعة واأي اأفراد اأخرين قد يتعر�شوا ملخاطر 

ال�شالمة وال�شحة املهنية املرتبطة باأن�شطة العمل.
2. تطبيق وتقييم وحت�شن نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية با�شتمرار.

3. التاأكد من توافق نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية متوافق مع �شيا�شة ال�شالمة وال�شحة 
املهنية باجلامعة.

واإن اجلامع���ة ت���درك اأن اأه���م عوام���ل جن���اح نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة يعتمد على 
ال�شلوكي���ات الوا�شح���ة للعم���ل اجلماع���ي وامل�شوؤولي���ة ال�شخ�شي���ة، واأن ال�شالم���ة يف املخت���ربات 
لي�شت جمرد م�شاألة متعلقة باملواد واملعدات ولكن متعلقة اأي�شاً بالعمليات وال�شلوكيات والتعلم 
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الت�شاركي يف  ثقافة تقييم اخلطر، والتخطيط للتجارب، واإدراك اأ�شواأ احلالت املحتملة للفرد 
او اح���د الأف���راد، ووفق���ا لذلك ف���اإن املكون الأ�شا�ش���ي لنظ���ام اإدارة ال�شالمة وال�شح���ة املهنية يف 
املختربات هو تعزيز ال�شلوكيات والعادات الأ�شا�شية الحرتازية لتكون ال�شالمة جزء ل يتجزاأ 
م���ن كل الأن�شط���ة والعملي���ات الت���ي تت���م يف املخت���ربات. وبه���ذه الطريقة ف���اإن ثقاف���ة ال�شالمة 
وال�شح���ة املهني���ة يف املختربات ت�شبح �شلوك���اً داخلياً ولي�س جمرد توقع���ات خارجية ت�شتوجبها 

القواعد والتنظيمات املوؤ�ش�شية.

 1-3 قيادة واإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املختربات:
لتطبي���ق نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة يف املختربات يتطل���ب توفر قواعد   
وا�شرتاط���ات �شالم���ة اإلزامية، وبرامج تدريب وتوعية وتقييم م�شتمرة، والتزام اأفراد اجلامعة 
امل�شتم���ر به���ا، وتبن���ي من�شوبي اجلامع���ة ثقافة �شالم���ة و�شحة مهني���ة را�شخة عن�ش���راً حا�شماً 
ل�شم���ان حتقي���ق بيئة خمتربية اآمن���ة، واإن نظ���ام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهني���ة جيد الإعداد 
اإذا م���ا اأُهم���ل م���ن قب���ل الإدارة العلي���ا �شيتم التعام���ل معه ب�ش���كل متقطع من قب���ل العاملن يف 

اجلامعة.
  وكذلك اإن القيادة العليا يف اجلامعة والتي ت�شمن تطبيق نظام اأمان فعال يتقيد به 
اجلميع وتبني القيادين بجميع فئاتهم لهذا النظام هو املفتاح لبناء نظام اإدارة �شالمة و�شحة 
مهني���ة ذو كف���اءة عالي���ة، واإن الق���ادة هم الق���دوة لبقية من�شوب���ي اجلامعة للتقي���د با�شرتاطات 

وقواعد ال�شالمة وال�شحة املهنية.
وحي���ث اإن ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة متطلب تعليمي باملق���ام الأول، والذي يحتم اأن   
تت�شل�ش���ل امل�شئولي���ات والواجب���ات ب���كل و�ش���وح انطالقا من مع���ايل مدير اجلامع���ة اإىل عمداء 

الكليات فروؤ�شاء الأق�شام وانتهاًء بجميع اأع�شاء الق�شم.
اإن امل�شوؤولي���ة املبا�ش���رة لتطبي���ق نظ���ام اإدارة �شالمة و�شحة مهني���ة يف املختربات تقع   
على عاتق من�شوبي الإدارة العامة لل�شالمة والأمن اجلامعي واإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة 
املهني���ة، ومع ذلك فاإن م�شئولية العمل والتقيد با�شرتاطات وقواعد ال�شالمة وال�شحة املهنية 
تقع على عاتق اأع�شاء هيئة التدري�س والفنين والطالب وغرهم ممن تتطلب اأعمالهم العمل 
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يف املخت���ربات، ويتحم���ل اأ�شات���ذة املختربات)اأع�شاء هيئة التدري�س وم���ن يف حكمهم( م�شئولية 
تعزيز ثقافة ال�شالمة وال�شحة املهنية لدى الطالب وكذلك تعليمهم املهارات الالزمة للتعامل 
م���ع بيئ���ة املختربات وما حتتويها من مواد وجتهيزات ذات خطورة عالية بطبيعتها، واإن و�شيلة 
املثال ال�شخ�شي )القدوة التي يحتذى بها( هي  اأف�شل و�شيلة لتعزيز ثقافة ال�شالمة وال�شحة 
املهني���ة ل���دى الطالب حيث ميث���ل اأهمية بالغة ملن�شوبي اجلامعة  وب�ش���كل خا�س لأع�شاء هيئة 

التدري�س واملوظفن لأن الطالب يعتربونهم اأمثلة يحتذى بها.  

1-4 تدري�س ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املختربات:
�شم���ن موؤ�ش���رات النج���اح يف حتقي���ق انت�ش���ار ثقاف���ة �شالم���ة و�شح���ة مهنية را�شخ���ة يف جمتمع 
اجلامع���ة  يج���ب بن���اء ثقاف���ة ال�شالمة وال�شح���ة املهنية عاما بع���د عام يف جمي���ع املناهج، وعلى 
الرغ���م م���ن اأن بع����س الط���الب امل�شجل���ن يف املقررات الت���ي يكون �شم���ن متطلباته���ا التعلم يف 
املخت���ربات لديه���م الإعداد اجليد للتعامل مع بيئة املختربات، ولكن اجلزء الأكرب لي�س لديهم 
اأي معرفة اأو خربة مبهارات وا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف املختربات، مما ينتج عنه 
خم���اوف الأم���ن و ال�شالمة م���ن املواد الكيميائي���ة والطبية وامليكروبية، وكذل���ك كل ما يرتبط 

بها.
فكل �شخ�س ي�شتخدم الكيمياء يف حياته العملية يحتاج اإىل تعلم تقييم مدى املخاطر   
يف املختربات وتعلم تقنيات اإدارة املخاطر، والتي تهدف اإىل جتنب خمتلف املخاطر املحتملة يف 
املخت���ربات، ت���ربز اأهمية معرفة مه���ارات حمددة للعمل بكل اأمان يف املخت���رب، وثقافة ال�شالمة 
الرا�شخ���ة ُتط���ور مه���ارات �شالم���ة و�شح���ة مهني���ة رفيع���ة وقي���م �شالم���ة را�شخة يت���م تراكمها 
عام���ا بع���د ع���ام، وابتداء م���ن مناهج ال�شن���ة الأوىل يف مرحل���ة البكالوريو�س وم���رورا بالتجارب 
واخل���ربات املكت�شب���ة يف مراح���ل الدرا�شة التالية له���ا وانتهاء بالدرا�شات العلي���ا و التدريبات ما 
بعد الدكتوراه، فبناء قاعدة قوية للمعرفة واملهارات يف ال�شالمة وال�شحة املهنية يف املختربات 
خالل الدرا�شة اجلامعية يتطلب تدري�س وتدريب الطالب على  العديد من مهارات ال�شالمة 

وال�شحة املهنية. 
اإن املخت���رب ه���و بيئ���ة فريدة بح���د ذاتها ملا حتتويه م���ن مواد وجتهي���زات، واإن حتديد   
وتقيي���م واإدارة املخاط���ر يف التج���ارب املخربية  (مب���ا يف ذلك الأبحاث) تعترب مه���ارات ح�شا�شة 
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يجب اأن تكون جزء من التعليم اجلامعي الأ�شا�شي والدرا�شات العليا و الدكتوراه، وتعلم كيفية 
ال�شتعداد حلالت الطوارئ هو اأي�شا مهارة ذات اأثر كبر يف احلد من اأثار احلوادث والإ�شابات 
التي ميكن اأن حتدث يف املختربات، فمن املهم اأن نتذكر باأن بع�س املخاطر قد ل يتم حتديدها 

اأو تقييمها واإدارتها ب�شكل �شحيح عندما يتم ت�شميم التجربة املخربية.
ومتث���ل ال�شالم���ة وال�شحة املهنية جزء ل يتجزاأ من جميع العمليات والأن�شطة التي   
تتم داخل املختربات، ولكن يتطلب ذلك اأن ينظر العامل يف املخترب بعن الهتمام اإىل متطلبات 
ال�شالمة وال�شحة املهنية يف كل مرة يبداأ ال�شروع يف العمل، وبهذه الطريقة فاإن عملية حتليل 
املخاط���ر ت�شب���ح ج���زًء ل يتج���زاأ من التجرب���ة املخربية، متاما مث���ل املنهج العلم���ي، واإن الكثر 
م���ن املع���ارف وامله���ارات الت���ي جنده���ا يف نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شحة املهن���ي يف املختربات مت 
اكت�شابه���ا م���ن الأخط���اء و احل���وادث التي حدث���ت حول العامل خ���الل الفرتة الزمني���ة املا�شية، 
وتربز اأهمية ا�شتخدام تلك احلوادث والدرو�س امل�شتفادة منها كحالت للدرا�شة خالل التعليم 
اجلامع���ي الأ�شا�ش���ي والدرا�ش���ات العليا ليمنح فر�شة للطالب لال�شتف���ادة وتو�شيع اخليال عند 
الطلب منهم التفكر حول كيف ميكن لقواعد وا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية اأن متنع 
اأو تقل���ل م���ن تل���ك احل���وادث، واإن اأحد اأه���م عنا�شر بناء ثقاف���ة �شالمة را�شخة ه���و اإن�شاء نظام 
لالإب���الغ ع���ن احل���وادث والتحقيق فها، وحتدي���د الأ�شب���اب املبا�شرة واجلذرية لتل���ك احلوادث، 

وتنفيذ الإجراءات ال�شحيحة جتاهها.
 وم���ن ذل���ك جن���د اأنه يج���ب اأن يكون هناك الت���زام حازم من قب���ل اع�شاء هيئ���ة التدري�س جتاه 
نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهنية من اأجل احلد من التعر����س للمواد اخلطرة وممار�شات 
العم���ل الغ���ر اآمنة يف املخت���ربات، واإن تدري�س ال�شالمة وممار�ش���ات العمل الآمنة يف املختربات 
يجب اأن يكون اأولوية ق�شوى لأع�شاء هيئة التدري�س لأنهم يقومون باإعداد الطالب للعمل يف 
املختربات ال�شناعية والأكادميية وال�شحية، مما �شيكون له اأثر كبر لي�س على الطالب فقط 

ولكن على جميع الذين �شيت�شاركون بيئات العمل معهم م�شتقباًل.
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2-1توطئة:
ُت���ويليِ جامع���ة املجمع���ة اأهمية بالغ���ة لتطبيق معاي���ر عالي���ة لإدارة ال�شالمة وال�شح���ة املهنية 
باملخت���ربات، كم���ا تفعل يف اجلوانب الرئي�شية الأخرى من اأن�شطته���ا، فاملعاير العالية تتطلب 

نهجاً منظماً لتحديد الأخطار وتقييم ومراقبة املخاطر املرتبطة بالعمل. 
ون�شعى يف هذا الف�شل لتح�شن اأداء نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية يف املختربات وتدعيم 
مفهوم التكامل بن الإدارة العامة لل�شالمة والأمن اجلامعي واإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة 
املهني���ة م���ع اجلهات املختلف���ة يف اجلامعة وخارجها، وحي���ث اإن العديد من ممي���زات نظام اإدارة 
ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة الفعال مطابق���ة للممار�شات الإداري���ة التي ينادي به���ا دعاة �شمان 
اجلودة والتميز يف العمل، وبذلك يتم التحكم يف خماطر ال�شحة وال�شالمة بطريقة منهجية 

فاعلة. 
وحي���ث اإن جامع���ة املجمع���ة نا�شئ���ة، وملا تتميز ب���ه البيئة اجلامعي���ة من تعدد حمتوي���ات البيئة 
التعليمية واملادية واختالف ما حتتويه من مواد وجتهيزات تختلف يف درجة خطورتها الناجتة 
م���ن ا�شتخدامه���ا يف العمليات املختلفة اأو اخلطورة الناجتة من طبيعة هذه املواد والتجهيزات، 
مما ُيظهر �شرورة تاأ�شي�س نظام اإدارة �شالمة و�شحة مهنية يقلل اأو مينع املخاطر التي ت�شيب 
طاق���م العم���ل اأو اأي اأف���راد اآخري���ن ق���د يتعر�شوا ملخاط���ر ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة املرتبطة 
باأن�شط���ة العم���ل، وتنفي���ذ �شيان���ة وحت�ش���ن نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة با�شتمرار، 
والتاأك���د م���ن اأنه���ا متوافق���ة م���ع �شيا�ش���ة ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة املعتمدة من قب���ل اجلهات 
ذات الخت�شا����س، ول�شم���ان ج���ودة هذا النظام فق���د حر�شت اجلامعة على اإظه���ار توافق نظام 
اإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهنية مع املعاير العاملية املعتمدة يف هذا املجال، لذلك فقد حر�شت 
اجلامعة على الإف�شاح عن مدى تطبيق املعاير داخل مرافقها، وال�شعي للح�شول على توكيد 
توافقها مع تطلعات الأطراف الأخرى املهتمة باجلامعة مثل الطالب واأولياء اأمورهم، لذلك 
ت�شع���ى اجلامع���ة للح�ش���ول عل���ى توكي���د على دقة م���ا اأف�شحت عن���ه من خالل ط���رف خارجي، 

وكذلك توكيد اأو ت�شجيل نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية من خالل منظمة خارجية.
ولتحقي���ق ذل���ك اجته���ت اجلامع���ة اإىل تطبي���ق نظ���ام عامل���ي لإدارة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة 
)OHSAS 18001( وهو نظام تطبيقي تقييمي  لأنظمة اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية 
ي�شاع���د املوؤ�ش�ش���ات عل���ى تلبي���ة التزاماته���ا املتعلق���ة بال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة باأ�شلوب كفء 
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وفع���ال، وميك���ن اخت�ش���ار هذا النظ���ام يف اأربع���ة مراحل رئي�شي���ة تتمثل يف مرحل���ة التخطيط: 
وت�شم���ل تقيي���م املخاط���ر وحتدي���د الت�شريع���ات التي ميك���ن تطبيقه���ا، ومرحلة التنفي���ذ والتي 
يت���م بها حتديد امل�شوؤوليات وال�شالحيات والتدري���ب والتوا�شل والتحكم وال�شتعداد للحالت 
الطارئ���ة، ومرحلة الفح�س واملراقبة وت�شجيل املالحظات ومراجعة النظام، واملرحلة الأخرة 

تتمثل يف مرحلة التطوير من اأجل التح�شن.

ال�صكل )1-1( املراحل الرئي�صية لنظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية



26

2-2نظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية:
يتكون النظام من �شبعة مبادئ توجيهية وخم�س وظائف حمورية لنظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة 
املهني���ة، وتتطلب املب���ادئ والوظائف املبينة على التخطيط، وحتدي���د املخاطر وال�شوابط قبل 

بداأ العمل، والعمل الذي يتعن اأداوؤه �شمن هذه الأ�شاليب املحددة واملخطط لها.

2-2-1املبادئ:
املهنية:  وال�صحة  ال�صالمة  جتاه  العليا  الإدارة  • م�صوؤولية 

حي���ث اإن الإدارة التنفيذي���ة م�شوؤول���ة مبا�ش���رة ع���ن حماي���ة جمي���ع من�شوبيها وزائريه���ا ، واإدارة 

البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية ُتعنى بتطبيق �شيا�شة ال�شالمة، ومهام الرقابة امل�شتقلة.

الوا�صحة: وامل�صوؤوليات  • الأدوار 
 الهيكلي���ة الإداري���ة الوا�شحة للمهام والواجبات التي ت�شم���ن ال�شالمة وال�شحة املهنية، يجب 

اأن توؤ�ش�س وت�شان على جميع امل�شتويات التنظيمية داخل اجلامعة واملتعاقدين معها.

• الكفاءة تتنا�صب مع امل�صئوليات:
 يج���ب عل���ى الأفراد العاملن اأن ميتلكون اخلربة واملعرف���ة واملهارات والقدرات الالزمة للوفاء 

مب�شوؤولياتهم.

الأولويات:  • موازنة 
يتم تخ�شي�س املوارد ب�شكل فعال ملعاجلة اهتمامات ال�شالمة ظاهريا، وعمليا. حيث اإن حماية 

جميع من�شوبي اجلامعة والبيئة يجب اأن تكون اأولوية متى ما خططت الأن�شطة ومت تنفيذها.

وال�صحة املهنية: ال�صالمة  وا�صرتاطات  معايري  • حتديد 
 قب���ل تنفي���ذ العم���ل يج���ب اأن يت���م تقيي���م املخاط���ر املرتبط���ة به وجمموع���ة معاي���ر ال�شالمة 
وال�شحة املهنية وا�شرتاطاتها املتفق عليها الواجب اتباعها، بحيث اإنها اذا نفذت ب�شكل �شحيح 
�ش���وف تعطي �شمانات كافية حتقق ب���اأن جميع من�شوبي اجلامعة والبيئة حمميون من اأي اآثار 

�شلبية باإذن اهلل.
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العمل الذي يتم اأداءه:  مع  تتنا�صب  املخاطر  • �صوابط 
اإن ال�شوابط الإدارية والهند�شية ملنع وتخفيف املخاطر التي قد يتعر�س لها من�شوبوا اجلامعة 

وزائروها اأو البيئة يجب اأن تتنا�شب مع العمل الذي يتم اأداوؤه  واملخاطر املرتبطة به.

العمليات:  • تفوي�س 
يتعن على ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها للبدء يف اإجراء العمليات اأن تكون  مو�شوعة 

ومتفقاً عليها بو�شوح.

2-2-2املهام:
• حتدي��د نطاق العمل: يت���م حتديد املهام والأولويات، وتخ�شي����س املوارد، ونتائج العمل 

املنجز.

املخاطر: يتم حتديد وحتليل وت�شنيف املخاطر املرتبطة بالعمل. • حتليل 
• و�ص��ع وتنفيذ �ص��وابط املخاطر: التف���اق على املعاي���ر وال�شرتاط���ات املعمول بها 

وحتديدها، وكذلك يتم حتديد �شوابط منع وتخفيف املخاطر.

• تنفيذ العمل �ص��من �ص��وابط: يتم التاأكد من تطبيق عمليات وا�شرتاطات التجهيز 
لتنفيذ العمل وحتديد الحرتازات الواجب اتخاذها، ومن ثم تنفيذ العمل باأمان.

امل�صتمر: يتم جمع املالحظات واملعلومات التي تبن  والتح�صني  الراجعة  • التغذية 
كفاءة نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية، واإتاحة جمال وا�شع للم�شاركة يف عمليات التح�شن 

وتخطيط العمل. 

2-2-3 املمار�سات:
ل تتطل���ب العملي���ة التعليمي���ة والبحثي���ة امتالك اخل���ربة والتقييم الدقي���ق للمخاطر املتوقع 
حدوثه���ا فح�شب ولكنها تتطلب اأي�شا اختيار ممار�شات العمل املالئمة لأجل حتجيم املخاطرة 

وتوفر احلماية لالأفراد العاملن يف املختربات والطالب والزائرين. 
املختربات حتتوي بداخلها على مواد خطرة عديدة مثل املواد الكيميائية امل�شتخدمة   
يف الأبحاث التي يتم اإجراوؤها داخل املختربات وامليكروبات واملواد امل�شعة، غر اأن هناك حقيقة 
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يجهله���ا الكث���رون ب���اأن معظ���م املخاط���ر املرتبط���ة بتلك امل���واد غ���ر معلومة ل���دي العديد من 
العامل���ن، ف�ش���ال عن ذلك توؤدي التجارب املعملية اإىل تكوي���ن العديد من املركبات الكيميائية 

واملواد جمهولة اخل�شائ�س وجمهولة اخلطورة. 
  لذلك يجب اإك�شاب العاملن يف املختربات مهارات ومعارف عن كيفية اإجراء التجارب 
يف ظل ظروف موؤدية اإىل تقليل حجم املخاطر املتوقع حدوثها ب�شبب مواد جمهولة اأو معلومة 
اخل�شائ����س وال�شف���ات، وتقوم ممار�شات العمل داخل املخت���ربات على اأربع ركائز رئي�شية. ومن 
ال�ش���روري الهتم���ام ب���كل ركيزة على ح���دة قبل البدء يف العمل حيث يع���د ذلك جزء من ثقافة 

ال�شالمة داخل املختربات وهي:

امل�صتقبلي: • التخطيط 
 �شرورة حتديد املخاطر املتوقعة الناجمة عن التجربة قبل ال�شروع يف التجربة ذاتها.

فر�س التعر�س للمواد اخلطرة:  • تقليل 
�ش���رورة ع���دم مالم�شة املواد اخلطرة للجلد اأثناء التجربة، كما يجب ا�شتخدام و�شائل الوقاية 
املختلف���ة يف املخت���ربات الكيميائي���ة والبيولوجي���ة وامل�شع���ة وو�شائ���ل التهوية املختلف���ة من اأجل 

احلد من التعر�س للمواد اخلطرة التي يحملها الهواء. 

املخاطر:  بحجم  ال�صتهانة  • عدم 
�شرورة الو�شع يف احل�شبان اأن تفاعل املواد الكيميائية قد ينتج عنه خماطر تفوق يف خطورتها 
امل���واد الكيميائي���ة قبل تفاعلها، كم���ا يجب التعامل مع امل���واد الكيميائية واملركب���ات الكيميائية 
اجلدي���دة عل���ى اأ�شا�س اأنه���ا مواد �شامة كما يجب اعتب���ار طريقة التفاع���ل الكيميائية واأن تغر 

حالة املادة الكيميائية �شينتج عنه تغير يف درجة خطورة تلك املادة. 

للحوادث:  ال�صتعداد  • �صرورة  
قبل ال�شروع يف التجربة يجب حتديد نوع الإجراء املطلوب يف حال النطالق العر�شي لأي من 
املواد اخلطرة. لذلك يجب و�شع اأرقام  الهواتف التي �شيتم الت�شال بها عند الطوارئ اأو عند 
وقوع احلوادث يف موقع بارز. كما يجب معرفة جميع معدات ال�شالمة وموقع اأقرب اأداة اإطفاء 

حريق ومعرفة ال�شخ�س الواجب اإخطاره يف حالة الطوارئ. 
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2-3 �سيا�سة ال�سالمة وال�سحة املهنية:
الهدف من هذه ال�شيا�شة هو منع وقوع احلوادث والإ�شابات النا�شئة اأو املرتبطة ببيئة العمل، 
ع���ن طري���ق التقليل من م�شت���وى املخاطر الكامنة يف بيئ���ة العمل، ولذا اأُ�ش�ش���ت قواعد واأنظمة 
ال�شالم���ة حلماي���ة العاملن يف املختربات م���ن ممار�شات العمل غر الآمن���ة، والتعر�س للمواد 
اخلط���رة، فاتب���اع وتعزيز قواع���د ال�شالمة با�شتم���رار خللق بيئة عمل خمتربي���ة اآمنة و�شحية 
�ش���وف ي�شاع���د عل���ى ت�شجيع ثقافة ال�شالم���ة وال�شحة املهنية يف مكان العم���ل. فيما يلي و�شف 
لقواع���د ال�شالم���ة املختربي���ة، ولكن���ه لن يغط���ي كل الطوارئ. فج���زء من ثقاف���ة ال�شالمة هو 

التوا�شل والنقا�س حول خماطر ال�شالمة داخل املخترب.

2-3-1 قواعد ال�سالمة وال�سحة املهنية العامة:
ترتك���ز �شيا�ش���ة ال�شالمة وال�شح���ة املهنية العامة على بع�س القواع���د الأ�شا�شية للح�شول على 

بيئة خمتربية اآمنة تتمثل يف الآتي:
1�� ل�شمان اإتاحة امل�شاعدة اإذا لزم الأمر، ل تعمل وحدك يف املخترب.

2�� ل�شمان اإتاحة امل�شاعدة يف حالة الطوارئ، ينبغي على العاملن يف املختربات األ يحيدوا عن 
اجلدول الزمني لالأعمال امل�شندة لهم دون اإذن م�شبق من م�شرف املخترب.

3�� عدم تنفيذ التجارب غر امل�شرح بها.
4����� التخطي���ط لالإج���راءات الوقائي���ة املنا�شب���ة وحتديد مواقع جمي���ع املعدات قب���ل البدء يف اأي 

عملية، واتباع اإجراءات الت�شغيل املعيارية املنا�شبة يف جميع الأوقات يف املخترب.

5� دائما قم بقراءة بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد اخلطرة )MSDS( قبل ا�شتخدام اي مادة 
يف املخترب.

6�� ارتداء معدات الوقاية ال�شخ�شية )PPE( املنا�شبة، يف جميع الأوقات يف املخترب. 
7����� اجلمي���ع مبن فيهم الزوار يجب عليهم ارتداء نظارات حماية العن املنا�شبة يف املناطق التي 

ت�شتخدم او تخزن فيها املواد اخلطرة.
8� اأارتداء القفازات املنا�شبة عند التعامل مع املواد اخلطرة والتحقق من جميع القفازات لعدم 

وجود اأي ثقوب والعيوب قبل ال�شتخدام. 
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9�� ا�شتخدام التهوية املنا�شبة مثل خزائن �شفط الغازات ال�شامة عند التعامل مع املواد اخلطرة.
10����� الت�ش���ال ب���اإدارة البيئ���ة اجلامعي���ة وال�شح���ة املهني���ة اأو الإدارة العام���ة لل�شالم���ة والأم���ن 
اجلامع���ي يف ح���ال وج���ود ت�ش���اوؤلت ح���ول م���دى كفاي���ة اأجه���زة ال�شالم���ة املتوف���رة اأو اإجراءات 

التعامل مع املواد اخلطرة.
11����� التع���رف عل���ى املوق���ع وال�شتخ���دام ال�شلي���م ملع���دات ال�شالم���ة )وح���دة غ�ش���ل العي���ون، د�س 

ال�شالمة، وطفاية احلريق، الإ�شعافات الأولية، بطانية احلريق، ومفتاح اإنذار احلريق(.
12����� احلف���اظ عل���ى الوع���ي بالظروف املحيط���ة، وكن على عل���م باملخاطر التي ق���د ي�شكلها عمل 
الآخري���ن يف املخت���رب واأي خماط���ر اإ�شافي���ة ق���د تنتج عن الت�ش���ال بن امل���واد املختربية واملواد 

الكيميائية يف جمالت العمل املختلفة.
13�� جعل الآخرين يف املخترب على علم باأي خماطر مرتبطة بعملك.

14�� اإعالم امل�شرفن باأي ح�شا�شيات او تهيجات لأي مواد.
15�� التبليغ والتقرير عن الإ�شابات واحلوادث والوقائع بح�شب توجيهات �شيا�شة اجلامعة.

16�� حتماًل للم�شوؤولية وتقيداً با�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية ل ت�شمح لالأ�شخا�س غر 
امل�شرح لهم بالدخول للمخترب.

17����� اإبالغ م�شرف املخت���رب اأو اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية اأو الإدارة العامة لل�شالمة 
والأمن اجلامعي، عن اأي مالحظات اأو مقرتحات.

18����� التخل����س ال�شلي���م من جمي���ع النفايات الكيميائي���ة والطبية وامل�شع���ة اأو اأي نفايات خطرة. 
واتباع ال�شيا�شات التنظيمية اخلا�شة بذلك.

2-3-2الأجراءت العامة للتعامل مع املواد اخلطرة:
ال�صخ�صي:  • ال�صلوك 

اإن م���ن اأبجدي���ات ثقاف���ة ال�شالم���ة داخ���ل املخت���ربات التعام���ل ب�شل���وك �شخ�ش���ي جي���د داخ���ل 
املخت���ربات، حي���ث يجب على الأف���راد داخل املخت���ربات اأن يكونوا ملمن بحج���م املخاطر داخل 

املختربات وان يقدموا منوذجا احرتافيا يف التعامل مع زمالئهم داخل املخترب.
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التعر�س للمواد اخلطرة: فر�س  • تقليل 
 يج���ب اأخ���ذ و�شائ���ل احليطة الكافية لتجن���ب تعر�س اجلل���د والعيون والأماك���ن احل�شا�شة من 
اجل�شد للمواد اخلطرة داخل املختربات وكذلك جتنب التعر�س عن طريق ال�شتن�شاق والبلع، 

وتتمثل الطرق املثلى لتحجيم التعر�س املواد اخلطرة فيما يلي على التوايل:
1� ا�شتبدال املركبات الكيميائية اخلطرة مبركبات اأقل خطورة.

2� اأتباع خطوات التحكم الهند�شي. 
3� املراقبة  الإدارية.

4� و�شائل الوقائية ال�شخ�شية للعاملن باملختربات.

كم���ا ينبغ���ي الرجوع اإىل اخلطوات الوقائي���ة املو�شحة يف دليل اأو�شا لل�شالم���ة املهنية والوقاية 
م���ن خماط���ر امل���واد الكيميائية، ف�شال عن ذل���ك قبل ال�شروع يف اإجراء التج���ارب العلمية يجب 
مراجع���ة جمي���ع الإج���راءات املخربي���ة املقرتح���ة من اأج���ل حتديد املخاط���ر ال�شحي���ة املتوقعة 

وكيفية تالفيها.

الهند�صي:  التحكم  • خطوات 
يع���رف التحك���م الهند�ش���ي عل���ى اأنه )بع����س الإجراءات املتبع���ة من اأج���ل التخل�س اأو   
ف�شل اأو حتجيم التعر�س للمخاطر الكيميائية اأو الفيزيائية اأو امليكروبية من خالل ا�شتخدام 
اأن���واع خمتلف���ة من الأدوات الهند�شية مثل غرفة �شف���ط الغازات ال�شامة واأنظمة التهوية داخل 

املختربات والدروع الواقية واأنظمة الغلق املركزية(.
دائم���ا م���ا ينظ���ر اإىل و�شائل التحك���م الهند�شية عل���ى اأنها خط الدف���اع الأول حلماية   
العامل���ن يف املختربات من التعر�س لالأخط���ار املختلفة، فعلى �شبيل املثال عندما تكون تهوية 
املختربات الكيميائية ذات كفاءة عالية ف�شتكون و�شائل حماية اجلهاز التنف�شي ال�شخ�شية التي 

حتول دون ا�شتن�شاق الأبخرة ال�شامة ذات كفاءة عالية جداً. 

العيون: اإ�صابات  • جتنب 
 اإن واق���ي العي���ون يعت���رب اأم���راً �شروري���اً جلمي���ع العامل���ن باملخت���ربات وكذل���ك جلمي���ع زوار 
املخت���ربات حي���ث تخزن اأو ت�شتخدم امل���واد الكيميائية، و�شواًء كانت هن���اك جتارب جمراه اأم ل. 
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فمن ال�شروري توافر واقي العيون يف مداخل املختربات، ويجب على الباحثن �شرورة تقييم 
املخاطر املرتبطة باإجراء التجارب املختلفة.

• اإن نظ���ارات ال�شالم���ة ذات الواقي اجلانبي توفر احلد الأدنى من احلماية املقبولة   
لال�شتخدام العادي، ويجب اأن توفر تلك النظارات الأ�شا�شية املعتمدة من جهات ذات اخت�شا�س، 

احلد الأدنى ل�شمك العد�شات  امل�شتخدمة ومتطلبات مقاومة التاأثر.

• تعد النظارات الواقية من املواد الكيميائية املتطايرة من اأف�شل النظارات خا�شة   
عن���د اإج���راء التجارب الكيميائية الت���ي حتتوي على مواد �شديدة اخلط���ورة مثل املواد املتفجرة 
وامل���واد الت���ي ينتج عنها مواد �شلبة متطايرة، وكذلك عند التعامل مع الأ�شعة الفوق بنف�شجية 

واأ�شعة الليزر.

• �ش���رورة ا�شتخ���دام و�شائ���ل التحك���م الهند�شية عن���د التعامل مع امل���واد الكيميائية   
القابل���ة لالنفج���ار، فعلى �شبيل املثال  اإ�شافة اإىل ارت���داء النظارات الواقية وواقي الوجه يجب 
اأن يت���م اإج���راء تل���ك التجارب خل���ف دروع واقية من الله���ب اأو يف اأواين زجاجي���ة مغطاة بطبقة 

مطاطية.

وملنع بع�س احلوادث ال�صائعة يف املختربات  يجب:
1� حماي���ة اليدي���ن دائما بالقفازات املنا�شب���ة عند َقْطع اأنابيب الزجاج. لتجنب الك�شر، ل حتاول 
جتفيف الأدوات الزجاجية عن طريق اإدخال اأنبوب الزجاج ملفوفة مع املنا�شف الورقية. دائماً 
ق���م بده���ن الأدوات الزجاجي���ة باجلل�شري���ن اأو امل���اء وال�شابون قب���ل اإدخال ق�شب���ان، اأنابيب، اأو 

املقيا�س يف ال�شدادات. 
2� لتقلي���ل فر����س الإ�شاب���ات الناجم���ة ع���ن القذائف عن���د ت�شخن اأنب���وب الختب���ار اأو الأجهزة 

الأخرى، ل تقم بتوجيهه جتاه نف�شك اأو الآخرين. 
3� تاأك���د م���ن اأن الأوعي���ة الزجاجي���ة قد ب���ردت قبل مل�شه���ا. فالزج���اج ال�شاخن يب���دو متاما مثل 

الزجاج البارد. 
4� تخفي���ف الأحما����س املرك���زة والقواع���د ب�شك���ب احلام����س اأو القاع���دة بب���طء عل���ى امل���اء م���ع 

التحريك.
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2-3-3. الوقاية من التعر�س اليومي للمواد اخلطرة:
الكثر من املواد واملحاليل امل�شتخدمة ب�شكل روتيني يف املختربات ت�شكل خطرا �شحيا   
كب���را عن���د التعامل معها ب�شكل غر �شحيح، مما يحتم �شرورة تدريب العاملن يف املختربات 
عل���ى مع���ارف ومهارات ت�شاعدهم على احل���د من املخاطر التي توؤثر عل���ى �شالمتهم و�شحتهم 
و�شح���ة زمالئه���م، وذلك عن طريق تقليل التعر�س للمواد اخلط���رة املختلفة يف نوعها ودرجة 

�شميتها، والق�شاء على ممار�شات العمل غر الآمنة يف املخترب.

اإن معاي���ر )OSHA( اخلا�ش���ة يف املخت���ربات تع���رف امل���ادة الكيميائي���ة اخلطرة على    
اأنه���ا “امل���ادة الت���ي لها اأدلة اأو دللة اإح�شائية على اأ�شا����س درا�شة واحدة على الأقل اأجريت وفقا 
للمب���ادئ العلمية ال�شحيح���ة والتي قد حتدث اآثار �شحية �شارة )حادة اأو مزمنة( لالأ�شخا�س 
املعر�ش���ن له���ا”. ومن املالح���ظ اأن هذا التعريف ل يقت�ش���ر على املواد الكيميائي���ة ال�شامة بل 
ي�شمل املواد امل�شببة للتاآكل والقابلة لالنفجار، واأي مواد خطرة اأخرى، وتتعدد طرق التعر�س 
للم���واد اخلط���رة والت���ي ميك���ن ح�شره���ا يف الآت���ي: مالم�ش���ة اجلل���د والعين���ن، وال�شتن�ش���اق، 

والبتالع، واحلقن.
  ُيع���رف التعر����س ال�شدي���د عل���ى اأن���ه فرتات ق�ش���رة م���ن التعر�س لرتكي���زات عالية 
م���ن امل���واد اخلط���رة يف مك���ان العمل، بينم���ا يعرف التعر����س املزمن عل���ى اأنه التعر����س امل�شتمر 
عل���ى م���دى فرتة طويلة من الوقت لرتكيزات منخف�ش���ة من املواد اخلطرة يف مكان العمل، اإن 
التعر�س املفرط للمواد الكيميائية، �شواء نتيجة لفرتة واحدة اأو التعر�س على املدى الطويل، 
ميكن اأن يوؤدي اإىل اآثار �شحية �شارة، وهذه الآثار ميكن ت�شنيفها بن حادة اأو مزمنة. والآثار 
ال�شحي���ة احل���ادة تظهر ب�شرعة بعد تعر�س واحد فق���ط والأعرا�س قد ت�شمل الطفح اجللدي، 
وال���دوار، وال�شع���ال، واحل���روق. اأما الآث���ار ال�شحية املزمنة ق���د ت�شتغرق �شه���ورا اأو �شنوات قبل 
اأن يت���م ت�شخي�شه���ا. واأعرا����س الآث���ار ال�شحي���ة املزمنة قد ت�شم���ل اآلم املفا�ش���ل، ال�شطرابات 

الع�شبية، والأورام. 

وجتهي���ز بيئ���ة املخت���رب مبجموع���ة م���ن ال�شرتاط���ات حلماي���ة العامل���ن يف املخت���رب   
م���ن املخاط���ر املذكورة اأع���اله، مثل ال�شرتاط���ات الهند�شية )خزائن �شف���ط الأبخرة املختربية 
وخم���ارج الط���وارئ(، وال�شواب���ط الإداري���ة مث���ل )قواعد ال�شالم���ة وا�شرتاط���ات التخل�س من 
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النفاي���ات اخلط���رة واإج���راءات الت�شغي���ل املوح���دة( ومع���دات الوقاي���ة ال�شخ�شي���ة )PPE( )مثل 
القف���ازات، ومعط���ف املخت���رب، والنظارات الواقية من ال���رذاذ الكيميائ���ي(، وجميعها تهدف اإىل 

احلد من الأخطار الناجمة عن خماطر بيئة املختربات. 

2-3-4 توزيع الأجهزة والتجهيزات داخل املخترب:
هن���اك عالق���ة اإيجابية بن التنظيم داخل املخترب وم�شت���وى ال�شالمة املتحقق داخل   
املخت���رب، حي���ث اأن املخت���رب الغ���ر منظم يع���وق العاملن يف ح���ال حدوث الط���وارئ،  لذلك من 

ال�شروري تطبيق قواعد التنظيم التالية:

• �ش���رورة اإزال���ة جمي���ع الأ�شياء التي قد تع���وق الو�شول اإىل نق���اط اخلروج وكذلك   
اإىل مع���دات الط���وارئ مث���ل طفاي���ات احلريق ومر�ش���ات ال�شالمة، كما يج���ب اخل�شوع لقوانن 

مكافحة احلريق املحلية اخلا�شة مبخارج الطوارئ واللوحات الكهربائية .

• �شرورة تخزين الأغرا�س ال�شخ�شية يف الأماكن املنا�شبة.   
• يحظ���ر ا�شتخدام الأر�شيات وامل�شاع���د والردهات كمناطق للتخزين ملا يف ذلك من   

خطورة يف احلالت الطارئة.

• �ش���رورة الحتف���اظ بالدوالي���ب واخلزائ���ن مغلق���ة يف حال ع���دم ا�شتخدامها وذلك   
لتجنب احلوادث.

يجب و�شع مل�شقات على جميع املواد اخلطرة امل�شتخدمة ب�شورة �شحيحة ومرتبة. 

• �ش���رورة و�ش���ع مل�شق���ات عل���ى الأدوات التي حت���وي املواد اخلط���رة املتنقلة على اأن   
تو�شح تلك املل�شقات ال�شم الكامل للمادة وا�شم امل�شنع ودرجة اخلطورة واأي حتذيرات اأخري.

• �ش���رورة تخزي���ن امل���واد اخلط���رة بطريق���ة �شحيحة عل���ى اأن تكون ب�ش���ورة مرتبة   
ومنتظم���ة، كم���ا يج���ب و�ش���ع املل�شق���ات يف الواجهة ك���ي تكون مرئي���ة للجميع ويج���ب اأن تكون 
احلاوي���ات نظيف���ة وخالي���ة م���ن الأترب���ة، ويحظ���ر تخزين اأي م���ن امل���واد اخلطرة عل���ى اأر�شية 

املخترب .

• �شرورة حفظ احلاويات يف �شورة مغلقة عندما تكون غر م�شتخدمة.  
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• �ش���رورة اأن ل يخ���زن الغ���از امل�شغ���وط داخل املخت���ربات، ويخ�ش�س مك���ان منا�شب   
ح�شب ال�شرتاطات اخلا�شة ملثل هذا الغر�س..

• �شرورة تاأمن جميع منافذ املياه والهواء والو�شالت الكهربائية.   
• �ش���رورة اإع���ادة جمي���ع امل���واد الكيميائي���ة والطبي���ة واملع���دات اإىل اأماك���ن تخزينه���ا   

املخ�ش�شة عقب ا�شتخدامها بنهاية العمل.

• �ش���رورة تقلي����س فر����س ا�شط���دام احلاوي���ات باأر�شي���ة املعم���ل كم���ا يج���ب و�ش���ع   
الزجاجات والعبوات و ما مياثل ذلك على بعد 2 بو�شة على الأقل من حافة الطاولت.

• �شرورة احلفاظ على بيئة عمل نظيفة مبا يف ذلك الأر�شيات، كما يجب التخل�س   
م���ن جمي���ع ال�شوائ���ل م���ن عل���ى الأر�شية عل���ى نحو كبر م���ن ال�شرع���ة، ف�شال ع���ن ذلك يجب 
التخل����س م���ن  بقايا الأتربة املرتاكمة واملواد الكيميائية الأخرى نظرا ملا ميكن اأن تت�شبب فيه 
م���ن اأخط���ار على اجله���از التنف�شي. كما يحظ���ر ا�شتخدام التنظيف بالتجفي���ف من اأجل جتنب 
تك���ون الهب���اء اجلوي. ويج���ب التخل�س من الزجاج املك�ش���ور واملواد الكيميائي���ة امل�شكوبة وبقايا 

الأوراق من على اأر�شية املخترب.

• �ش���رورة ع���دم �شد فتحات ال�شرف ال�شحي من اأج���ل جتنب حدوث طفو املياه على   
�شطح املخترب، كما يجب و�شع قطعة من املطاط يف قاع الأدوات الزجاجية لتجنب ك�شرها حال 

�شقوطها ولتجنب اجلروح.
يحظ���ر ت���رك الأدوات الزجاجي���ة  مت�شخ���ة داخل املخترب حي���ث يجب غ�شلها بعناي���ة، كما يجب 
تخزين الأدوات الزجاجية بحر�س �شديد، ويجب التخل�س من الأدوات الزجاجية التي حتتوي 

على ك�شور اأو �شروخ على وجه ال�شرعة.

• �ش���رورة التخل����س م���ن جمي���ع النفاي���ات الكيميائي���ة والطبي���ة وامل�شع���ة ب�ش���ورة   
�شحيحة ووفقا لالأنظمة واللوائح اخلا�شة بذلك.

•  �ش���رورة التخل����س من �شظايا الزج���اج املك�شور، على اأن يتم و�شعها داخل حاويات   
خا�ش���ة لذل���ك الغر�س، كما يج���ب التعامل مع الزج���اج املك�شور الذي كان يح���وي بداخلة مواد 

خطرة على اأنه اأي�شا مادة خطرة. 
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• �ش���رورة التخل����س م���ن الأدوات احلادة مثل الإب���ر و�شفرات الأموا����س يف احلاويات   
اخلا�شة بذلك الغر�س.

2-3-5 نقل املواد اخلطرة:
عن���د نق���ل امل���واد اخلط���رة خ���ارج املخت���رب اأو ب���ن غ���رف التخزي���ن واملخت���رب فرجي   
ا�شتخدام حاويات ثانوية مقاومة للك�شر. ت�شنع احلاويات الثانوية املقاومة للك�شر من املطاط 
اأو املع���دن اأو م���ن البال�شتي���ك كما حتتوي عل���ى مقاب�س حاملة كافية حلم���ل احلاويات يف حال 
ح���دوث الك�ش���ر. كذل���ك ميك���ن ا�شتخ���دام احلقائ���ب البال�شتكية حمكم���ة الإغ���الق يف حال نقل 

الكميات القليلة .
ف�ش���ال ع���ن ذلك عند نق���ل ال�شطوانات التي حتتوي على الغ���ازات امل�شغوطة فيجب   
توثيقها ب�شكل جيد يف العربات اخلا�شة بنقل الأ�شطوانات كما يجب تغطية �شمام الغاز بغطاء 

حمكم.

2-3-6 تخزين املواد الكيميائية:
�ش���رورة جتن���ب تكدي����س امل���واد الكيميائية يف مكان واح���د، حيث يج���ب تخزين احلد   
الأدن���ى م���ن املواد الكيميائية والذي يكفي بالك���اد للم�شروع البحثي اأو التجارب التعليمية،  كما 
يج���ب و�ش���ع املل�شقات اخلا�شة ببيانات املواد الكيميائية على جميع احلاويات ب�شورة �شحيحة 
ووا�شحة،  كما يجب ان حتتوي املل�شقات على اأية اأخطار خا�شة بعينها، ف�شال عن ذلك يجب 

تدوين تاريخ فتح احلاويات على املل�شق اخلا�س باحلاويات التي حتتوي على مواد خطرة. 
علي���ك الحتف���اظ بكميات قليلة من املواد القابلة لال�شتعال يف مكان اإجراء التجارب،   
حيث يجب تخزن الكميات الكبرة داخل اخلزائن املخ�ش�شة لذلك، كما يجب تخزين احلاويات 
الت���ي حتت���وي عل���ى كمي���ات كبرة عل���ى اأرفف منخف�ش���ة حتت م�شت���وي النظ���ر. ويحظر متاما 
تخزي���ن حاوي���ات حتتوي على مواد خطرة على الأرفف مامل تكن هن���اك حماية فائقة وو�شائل 
وقاي���ة اإ�شافي���ة، ف�ش���ال ع���ن ذلك  يجب اأن تع���ي اأن اأكواد احلري���ق  تو�شح اإجم���ايل حجم املواد 
ال�شائلة القابلة لال�شتعال والغازات امل�شالة والغازات امل�شغوطة القابلة لال�شتعال مبا يتنا�شب 
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م���ع كل بيئ���ة عمل، لذلك فم���ن ال�شروري التعرف على تلك الأكواد م���ن خالل ال�شتف�شار من 
خب���ر ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة عن احل���د الأق�شى امل�شم���وح بتخزين���ه من تلك امل���واد داخل 

املخترب واأن تكون على يقن اأن املخترب خا�شع ملا تن�س عليه تلك الأكواد.  
اأم���ا بخ�شو�س الثالجات امل�شتخدمة حلفظ املواد الكيميائية القابلة لال�شتعال فاإنه   
من ال�شروري اأن تكون من بن الأ�شناف الآمنة املح�شنة �شد التفجرات، حيث تباع الثالجات 

امل�شنوعة �شد النفجار لهذا الغر�س، كما اأنها ت�شتمل على مل�شقات تو�شح خ�شائ�شها. 
ويج���ب ا�شتخ���دام احلاويات الثانوية لأجل احلد من ت�ش���رب املواد الكيميائية يف حال   
ته�شم اأو حدوث ثقب يف احلاويات احلافظة، ف�شال عن ذلك �شرورة اأن حتتوي ثالجات تخزين 

املواد الكيميائية على مل�شقات حتذيرية �شد تخزين الأطعمة واملاأكولت يف تلك الثالجات.
      يج���ب عن���د تخزي���ن امل���واد الكيميائي���ة �ش���رورة النتب���اه اإىل و�ش���ع امل���واد املتماثل���ة �شوي���ا يف 
نف�س احلاويات وذلك لتجنب التفاعالت الكيميائية املوؤدية لالنفجار اأو احلريق يف حال ته�شم 

احلاويات وتفاعل املواد الكيميائية  املختلفة. 

2-3-7 ا�ستخدام و�سيانة املعدات والأدوات الزجاجية:
ُتع���د عملي���ات ال�شيانة �شروري���ة للت�شغيل الآمن وال�شليم للمع���دات، فمن ال�شروري   
فح����س املع���دات امل�شتخدم���ة يف املختربات ب�شورة جي���دة و�شيانتها ب�شورة دوري���ة كما يجب اأن 

تتوافر لها اخلدمات الالزمة وفقا لتو�شيات امل�شنعن.
ف�ش���ال ع���ن ذل���ك م���ن ال�ش���روري اأن تتم عملي���ة تخزي���ن وحف���ظ الأدوات الزجاجية   
ب�ش���كل جي���د لوقايتها من الك�شر والتلف، كما يجب التخل�س من الأدوات التي بها �شروخ اأو اأية 
اعط���اب، كما يج���ب اإزالة بقايا و�شظايا الزجاج املك�شور، ويج���ب التعامل مع الأدوات الزجاجية  
بعناية وحر�س فائقن، ف�شال عن ذلك يجب اأن يتم اإغالق الأدوات والأجهزة الفارغة واأن يتم 

تغطيتها بطبقه واقية.
عن���د التقاط���ك وتنظيفك لبقاي���ا الزجاج املت�شاق���ط ع���ن الأدوات الزجاجية يجب اأن   
حتم���ي يديك بارتداء قفازات واقية، كما يجب التخل�س وتنظيف البقايا الزجاجية املت�شاقطة 
عل���ى الأر�شي���ة م���ن خ���الل فر�شاة مع���دة لذل���ك، ول ين�شح بعملي���ات �شفط الزج���اج عن طريق 

املكن�شة الكهربائية لل�شظايا الزجاجية.
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2-3-8 �سروط عر�س التجارب الكيميائية: 
ل يجوز ال�شروع يف  تقدمي  عرو�س  للتجارب الكيميائية يف �شورة  حما�شرات تقدم   
للجمه���ور م���ا مل يك���ن ذلك ج���زء من الن�شاط  اخلا����س باإعداد التجربة اإل بع���د احل�شول على 
اإذن م�شبق من اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية، ف�شال عن ذلك يجب على منظمي مثل 
تل���ك الأن�شطة احل�شول على الن�شيح���ة من خرباء ال�شالمة وال�شحة املهنية كلما اأمكن ذلك. 
ويجب تقدمي خطة عمل م�شبقة مبا �شوف يدور يف تلك العرو�س، على اأن ت�شتمل تلك اخلطة 

على ما يلي:

• موقع العر�س.
• تاريخ احلدث.

• الفئة اأو اجلمهور امل�شتهدف. 
• عدد احل�شور.

• الدرجة العلمية للح�شور.
• العرو�س التي �شيتم تقدي�مها. 

• قائمة باملواد الكيميائية التي �شيتم نقلها اإىل مكان العر�س.
• و�شائل الوقائية التي �شيتم ا�شتخدامها ومن �شي�شتخدمها. 

�ش���رورة نق���ل جمي���ع امل���واد الكيميائية وفق���ا للوائح النق���ل املعتمدة م���ن اجلهات ذات   
الخت�شا����س، ويج���ب التعامل مع تلك املواد بحذر وحر�س، واأن يتم تعبئتها ب�شكل �شحيح واأن 
حتتوي على مل�شقات تو�شيحية واأن تنقل مرة اأخرى لإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية 
من اأجل التخل�س منها وفقا لنظام التخل�س من النفايات الكيميائية املعتمد، وحتت اأي ظرف 
من الظروف ل يجوز ترك اأي مواد كيمائية يف موقع العر�س اأو التخل�س منها يف نف�س املكان.

2-4 ال�ستجابة للحوادث وحالت الطوارئ:
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2-4-1 الإعدادات العامة حلالت الطوارئ:
يج���ب اأن يحت���وي كل خمترب على خطة  كتابية للط���وارئ، حيث تتعامل تلك اخلطة   
م���ع ح���الت الإ�شاب���ات وان�شك���اب امل���واد الكيميائية واحلري���ق وجميع ح���الت الط���وارئ املتوقع 
حدوثه���ا،  كم���ا يجب على جميع العاملن باملخترب معرفة كيفية الت�شرف يف حالت الطوارئ، 

ومن ال�شروري اأن ل يتم اإجراء التجارب املختربية دون الإملام بالنقاط التالية:

• كيفي���ة الإبالغ عن حالت احلريق والإ�شابات وان�شكاب املواد الكيميائية وخماطر   
املواد امليكروبية وامل�شعة وغرها، وكيفية اتخاذ الجراءات املنا�شبة نحو احلالت الطارئة.

• مواقع معدات الطوارئ مثل مر�شات ال�شالمة ووحدات غ�شيل العيون.   
• مواقع  جميع اأماكن خمارج الطوارئ داخل املخترب اخلا�شة بالإخالء.   

• كيفية ا�شتجابة رجال الأمن ومكافحة احلريق ورجال الطوارئ للحالت الطارئة   
داخل املختربات ودور العاملن يف املختربات جتاه ذلك.

• �ش���رورة تاأك���د م�ش���ريف املختربات باأن طاقم العاملن باملخت���ربات على علم ودراية   
بتلك التعليمات الواردة بعالية.

• يج���ب عل���ى طاق���م العاملن باملخت���ربات معرفة كيفي���ة ا�شتخ���دام طفاية احلريق   
ومعدات الطوارئ وكيفية التعامل مع املواد الكيميائية امل�شكوبة والتعامل مع اجلروح.

• كما ل يجوز لهم القيام باأية اأفعال ل تقع يف نطاق حدود خرباتهم املعرفية حيث   
يتوج���ب عليه���م يف مثل تلك احلالت اللجوء اإىل الكوادر املدربة على كيفية التعامل مع حالت 

الطوارئ.

•  يج���ب و�ش���ع معلوم���ات الت�شال بالأ�شخا�س امل�شوؤولن ع���ن عمليات املخترب على    
الأبواب اخلا�شة باملخترب.

2-4-2اخلطوات الأولية يف حالة الطوارئ:  
عن���د ح���دوث ح���الت طارئ���ة يج���ب تنبيه جمي���ع العامل���ن يف املخت���رب باحلادثة وطبيع���ة املواد 
امل�شتخدم���ة، فف���ي ح���الت ت�ش���رب امل���واد الكيميائي���ة �شدي���دة ال�شمي���ة اأو الغ���ازات املتطايرة من 
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ال�ش���روري اإخ���الء مبن���ي املخترب من جمي���ع العاملن والتنبي���ه يف مداخل املخت���رب على حظر 
دخول املخترب من اأجل منع الآخرين من الدخول بدون ق�شد اإىل منطقة احلادث، ف�شال عن 

ذلك يجب ت�شغيل جهاز الإنذار �شد احلريق من اأجل تنبيه العاملن ب�شرورة اإخالء املبنى.

2-4-3 التعامل مع الت�سرب املفاجئ للمواد الكيميائية:
عادًة يتم ت�شميم التجارب ب�شكل يحجم من فر�س الت�شرب املفاجئ للمواد الكيميائية،   
كما يجب ا�شتخدام احلد الأدنى من املواد اخلطرة وجتنب ان�شكاب املواد الكيميائية اأثناء اإعداد 
التج���ارب، ويف ح���ال ح���دوث ت�شرب مفاج���ئ للمواد الكيميائي���ة اخلطرة يجب اإتب���اع التعليمات 

التالية وفقا للرتتيب التايل:

• توجه نحو الأ�شخا�س امل�شابن، ويف حالة ال�شرورة اطلب امل�شاعدة.  
• يف حالة ال�شرورة قم باإخالء نطاق التاأثر باحلادث.  

• �شرورة اإخطار الأفراد الآخرين العاملن باملخترب باحلادث.  
• ق���م باتخ���اذ اخلط���وات املنا�شبة الالزمة لحت���واء وحتجيم امل���ادة امل�شكوبة يف حال   

تاأكدك من اأن اللجوء اإىل هذا احلل لن يوؤثر على �شالمتك �شواء باجلرح اأو التلوث. 
ق���م بتنظي���ف مكان املادة امل�شكوبة م�شتخدما يف ذلك الإجراءات ال�شحيحة، يف حال تاأكدك من 

اأن اللجوء اإىل هذا احلل لن يوؤثر على �شالمتك �شواء باجلرح اأو التلوث.

• تخل�س من املواد امللوثة ب�شورة �شحيحة وفقا لالأنظمة والتعليمات.  

2-4-4 التعامل مع امل�سابني ومع حالت التلوث باملواد الكيميائية:
  يف حالت الإ�شابة اأو التلوث باملواد الكيميائية اخلطرة يجب التوجه مبا�شرة لإ�شعاف 
ال�شخ����س امل�ش���اب كما يجب الت�ش���ال مبوظفي الطوارئ م���ن اأجل تق���دمي الإ�شعافات الأولية 
لتل���ك احلالة، كما يجب توف���ر ن�شخة من بطاقة معلومات ال�شالمة  يف املختربات للم�شعفن 
وللطبي���ب املتواج���د، ويف ح���ال ع���دم مقدرتك عل���ى تقييم املوق���ف ومن ثم ع���دم مقدرتك على 
التاأك���د من �شالمت���ك ال�شخ�شية فعليك اأن ل جتازف ب�شالمتك ال�شخ�شية واأن تدخل النطاق 
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الغر اآمن ويف هذه احلالة عليك الت�شال مبوظفي اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية واأن 
ت�شرح لهم طبيعة املوقف ب�شورة جيدة. 

م���ن ال�ش���روري على جميع الك���وادر يف املختربات اأن تطور ذاتها عل���ى كيفية التعامل   
م���ع امل���واد الكيميائي���ة عالية اخلطورة، حي���ث اإن عملية التع���رف وحتديد امل���واد اخلطرة داخل 
املخت���رب ل يع���د اأمرا ب�شيط���ا بل يحتاج اإىل الرجوع اإىل التجارب ال�شابقة وحتديد اأي من املواد 
اخلط���رة )كيمائي���ة، ميكروبية، م�شع���ة(، كانت ت�شتخدم على نطاق وا�ش���ع وبحجم كبر خا�شة 
امل���واد الكيميائي���ة اخلطرة، ويف حال عدم متكن الك���وادر املختربات من تطوير اإجراءات وقائية 
حم���ددة �ش���د املواد اخلطرة فيجب اللج���وء اإىل تطبيق اخلطوات التالي���ة والتي متثل خطوط 

اإر�شادية.

2-4-6 التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة على بقعة �سغرية من اجللد:
1� قم بفتح املاء على اجللد مبا�شرة ملدة ل تقل عن خم�شة ع�شر دقيقة ويف حال ارتداء جموهرات 
اأو قط���ع ذهبي���ة اأو مالب�س يرجي �شرورة التخل�س منها من اأج���ل ت�شهيل عملية التخل�س من 

املواد الكيميائية املتبقية.
2� يف حال عدم وجود حروق مرئية يجب اأن تغ�شل اجللد مباء دافئ و�شابون .

3� يرج���ي الط���الع على بطاق���ة معلومات  �شالمة املواد لأجل التاأكد م���ن اأن هناك متطلبات اأو 
اإجراءات حمددة ميكن اتباعها يف مثل تلك احلالت.

4� يرج���ي الرج���وع اإىل امل�شورة الطبي���ة يف مثل تلك احلالت حتى لو كان���ت احلروق الكيميائية 
من الدرجة الأويل.

5� يحظ���ر ا�شتخ���دام الثلج او املرطبات مامل يو�شح ذل���ك حتديدا يف بطاقة معلومات  ال�شالمة 
للمادة �شبب الإ�شابة.

2-4-7 التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة على املالب�س:
1� يجب على اأخ�شائي الطوارئ ارتداء املالب�س الواقية من اأجل عدم تعر�س للمواد الكيميائية.

2� جَتنب تلوث واقي العن، وُيحظر اإزالة واقي العن قبل معاجلة احلالة الطارئة. 
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3� �ش���رورة التخل����س ال�شريع من كافة املالب�س امللوث���ة والأحذية واملجوهرات والقطع الذهبية  
اأثناء ا�شتعمالك ملر�شات ال�شالمة. 

4� علي���ك التخل����س م���ن املالب����س مث���ل املعاط���ف وم���ا �شابة ذل���ك لأجل احلد م���ن انت�ش���ار املواد 
الكيميائية على اجللد وبخا�شة العيون.

5� اغ�ش���ل ف���ورا الأج���زاء امللوث���ة بامل���واد الكيميائي���ة باملي���اه لفرتة ل تق���ل عن 15 دقيق���ة وعليك 
بال�شتمرار يف حال معاودة الأمل.

6� علي���ك احل�ش���ول عل���ى امل�شاعدة الطبي���ة باأ�شرع وقت ممكن، كما يج���ب اأن يتم عزل ال�شخ�س 
امل�شاب واأن ل ي�شمح له بال�شفر مبفرده. كما يجب اإر�شال ن�شخة من بطاقة معلومات  �شالمة 

املواد مع امل�شاب.
7� �شرورة التخل�س من املالب�س امللوثة وغ�شلها ب�شورة منفردة مبناأى عن املالب�س الأخرى.

2-4-8 التعامل يف حالة ت�ساقط رذاذ من املواد الكيميائية على العيون:
1� �شرورة غ�شل العيون باملياه من م�شدر مائي متدفق منخف�س ال�شغط لفرتة زمنية ل تقل 
ع���ن 15 ع�ش���رة دقيقة ويف حال توافر وح���دات غ�شيل العيون عليك امل�شارعة يف ا�شتخدامها، ويف 
حال عدم توافر تلك الوحدات يرجى و�شع امل�شاب على ظهره و�شكب املاء بعناية وحر�س على 

عينية لفرتة ل تقل عن 15 دقيقة.
2� �ش���رورة الإم�ش���اك بحواجب العيون مبناأى عن مقلة الع���ن كما يجب عليك اإعطاء تعليمات 
للم�ش���اب لأج���ل حتري���ك عينية لأ�شف���ل واأعلى وعل���ى اجلوانب م���ن اأجل تدفق املي���اه يف جميع 

اأجزاء العن.
3� اتبع الإ�شعافات الأولية  التي يقدمها اأفراد الطاقم الطبي املتواجد يف املخترب. 

4� اأر�ش���ل ن�شخ���ة م���ن بطاق���ة معلوم���ات  �شالم���ة امل���واد م���ع امل�شاب ويف ح���ال عدم تواف���ر الن�شخ 
الرقمي���ة يرجي اإر�ش���ال الن�شخ الورقية والعك�س �شحيح، ويف حال ع���دم توافر بطاقة معلومات  
ال�شالمة يرجي ال�شتعالم من املخت�س املتواجد عن ماهية املادة الكيميائية املت�شببة يف اإ�شابة 

العن كما ميكن  للمخت�س بالرتتيب للح�شول على ن�شخة واإر�شالها اإىل امل�شت�شفى.  
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2-4-9 التعامل يف حالة التعر�س للجروح:
1� حتذي���ر: �ش���رورة ارت���داء قف���ازات واقي���ة كو�شيل���ة احرتازي���ة عندم���ا تك���ون هن���اك    
احتمالي���ة احتك���اك م���ع الدم اأو مع ال�شوائل املعدية  الأخرى  لأج���ل جتنب نقل الأمرا�س التي 

يحملها الدم اأو اأي مواد حيوية.
2� يف ح���ال تعر����س ال�شخ����س امل�شاب جلرح ب�شيط من ال�شروري غ�ش���ل اجلرح يف املياه اجلارية 
من اأجل التخل�س من جميع اأثار التلوث،  ويف حال حدوث جرح حتت القفازات يجب التخل�س 

من القفازات عقب غ�شيل منطقة اجلرح ب�شكل كاف من اأجل جتنب تلوث اجلرح.
3� �شرورة تغطية اجلرح ب�شمادات طبية كما يجب عليك اإ�شداء الن�شح للمري�س لأجل التبليغ 
ع���ن اأي م���ن عالم���ات العدوي للطبيب املعال���ج. يف حال اأن هناك احتمالية تل���وث اجلرح باملواد 

اخلطرة، فيجب اأن يخ�شع املري�س للرعاية الطبية املبا�شرة.
4� يف حال تعر�س املري�س جلرح خطر يجب الت�شال برقم الطورائ 997 ويجب تعقيم اجلرح 

ويف حال ال�شرورة يجب ال�شغط على اجلرح لأجل وقف نزيف الدماء.
5� يف ح���ال ع���دم توقف النزيف يرج���ى ت�شجيع امل�شاب على اأن ي�شتلقي عل���ى الأر�س واأن يرتقي 
مبنطق���ة اجل���رح فوق م�شتوي القلب . ويف حال ع���دم مقدرتك على اإيقاف النزيف يجب عليك 
اأن تظل متما�شكا وت�شرح بعناية املوقف مل�شوؤول الطوارئ حيث �شيتوىل م�شوؤول الطوارئ اإ�شداء 

الن�شح نحو اخلطوة التالية التي يجب اأن تقوم بها. 
6� اأر�ش���ل ن�شخ���ة م���ن بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد مع امل�ش���اب )رقمية اأو ورقية(. ويف حال 
عدم توافر بطاقات معلومات ال�شالمة يرجى ال�شتعالم من املخت�س املتواجد عن ماهية املادة 
الكيميائي���ة املت�شبب���ة يف الإ�شابة كما ميكن  للمخت�س الرتتيب للح�شول على ن�شخة واإر�شالها 

اإىل امل�شت�شفى.  

2-4-10 التعامل يف حالةالتعر�س للبلع:
1� ات�شل باأرقام الطوارئ997.

2� ل نو�شي بالتقيوؤ وي�شتثني من ذلك ن�شيحة الطبيب. 
3� �ش���رورة حف���ظ جمي���ع احلاويات التي حتتوي على املواد الكيميائي���ة و بع�س الكميات القليلة 

من القيء للتحليل. 
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4� �شرورة اجللو�س مع امل�شاب حتى ي�شل امل�شوؤول الطبي للطوارئ.
5- اأر�ش���ل ن�شخ���ة من بطاقة معلوم���ات ال�شالمة للمواد مع امل�شاب ويف ح���ال عدم توافر الن�شخ 
الرقمي���ة يرج���ي اإر�شال الن�شخ الورقية والعك�س �شحيح. ويف ح���ال عدم توافر بطاقة معلومات 
ال�شالم���ة يرج���ي ال�شتع���الم م���ن املخت����س املتواجد ع���ن ماهي���ة امل���ادة الكيميائي���ة املت�شببة يف 

الإ�شابة كما ميكن  للمخت�س الرتتيب للح�شول على ن�شخة واإر�شالها اإىل امل�شت�شفى.  

2-4-11 التعامل يف حالة فقدان الوعي:
1� �شرورة الت�شال بالطوارئ 997.

2� يف ح���ال تاأك���دك م���ن �شالمتك عند دخول���ك ملنطقة اخلطر، يجب اأن ت�ش���ع ال�شخ�س الفاقد 
الوع���ي عل���ى ظهره واأن تغطية بغطاء  ول حت���اول اأن تذهب بامل�شاب بعيدا عن منطقة اخلطر 

مامل تكن على يقن اأن هناك خطراً حمدقاً قريباً .
3� �شرورة تنظيف املنطقة من اأي مواد كيميائية م�شكوبة اأو �شظايا زجاجيه متناثرة.

4� يف ح���ال ب���دء امل�ش���اب يف القيء يجب علي���ك حتريك الراأ�س حتي ل يع���ود اإىل الرئتن �شوائل 
املعدة.  

 5� �شرورة  البقاء  مع امل�شاب حتى و�شول امل�شعفن.
6� اأر�ش���ل ن�شخ���ة م���ن بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد مع امل�ش���اب )رقمية اأو ورقية(. ويف حال 
ع���دم تواف���ر البطاق���ة معلوم���ات ال�شالمة يرج���ى ال�شتعالم م���ن املخت�س املتواج���د عن ماهية 
امل���ادة املت�شبب���ة يف الإ�شاب���ة كما ميكن  للمخت����س الرتتيب للح�شول على ن�شخ���ة واإر�شالها اإىل 

امل�شت�شفى.

 2-4-12 فالتعامل مع حالت الت�سنج:
1� �شرورة الت�شال بالطوارئ 997.

2�  يف ح���ال تاأك���دك م���ن �شالمتك عند دخولك ملنطقة اخلطر، يج���ب اأن ت�شع ال�شخ�س الفاقد 
الوع���ي عل���ى ظهره واأن تغطية بغطاء  ول حت���اول اأن تذهب بامل�شاب بعيدا عن منطقة اخلطر 

مامل تكن على يقن اأن هناك خطراً حمدقاً قريباً.
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3� يف ح���ال ب���دء امل�ش���اب يف القيء يجب علي���ك حتريك الراأ�س حتي ل يع���ود اإىل الرئتن �شوائل 
املعدة.  

4� ح���اول ق���در جهدك اأن توفر احلماية لل�شخ�س امل�شاب من اأي اأخطار اأخرى ول حتاول تقيد 
حركة ال�شخ�س املت�شنج. 

5� �شرورة  البقاء  مع امل�شاب حتى و�شول امل�شعفن.
6� يف ح���ال ت�شم���ن احل���ادث حلالة التعر�س ملواد خطرة يرجى اإر�ش���ال بطاقة معلومات  �شالمة 

املواد مع امل�شاب.

2-4-13 التعامل يف حالت احلروق الناجتة من احلرارة: 
1� �شرورة الت�شال بالطوارئ 997.

2� يف ح���ال ح���روق الدرج���ة الأويل يرج���ى ا�شتخدام كمي���ات غزيرة من املاء اجل���اري  كما يرجى 
ا�شتخدام ر�س املالب�س مباء خفيف وا�شتخدام ال�شمادات اخلا�شة بهذه احلالت.

3� ل ت�شتخ���دم املي���اه يف احلروق من الدرجة الثاني���ة والثالثة وحاول ا�شتخدام جتفيف املالب�س 
وا�شتخدم ال�شمادات الطبية وحاول ا�شتدعاء الرعاية الطبية ب�شورة مبا�شرة.

4� ل حتاول ا�شتخدام مراهم اأو ثلج على احلريق. 

2-4-14 التعامل يف حالت احلروق الباردة:
1� �شرورة الت�شال بالطوارئ 997.

2� ل تعمل على تدفئة منطقة الإ�شابة. 
3� اإذا ك���ان امل�ش���اب خارج اإطار نقطة احلريق، فرجي تقلي���ل املالب�س التي يرتديها والتي تزيد 

من درجة احلريق
4� ت���وؤدي ال�شوائ���ل  امل�شرطن���ة اإىل األياف تالفة تت�شابه مع ما تنتجه احلروق الناجتة عن ارتفاع 

درجة احلرارة مما يت�شبب عنه جتمد �شديد لالأن�شجة واأ�شرار كبرة. 
 5� وج���ه نح���و املنطقة املتاأثرة كمي���ات كبرة من املياه التي ترتاوح درجتها من 40 ايل 45ْ درجة 

مئوية وذلك من اأجل تقليل ن�شبة التجمد. 
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6� يجب تغطية املنطقة املتاأثرة مبادة واقية معقمة اأو باأقم�شة نظيفة، واإذا كانت امل�شاحة كبرة 
ول دون تفاقم الإ�شابة.  حاول اأن حَتُ

7� اأر�ش���ل ن�شخ���ة م���ن بطاق���ة معلوم���ات  �شالمة املواد م���ع امل�ش���اب )رقمية اأو ورقي���ة(. ويف حال 
ع���دم تواف���ر البطاق���ة معلوم���ات ال�شالمة يرج���ى ال�شتعالم م���ن املخت�س املتواج���د عن ماهية 
امل���ادة املت�شبب���ة يف الإ�شاب���ة كما ميكن  للمخت����س الرتتيب للح�شول على ن�شخ���ة واإر�شالها اإىل 

امل�شت�شفى.

 2-4-15 التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة: 
يج���ب عل���ى جمي���ع العامل���ن يف املخت���ربات الإمل���ام بال�شيا�ش���ات التي تتبعه���ا اجلامعة   
واخلا�شة بكيفية التحكم يف املواد الكيميائية املن�شكبة، وتوفر املختربات اأدوات التحكم يف املواد 
املن�شكب���ة حي���ث تعد خ�شي�شا من اأجل التحكم يف املواد الكيميائية املن�شكبة وحتول دون ان�شكاب 
املزي���د م���ن امل���واد الكيميائية  فاإدارة البيئ���ة اجلامعية وال�شحة املهنية تعم���ل على توفر مدير 
خمت���رب يك���ون م�شوؤول عن ذل���ك، وت�شتمل اأدوات و و�شائ���ل التحكم يف امل���واد الكيميائية على ما 

يلي: 

•  خم���دات التحك���م يف امل���واد املن�شكب���ة والتي تعمل على امت�شا�س امل���واد الكيميائية   
والت���ي منه���ا عل���ى �شبي���ل املث���ال: املذيب���ات والأحما����س والقلويات، م���ع �ش���رورة مالحظة عدم 

 .)HF(ا�شتخدامها مع حم�س الهيدروفلوريك

•  املواد املا�شة اخلاملة مثل الفرموكوليت وال�شل�شال والرمال ول يت�شمن ذلك   
الأوراق حي���ث اأنه���ا ل ت�شن���ف من ب���ن املواد املا�شة اخلامل���ة ول ي�شم���ح ا�شتخدامها يف تنظيف 

املواد املوؤك�شدة مثل اأحما�س النيرتيك .

•   )neutralizing agents( والت���ي تعم���ل عل���ى امت�شا����س امل���واد احلام�شي���ة   
املن�شكبة مثل بيكربونات ال�شوديوم وكربونات ال�شوديوم.

•   )neutralizing agents( والتي تعمل على امت�شا�س املواد القلوية املن�شكبة   
مثل ال�شوديوم باي �شلفيت وحام�س ال�شرتيك . 
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•   املجارف البال�شتكية الكبرة وغرها من املعدات مثل املكان�س واحلقائب.   
•   مع���دات الوقاي���ة ال�شخ�شي���ة املنا�شب���ة وو�شائ���ل التنبي���ه، وو�شائ���ل احلماي���ة �شد   

النزلق اأو ال�شقوط على الأر�شيات املبللة. 

2-4-16 التخل�س من املواد الكيميائية املن�سكبة:
تختل���ف اخلط���وات املتبع���ة عن���د تنظيف امل���واد الكيميائي���ة املن�شكبة باخت���الف موقع   
احلادث���ة، وكمي���ة امل���ادة املن�شكب���ة ون���وع ودرج���ة خط���ورة امل���ادة وم���دى تدري���ب طاق���م العاملن 
املخت�شن بتلك العملية، ف�شال عن ذلك يجب على الأ�شخا�س امل�شوؤولون عن عملية التنظيف 
ارتداء املالب�س ال�شخ�شية الواقية واأن ل يخرقوا القواعد والإجراءات التي تتبعها اجلامعة يف 
مث���ل هذه احل���الت، وتتمثل الإر�شادات املتبعة عند التعامل مع امل���واد الكيميائية املن�شكبة فيما 

يلي: 

املنخف�صة  اأو  متطايرة-  الغري  ال�صتعال-  منخف�صة  الكيميائية  •  املواد 
ال�ص��مية: ت�شتمل تلك املجموعة عل���ى املواد الكيميائي���ة الغر ع�شوي���ة - والقواعد الكاوية، 
وعن���د تنظي���ف تلك امل���واد يجب على املنظف ارتداء مالب�س الوقاي���ة ال�شخ�شية املالئمة مبا يف 
ذل���ك القفازات ونظارات املقاومة للقطرات املتطايرة واأغطية الأحذية، كما يو�شى بامت�شا�س 
امل���واد املن�شكب���ة من خالل املا�شات اخلامل���ة وميكن  حتييد املواد الكيميائي���ة من خالل اإ�شافة 
بع����س امل���واد الكيميائي���ة الأخرى مث���ل ال�شوديوم باي �شلفي���ت للقلويات وكربون���ات ال�شوديوم 

للمواد احلام�شية.

ال�ص��تعال: ويجب اتخاذ خط���وات وقائي���ة �شريعة عن���د ان�شكاب  �ص��ريعة  •  املذيبات 
تل���ك امل���واد �ش���واء كانت كمية �شغ���رة اأو كبرة، ف�شال ع���ن ذلك يجب اإخط���ار جميع العاملن 
يف املخت���رب عن���د ان�شكاب اأي من تلك امل���واد، كما يجب اإغالق جميع م�شادر اللهب امل�شتعلة واأي 
م�ش���در لال�شتع���ال ويج���ب ف�شل التيار الكهربائي م���ع ترك اأنظمة التهوي���ة يف و�شع الت�شغيل، 
وامت�شا�س املواد املن�شكبة من خالل و�شائد المت�شا�س على اأن حتدث تلك العملية على وجه 
ال�شرعة، ويف حال عدم التمكن من ال�شيطرة على املوقف يجب القيام بعملية الإخالء ال�شريعة 

للمخترب كما يجب الت�شال برقم الطوارئ 998.
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ال�ص��مية: ل تكتف���ي بتنظيف امل���واد الكيميائي���ة �شديدة  عالية  الكيميائية  •  امل��واد 
ال�شمي���ة فح�ش���ب ولك���ن لبد من  اإخط���ار اإدارة البيئ���ة اجلامعية وال�شحة املهني���ة لأجل تقييم 
حج���م املخاط���ر املحتمل���ة، حي���ث يتطلب التعام���ل مع هذه احل���وادث اخل���ربة والتدريب اجليد 

بكيفية تنظيف املواد املن�شكبة.

املتبقية: يجب التعامل مع املخلف���ات املتبقية من عملية التنظيف  •  اإدارة املخلف��ات 
على اأ�شا�س اأنها  نفايات كيميائية خطرة.

2-4-17 التعامل مع ت�سرب ا�سطوانات الغاز:
ت�ش���كل ح���الت ت�شرب الغازات م���ن الأ�شطوانات م�شدرا كب���را للخطورة والذي رمبا   
يتطل���ب عملي���ات اإخ���الء عاجلة وكذلك ا�شتدعاء موظفي الط���وارئ، يف حال حدوث الت�شرب ل 
تب���ذل م���ا ف���وق طاقتك لأجل اإغ���الق ال�شمام املعط���وب، كما يجب عليك ارت���داء مالب�س وقاية 
�شخ�شي���ة منا�شب���ة والت���ي حتت���وي على اأجه���زة تنف�س ا�شطناع���ي، تغطي اخلط���وط الإر�شادية 

التالية  حالت الت�شرب املتعددة :

•  امل��واد القابل��ة لال�ص��تعال- امل��واد اخلاملة - اأو الغازات املتاأك�ص��دة: 
اإذا ك���ان الو�ش���ع اآمن���ا فرجي نق���ل ا�شطوانات الغاز اإىل مك���ان منعزل مبناآي عن امل���واد امللتهبة 
وامل���واد القابل���ة لال�شتعال. كما يجب و�شع عالم���ات حتذيرية للتحذير من مدى خطورة تلك 
امل���واد. كم���ا يجب عليك احلذر اأثناء نقلك لأحدى ا�شطوانات الغاز التي ت�شرب الغازات حتى ل 

تتعر�س مل�شدر ا�شتعال.

للتاآكل: رمبا تعمل الغازات املوؤدية للتاآكل على زيادة حجم الت�شرب  املوؤدية  •  الغازات 
ف�ش���ال ع���ن ذلك بع�س املواد املوؤدية للتاآكل ميكن اأن حتتوي على مواد موؤك�شدة ومواد م�شتعلة 
وم���واد �شام���ة، لذا فمن ال�ش���روري نقل الأ�شطوان���ة اإىل، مكان منعزل جي���د التهوية كما يجب 

ا�شتخدام الو�شائل املنا�شبة لأجل توجيه الغازات اإىل املجيدات الكيميائية املالئمة.  

•  الغازات ال�صامة: يجب اأتباع نف�س الإجراءات املو�شحة بعالية عند التعامل مع الغازات 
ال�شامة كما يجب حتذير املتواجدين �شد خطر تلك الغازات ال�شامة.
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2-4-18 التعامل مع ال�سائل الزئبقي املن�سكب:

عندما ين�شكب ال�شائل الزئبقي داخل املخترب فمن املتوقع اأن يت�شرب حتت �شراميك   
الأر�شي���ات وحت���ت اخلزان���ات وحت���ى بن اجل���دران، وم���ن اجلدير بالذك���ر اأن لل�شائ���ل الزئبقي 

تاأث���رات �شحي���ة مزمن���ة عند التعر����س له حتى ولو بكمي���ات قليلة خا�ش���ة يف املرافق القدمية 

داخ���ل املخت���ربات حي���ث اأن هناك حالت تعر����س متعددة، لذلك فقد اأع���دت احلكومة واجلهات 

املخت�ش���ة معاي���ر حم���ددة لكيفية تنظيف امل���واد املن�شكبة داخ���ل املختربات، وم���ن تلك املعاير 

�ش���رورة توف���ر احلماية الالزمة لرواد املختربات والعاملن بها.  كما يو�شى باإتباع الإر�شادات 

التالية عند حدوث حالت الن�شكاب اخلا�شة بالزئبق داخل املختربات:

•  ق���م بع���زل املنطق���ة الت���ي حتت���وي على امل���ادة املن�شكب���ة: و تنبيه رواد املخت���رب والعاملن 
بتجنب ال�شر داخل تلك املنطقة املعزولة.

•  �شرورة ارتداء القفازات الواقية والأحذية املنا�شبة لأغرا�س التنظيف.
•  ق���م بتجمي���ع القط���رات املت�شاقط���ة على الفوط���ة املبللة بال�شائل الزئبق���ي حتى نتجنب 

جتمع القطرات ال�شغرى.

•  قم بالتخل�س من القطرات املتجمعة من خالل مك�شطة. 
•  قم با�شتخدام الإ�شفنجات التجارية اخلا�شة بالتخل�س من ال�شائل الزئبقي املن�شكب.
•  قم با�شتخدام مكان�س كهربائية معدة خ�شي�شا للتخل�س من ال�شائل الزئبقي املن�شكب.
•  يجب التعامل مع نفايات ال�شائل الزئبقي على اأنها مواد خطرة حيث يجب و�شعها يف 

عبوة �شميكة اجلدار من مادة البويل اإثلن .

•  �ش���رورة اإزال���ة التل���وث م���ن اأر�شي���ات املخترب م���ن خالل ا�شتخ���دام و�شيلة اإزال���ة التلوث 
املالئمة. 
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2-4-19 اجلاهزي��ة للح��وادث الناجم��ة ع��ن ان�س��كاب امل��واد الكيميائي��ة عالي��ة 
ال�سمية:

�ش���رورة التاأك���د من اأن خطة الطوارئ تغطي جميع امل���واد الكيميائية عالية ال�شمية.   
فيج���ب اأن تك���ون و�شائ���ل التعام���ل مع احل���الت الطارئة يف مك���ان قريب وكما يج���ب اأن تتوافر 
الك���وادر املدرب���ة على كيفي���ة التعامل مع تل���ك احلالت الطارئ���ة، وت�شتمل و�شائ���ل التعامل مع 
احلالت الطارئة لن�شكاب املواد الكيميائية الأج�شام املمت�شة لل�شوائل والأغطية التي ل ت�شمح 
بالنف���اذ حيث تعمل عل���ى منع انت�شار املادة امل�شكوبة والعالمات التحذيرية والإ�شعافات الأولية  

وموانع النت�شار.
  قب���ل ب���دء التجرب���ة يجب التاأكد من وج���ود جميع و�شائل واأدوات احل���الت الطارئة.  
كما يجب اأن تتوافر مر�شات ال�شالمة ووحدات غ�شيل العيون وطفايات احلريق على اأن تتوافر 

اأي�شا البدل الواقية املقاومة للنفاذ واأجهزة التنف�س .
�ش���رورة تنفي���ذ التجارب الت���ي ت�شتمل على م���واد كيميائية عالي���ة ال�شمية يف مناطق   
م�شمم���ة عل���ى كيفية التخل�س من املواد الكيميائية املن�شكب���ة اأو املتطايرة يف حالت الطوارئ . 
كم���ا يج���ب ان تزود تلك النطاقات بو�شائ���ل احتواء اإ�شافية والتي حت���ول دون ت�شرب تلك املواد 

الكيميائية.
قبي���ل ال�ش���روع يف تنفيذ التج���ارب الكيميائية يجب اإر�شال جمي���ع املعلومات اخلا�شة   
بدرج���ة �شمي���ة امل���واد الكيميائي���ة وكيفية التعامل معه���ا يف حالت الطوارئ مبا�ش���رة  اإىل خارج 
مك���ان اإج���راء التجربة وذلك من اأج���ل �شمان الو�شول اإىل تلك املعلوم���ات يف حالت الطوارئ، 
ف�ش���ال ع���ن ذلك يج���ب تدريب جميع طاق���م العاملن يف املخت���ربات الذين يتعامل���ون مع تلك 
امل���واد الكيميائي���ة عالي���ة ال�شمي���ة عل���ى كيفي���ة التعامل مع الأخط���ار الناجتة عن تل���ك املواد يف 

حالت الطوارئ.

2-4-20التعامل مع اأخطار احلريق:
تعد اأخطار احلريق من اأكرث احلوادث �شيوعاً وانت�شاراً داخل املختربات. ف�شال عن ذلك يجب 
اأن يك���ون جمي���ع العامل���ن يف املخت���رب على اإمل���ام ودراية وا�شع���ة بالإر�شادات العام���ة التي �شياأتي 
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ذكره���ا اأدن���اه واخلا�شة بكيفية التعامل مع احلريق، كم���ا يجب على جميع العاملن يف املخترب 
التدريب اجليد على كيفية ا�شتخدام  طفاية احلريق اليدوية .

مع احلريق: للتعامل  م�صتعدا  •  كن 
•   ال�شتعداد ملواجهة خطر احلريق يعد اأمرا �شرورياً، ويجب التاأكد من اأن جميع   
العاملن يف املخترب على معرفة مبكان طفايات احلريق واأي اأنواع من احلريق ميكن اأن يجدي 
مع���ه ا�شتخدام طفاي���ات احلريق وكيفية ا�شتخدام تلك الطفايات ب�ش���ورة �شحيحة، وتاأكد من 
اأن العامل���ن يعلم���ون مك���ان اأقرب جهاز اإنذار حري���ق وقائمة باأرقام هوات���ف الطوارئ، واماكن 

ومر�شات ال�شالمة وبطاطن الطوارئ. 

•  يف ح���ال ح���دوث احلري���ق يرج���ي الت�شال على وج���ه ال�شرعة مب�ش���وؤول الطوارئ   
وذلك من خالل تن�شيط جهاز الإنذار �شد احلريق، وبعد الحتواء املبدئي على احلريق يجب 

اإبالغ جميع العاملن املخت�شن عن احلريق لكي يتتبعوا م�شدر احلريق. 

•  وحت���ى يف احل���الت التي ميكن ال�شيط���رة خاللها على النران املندلعة من خالل   
طفايات احلريق اليدوية، فال يجب اأن حتاول القيام بذلك بنف�شك اإل عندما تكون على م�شتوى 
ع���اٍل م���ن التدري���ب حول كيفية ا�شتخدام طفاي���ات احلريق اليدوية وكيفي���ة التعامل معها، ول 
حتاول اإخماد احلريق دون اعتبار حجم احلريق املندلع، ومن املمكن اأن ينت�شر احلريق وجتده 
حميط���اً ب���ك يف غ�شون ث���وان قليلة، ف�شال ع���ن ذلك متثل الغ���ازات ال�شامة والدخ���ان م�شدرا 
اإ�شافي���ا للخط���ر. وعند �شكك يف اأنه ي�شع���ب ال�شيطرة على احلريق يجب اإخالء املبني مبا�شرة 

بدل من حماولة اإخماد احلريق.

•  اأخم���د الن���ران املندلع���ة يف الأدوات ال�شغ���رة م���ن خ���الل تغطيته���ا، ول حت���اول   
التقاط احلاويات امل�شتعلة بالنران. 

•  حاول اإخماد النران امل�شتعلة �شغرة احلجم مبا يف ذلك املواد املتفاعلة واملركبات   
الكيميائي���ة امل�شاع���دة عل���ى ال�شتعال مثل املغن�شيوم والبوتا�شي���وم وال�شوديوم وذلك من خالل 
ا�شتخ���دام الطفاي���ات م���ن اأن���واع MET-L-X, MET-LKY1  اأو م���ن خ���الل تغطية احلريق 
بالرمال اجلافة، ويف حال احتواء احلريق على مذيبات اأو مواد متفجرة يجب ا�شتخدام تقنيات 

خا�شة ملكافحة احلريق.
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•  يف حال اندلع حريق كبر ل ميكن ال�شيطرة عليه ، يرجى �شرورة اإخالء املخترب   
وتن�شي���ط اأق���رب جه���از اإن���ذار. وعند و�ش���ول فريق مكافحة احلري���ق يرجى اإبالغه���م عن املواد 

الكيميائية اخلطرة املوجودة يف املخترب.

•  يف ح���ال ان���دلع الن���ران يف املالب�س التي يرتديها اأيٌّ م���ن العاملن داخل املخترب   
عليك اأن تاأخذه مبا�شرة اىل مر�شات ال�شالمة كما ميكن ا�شتخدام البطانيات املقاومة للحريق 
غر اأنها متثل احلل الأخر وذلك لأنها عندما تغطي النران فاإنها ل تخف�س درجة احلرارة 
مم���ا �شيزي���د من اآث���ار احلريق. يج���ب التخل�س عل���ى وجه ال�شرعة م���ن املالب�س امللوث���ة باملواد 
الكيميائية كما يرجى لف ال�شخ�س امل�شاب باحلروق بعد ا�شتخدام مر�شات يف بطانية من اأجل 

جتنب ال�شدمات واأن يح�شل على العناية الطبية باأق�شى �شرعة ممكنة. 

2-4-21الإج��راءت الحرتازي��ة الواج��ب اتباعه��ا للح��د م��ن التعر���س للم��واد 
الكيميائية  عالية ال�سمية: 

حتدد املمار�شات املدونة اأدناه الإجراءات الحرتازية ال�شرورية الواجب اتباعها عند   
التعامل مع املواد الكيميائية �شديدة ال�شمية:

1� �ش���رورة اإج���راء التج���ارب الكيميائي���ة التي ت�شتمل على م���واد كيميائية عالي���ة ال�شمية والتي 
ينت���ج عنه���ا غبار اأو غ���ازات اأو هباء جوي داخل غرفة �شفط الغ���ازات اأو ا�شتخدام و�شائل احتواء 

اأخرى اأكرث مالءمة.
2� من ال�شروري فح�س اأغطية الأدوات امل�شتخدمة يف التجربة قبل ال�شروع يف التجربة وذلك 
للتاأك���د م���ن م���دى �شالحيته���ا لإج���راء التجارب ب�شالم���ة، ويف ح���ال ا�شتم���رار التجربة لفرتة 
زمنية طويلة يجب اإعادة فح�س الأغطية مرة كل ثالثة اأ�شهر ويجب تزويد الأغطية باأجهزة 
لتتب���ع التدف���ق حيث يت�شح م���ن خالل املوؤثرات ال�شمعية اأو ال�شوتي���ة درجة اأداء تلك الأجهزة، 
وعن���د ا�شتخ���دام امل���واد الكيميائي���ة �شدي���دة ال�شمية بداخ���ل �شن���دوق القف���ازات املخربي يجب 
ت�شغي���ل ال�شن���دوق حت���ت ال�شغط ال�شالب، وكما يج���ب فح�س مدى كف���اءة ومالءمة القفازات 
قب���ل ال�شتخ���دام، و�ش���رورة الو�شع يف احل�شب���ان نتائج مركب���ات كيميائية عالي���ة ال�شمية اأثناء 
ن غب���ار اأو هباء جوي يرج���ى ا�شتخدام فالتر تنقي���ة عالية قبل  اإج���راء التجرب���ة، ويف ح���ال تكوُّ
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تفريغ ذلك الغبار اإىل الهواء اخلارجي.
 3� ل يجوز ا�شتخدام الأغطية كاأداة للتخل�س من الأجهزة التالفة.

4� �شرورة ارتداء القفازات عند التعامل مع املواد الكيميائية ال�شائلة عالية ال�شمية. كما يجب 
انتق���اء القف���ازات ب�شورة جيدة واأنه���ا �شد املواد الكيميائية واأنه���ا ذات �شمك مالئم يحول دون 

حدوث الت�شرب.
5� �ش���رورة ارت���داء واقي العيون والوجه ملنع عمليات البل���ع وال�شتن�شاق وامت�شا�س اجللد لأي 
م���واد �شامة. كما ين�ش���ح بارتداء دروع واقية للوجه واأجهزة تنف�س ا�شطناعي عند التعامل مع 

املواد الكيميائية املتوالد عنها هباء جوي اأو غبار اأو غازات.
6� �ش���رورة ع���زل املع���دات امل�شتخدمة يف التعامل مع املواد الكيميائي���ة عالية ال�شمية مبناأى عن 
بيئ���ة املخت���رب العام���ة، ويجب تهوية املخترب من خالل م�شخات �شف���ط تعمل على �شحب املواد 

املنبعثة من تلك املواد الكيميائية �شديدة اخلطورة.
7� �ش���رورة احلف���اظ عل���ى النظاف���ة  ال�شخ�شي���ة  للعامل���ن يف املخترب  خا�ش���ة يف الأماكن التي 
يت���م م���ن خاللها التعام���ل مع امل���واد الكيميائية �شدي���دة ال�شمية، فمبا�شرة عق���ب ا�شتخدامهم 
للم���واد الكيميائي���ة يج���ب على  طاق���م العاملن يف املخترب غ�ش���ل اأيديهم ووجوهه���م ورقابهم 
واأذرعهم كما يحظر بتاتا التخل�س من و�شائل الوقاية ال�شخ�شية مثل القفازات امللوثة باملواد 
الكيميائي���ة اإل عق���ب تنظيفها ب�شورة كاملة من امللوثات، كما يجب اختيار الأدوات التي ي�شهل 
تنظفيها  كما يجب تنظيف الأ�شطح من جميع الروا�شب الكيميائية اأو اأن يتم تغطيتها بو�شائل 

وقائية والتي ميكن التخل�س منها عقب انتهاء التجربة الكيميائية.
8� يجب توافر خطة نقل جيدة جلميع املواد الكيميائية ال�شامة، و يجب عدم التعامل مع تلك 
امل���واد خ���ارج حدود املخترب اأو خارج حدود النطاق املخ�ش����س لذلك، وعند نقل هذه املواد يجب 
عل���ى من يقومون بعملية النقل ارت���داء املالب�س ال�شخ�شية الواقية املالئمة واأن تكون حاويات 

ال�شحن مالئمة لنقل تلك النوعية من املواد الكيميائية.

2-4-22 التعامل مع املواد �سديدة ال�سمية:
يجب على الأ�شخا�س الذين يتعاملون مع املواد الكيميائية �شديدة ال�شمية اأن يلموا   
ب�ش���كل جي���د بجميع الإر�شادات والتعليمات اخلا�شة بالتعامل الآمن مع املواد الكيميائية داخل 
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املختربات، اإ�شافة اإىل ذلك يجب ح�شولهم على التدريب الكايف واملهارات الكافية التي متكنهم 
من اأداء اأعمالهم ب�شورة اآمنة داخل املخترب.

  غ���ر اأن تلك الإر�ش���ادات مبفردها غر كافية لتوفر ال�شالمة �شد املواد الكيميائية 
�شديدة ال�شمية خا�شة عندما تندمج تلك املواد مع مواد اأخرى اأثناء اإجراء التجارب الكيميائية 
حي���ث م���ن املمك���ن اأن تتوالد عنها م���واد كيميائية �شدي���دة اخلطورة، لذا يج���ب تكوين خطوط 
وقائي���ة متع���ددة لأجل حتجي���م مقدار املخاطر التي ميكن اأن تنتج ع���ن التعامل مع تلك املواد. 
وكم���ا اأو�شحن���ا �شابقاً ف���اإن من اأبجديات الوقاية م���ن املواد عالية ال�شمي���ة اأن نخطط للتجارب 
ب�ش���ورة جي���دة واأن نع���ي املخاطر الكامن���ة يف تلك املواد وم���دى املخاطر الناجم���ة عن التعر�س 
له���ا اأثن���اء الإعداد للتجربة وكيفية الوقاية منها واأن نخت���ار الإجراءات الوقائية الأخرى التي 
حتج���م اأو حت���ول دون التعر����س لتلك الأخطار، واأن نراجع جميع خط���وات واإجراءات الطوارئ 

حتى نتمكن من التعامل مع ما هو غر متوقع من خماطر ب�شورة �شحيحة و�شكل مالئم.
كم���ا يج���ب اأن يت���م التخطيط لكل جترب���ة كيميائية على حدة ومبن���اأى عن التجارب    
الأخ���رى. اإ�شاف���ة اإىل ذل���ك ينبغ���ي للمخط���ط املتمر����س اأن يعتم���د عل���ى قائم���ة واح���دة للمواد 
الكيميائي���ة ال�شام���ة من اأجل حتديد م�شتوي اخلطورة ففي ظل بع�س الظروف ميكن للعديد 
م���ن امل���واد الكيميائية التي ل ت�شتملها تلك القائمة اأن تتفاعل وتكون مركبات كيمائية �شديدة 

ال�شمية. 
وعل���ى وج���ه العم���وم ف���اإن الإج���راءات املذكورة يف ه���ذا الدليل متثل احل���د الأدنى من   
املعاي���ر الالزم���ة للوقاي���ة م���ن امل���واد الكيميائية اخلط���رة داخل املخت���ربات، ويج���ب اأن ت�شبح 
مبثاب���ة اح���دى ممار�ش���ات العم���ل التي يتبعه���ا العاملون يف املخت���ربات وعلى الرغ���م من اأهمية 
جتن���ب العم���ل الفردي داخل املختربات فيو�شى بوجود اأكرث من �شخ�س عند التعامل مع املواد 
الكيميائي���ة اخلط���رة كما يجب على جميع الأ�شخا�س اللذي���ن يح�شرون التجارب الإملام بكافة 

املخاطر املتوقعة والتي ميكن حدوثها جراء التجربة الكيميائية. 
يج���ب تطبي���ق و�شائل التحك���م الهند�شية من اأج���ل حتجيم اإمكاني���ة التعر�س للمواد   
الكيميائي���ة اخلط���رة، وا�شتخدام و�شائل الوقاية ال�شخ�شية اجلي���دة والتي بدورها تقي اليدان 
والذراع���ان والوج���ه م���ن التعر����س للم���واد الكيميائي���ة، كم���ا يج���ب الهتم���ام بنظاف���ة املخترب 
وتنظيمه وترتيبه ب�شكل جيد خللق بيئة عمل اآمنة، ويجب التقيد ب�شروط ال�شالمة وال�شحة 
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املهني���ة يف بيئ���ات العمل خا�شة عند التعامل مع م���واد كيميائية خطرة و�شامة، ف�شال عن ذلك 
يع���د م���ن احلكمة تقليل كمية املواد الكيميائية داخل املختربات ولكن ذلك ل ينطبق على املواد 
الكيميائي���ة اخلط���رة ذات الطبيع���ة ال�شام���ة، حي���ث ل تتوقف اخلطورة عل���ى الكمية ولكن على 
نوعية املواد امل�شتخدمة مما يجعل تطبيق �شروط ال�شالمة وال�شحة املهنية مطلبا هاما لأجل 
حتقي���ق ال�شالم���ة، واإن و�شع خط���ط طوارئ جيدة والتدريب اجلي���د للعاملن يف املختربات ذو 

اأهمية كربي.

2-4-23 التنظيم��ات املعتمدة يف التجارب التي حتتوي على مواد كيمائية �س��ديدة 
اخلطورة:

قبل ال�شروع يف التجربة ينبغي �شرورة اإعداد خطة للتجربة ت�شف معاير ال�شالمة   
وال�شح���ة املهني���ة الإ�شافية التي �شيتم ا�شتخدامها يف جمي���ع مراحل التجربة ابتداء من طلب 
املواد الكيميائية الالزمة وحتى التخل�س الآمن من املواد الكيميائية امل�شتخدمة يف التجربة. 
م���ع اأهمي���ة تدوي���ن كميات املواد الكيميائي���ة امل�شتخدمة يف التجربة واأي�ش���ا اأ�شماء امل�شاركن يف 
اإع���داد التج���ارب يف اأح���د دفاتر املخترب، وتو�شح عملية التخطي���ط اأن املتابعة واملراقبة من بن 
اخلطوات الهامة ل�شمان �شالمة حتقيق التجربة مع املحافظة على �شالمة و�شحة العاملن، 
وتتخ���ذ ه���ذه الإجراءات الإ�شافي���ة عندما يكون هناك احتم���ال اأن تتع���دى م�شتويات التعر�س 

تلك امل�شتويات التي ت�شمح بها الأو�شا.
م���ن ال�ش���روري اأن يت�ش���م الأ�شخا����س الذين يج���رون التجارب مبق���درة على التعرف   
عل���ى اأعرا����س وعالمات التعر����س احلاد واملزمن للم���واد كيميائية مبا يف ذل���ك الأعرا�س التي 
تظه���ر بع���د ف���رتة زمني���ة، كما يج���ب اإيجاد  خط مفت���وح مع اأخ�شائ���ي الرعاية الطبي���ة املهنية 
وذلك من اأجل ا�شت�شارته فيما يتعلق ب�شحة العاملن باملختربات واأن فح�شهم الطبي �شليم.

2-4-24 املناطق الإر�سادية:
يج���ب حتدي���د مناطق حم���ددة بعينها داخل املخترب لعر�س جمي���ع خطوات التجارب   
الت���ي ت�شتم���ل على مواد �شمية �شديدة اخلطورة مبا يف ذل���ك نقل تلك املواد وتخزينها يف اأوعية 
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داخ���ل املخت���ربات. هذه املنطقة والت���ي رمبا تتمثل يف اأغطية املخت���ربات الكيميائية اأو �شناديق 
مغلفة اأو اأي مكان اآخر داخل املخترب يجب اأن تكون معلومة للجميع من يعملون يف املخترب.

كم���ا يجب و�ش���ع عالمات اإر�شادية لتو�شح اأن تلك املنطقة خم�ش�شة لذلك الغر�س.    
ف�ش���ال ع���ن ذلك من ال�شروري و�شع مل�شقات على باب املخترب يو�شح اخل�شائ�س الكيميائية 

لتلك املواد الكيميائية.

2-4-25 ال�سرتاكات اخلا�سة باملختربات:

�شرورة التحكم يف منافذ املختربات التي حتتوي على مواد كيميائية �شديدة ال�شمية   
حي���ث ي�شم���ح للدخول للعاملن امل�شرح لهم بالدخول واللذي���ن يتمتعون مب�شتوي تدريب عال 
يتي���ح لهم التعامل مع تلك امل���واد الكيميائية ب�شورة اآمنة، ويتطلب ذلك اإعداد اإجراءات اإدارية 

وتنظيمية حتول دون دخول املخترب لالأ�شخا�س الغر م�شرح لهم بالدخول. 
يج���ب اأن تظ���ل اأب���واب املخت���رب مغلقة من اأج���ل منع دخ���ول الأ�شخا����س اإىل الأماكن   
املحظ���ور دخوله���م  اإىلها، غر اأنه م���ن ال�شروري اأن ل حتول اإج���راءات ال�شالمة املتخذة على 
عدم اإن�شاء خمارج طوارئ، كما يجب اإعداد ترتيبات خا�شة من اأجل حتديد كيفية التعامل مع 

حالت الطوارئ، مبا يف ذلك ما بعد فرتات العمل الر�شمية.
يج���ب التاأكد من اإغ���الق الثالجات واملجمدات واأماكن التخزي���ن الأخرى وذلك من    
خالل ا�شتخدام الأقفال، كما يجب الحتفاظ ب�شجالت حتتوي اأ�شماء الأ�شخا�س امل�شموح لهم 
بالدخول وتاأكد من ا�شرتجاع املفاتيح ويجب عليك تغير الأقفال من فرتة اإىل فرتة اأخرى.
يج���ب الحتف���اظ ب�شج���الت تف�شيلي���ة ع���ن امل���واد الكيميائي���ة �شدي���دة ال�شمي���ة، كم���ا   
يج���ب تدوين جمي���ع املعلومات اخلا�شة بكمي���ة ومواقع والأ�شخا�س امل�شئول���ن عن طلب املواد 
الكيميائي���ة واإج���راء التج���ارب عليه���ا والدخول اإىله���ا ونقله���ا وتوزيعها والتخل����س منها،  كما 

يجب حتديث تلك ال�شجالت ب�شفه �شنوية.
  فيم���ا يتعل���ق بالتج���ارب طويلة الأمد املحتوي���ة على مواد  كيميائي���ة �شديدة ال�شمية  
والت���ي ل تتطل���ب اأ�شخا����س حل�ش���ور التجربة لذل���ك فيمكن تاأم���ن املخترب م���ن الدخول من 
قب���ل اأ�شخا�س غ���ر متخ�ش�شن، ف�شال عن ذلك يجب اأن حتتوي  تلك املختربات على و�شائل 
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غل���ق ذاتي���ة حيث تعمل على توقف التجربة من خالل ممرات الت�شخن اأو من خالل �شمامات 
الأم���ان، حي���ث ت���وؤدي وظيفته���ا عن���د اأي ط���ارئ، وت�شم���م و�شائل الغل���ق الذاتي���ة بطريق حتول 
دون تط���ور امل�ش���كالت اخلا�شة بالتجارب وتعمل على بقاء التج���ارب يف املعدل الأمن وال�شالمة 

الالزم. 
بالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك يجب توافر اأدوات الوقائية مث���ل جهاز الإنذار ول ي�شمح لطاقم   
احلرا�ش���ة الغ���ر م���درب بدخ���ول غ���رف التج���ارب الت���ي ت�شتم���ل عل���ى م���واد كيميائي���ة �شدي���دة 
اخلط���ورة. كم���ا اأن العالم���ات التحذيري���ة املل�شقة عل���ى الأب���واب املغلقة يجب اأن ت���دون اأ�شماء 
الأ�شخا����س املخت�ش���ن الذي���ن ميك���ن الت�ش���ال بهم يف ح���ال �شماع اأ�ش���وات جهاز الإن���ذار داخل 

املخترب.
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3-1توطئة:

  تقت�ش���ي ثقاف���ة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة التي تطم���ح اجلامع���ة اإىل حتقيقها، اأن 
تعمل جميع املجموعات يف تناغم وتعاون لأجل خلق بيئة جامعية اآمنة والتاأكد من اأن املخاطر 
قد مت حتديدها وتقييمها ب�شورة �شحيحة قبل ال�شروع يف العمل، وتعد عملية تقييم املخاطر 
املحتملة وحتليل م�شادر اخلطر الناجمة عن ا�شتخدام  املواد اخلطرة )كيميائية – ميكروبية 
– م�شعة - طبية( يف املختربات اأحد اأهم العنا�شر الأ�شا�شية لإعداد التجارب والتخطيط لها، 
ويق���ع ع���بء  امل�شوؤولي���ة الأ�شا�شية للتقيي���م ال�شليم للمخاط���ر على كاهل ال�شخ����س الذي يقوم 
ب���اأداء التجرب���ة غر اأن ذلك ل يعفي م�شرف املخترب م���ن م�شوؤوليته بامل�شاركة يف عملية تقييم 
املخاط���ر، ومبعن���ى اآخ���ر يج���ب اأن تتويل الك���وادر الب�شرية املدرب���ة العامل���ة يف املختربات مهمة 
التقيي���م الفعل���ي للمخاطر وحتليل م�شادر اخلطر، على اأن تتم حتت اإ�شراف ومراجعة م�شرف 
املخت���رب، بالإ�شاف���ة اإىل ذلك يتوىل امل�شرف م�شوؤولية التاأكد م���ن اأن جميع الأفراد املنخرطن 

يف  التجربة على دراية وفهم بعملية التقييم.

 )CFR 1910.1200 29( املوا�شفة القيا�شية )OSHA( يف اأوائ���ل عام 1991 اأ�شدرت  
والت���ي تتعل���ق باملخاط���ر الكيميائي���ة املحتم���ل حدوثه���ا يف املخت���ربات، وامت���دادا لذل���ك اأع���دت 

)OSHA( كتيبا يتناول كافة و�شائل الوقاية ال�شخ�شية للعاملن يف املختربات جراء تعر�شهم 
للمخاطر الكيميائية. »وفر�شت �شرورة اإملام العاملن يف املختربات مبحتوى ذلك الكتيب كما 
يج���ب اأن يك���ون متاح���ا لهم ب�شهول���ة«، وي�شتمل ذلك الكتي���ب على اإجراءات الت�شغي���ل القيا�شية 
املتعلق���ة بالتعام���ل م���ع بع�س امل���واد الكيمائية املح���ددة ، غر اأن معظم الكتيب���ات ل تقدم �شوى 
معلوم���ات عام���ه عن كيفية التعامل مع املواد الكيميائي���ة، اأما فيما يتعلق بالتخطيط للتجارب 
ف���اإن ذل���ك يتطل���ب م���ن العامل���ن يف املخت���ربات ا�شت�ش���ارة م�ش���ادر معلوم���ات اإ�شافي���ة تتعل���ق 
باخل�شائ����س الكيميائي���ة للم���واد الت���ي �شيت���م اإج���راء التج���ارب عليه���ا يف املخت���ربات، وتتطلب 
العدي���د م���ن املخت���ربات توثي���ق اأنواع حمددة م���ن املخاط���ر وكيفي���ة مراقبتها من اأج���ل اإجراء 

التجارب املقرتحة.
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يتمثل  امل�شتخدمون الرئي�شيون بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد يف الفئات التالية:   
حم���رتيف ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة وامل�شوؤولن ع���ن حتديد ممار�ش���ات العمل الآمن���ة واأفراد 
الطاق���م الطب���ي امل�شوؤولن عن مراقب���ة الربامج الطبية ومعاجلة العامل���ن الذين يتعر�شون 
للم���واد الكيميائي���ة وفرق الطوارئ مث���ل طاقم مكافحة احلريق، ومع انت�ش���ار املعاير الدولية 

 OSHA()29CFR( خمت���ربات  ومعي���ار   )OSHA)  (29 CFR 1910.1200( معي���ار  مث���ل 

1910.1450(، فق���د ازداد ع���دد امل�شتخدم���ن الرئي�شي���ن بطاق���ة معلومات ال�شالم���ة للمواد 

)MSDS( ليت�شمن ذلك العاملن يف املختربات الأكادميية وال�شناعية، وعلى الرغم من ذلك 
فلي�ش���ت جميع بطاقة معلومات ال�شالمة للم���واد املكتوبة تلبي احتياجات جمهور امل�شتخدمن 

بكفاءة وفاعلية.

وباإيج���از فم���ن بن م�ش���ادر املعلومات املتاحة تظل بطاقة معلوم���ات ال�شالمة للمواد   

)MSDS( اأف�ش���ل م�ش���ادر املعلوم���ات لغر����س تقيي���م املخاط���ر الناجم���ة ع���ن ا�شتخ���دام امل���واد 
الكيميائي���ة غ���ر اأن���ه م���ن ال�شروري عل���ى العاملن يف املخت���ربات معرفة نق���اط �شعف بطاقة 
معلوم���ات ال�شالم���ة للمواد خا�ش���ة عندما تنطبق على العمليات التي جت���ري داخل املختربات، 
ويف ح���ال ع���دم كفاي���ة بطاقة معلومات ال�شالمة للم���واد فيجب توافر اإج���راءات وو�شائل وقاية 
حمددة يف املخترب للتحكم يف متطلبات الت�شغيل، واأبرز نقاط �شعف بطاقة معلومات ال�شالمة 

للمواد:
1� تتباي���ن ج���ودة بطاق���ة معلوم���ات ال�شالم���ة للم���واد الت���ي يقدمه���ا م���وردي امل���واد الكيميائية 
للمخت���ربات، حي���ث تعاين بع�س البطاقات من الغمو����س والتعميم الغر مهني وعدم التنا�شق 

بن الأجزاء الداخلية.
2� ل تت�شم���ن البطاق���ات �ش���روح ع���ن خا�شي���ة الت�ش���كل الفري���دة للم���واد الكيميائي���ة اخلط���رة 
ال�شلب���ة: فعل���ى �شبيل املثال فاإن بطاقة معلومات ال�شالمة لثنائ���ي اأك�شيد التيتانيوم )حبيبات 
الغبار املتطايرة ذات الأحجام املتناهية ال�شغر( ل تقدم البطاقات معلومات ذات �شلة بالتاأثر 

ال�شمي الفريد لهذا الغبار.
3� �شرورة اأن تت�شمن بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد و�شف لإجراءات التحكم والوقاية على 
خمتل���ف الأ�شعدة ابتداء من التجارب املخربي���ة ال�شغرة  حتى العمليات الت�شنيعية الكربى، 
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ل���ذا ف���اإن هن���اك بع�س الإجراءات املبين���ة يف البطاقات ق���د تبدو غر �شروري���ة اأو غر مالئمة 
لالأعمال القائمة يف املختربات، لذلك فمن التداعيات ال�شلبية لهذه امل�شكلة زرع بذور ال�شك يف 

مدى �شالحية البطاقات كو�شيلة مالئمة للعمل داخل املختربات.
4� اأدرج���ت العدي���د م���ن البطاق���ات جمي���ع املخاط���ر ال�شحي���ة املرتبط���ة بامل���ادة الكيميائية دون 
تو�شي���ح اأي م���ن تلك املخاطر اأكرث اأهميه واأيها اأك���رث احتمالية احلدوث، مما نتج عنه �شعوبة 

التفرقة بن اأكرث املواد الكيميائية خطورة واأقلها .
ومم���ا �شب���ق تتوقف عملية ا�شرتاك م�ش���رف املخترب املبا�شرة يف اإج���راء التجارب على   
امل�شت���وى التدريب���ي وكف���اءة الأف���راد املنخرط���ن يف اأداء التج���ارب، بالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك ميك���ن 
ا�شت�شارة املخت�شن يف اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية، من اأجل اإ�شداء الن�شح للعاملن 
باملختربات وم�شرفيهم عن كيفية تقييم املخاطر، وفقا ملتطلبات اللوائح والتنظيمات املعتمدة 

من اجلهات ذات الخت�شا�س.

 )MSDS(: 3-2 بطاقة معلومات ال�سالمة للمادة الكيميائية

َعّرف���ت )OSHA( امل���ادة اخلط���رة باأنه���ا اأي���ة م���ادة ُتظهر خط���ورة اإما حت���ت الظروف   
الطبيعي���ة اأو اأي���ة ظروف اأخرى متوقعة، وتل���زم )OSHA( العاملن يف املخترب توفر بطاقات 

)MSDS( للمواد الكيميائية اخلطرة لأي عامل قد يحتاج اإليها، وعلى الرغم من اأن الطالب 
لي�ش���وا عم���ال اأو موظف���ن يف املخت���رب عل���ى الأغل���ب ، ف���اإن اأغل���ب املعاه���د و الكلي���ات التعليمية 

تزوده���م ببطاق���ات)MSDS(  وي�مك���ن لهذه البطاق���ات اأن تكون مفيدة م���ن الناحية التعليمية 
على الرغم من اأن بع�شها قد يحتوي على معلومات ي�شعب فهمها اأحيانا ب�شورة وا�شحة.

لق���د باتت بطاقة معلومات ال�شالم���ة للمادة الكيميائية امل�شدر الأ�شا�شي للمعلومات   
ع���ن خط���ورة امل���واد الكيميائي���ة، والت���ي يت���م عر�شه���ا وتقدميه���ا للمتدرب���ن م���ن العامل���ن يف 
املختربات، مما ي�شتوجب �شرورة احتفاظ املوؤ�ش�شات بن�شخة من بطاقة بيانات ال�شالمة للمواد 

التي مينحها موردو املواد  الكيميائية  اخلطرة، اأو اأي مادة خطرة اأخرى.
يجوز اأن تكون بطاقة معلومات �شالمة املواد اليكرتونية اأو ورقية طاملا كانت متاحة   
جلمي���ع العامل���ن يف املخت���ربات، وم���ن اجلدير بالذكر اأن���ه يف حالة الط���وارئ يطلب من بع�س 
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املخت���ربات طباع���ة ن�ش���خ ورقي���ة من تلك البطاق���ات، وكخط���وة اأوىل يف عملية تقيي���م املخاطر، 
فم���ن ال�ش���روري على الك���وادر التي تعمل  يف املخترب فح�س جميع اخلط���ط املتعلقة بالتجارب 
املقرتح���ة وحتدي���د امل���واد الكيميائي���ة ، ومن ال�ش���روري اأي�شا فح�س بطاق���ة معلومات �شالمة 
املواد فيما يتعلق باملواد الكيميائية الغر ماألوفة، وتتوافر ملفات من بطاقة معلومات �شالمة 
امل���واد يف كل خمت���رب على حده، غ���ر اأنه تتوافر الن�شخة الكاملة من بطاقة معلومات ال�شالمة 

يف مركز مراقبة املواد ال�شامة واخلطرة باإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية.
و لي����س هن���اك �ش���كل حم���دد لبطاق���ة معلوم���ات �شالمة امل���واد وعلى الرغ���م من ذلك ف���اأن اأو�شا 

 ،)ANSIZ 400.1( تو�شي با�شتخدام  النموذج الذي اأعده املعهد الوطني الأمريكي للمقايي�س
وُتظهر املعلومات املوجودة يف بطاقة معلومات �شالمة املواد البيانات التالية: 

1� املورد)العنوان ورقم الهاتف( وتاريخ اإعداد بطاقة معلومات �صالمة املواد 
اأو مراجعتها:

  م���ن ال�ش���روري مراجع���ة بطاق���ة معلوم���ات �شالم���ة امل���واد ب�ش���ورة دورية  م���ن اأجل 
التاأك���د م���ن اأنها حتتوي على معلومات حمدثة، ويج���ب اأن تكون اأرقام التليفونات متاحة حيث 
ي�شتطي���ع امل�شتخدم���ون الت�ش���ال باملوردي���ن اأو مبرك���ز مراقبة امل���واد ال�شامة واخلط���رة باإدارة 
البيئ���ة اجلامعي���ة وال�شح���ة املهنية، عن���د ال�شرورة من اأج���ل احل�شول على معلوم���ات اإ�شافية 

تتعلق باملخاطر واإجراءات الطوارئ.

2� املركبات الكيميائية: 
ه���ذا اجل���زء يق���دم معلوم���ات تك�شف عن ن���وع ومكون���ات كل مرك���ب دون التطرق لكل   

مكون على حده، ف�شاًل عن ذلك فاإنه يحدد املواد الكيميائية ذات الطبيعة اخلطرة.

3� اخل�صائ�س الكيميائية والفيزيائية:
  ت�شتمل اخل�شائ�س الفيزيائية على املعلومات املتعلقة بدرجة الذوبان ودرجة الغليان 

والوزن الذري.

4� الأرقام )الرموز( الدولية:
يف الغال���ب يت���م ا�شتخدام ال�شم املعروف من قبل الحتاد العاملي للكيمياء التطبيقية   
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 )DOT( اأو الرمز الدويل )CAS( اأو ال�ش���م املعروف من قب���ل  )IUPAC(والبحت���ة – الأيوب���اك

اأو رق���م الأمم املتح���دة )UN(، ولكن قد ي�شتخدم اي�شا ال�شم التجاري اأو ال�شائع اي�شا،  فمثال 
ا�شم جاليكول الإيثيلن اأكرث قبول من ا�شم الأيوباك: 1،2 – اإيثانديول.

5� م�صادر اخلطر الفيزيائية:
يوف���ر هذا اجلزء بع����س املعلومات املرتبطة مبخاطر ال�شتع���ال والتفاعل الكيميائي   
والنفج���ار و�شغ���ط البخ���ار ودرج���ة خط���ورة احلريق ودرج���ة ح���رارة ال�شتعال وكثاف���ة البخار 

وغرها من م�شادر اخلطر الفيزيائية.

6� معلومات عن املواد ال�صامة:
  تق���دم العدي���د من بطاق���ة معلومات �شالمة امل���واد معلومات �شاملة وكلي���ة عن املواد 
ال�شام���ة وكذل���ك تق���دم اإر�ش���ادات عن ا�شرتاط���ات ومعاير ال�شالم���ة املعتمدة م���ن اجلهات ذات 

الخت�شا�س.

7� املخاطر ال�صحية:
ت�شتم���ل قائمة املخاطر ال�شحية على اأعرا�س وعالمات التعر�س للمواد الكيميائية.     

ف�شال عن ذلك تو�شح الطرق الأ�شا�شية لدخول املواد الكيميائية اإىل اجل�شم.

8� اإجراءات التخزين واملناولة:
يحت���وي عل���ى قائم���ة الحتياط���ات الواج���ب اتخاذه���ا عن���د مناول���ة وتخزي���ن امل���واد    
الكيميائي���ة، ويرك���ز عل���ى و�شائ���ل التحك���م يف م�شادر اخلط���ر، مثل و�شائ���ل التحك���م الهند�شية 
ومع���دات الوقاي���ة ال�شخ�شي���ة ال�شروري���ة للحماي���ة م���ن التعر�س للم���واد الكيميائي���ة ال�شارة، 
ونظ���را حلقيق���ة اأن �شحائ���ف بيانات احلماية ال�شخ�شي���ة قد كتبت من اأج���ل و�شع حلول لعدد 
كب���ر م���ن اإ�شكالي���ات التعام���ل مع امل���واد الكيميائية، فاإن الإج���راءات املو�شي به���ا يف هذا اجلزء 

تت�شمن و�شائل حيطة اأكرث اأهمية من مثيالتها املطبقة يف حميط املختربات.
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9� اإجراءات الطوارئ والإ�صعافات الأولية:
  يتن���اول هذا اجلزء التو�شيات املتعلقة مبج���ال مكافحة احلريق والإ�شعافات الأولية 
واخلط���وات الواج���ب اتخاذها يف حال �شك���ب اأو ت�شرب املواد الكيميائية .مرة اأخرى اأود اأن اأ�شر 
اإىل اأن الإج���راءات املح���ددة مع���دة خ�شي�شا ملواجهة اأ�شوء احلوادث مب���ا يت�شمن ذلك الأحداث 

الأ�شد خطورة من التي ميكن اأن حتدث يف املختربات.

10� معلومات النقل:
  اإن بطاق���ة معلوم���ات �شالم���ة امل���واد ته���دف اإىل حل جمي���ع امل�شكالت املتعلق���ة باملواد 
الكيميائية يف جميع املواقف املمكنة، مبا يت�شمن ذلك عمليات الت�شنيع وحوادث النقل وغرها 

من املواقف التي تتطلب التعامل مع هذه املواد بحذر ووفق ا�شرتاطات �شالمة حمددة.

11� ا�صرتاطات التخل�س من خملفات املادة:
حيث اإن بطاقة معلومات �شالمة املواد توفر املبادئ التوجيهية للتخل�س ال�شليم من    

املخلفات الناجتة عن ا�شتخدام املادة ح�شب الأنظمة والتعليمات املعتمدة. 

12� حدود ال�صقف:
امل���واد الكيميائي���ة اخلطرة جدا تتميز مب���ا يعرف با�شم حدود ال�شق���ف بالإ�شافة اإىل   
حدود التعر�س امل�شموحة PEL ، و قيم حدود العتبة TLV حدود ال�شقف وهي الرتاكيز باجلزء 
ل���كل ملي���ون اأو باملليجرام لكل مرت مكعب (ملج���م/م3 )، والتي يجب اأن ل يتم جتاوزها خالل 

فرتة من الزمن ، عادة 15 دقيقة. 

13� تركيب املخاليط:
       ت�شمل كل املكونات اخلطرة املوجودة برتاكيز اأعلى من  1%، و جميع املواد امل�شرطنة برتاكيز 

اأعلى من %0.1.
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14� معايري التحكم:
ت�شم���ل قائم���ة ملالب�س الوقاية والقفازات واأدوات حماية اجله���از التنف�شي، فاإن لزم التعامل مع 
اأو يف نظام تهوية   Glove Box م���ادة م���ا يف خزان���ة طرد الغ���ازات اأو يف �شن���دوق القف���ازات
اإ�شايف  فاإن مثل تلك التو�شية قد تو�شع حتت هذا الق�شم اأو حتت هذا العنوان ( لحظ هنا اأن 

ا�شتخدام اأغلب اأقنعة التنف�س يتطلب تدريبا و فح�شا من قبل طبيب خمت�س(.

15� معلومات خطر احلريق اأو النفجار:
تو�ش���ح اإذا م���ا كان���ت املادة الكيميائي���ة باختالف حالته���ا الفيزيائية )�شلب���ة - �شائلة – غازية( 
قابل���ة لال�شتع���ال اأو النفجار، ونواجت احرتاقه���ا اأو انفجارها، حيث اأن بع����س املواد الكيميائية 
ت�شتعل بدون وجود �شرارة اأو لهب اأو اأي م�شدر ا�شتعال اآخر، ونلخ�س فيما يلي بع�س اخلوا�س 

الفيزيائية املوؤثرة على احرتاق اأو انفجار املواد الكيميائية:
اأ . درج���ة الومي����س: اأق���ل درج���ة حرارة �ش���در عندها امل���ادة الكيميائية اأبخرة تبل���غ تراكيزها يف 

الهواء اجلوي  احلدود الدنيا اأن ت�شتعل باللهب.

ب . درجة ال�صتعال الذاتي:  هي اأقل درجة حرارة ت�شتعل عندها املادة الكيميائية ذاتياً.
ج . حدود ال�ص��تعال: جمي���ع امل���واد الكيميائي���ة القابل���ة لال�شتع���ال واملتطاي���رة )القابلة 
للتبخر(، لها تراكيز ُدنيا و ق�شوى يف الهواء ، بحيث اأعلى من ذلك اأو اأدنى ل ميكن اأن ت�شتعل 
. فح���دود ال�شتع���ال هي قيم تقريبية  ُيعرب عنها بن�شب حجمية يف الهواء عند ال�شغط اجلوي 
و درجة احلرارة املحيطة،  وجتدر الإ�شارة هنا اأنه كلما زادت درجة احلرارة فاإن حدود ال�شتعال 
الدني���ا تق���ل و ح���دود ال�شتع���ال العليا تزداد ، واأي�ش���ا الزيادة يف ال�شغط ي�شب���ب يف انخفا�س يف 

حدود ال�شتعال الدنيا و زيادة يف حدود ال�شتعال العليا . 

:)LCSS( 3-4 ملخ�سات ال�سالمة الكيميائية للمختربات

اإن ملخ�ش���ات ال�شالم���ة الكيميائي���ة تقدم معلومات امل���واد الكيميائي���ة امل�شتخدمة يف   
املخت���ربات، وه���ذه امللخ�ش���ات غ���ر هادف���ة اإىل تقدمي معلوم���ات �شاملة تفي بجمي���ع املتطلبات 
املعرفي���ة مل�شتخدمي امل���واد الكيميائية داخل املختربات اإمنا تق���دم املعلومات الأ�شا�شية الالزمة 
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لتقيي���م املخاطر املرتبط���ة با�شتخدام اأي مادة كيميائية داخل املخت���ربات، يتم حفظ ملخ�شات 
ال�شالمة الكيميائية للمختربات املجهزة خ�شي�شا للكوادر املدربة التي تعمل يف املختربات.

حتت���وي ملخ�ش���ات ال�شالم���ة الكيميائية على معلوم���ات عن اخل�شائ����س الفيزيائية    
والكيميائي���ة ودرج���ة ال�شمي���ة للم���ادة الكيميائي���ة، وه���ذه املعلوم���ات �شروري���ة لتقيي���م درج���ة 
اخلط���ورة الن�شبية التي ت�شكلها هذه امل���واد الكيميائية، واأ�شف اإىل ذلك حتتوي امللخ�شات على 
بع����س املعلوم���ات الهام���ة  التي تتعلق باملواد  وكيفية التعام���ل معها وطرق تخزينها و التخل�س 
منه���ا واخلط���وات املتبع���ة يف حالت الط���وارئ  والإ�شعافات الأولية  والتي يت���م عر�شها باأ�شلوب 

�شهل ومب�شط للكوادر املدربة.

م���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأنه يف حال���ة عدم توفر ملخ����س �شالمة امل���ادة الكيميائي���ة ) LCSS ( فاإن 
اخلطوات التالية �شتمكن العاملن باملختربات من اإعداد  ملخ�س ال�شالمة اخلا�س بهم:

1� حتديد املواد الكيميائية امل�صتخدمة وظروف ا�صتخدامها: 
م���ن ال�ش���روري حتديد امل���واد الكيميائية امل�شتخدم���ة يف التجارب وكذل���ك مقدارها،   
كما يجب �شرورة و�شع اإجابة للت�شاوؤلت التالية: هل �شتجري التجربة مرة واحدة اأو هل يتم 
ا�شتخ���دام املركب���ات الكيميائي���ة لعدة م���رات؟ هل �شيتم اإج���راء التجربة يف معم���ل مفتوح، اأو يف 
اأجه���زه مغلق���ة، اأو يف غرفة �شفط الغازات؟ هل هناك اإمكانية تكوين مركبات كيميائية جديدة 
اأو غر معروفة اأثناء اإجراء التجربة؟ هل هناك اأي من امل�شرتكن يف اإجراء التجربة حامل اأو 
م���ن املحتم���ل اأن ي�شبح حامل؟ هل يعاين الأف���راد امل�شرتكون يف التجارب من اأي ح�شا�شية �شد 

اأي من املركبات الكيميائية املحددة؟

2� م�صادر املعلومات:
يجب على العاملن باملختربات �شرورة الرجوع اإىل  ملخ�س �شالمة املواد الكيميائية    
املع���دة م���ن قبل اجلهات املعتمدة وذلك فيم���ا يتعلق بجميع املركب���ات الكيميائية امل�شتخدمة يف 
التجربة املخطط اإجراوؤها اأو الرجوع اإىل بطاقة معلومات ال�شالمة للمواد يف حال عدم توافر 
ملخ����س �شالم���ة امل���واد الكيميائي���ة يرج���ي الرج���وع اإىل مراجع تف�شيلي���ة مثل باتني���ك  2007 
وبنغ���ام 2001 واخ���رون  اأو اأي م�شادر الأخرى حمكمة علمياً، ويف حال كون املركبات الكيميائية 
ذات مع���دلت خط���ر كامنة مرتفع���ة وغر متوقعة، ف�شال عن ذلك يتوق���ف طلب امل�شاعدة من 
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امل�شرف���ن وحم���رتيف ال�شالم���ة قبل الب���دء يف تقييم املخاط���ر على اخلربة املهني���ة للعاملن يف 
املختربات ودرجة اخلطورة املتوقعة عند اإجراء التجربة.

3� تقييم نوع ال�صمية: 
�ش���رورة ا�شتخ���دام م�ش���ادر املعلوم���ات �شالف���ة الذك���ر اأو اأي م�شادر موثوق���ة من اأجل   
حتدي���د ن���وع ال�شم���وم املرتبط���ة بكل مرك���ب كيميائي عل���ى حدة، وم���ن ال�ش���روري الإجابة عن 
الت�ش���اوؤلت التالي���ة:  ه���ل اأي م���ن املركب���ات الكيميائي���ة امل�شتخدم���ة يحت���وي على درج���ة عالية 
م���ن ال�شمية؟ هل اأي م���ن املركبات الكيميائية امل�شتخدمة يت�ش���ف باأنه عامل حتفيز كيميائي؟ 
ه���ل هن���اك اإمكانية التعر�س ملواد م�شرطن���ة؟ كما يجب الرجوع اإىل م�ش���ادر علمية موثوقة اأو 

الت�شال مبركز مراقبة املواد ال�شامة واخلطرة باإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية.

4� حتديد طرق التعر�س للمركبات الكيميائية: 
�ش���رورة حتدي���د الط���رق املحتمل���ة للتعر����س لأخط���ار كل م���ادة كيميائي���ة على حده،   
وال���ذي يعتم���د على اإجابة الت�شاوؤلت التالية: هل  كمية الغازات الكيميائية اأو املواد الكيميائية 
املتطايرة كافية لت�شبح م�شدرا للخطر عند ا�شتن�شاقها؟ واإذا كانت املركبات الكيميائية �شائلة 
فه���ل م���ن املمك���ن امت�شا�شها من خ���الل اجللد؟ هل من املمك���ن اأن توؤدي التج���ارب الكيميائية 
اإىل تكوين رذاذ متطاير؟ هل تت�شمن التجربة خماطر ابتالع اأو امت�شا�س مركبات كيميائية 

ب�شورة غر متعمدة؟

5� تقييم املعلومات الكمية بخ�صو�س درجة �صمية املركبات الكيميائية: 
�شرورة ا�شت�شارة م�شادر املعلومات لأجل حتديد اجلرعة املميتة.   

6� اختي��ار و�ص��ائل الوقاية ال�ص��ليمة لتقلي��ل فر�س التعر���س للمركبات 
الكيميائية: 

يج���ب تطبي���ق املمار�شات الوقائية اجليدة عند التعامل مع املركبات الكيميائية داخل   
املخت���ربات، بالإ�شافة اإىل ذلك �ش���رورة حتديد �شواء كانت اأي من املواد الكيميائية امل�شتخدمة 
م�شنف���ة عل���ى اأنه���ا �شديدة اخلطورة، نظ���راً لرتفاع درج���ة �شميتها اأو كونها م���واد م�شرطنة اأو 
ينت���ج ع���ن تفاعالتها الكيميائي���ة مواد �شامة، ويج���ب تقدير اإجمايل مقدار املرك���ب الكيميائي 
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امل�شتخ���دم ومع���دل التك���رار املتوق���ع لال�شتخدام وط���رق التعر����س للم���واد الكيميائية وظروف 
ال�شتخدام املحيطة، ومن ال�شروري ا�شتخدام تلك املعلومات من اأجل  حتديد اذا كان �شحيحا 
ان ن�شتخدم اإجراءات وقاية ا�شافية للتعامل مع املواد الكيميائية التي حتتوي على درجة عالية 

من ال�شمية، وهل من الالزم ا�شت�شارة خمت�شن يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية.

7� الوقاية من املواد امل�صرطنة: 
�ش���رورة مالحظ���ة عالمات واأعرا�س التعر����س للمركبات الكيميائي���ة امل�شتخدمة يف   
التج���ارب. ويج���ب اتخ���اذ الإج���راءات املالئم���ة يف حالة التعر����س للمركبات الكيميائي���ة اأو عند 

حدوث ت�شرب لأي من تلك املركبات مبا يف ذلك الإ�شعافات الأولية اأو اإجراءات الحتواء. 

3-4 املل�سقات:

وفق���ا ملعي���ار )OSHA( اخلا����س بالإبالغ عن املخاط���ر التي تتعلق بامل���واد الكيميائية   
اخلطرة ي�شتوجب  �شرورة اأن يقوم موردو املواد الكيميائية بعمل وتركيب مل�شقات ت�شتمل على 
و�شائ���ل الوقاي���ة من املخاطر، وعادة ما حتتوي تلك املل�شقات على ملخ�شات غر فنية موجزة 
تتعلق بالأخطار الأ�شا�شية للمواد الكيميائية، من املالحظ اأن تلك املل�شقات التي حتتوي على 
املعلوم���ات التحذيري���ة ل متثل باأي ح���ال بديال لبطاقات معلومات ال�شالم���ة وملخ�شات املواد 

الكيميائية اخلطرة واللتان متثال م�شدر املعلومات الأ�شا�شي لتقييم املعلومات يف املختربات.
غ���ر اأن تل���ك املل�شق���ات متثل و�شيلة تنبي���ه هامة للمخاطر الرئي�ش���ة املرتبطة بتلك    
امل���واد الكيميائي���ة. وم���ن اجلدي���ر بالذكر عن���د مقارنة املعلوم���ات التي  حتتوي عليه���ا بطاقات 

معلوم���ات ال�شالم���ة  )MSDS( ف���اإن املعلوم���ات الت���ي حتتويه���ا املل�شق���ات تع���د  معلومات غر 
مكتمل���ة، ف�ش���ال ع���ن ذلك يف اأكرث الأح���وال ل تتطلب املواد الكيميائي���ة املنقولة بن املعامل يف 

ذات املبني ل�شق مل�شقات عليها، واملل�شقات النموذجية يجب اأن حتتوي على:
اأ � ا�شم املادة الكيميائية املوجودة داخل العبوة - الزجاجة.

ب  �  واحدة من الكلمات التحذيرية الثالثة : خطر، حتذير اأو انتبه لالإ�شارة اإىل درجة خطورة 
اأو اأخط���ار امل���ادة الكيميائية . اخلطر اأو الأخط���ار املتوقعة للمادة الكيميائية عند التعامل معها 

ور�شم �شعار يدل على اخلطر .
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ج � معاي���ر ال�شالم���ة التي �شوف حتم���ي امل�شتخدمن للمادة من التاأث���رات ال�شارة لتلك املادة 
اخلطرة

د  � تعليمات الإ�شعافات الأولية اإذا لزم الأمر لتخفيف اأو منع تفاقم الإ�شابة قبل توفر امل�شاعدة 
الطبية .

ه� � تعليمات يف حالة حدوث حريق ل �شمح اهلل.
و�  طرق و تعليمات للتعامل مع امل�شكوب من املادة الكيميائية اإن حدث ذلك.

ز� التعليمات الالزمة يف حال احتياج املادة الكيميائية اإىل تعامل خا�س اأو طرق تخزين خا�شة.
ح � ا�شم و عنوان و رقم هاتف ال�شركة امل�شنعة اأو ال�شركة املوردة .

3-5 الأثار ال�سامة للمواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املختربات:
حتتوي املواد الكيميائية امل�شتخدمة يف املختربات على قاعدة عري�شة من اخل�شائ�س   
الكيميائي���ة وال�شمي���ة والآثار الف�شيولوجية. لذلك فمن ال�شروري ا�شتيعاب املخاطر املرتبطة 
بامل���واد الكيميائي���ة قبل ا�شتخدامها يف اإجراء التجارب املعملي���ة حيث ترتبط الأ�شرار الناجمة 
عن املواد ال�شامة مبدى التعر�س ومبقدار ال�شموم الكامنة يف املادة الكيميائية، وكما �شنو�شحه 
بالتف�شي���ل فيم���ا يلي، فاإن م���دى التعر�س للمواد الكيميائية ميك���ن حتديده من خالل ح�شاب 
اجلرع���ة وزمن ومع���دل تكرار التعر�س وكذلك طريقة التعر����س، فالتعر�س جلرعة كيميائية 
كب���رة ولكنه���ا حتت���وي ذات درجة �شمية منخف�ش���ة مثل الفو�شفات ميثل مع���دل منخف�س من 
اخلط���ر، وعل���ى النقي����س م���ن ذلك، ف���اإن التعر����س لكمي���ات طفيفة م���ن امل���واد الكيميائية ذات 

املعدلت املرتفعة من ال�شمية قد يوؤدي اإىل اأثار جانبية خطرة.
فمق���دار زم���ن التعر�س ومع���دل تكرار التعر����س يعدان من العوام���ل الهامة حل�شاب    
وحتدي���د مق���دار ال�شرر. فالتعر�س ولو ملرة واحدة لبع�س امل���واد الكيميائية قد يوؤدي اإىل اثاآر 
�شحي���ة جانبي���ة خطرة، وعلى النقي�س من ذلك فقد ل حتدث اأثار جانبية اإل عقب التعر�س 
املتك���رر للم���واد الكيميائي���ة، وتعد طريق���ة التعر�س والتي تتمث���ل يف التعر�س من خالل اجللد  
والع���ن و الحتك���اك والتنف����س  يف بع�س امل���واد عامال هاما يف حتديد ن�شب���ة ال�شرر، ففي املواد 
الكيميائي���ة الت���ي تنتمي ل�شميات النظامية تعد ن�شبة اجلرع���ة الداخلية اإىل الع�شو امل�شتهدف 
عام���ال هام���ا يف حتدي���د ن�شبة ال�شرر، وميكن حتدي���د مقدار ال�شرر الناجم ع���ن املواد ال�شامة 
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�شدي���دة اخلط���ورة م���ن خ���الل حتدي���د وتعريف معاي���ر الت�شم���م، والتي ميك���ن  حتديدها من 
خالل الدرا�شات احليوانية. 

عن���د درا�ش���ة خماط���ر الت�شم���م املحتمل���ة اأثن���اء التخطي���ط لإع���داد اح���دى التجارب،   
ميكنن���ا التو�ش���ل اإىل نتيجة مفادها اأن اندماج الآثار ال�شامة ملادت���ن كيميائيتن قد يوؤدي اإىل  
نتائ���ج ت�شم���م اأكرب من اآثر الت�شم���م اخلا�س بكل مادة على حده، ونظ���را لأن معظم التفاعالت 
الكيميائي���ة ق���د تت�شبب يف اإنتاج خليط من املواد الكيميائية الت���ي حتمل �شموم م�شرتكة والتي 
مل يت���م تقدي���ر درج���ة ال�شمي���ة التي حتتويها م���ن قبل، لذا فم���ن املتوقع اأن نفرت����س اأن درجة 

ال�شمية يف املواد الكيميائية املختلطة اأعال من نظرتها يف نف�س املواد كل على حدة. 
  قد توؤدي التفاعالت الكيميائية الناجتة عن اندماج مادتن كيميائيتن اأو اأكرث اإىل 
تكوين مركبات كيميائية جديدة اأكرث �شمية من املواد الكيميائية البدائية،  ورمبا ل ي�شتطيع 
العامل���ون يف املخت���ربات اأن يتوقع���وا احتمالي���ة تك���ون مركب���ات كيميائية جدي���دة �شامة خا�شة 
يف احل���الت الت���ي يت���م من خالله���ا اندماج امل���واد الكيميائية ب�ش���ورة ع�شوائية، ويج���ب اأن يعي 
جميع العاملن يف املختربات املبادئ الرئي�شية لعلم ال�شموم واأن يكونوا على دراية باملجموعات 

الرئي�شة للمواد الكيميائية ال�شامة. 
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موضوعات الفصل الرابع

4-1توطئة:
  يق���دم ه���ذا الف�ش���ل منهج���اً وطريق���ًة لإدارة نفاي���ات املخت���ربات والتخل����س النهائي 
منه���ا، والت���ي ق���د يت�شبب التعامل اخلاطئ معها اإىل اأن تكون م�ش���ادر خطر عالية على ال�شحة 
العامة والبيئة، وعلى وجه اخل�شو�س النفايات املتعددة والتي حتتوي على خليطاً خطراً جداً 
م���ن امل���واد الكيميائية والإ�شعاعي���ة والبيولوجية، وتهدف ا�شرتاتيجي���ة اإدارة نفايات املختربات 
لتحقيق اأق�شى قدر من ال�شالمة وال�شحة املهنية وتقليل الأثر ال�شلبي على البيئة، وتت�شمن 
ه���ذه ال�شرتاتيجي���ة ت�شل�ش���اًل هرمي���اً لإدارة امل���واد اخلط���رة باخت���الف اأنواعه���ا  لتحقي���ق هذه 

الأهداف . 
تق���ع امل�شوؤولي���ة يف املقام الأول عل���ى موظفي املخترب املدربن ملعرف���ة خ�شائ�س املواد   
التي ا�شتخدموها اأو قاموا باإيجادها، وهم امل�شوؤولون عن تقييم املخاطر الناجتة منها، وتزويد 
اإدارة البيئ���ة اجلامعية وال�شحة املهني���ة باملعلومات ال�شرورية لأخذ قرار دقيق ب�شاأن التخل�س 
م���ن ه���ذه النفاي���ات،  وامل�شارك���ة يف تقييم وحتديد اأف�ش���ل الطرق للتخل�س من ه���ذه النفايات، 

واحلد من م�شادر اخلطورة الناجتة منها. 
اإن املب���داأ الرئي�ش���ي املتحك���م باملعاجلة اجلي���دة لنفايات املختربات هو ع���دم البدء باأي   
ن�ش���اط اأو جترب���ة تعليمي���ة اأو بحثي���ة اإل بوج���ود خط���ة للتخل�س م���ن النفاي���ات اخلطرة وغر 
اخلطرة الناجتة منها، وي�شمن تطبيق هذا املبداأ على حتقيق التقيد بالأنظمة واللوائح املقرة 
لعملي���ة التخل����س من النفايات اخلط���رة وجتنب اأي م�شاعب غر متوقعة مثل توليد اأي �شكل 
م���ن النفاي���ات )اإ�شعاعي، كيميائ���ي ، بيولوجي ( ل ت�شتطيع اجلهات املخت�ش���ة التعامل معها اأو 

غر جاهزة لذلك. 
يوجد هناك اأربع م�شتويات لإدارة النفايات والتقليل من تاأثرها ال�شلبي على البيئة : 

اأ. منع التلوث بتقليل امل�شدر.   
ب. اإعادة ا�شتخدام اأو اإعادة توزيع املواد غر املرغوبة الفائ�شة واملعاجلة.   

ج. اإعادة تدوير املواد التي يف النفايات.   
د. التخل�س من النفايات عرب احلرق  اأو املعاجلة اأو الدفن يف الأر�س.  
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 امل�صتوى الأول للت�صل�صل الهرمي ال�صرتاتيجي:
 ي�شم���ل مب���ادئ الكيمي���اء اخل�شراء واملتمثل يف منع التلوث واحل���د من امل�شدر، حيث اإن اأف�شل 
طريق���ة للتخل����س من نفايات املختربات هي منع توليده���ا، مثل تقليل نطاق عمليات املخترب، 
وتقلي���ل كمي���ات النفايات الناجتة من خالل التجارب والتحالي���ل املنفذة يف املخترب، وا�شتبدال 

املواد اخلطرة اأو غر اخلطرة يف الإجراءات الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية. 

وامل�صتوى الثاين للت�صل�صل الهرمي ال�صرتاتيجية هو:
  اإع���ادة ا�شتخ���دام املواد غر املرغ���وب فيها واإعادة توزيع الفائ����س من املواد اخلطرة، 
وتقلي���ل م�ش���ادر اخلطر، وت�شمل املمار�شات الت���ي تنفذ هذه اخلطة �شراء ما يحتاج اإليه فقط ، 
واحلف���اظ عل���ى خمزون املواد اخلطرة ملن���ع �شراء مثيل للمواد املتوفرة، واإع���ادة ا�شتخدام املواد 
الزائ���دة، وم���ن املهم ج���داً وال�شروري يف هذا امل�شتوى اأن يكون العم���ل تكاملياً بن العاملن يف 
املختربات ومن�شوبي اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية ليقرروا عند اأي نقطة ت�شبح املواد 

اخلطرة منظمة كنفايات.

وامل�صتوى الثالث للت�صل�صل الهرمي ال�صرتاتيجية هو:
  اإعادة تدوير النفايات والتي ميكن اأن ت�شتعاد ب�شكل اآمن، وكذلك احتمالية احل�شول 

على طاقة من النفايات )على �شبيل املثال ا�شتخدام املذيبات كوقود(.

وامل�صتوى الرابع للت�صل�صل الهرمي ال�صرتاتيجية هو: 
ح���رق النفاي���ات اأو الدف���ن يف الأر����س . والق���رار يف ا�شتخ���دام هذه الطريق���ة يوؤثر به   
اأث���ر ه���ذه املخلفات على البيئة بع���د الدفن اأو احلرق، وتعترب طريقة دف���ن النفايات يف الأر�س 
طريق���ة غر مف�شلة، وميك���ن اأن حتوي النفايات احلديثة اخلطرة نفايات لها تاأثرات �شلبية 
عل���ى البيئ���ة لع���دة عق���ود حي���ث يوجد دائم���اً خط���ر م�شتقبل���ي للت�ش���رب، واجلري���ان ال�شطحي 

للملوث، وت�شريبات �شارة اأخرى للبيئة . 
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4-2 تو�سيف النفايات:  
ُتع���رف النفاي���ات عل���ى اأنها مواد يج���ب التخل�س منه���ا، اأو ينوى التخل����س منها، اأو مل   
تع���د �شاحل���ة لأي ا�شتخ���دام اآخر. وقد يطلق على امل���ادة باأنها نفاية بعد اأن تغ���ادر املخترب، ولكن 
غالبا ما يكون للجهة طريقة يف اإعادة ا�شتخدام اأو اإعادة توزيع املواد ليعاد ا�شتخدامها باإجراءات 
اأخ���رى، ولح���ظ اأن بع�س املنظمات قد تعترب بع�س املواد نفايات لو تركت لفرتات طويلة اأو اأنها 
يف طبيعته���ا ت�شب���ه النفاي���ات، ومتث���ل التنوعي���ة الكبرة للنفاي���ات الناجتة من العملي���ة البحثية 
والتعليمي���ة يف املخت���ربات حتدي���اً كبراً، ولتطبي���ق اآلية ناجحة للتخل�س م���ن النفايات اخلطرة 
يف املخت���ربات تعتم���د ب�ش���كل اأ�شا�شي على اإج���راءات ت�شنيف النفايات يف املخت���ربات ب�شكل �شحيح 
واآم���ن، مث���ل و�شع احلاوي���ات ال�شغرة للنفاي���ات الكيميائية يف حاويات اأك���رب، وجمع الكثر من 
املذيب���ات وامل���واد املذابة يف حاوي���ة لل�شوائل القابلة لال�شتعال، وت�شني���ف النفايات وفقاً لنوعيتها 
وحمتوياته���ا، وخماطره���ا، وت�شني���ف النفاي���ات مه���م ج���داً لتحدي���د طريق���ة التخل����س منها اأو 
تدويره���ا، حيث اإن حتديد نوعي���ة النفايات اخلطرة واملجموعة القابلة للعالج، وحتديد طريقة 
النق���ل املنا�شب���ة  للمعاجل���ة اأو التخل����س م���ن النفايات اخلط���رة للمختربات، وم���ن املمكن تقليل 
كمي���ة اأو م�ش���در خط���ورة هذه املواد لكثر من نفايات املخت���ربات بوا�شطة بع�س الإجراءات التي 

يتم اتخاذها من قبل العاملن يف املختربات. 

4-3 النفايات متعددة اخلطورة: 
النفاي���ات متع���ددة اخلط���ورة هي النفايات التي متثل اأي خليط م���ن املواد الكيماوية اأو   
الإ�شعاعي���ة اأو البيولوجي���ة اخلط���رة، وتعت���رب اإدارة النفايات املتعددة اخلط���ورة حتدياً ملختربات 
البحوث والتي يوجد فيها تغرات متكررة يف الربوتوكولت والإجراءات واملواد وعمليات توليد 
النفايات، وميكن لأمور الإدارة املعقدة وال�شعبة اأن تعقد اأي�شاً تعزيز املمار�شات اجليدة وال�شليمة 
ملن���ع التل���وث، وتبني مفهوم احلد من امل�شدر ميثل اأحد املب���ادرات اجلديدة يف املوؤ�ش�شات البحثية 
لت�شجي���ع من���ع التل���وث، وميكن اأن يحل التطبيق ال�ش���ارم ملبادئ تقليل م�ش���ادر النفايات م�شاكل 
اإدارة النفاي���ات املتع���ددة املخاط���ر، وجهود كهذه تعت���رب ناجحة عندما يعم���ل الباحثون ومن�شوبو 

اإدارة البيئة اجلامعية وال�شحة املهنية لتقييم عمليات املخترب.
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  اإن اأف�ش���ل الط���رق الت���ي حتقق قل���ة يف النفايات املخلوطة هي تعدي���ل عمليات املعمل 
وحت�شينها اأو ا�شتخدام مواد بديلة، وقد ت�شاعد بع�س التح�شينات الت�شغيلية الب�شيطة يف تقليل 
النفاي���ات متعددة املخاطر، وم���ن ال�شروري توريد املواد الكيميائي���ة والإ�شعاعية والبيولوجية 
بكمي���ات حم���دودة لإج���راء جتربة خمطط لها لتجن���ب اإنتاج فائ�س كبر وال���ذي قد ينتهي به 
املط���اف اإىل حاوي���ات النفايات، ومن ال�شروري تبني اإجراءات ت�شاع���د على منع خلط النفايات 

امل�شعة مع املخلفات الأخرى. 
واإن تطبي���ق نظ���ام اإدارة �شلي���م وفع���ال لهذه النفاي���ات �شروري ج���دا حلماية ال�شحة    
العامة و�شالمة البيئة، ومن ال�شروري تطبيق الت�شل�شل الهرمي التايل لتقليل انتاج النفايات 

متعددة اخلطورة:

امل�شدر. من  • احلد    
• اإعادة التدوير.   

• املعاجلة.    
• التخل�س ال�شليم.    

ت�شم���ل املناهج احلكيمة لإدارة النفايات اللتزام من قبل الإدارة العليا لتطوير ودعم   
مفه���وم احل���د م���ن امل�ش���در، وينبغ���ي اأن ي�ش���رتك يف تطوير الربنام���ج موظفو املخت���ربات ذوي 
اخل���ربة العالية يف تخطي���ط ال�شرتاتيجيات للحد من م�شادر امللوثات، والتعرف على خيارات 
احلد من امل�شدر مثل دمج اأهداف منع التلوث يف مقرتحات امل�شاريع وتدريب موظفي املخترب 
ليدرك���وا جمي���ع الفر����س للحد م���ن م�شدر التل���وث، ويدقق���وا يف مقرتحات البح���وث ل�شمان 
اعتم���اد ال�شرتاتيجي���ات املتاحة للحد من امل�ش���در، وحت�شن المتث���ال للمتطلبات التنظيمية، 
وتتطل���ب النفاي���ات متعددة املخاط���ر اهتماماً خا�ش���اً ومعقداً ب�شبب تع���دد املخاطر وال�شوابط 
التنظيمي���ة، والغر����س الرئي�ش���ي من تقييم خماط���ر النفايات هو حتدي���د اأي املكونات اخلطرة 
للنفاي���ات املتع���ددة املخاط���ر ت�ش���كل اأك���رب خط���ر، وت�شاعد ه���ذه املعرف���ة على احلد م���ن امل�شدر 
واإمكاني���ات املعاجلة لتقليل خط���ر النفايات، واإن اإدارة النفايات كنفايات خطرة ولي�شت متعددة 
اخلط���ورة ت�شم���ل خيارات اإدارة النفايات اإع���ادة التدوير ومناهج املختربات له���ذه الإدارة ، ومن 
ال�ش���روري اأن تقوم اإدارة النفايات برتتيب الأولوي���ات بالن�شبة للمخاطر من املخاطر املرتفعة 
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اإىل املخاط���ر املنخف�ش���ة، ويجب اأن تكون اخلي���ارات متوافقة مع املخاطر وقد يكون اجلمع بن 
اأ�شاليب اإدارة النفايات حمدود ب�شبب ت�شل�شل التطبيق.

4-4 متطلبات عامة للتخل�س من املخلفات اخلطرة:

يعت���رب  الأكادميي���ة،  املخت���ربات  يف  اخلط���رة  النفاي���ات  م���ع  ال�شحي���ح  التعام���ل  اإن   
عام���ال هام���ا و اأ�شا�شي���اً للحد من الآث���ار ال�شلبية له���ذه النفايات على ال�شح���ة العامة والبيئة، 
ويج���ب عل���ى جمي���ع العامل���ن يف املختربات باخت���الف فئاته���م اأن يكونوا مدرك���ن  ويتحملون 
م�شئولياته���م حول �ش���رورة التقيد باأنظمة وتعليمات التخل�س ال�شلي���م من النفايات اخلطرة، 
واأن���ه يج���ب و�شع كل نوع من املخلف���ات يف احلاوية املخ�ش�شة لها، واأن ل يتم اأبداً التخل�س من 
النفايات اخلطرة ال�شائلة يف حو�س الغ�شيل اأو يف م�شارف ال�شرف ال�شحي ما مل ي�شمح بذلك 
لأ�شخا����س م�ش���رح له���م،  فمث���ال ميكن للم���اء واملحاليل املائي���ة لكلوريد ال�شودي���وم و ال�شكر و 
ال�شابون املوجودة يف املخترب اأن يتم التخل�س منها مبا�شرة يف اأحوا�س ال�شرف ال�شحي، ومن 

ذلك تظهر �شرورة و�شع خطة لإدارة املختربات وتقييم الأداء وتتكون من:
1� الحتياج التدريبي للعاملن يف املختربات. 

2� حتديد نوع النفايات.
3� اآلية التخل�س من النفايات.

4� معاير حاويات نفايات املخترب.
5� معاير و�شع املل�شقات على احلاويات. 

6� ع���دم تخزي���ن امل���واد اخلط���رة يف املخت���ربات، واحلر�س عل���ى اإجراء عملي���ات مراجعة 
دورية.

7� خطة الطوارئ. 
ويج���ب مراجع���ة �شفح���ة اللوائ���ح والأنظم���ة يف بواب���ة ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة   

الإلكرتونية يف بوابة اجلامعة الإلكرتونية.
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4-5  جتميع النفايات يف املختربات: 
تول���د العملي���ة التعليمي���ة والبحثي���ة يف املخت���ربات الأكادميي���ة اأنواع���اً خمتلفًة م���ن النفايات، 
تختل���ف يف ا�شرتاط���ات واآليات التعام���ل ال�شليم معها، لذلك ل تقم باأي ن�شاط يف املختربات اإل 
بع���د النته���اء من و�شع  خطة التخل�س من النفايات اخلطرة وغر اخلطرة الناجتة من هذه 
العملي���ة، وي�شم���ى جتميع وتخزين النفايات يف املخترب التجميع حتت املراقبة،  لكل فئة اأو نوع 
م���ن النفاي���ات احتياطات معينة وط���رق منا�شبة للتخل�س منها، وفيما يل���ي عدد من املتطلبات 

واملمار�شات اجليدة لتجميع النفايات اخلطرة يف املختربات:

 • جتمي���ع املذيب���ات اخلط���رة اأو القابلة لال�شتع���ال يف حاوية منا�شب���ة يف انتظار نقلها اإىل 
املرف���ق الرئي�ش���ي باجلامع���ة اأو جمعه���ا بوا�شط���ة �شرك���ة للتخل����س من النفاي���ات اخلطرة. 

وغالباً ما جتمع اأنواع خمتلفة من النفايات يف حاوية م�شرتكة. 

 • يج���ب ع���دم خل���ط النفاي���ات الغ���ر متطابقة، والت���ي يجب اأن تك���ون متوافق���ة كيميائياً 
ل�شمان عدم توليد احلرارة اأو الغازات وعدم حدوث اأي تفاعالت. 
حافظ على تفريق النفايات التي �شتتم معاجلتها ب�شكل خمتلف. 

 • اجم���ع النفاي���ات يف حاوي���ة ذات ج���ودة عالي���ة تك���ون متوافق���ة م���ع حمتوياته���ا، وات���رك 
احلاويات مغلقة اإل يف حالة اإ�شافة اأو تفريغ النفايات، قم بتفريق النفايات الغر متوافقة 

وتخزينها بطريقة اآمنة.

 • قم با�شتخدام حاوية منا�شبة لتجميع النفايات اخلطرة ال�شائلة. 
 • و�شع املل�شقات ب�شكل �شليم ووا�شح على حاويات النفايات اخلطرة للتعريف مبحتواها. 
كم���ا يج���ب اأن يك���ون العامل���ون يف املخت���ربات مدرب���ن )عل���ى دراي���ة تام���ة بالنفايات   
وتوليدها( م�شاركن ب�شكل فعال يف حتديد النفايات وتقارير اإدارتها، لكي تتم عملية التخل�س 
من النفايات ب�شكل اآمن و�شليم، وغالباً ما يكون الوقت املنا�شب لتقرير اإعادة تدوير اأو ا�شتخدام 
امل���واد الفائ�ش���ة مبا�ش���رة بعد توليد النفايات، ولي�س بعد اإر�ش���ال النفايات ملكان التخل�س منها، 
وقد يكون من ال�شعب اإعادة تدوير اأو اإعادة ا�شتخدام املواد بعد دجمها مع مواد اأخرى، ويجب 

اأن تكون اعتبارات الأمان يف املقام الأول. 
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4-6 جتميع النفايات اخلطرة يف منطقة التجميع الرئي�سية: 
تعت���رب املنطق���ة املركزي���ة لتجم���ع النفايات اخلط���رة جزءاً مهماً م���ن خطة اإدارة امل���واد اخلطرة 
للمن�ش���اأة، بالإ�شاف���ة اإىل ك���ون هذه املنطقة هي املوق���ع الرئي�شي لإدارة النفاي���ات اخلطرة، وقد 
تك���ون اأي�ش���اً املوق���ع الرئي�ش���ي حلف���ظ امل���واد اخلط���رة الفائ�ش���ة لإع���ادة توزيعه���ا يف امل�شتقب���ل، 
وبالإ�شاف���ة اإىل املخت���رب تعترب املنطقة املركزية لتجمع النفاي���ات املكان الذي غالباً ما يتم فيه 
التخل����س م���ن النفاي���ات من خالل عملي���ات معاجلة م�شموح به���ا يف املوقع وه���ي اأي�شاً املنطقة 
املنا�شبة لتحقيق توفر التكلفة العالية عن طريق دمج النفايات املت�شابهة، وهذه العملية التي 

يتم فيها جمع النفايات املتطابقة يف حمتوياتها من م�شادر خمتلفة قبل التخل�س منها. 
م���ع �ش���رورة مالحظ���ة اأن���ه يف بع�س احل���الت يتطلب منه���ج التخل�س م���ن النفايات   
وامل�شر النهائي لها عدم خلط النفايات املختلفة مع بع�شها، واأهمية معرفة جميع حمتويات 
النفاي���ات وتطاب���ق حمتوياته���ا التي يتم مزجها م���ع بع�شها، لأن خلط النفاي���ات يتطلب نقلها 
م���ن حاوي���ة لأخرى، وعلى الرغم م���ن اأن هذه الإجراءات فعالة جداً من حي���ث التكلفة اإل اأنها 
تتطل���ب احتياط���ات �شالمة اأخرى والتي ت�شمل ا�شتخدام مع���دات احلماية ال�شخ�شية ومراقبة 

خا�شة وا�شرتاطات هند�شية. 
ينبغ���ي اأن يك���ون ملناط���ق جتم���ع النفاي���ات املركزي���ة اأنظم���ة اإخم���اد للحرائ���ق ، اأنظمة   
تهوي���ة ، و�ش���دادات لتجن���ب التلوث يف املجاري يف حالة اأي ان�شك���اب لل�شوائل، وينبغي اأن يخ�شع 
العامل���ون اإىل تدري���ب جي���د ليقوم���وا باإج���راءات �شحيح���ة ملعاجل���ة امل���واد والتخطيط حلالت 
الط���وارئ وال�شتجاب���ة لها ب�شرعة، ويج���ب تاأمن املنطقة، وت�شجي���ع املوظفن لالإبالغ عن اأي 
ن�ش���اط م�شب���وه، وينبغ���ي عل���ى املوظفن معرف���ة خ�شائ�س والية عم���ل اأجهزة الإن���ذار، وكيفية 
ا�شتخ���دام طفاي���ات احلري���ق، ومع���دات الط���وارئ اخلا�ش���ة، وخم���ارج الط���وارئ، ومواقع نقطة 

التجمع اخلارجية، وتطبيق فر�شيات طوارئ ب�شكل دوري. 
يتطل���ب اأي�ش���اً نق���ل النفايات اخلطرة م���ن املخت���ربات اإىل املناطق املركزي���ة لتجميع   
النفاي���ات ا�شرتاط���ات خا�ش���ًة لل�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة، وحي���ث يج���ب نقل امل���واد يف حاويات 
منا�شب���ة عليه���ا مل�شقات وا�شحة ب�شكل دائم، توفر احتياطات ملراقبة الن�شكاب يف حالة وقوع 
ح���ادث اأثن���اء عملية النقل، نن�شح  بامت���الك نظام تتبع داخلي لتتبع حرك���ة النفايات اخلطرة، 
وللتخل����س م���ن النفاي���ات غر اخلطرة من ال�ش���روري عند خلط اأنواع خمتلف���ة من النفايات، 
التعام���ل م���ع املزيج على اأنه نفايات خطرة، بع�س نفاي���ات املختربات لي�شت خطرة ولكن ينبغي 

اأن تدار ب�شكل اآمن، ويتخل�س منها ح�شب الأنظمة والتعليمات املعتمدة. 
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تلت���زم اإدارة جامع���ة املجمع���ة باإن�ش���اء وتطبيق نظ���ام اإدارة ال�شالم���ة وال�شحة املهنية   
وذلك من خالل التي:

1. التطبي���ق الفع���ال لروؤي���ة اجلامع���ة ور�شالته���ا و اإن�ش�������اء اأه����داف ال�شالمة وال�شح����ة املهني����ة 
وم��راجعته����ا ب�شكل دوري وتعميمها على جميع املعنين.

2. اللتزام بكافة الأنظمة والتعليمات املعتمدة من قبل اجلهات ذات الخت�شا�س.
OHSAS 18001:2007 3. تطبيق متطلبات املوا�شفات القيا�شية الدولية

4. التطوير والتح�شن امل�شتمر للخدمات والعمليات.
5. التدقيق امل�شتمر واملحافظة على التطبيق الأمثل للنظام.

6. خل���ق الثق�اف���ة التي مت��كن من�شوبي اجلامعة من امل�شارك���ة يف هذا اللتزام واإتباع التع���ليمات 
اخل����ا�ش���ة بال�شالم���ة وال�شحة املهنية، والتي توؤدي اإىل وق��اي���ة من�شوبي اجلامعة من الأخط�ار 

واللتزام مبنع الإ�ش���ابات والأمرا�س املهني�ة.
7. تلت���زم الإدارة العليا للجامعة بت��وفي����ر كافة امل�وارد الالزم�ة لتنفيذ ومراجعة هذه ال�ش�يا�شة 

والعمل على ن�شرها على كافة الفئات املعنية.

يعتمد
معايل مدير اجلامعة

       د. خالد بن �صعد املقرن

سياسة السالمة
والصحة المهنية
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وثيقة سياسة السالمة 
والصحة المهنية بجامعة المجمعة

الأ�شراف العام
د. م�شلم بن حممد الدو�شري

اإعداد
اأ.عبدالإله بن عبداهلل املطري

املراجعة اللغوية
اأ. عبداهلل بن حممد الوا�شل
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مقدمة: 
ت�شع���ى جامع���ة املجمع���ة اإىل توفر بيئ���ة متميزٍة للعم���ل والدرا�شة والبح���ث العلمي،    
جاذب���ة للكف���اءات الوطني���ة والأجنبية لأداء دوره���ا التعليمي والبحثي وخدم���ة املجتمع بجودة 
عالي���ة تلب���ي احتي���اج وطنن���ا من الك���وادر الوطنية املوؤهل���ة علمي���اً يف العديد م���ن التخ�ش�شات. 
وكذل���ك لدع���م بل���وغ اجلامع���ة مكان���ة مرموقة �شم���ن قائمة اجلامع���ات الأكرث جناح���اً، وذلك 
ل ميك���ن اأن يتحق���ق اإل بب���ذل ق�ش���ارى جهدن���ا لتقلي���ل املخاط���ر املهنية على ال�شح���ة وتطبيق 

ا�شرتاطات ال�شالمة يف مرافق اجلامعة مبا يوفر بيئة اأمنة ملن�شوبيها وزائريها.
اإن جامع���ة املجمع���ة تعت���رب ال�شالمة وال�شح���ة املهنية عاماًل رئي�شي���اً لتميز اجلامعة   
ورقيه���ا، واإن النتائ���ج الإيجابي���ة الت���ي تط���راأ على من�شوبيها م���ن توفر بيئة عم���ل اآمنة متميزة 
داعم���ة اإىل اجل���د والجته���اد يف اأداء الأعمال املوكل���ة اإليهم يوؤدي اإىل تقلي���ل الفاقد  من موارد 

اجلامعة، والرقي يف جودة املخرجات.
تاأتي وثيقة ال�شالمة وال�شحة املهنية لتحقيق الأهداف التالية:  

 تطوي���ر ثقاف���ة ونظ���ام الإدارة ال���ذي ي�شم���ن اأن ال�شالم���ة وال�شح���ة املهنية ج���زء ل يتجزاأ من 
التخطيط والعمليات داخل مرافق اجلامعة. 

اإن امل�شئولية ال�شاملة عن تنفيذ �شيا�شة ال�شالمة وال�شحة املهنية يف جميع مرافق اجلامعة ويف 
عملي���ات وممار�ش���ات اإجن���از الأعمال واحلد م���ن امل�شئولية املوؤ�ش�شية  هي اأ�شل���م طريقة للتقليل 

من احلوادث.
و�ش���ع نظ���ام موحد ووا�شح مل�شاعدة الأفراد والإدارات والوح���دات ال�شحية ملعرفة م�شئولياتهم 

لتحقيق اأعال درجات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف مرافق اجلامعة.
بناء ثقافة اإدارة وتقييم املخاطر وا�شتباق وقوع احلوادث والإ�شابات.

التح�شن امل�شتمر يف اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية.
وحتت���وي ه���ذه الوثيق���ة على و�شف ملهام وواجب���ات جميع من�شوبي اجلامع���ة وزائريها لتحقيق 

هذه الأهداف.
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التزام مدير الجامعة:
اإن حتقيق ا�شرتاطات ومعاير ال�شالمة وال�شحة املهنية وزيادة الوعي باأهميتها يف   
جميع مرافق اجلامعة لتوفر البيئة اجلامعية اجلاذبة والداعمة جلميع من�شوبيها وزائريها 
بجمي���ع فئاتهم ق�شية ذات اأهمية واأولوية يف عملي���ات التخطيط والتطوير لربامج وم�شاريع 

اجلامعة.
واإنن���ا نوؤك���د عل���ى اإن اإدارة اجلامع���ة تعت���رب ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة م���ن اأه���م   
م�شئولياته���ا واأح���د مقوم���ات حتقيق روؤي���ة وا�شرتاتيجيات اجلامع���ة، مع التاأكيد عل���ى اأننا يف 
جامع���ة املجمع���ة نوؤمن باأن امل�شئولية ال�شاملة عن تنفيذ �شيا�ش���ة ال�شالمة وال�شحة املهنية يف 
جمي���ع مراف���ق اجلامع���ة ويف عمليات وممار�شات اإجناز الأعمال ه���ي اأ�شلم طريق لتحقيق بيئة 

العمل الأمنة والداعمة للتميز والنجاح.
ول�شم���ان احلف���اظ على اللت���زام مب�شتوى �شالمة و�شح���ة مهنية عاٍل يف بيئ���ة اجلامعة فاإننا 
نكل���ف وكال���ة اجلامعة ممثل���ة يف اإدارة البيئة اجلامعي���ة وال�شحة املهنية باإع���داد تقييم �شنوي 
لالإج���راءات والعملي���ات املتخذة لتحقيق اأه���داف هذه الوثيقة كما ذك���ر يف مقدمتها، واقرتاح 
اآليات وتنظيمات لتاليف اأي ق�شور اأو م�شتجدات يف بيئة اجلامعة لعر�شه على جمل�س اجلامعة 

لتخاذ الإجراءات النظامية حياله.  

واهلل ويل التوفيق،،،

مدير جامعة املجمعة
   د. خالد بن �صعد املقرن
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التزام وكالء الجامعة:
بن���اًء عل���ى تكلي���ف معايل مدي���ر اجلامعة ف���اإن وكالء اجلامعة يعت���ربون اأن ال�شالمة   
وال�شح���ة املهنية اأحد مقومات اإجنازه���م ملقرتحات التخطيط والتطوير للربامج وامل�شاريع يف 
نطاقه���م الإداري ويتحمل���ون م�شئولي���ة متابعة تقي���د اإداراتهم با�شرتاط���ات ومعاير ال�شالمة 

وال�شحة املهنية املعتمدة من قبل اجلهات ذات الخت�شا�س يف اجلامعة.
يلت���زم وكالء اجلامع���ة بدعم جناح عمليات تقييم املخاطر التي تنفذه���ا اإدارة البيئة اجلامعية 
وال�شح���ة املهني���ة. والت�شدي���د عل���ى اإط���الع جمي���ع من�شوب���ي اإداراتهم عل���ى القوان���ن واللوائح 
واملمار�شات التي يجب تقيدهم بها �شمن اخلطة ال�شاملة لل�شالمة وال�شحة املهنية باجلامعة. 

واهلل ويل التوفيق،،،

التزام العمداء و مدراء اإلدارات:
يلت���زم العم���داء وم���دراء الإدارات بتنفيذ وتطبي���ق �شيا�شة ال�شالم���ة وال�شحة املهنية   

التي تقرها اجلهات املخت�شة يف اجلامعة، وبالإ�شافة اإىل التقيد بالنقاط التالية:

تنفي���ذ �شيا�ش���ة اجلامعة لل�شالمة وال�شحة املهنية يف جمي���ع املرافق والعمليات التي حتت . 1

اإدارتهم.

الإبالغ عن احلوادث يف نطاق اإداراتهم، ودعم عمليات التحقيق فيها.. 2

التاأك���د م���ن ان جمي���ع من�شوب���ي اإداراتهم على عل���م تام بالأنظم���ة والتعليم���ات التي يجب . 3

عليهم التقيد بها فيما يخ�س ال�شالمة وال�شحة املهنية، وكذلك على علم تام مبحتويات 

هذه الوثيقة و ما �شيتبعها من ملحقات. 

التاأك���د من التحاق جميع من�شوبي اإداراتهم باخت���الف فئاتهم بدورات ال�شالمة وال�شحة . 4

املهنية التي تنفذها اجلامعة.

 دم���ج متطلب���ات ال�شالم���ة وال�شح���ة املهني���ة يف اأماك���ن العم���ل �شم���ن امل�شئولي���ات وامله���ام . 5

الوظيفية ملن�شوبي اإداراتهم.
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التن�شي���ق م���ع اجله���ات ذات الخت�شا����س يف اجلامعة ح���ول معاجلة اأي م�ش���ادر خطر على . 6

ال�شالمة وال�شحة املهنية يف نطاق اإداراتهم.

التاأكي���د عل���ى من�شوب���ي اإداراته���م با�شتخ���دام و�شائل الوقاي���ة ال�شخ�شية للحماي���ة من اأي . 7

خماطر حمتملة.

�شم���ان اإج���راء عملي���ات دوري���ة لتقييم املخاط���ر والتقي���د با�شرتاطات ال�شالم���ة وال�شحة . 8

املهنية. 

دعم اأداء فرق ال�شالمة وال�شحة املهنية لإعمالها.. 9

التقيد باأنظمة وتعليمات التخل�س من النفايات بال�شكل ال�شحيح.. 10

التزام أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
ميثل ع�شو هيئة التدري�س اأهم ركائز متيز وجناح اجلامعة ويحمل على عاتقه اأن يكون القدوة 

واملث���ل ال���ذي يحتذي به بقية اأفراد جمتمع اجلامعة، واإن دوره اأ�شا�شيٌا يف ن�شر ثقافة امل�شئولية 

ال�شامل���ة لل�شالم���ة وال�شحة املهنية بن طالبه وبقية اأفراد املجتم���ع، لذلك فاإن عليه اللتزام 

بالنقاط التالية:

تنفي���ذ �شيا�ش���ة ال�شالمة وال�شح���ة املهنية باجلامعة واأن تكون جزء م���ن اأعماله التعليمية . 1

والبحثية.

مطالب���ة الط���الب واملوظف���ن الذين حت���ت اإدارتهم بح�ش���ور ال���دورات التدريبة يف جمال . 2

ال�شالمة وال�شحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.

احلف���اظ عل���ى اأماكن العمل واملع���دات والتجهيزات التي حت���ت م�شئولياتهم يف حال ح�شن . 3

واآمن.

الإبالغ عن اأي م�شادر خطر و اقرتاح اأف�شل ال�شبل ملعاجلتها.  . 4

التخل�س من النفايات ب�شكل �شحيح ح�شب ما اأقرته اجلامعة من اأنظمة وتعليمات.. 5
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التزام الموظفين:
اإن من�شوب���ي اجلامع���ة م���ن اإداري���ن وفنين لديه���م م�شئوليات حمددة �شم���ن �شيا�شة اجلامعة 

لل�شالمة وال�شحة املهنية مما يتوجب عليه اللتزام بالنقاط التالية: 

التعاون ب�شكل كامل ل�شمان تطبيق �شيا�شة ال�شالمة وال�شحة املهنية باجلامعة.• 

حتم���ل امل�شئولية جت���اه �شالمتهم ال�شخ�شية و�شالمة زمالئه���م يف العمل، وذلك بالإبالغ • 

عن اأي حوادث اأو م�شادر خطر حمتملة يف مرافق اجلامعة.

الإملام التام بجميع الإجراءات املتعلقة بالطوارئ.• 

اللتزام باإتباع معاير وا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنية يف العمليات وال�شلوك اأثناء • 

تاأدية اأعمالهم. والتقيد با�شتخدام و�شائل ال�شالمة ال�شخ�شية.

ح�شور الدورات التدريبة يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.• 

التزام الطالب والطالبات:

اإن ط���الب وطالب���ات اجلامع���ة ه���م الثم���رة التي يت���م رعايتها لتك���ون نافع���ة ذات دور اإيجابي يف 

املجتم���ع، ومتث���ل �شالمته���م و�شحته���م هاج�ش���اً يعت���رب اأح���د اأه���م ركائ���ز عملي���ات التخطي���ط 

والتطوير يف اجلامعة، وحيث اأن مفهوم امل�شئولية ال�شاملة لل�شالمة ي�شع عدد من امل�شئوليات 

عل���ى الطال���ب ل�شم���ان التطبيق الناجح ل�شيا�ش���ات ال�شالمة وال�شحة املهني���ة يف اجلامعة، فاإن 

على الطالب والطالبات اللتزام بالنقاط التالية:

التعاون ب�شكل كامل ل�شمان تطبيق �شيا�شة ال�شالمةزمالئهم،ملهنية باجلامعة.. 1

حتم���ل امل�شئولي���ة جتاه �شالمته���م ال�شخ�شية و�شالم���ة زمالئهم ، وذل���ك بالإبالغ عن اأي . 2

حوادث اأو م�شادر خطر حمتملة يف مرافق اجلامعة.

ح�شور الدورات التدريبة يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.. 3
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الإملام الكامل مبهامهم وواجباتهم يف حالة الطوارئ.. 4

التقيد باأنظمة ولوائح التخل�س من املخلفات بجميع اأنواعها.. 5

مسئوليات الزوار:
اإن جميع الزوار �شيتم اإبالغهم عن �شوابط ال�شالمة الأ�شا�شية داخل اجلامعة كما هو وارد يف 

�شيا�ش���ة ال�شالمة وال�شحة املهنية، والأنظمة املعم���ول بها لالمتثال لهذه ال�شيا�شة وال�شيا�شات 

ذات ال�شلة. واأهم النقاط التي يجب على الزوار التقيد بها هي:

التعاون ب�شكل كامل ل�شمان تطبيق �شيا�شة ال�شالمة وال�شحة املهنية باجلامعة.. 1

حتم���ل امل�شئولي���ة جت���اه �شالمته���م ال�شخ�شي���ة، والإبالغ ع���ن اأي ح���وادث اأو م�شادر خطر . 2

حمتملة يف مرافق اجلامعة.

الإملام الكامل مبهامهم وواجباتهم يف حالة الطوارئ.. 3

دعم اأداء فرق ال�شالمة وال�شحة املهنية لإعمالها.. 4
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