
  )هـ٥/٥/١٤٢٤(وتاريخ ) دف/٢٠/و/١٢/١(قرار رقم 
  

  .إن جملس الدفاع املدين
من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي الكرمي           ) ج(بعد االطالع على الفقرة     

  ).هـ١٤٠٦/ ١٠/٥(وتاريخ ) ١٠/م(رقم 
تعلقة بالسالمة واحلماية من األخطار ومـا       ومراعاة لتنفيذ اللوائح اليت تعاجل كافة القضايا واألمور امل        

  .يضمن وقاية املواطنني وسالمة الثروات واملمتلكات اخلاصة والعامة
  

  :يقرر يلي
  

املوافقة على إصدار الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات بالـصيغة              : أوالً
  :املرفقة
  .دين التنسيق واملتابعة لتنفيذ مقتضى هذه الالئحةعلى املديرية العامة للدفاع امل: ثانياً
  . على اجلهات املعنية حكومية أو أهلية تنفيذ ما خيصها من هذه الالئحة:ثالثاً
  .يتم نشر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الرمسية ويعمل ا من تاريخ نشرها: رابعاً

  
  
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  

س جملس الدفاع املدينوزير الداخلية ورئي  



  الئحة شروط السالمة وسبل احلماية الواجب توافرها يف املعامل واملختربات
  

  الفصل األول
  "تعاريف"

  
  :ويقصد باملصطلحات الواردة ذه الالئحة مايلي:  التعاريف)١(مادة 
 من  )الكافة الفروع العلمية  (هو مكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب       : املخترب أو املعمل   -١

 املـشاة   تأجل األحباث واالستحضارات العلمية واالكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطا        
  .اد خمتلفةواليت تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وجتهيزات خاصة وم

 طاولة العمل تتم فوقها التجارب واالستخضارات املخربية وتركـب عليهـا االجهـزة و              -٢
 تزويد طاوالت العمل    تموي. من سطح االرض  )  سم ٩٠-٨٠( ويكون ارتفاعها من     األدوات

املاء ، الكهرباء ، غاز البوتان ، هـواء         : (بالوسائل الالزمة اليت تتناسب وطبيعة العمل مثل        
 توجيب أن تكون جمهـزه بفتحـا      . اخل  ... مضغوط ، خبار ، غازات خمتلفة كالنتروجني        

 .تصريف صحي مناسب
نفيذ االعمال االضافية امللحقة مثل تنظيف األدوا       التجهيز االضايف يسمح بت   : جتهيزات إضافيه  -٣

 .ت واألجهزة ، والتموين ، التخزين ، املكاتب واالستراحات ، والتخلص من النفايات
هي مواد غري ثابتة وتتفكك بسرعة كبرية بفعل الصدم أو االحتكـاك أو             : املواد  املتفجرة     -٤

 كبرية جداً من الغازات قد تؤدي        كميات كبرية من احلرارة ومكونة أحجاماً      ةة مولد راحلرا
 .اىل انفجار عنيف ، وتتوقف شدة االنفجار على نوع املادة الكيميائ املتفجرة

/ ٥/ ١٠(وتـاريخ   ) ١٠/م(نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم         : النظام   -٥
 .ومجيع األنظمة األخرى ذات العالقة ) هـ١٤٠٦

للدفاع الشخص أو االشخاص املفوضون من قبل املديرية العامة         هو  : مندوب الدفاع املدين     -٦
ش وضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد       ي أو أحد مراكزها بالقيام بالتفت     يناملد

 .الئحة اخلاصة بذلكل باةواإلجراءات احملدد
امة األخرى ذات   واجلهات الع ) ملديرية العامة للدفاع املدين   ا(وزارة الداخية   : اجلهة املختصة    -٧

 .العالقة بترخيص املختربات واملعامل
من نظام الدفاع املـدين هـو       ) اخلامسة والعشرين (وفقاً ملفهوم املادة    : املسؤول عن السالمة   -٨

ممن تلقى تدريباً أو لديه خربة يف هذا اال يعني أو           ) من منسويب املخترب أو غريهم    (شخص  
أعمال السالمة واألمن يف املختـرب كمـا يعتـرب          يكلف ليكون مسئوالً عن مجيع ما يتعلق ب       



 مسئوالً عن السالمة يف مجيع األحوال وحتـدد واجباتـه           الشخص الصادر بامسه الترخيص   
 .مة واألمن الصناعيالومسئولياته وفقاً ملا ورد بالئحة مسؤوليات املختص بأعمال الس

 : ويقصد ا : املواصفات  -٩
املواصفات الصادرة عن اهليئة العربية السعودية      وهي  : املواصفات القياسية السعودية      ) أ(

 .للمواصفات واملقاييس
هي املواصفات االجنبية املعتمدة من اهليئة العربية الـسعودية         : املواصفات العاملية     ) ب(

ر مجيـع   للمواصفات واملقاييس ويراعى يف هذه احلالة  تقدمي وثائق رمسية تثبت تواف           
 .تخدمةقواعد السالمة باآللة أو املادة املس

 وهي املواد اليت تسبب حروقاً وجروحاً عند مالمـستها للجلـد أ           : املواد الكيميائية األكالة   - ١٠
  .العيون وقد تؤذي اجلهاز التنفسي والرئتني عند استنشاقها

الفيزيائية والكيميائيـة   وختتلف خطورة كل مادة باختالف خواصها       
  :وأجزاء اجلسم املعرضة هلا وتنقسم إىل قسيمن

هي املواد اليت تؤدي اىل تسمم عام عند التعـرض هلـا              :ألكالة األوليةاملواد ا  ) أ(
 .ولكنها تسبب اجلروح املوضعية

هي املواد اليت تؤدي إىل تسمم غري موضعي باإلضافة إىل            :لة الثانويةااملواد األك  ) ب(
اجلروح املوضعية أو تأكل موضعي خلاليا اجللـد عنـد          

 .التالمس
إىل ) م٢١(لسوائل اليت هلا نقطة ومـيض تتـرواح مـن           هي ا : السوائل القابلة لإلشتعال   - ١١

  ).م٥٥(
هي أدىن درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أخبـرة            :نقطة الوميض  ) أ(

 قابالً لالشتعال حبيث إذا قربنا منها        ً كافية تكون خملوطا  
هلباً اشتعل املزيج يف صورة وميض خاطف ينتهي مبجرد         

 .إبعاد اللهب
درجة احلرارة الدنيا اليت تطلق عندها املادة كمية من         هي   :درجة حرارة االشتعال  ) ب(

األخبرة تكون كافية لتكوين املخلوط القابل لالشـتعال        
حبيث يظل هذا االشتعال مستمراً حىت لو أبعد املـصدر          

 .احلراري الذي أحدث االشتعال أوالً
هلواء واليت  هو النسبة املئوية احلجمية لبخار املاء يف ا         :مدى االنفجار أو االشتعال) ج(

  .فوقها يكون املزيج قابل لالشتعال أو لالنفجار



املواد اليت تنتج عنها تفاعالت شديدة االنتشار للحـرارة           : املواد املؤكسدة-١٢
  .واد أخرىوانفجارات عند متاسها مع م

  
تأثريات حادة وخطرية أو مزمنة وقـد        املواد اليت تسبب    : املواد السامة-١٣

تؤدي للوفاة عند ابتالعها أو استنشاقها أو امتصاصها عرب 
  .اجللد

  
هي غازات نقية أو مزائج من جمموعة من الغـازات يف             : الغازات املضغوطة-١٤

 ٤٠(اسطوانة أو حاويـة ال يتجـاوز الـضغط فيهـا            
أو ضغط يزيـد    ) م٢١(عند درجة حرارة    ) بوصة/رطل
أو إىل  ) م٤٥(عند درجة حرارة  ) بوصة/رطل١٠٤(عن  

مادة سائلة قابلة لالشـتعال بـضغط خبـار يتجـاوز           
  ).م٣٨(عند درجة حرارة أعلى من ) درجة/ رطل٤٠(

أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود االشـتعال           : الغازات القابلة لالشتعال-١٥
  .ا ومدى حد االشتعال وإنتشار اللهبالدني

  



  الفصل الثالث
  

  "الشروط واالحكام العامة"
  
من نظام الدفاع املدين ال جيوز الترخيص ألي خمترب أو جتديد           ) العشرون( وفقاً ملفهوم املادة     )٢(مادة  

سعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقدمي دراسـة فنيـة             وترخيص أو ترميم أو ت    
من قبل أحد املكاتب الفنية املتخصصة بأعمال السالمة، وأجهزة اإلنـذار واملراقبـة             معدة  

ومكافحة احلريق، واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين توضـح مـدى االلتـزام               
باملواصفات، واالشتراطات، والقواعد الواردة ذه الالئحة، ومتنح املختربات القائمة وقـت           

وفقاً حلجم املخترب وطبيعـة     ) (ستة اشهر وسنة  (ة مهلة زمنية تتراوح بني      صدور هذه الالئح  
لتطبيق الوارد ذه الالئحة من اشتراطات وتعليمات وعلى اجلهـة          ) املواد اليت يتعامل معها   

  .املختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو جتديده وفقاً ملا هو وارد ذه الالئحة
د الدراسة املذكورة أعاله مسئوالً أمام الدفاع املـدين واجلهـات            يكون املكتب الذي أع    )٣(مادة  

األخرى ذات العالقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقدمي شـهادة              
هنائية تؤكد مطابقة املخترب للتعليمات واالشتراطات الواردة ذه الالئحـة، كمـا يكـون              

  .ملخترب عن أي خطأ، أو اون أو تقصري يف هذا الصددمسئوالً بالتضامن مع اجلهة صاحبة ا
 يعترب املسئول عن السالمة يف املخترب مسئوالً مباشرا عن عمـل الفحوصـات الـشهرية                )٤(مادة  

عن األجهزة املخربية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن       ) شهر(واالختبارات الدورية كل    
وجيـب علـى   . ح أي عطل فور وقوعـه وسائل السالمة ومعدات اإلطفاء واإلنذار وإصال    
وعد إجراء االختبارات الدوريـة واجلهـة   مبمسئول السالمة يف املخترب إبالغ اجلهة املختصة  

القائمة به، وذلك لالتفاق على موعد مناسب حلضور منـدوب الـدفاع املـدين خـالل                
  .ات وإثبات ذلك بتوقيع املندوب يف سجل السالمةاالختبار

حـة  فسجل السالمة ومكا  (ئول عن السالمة يف املخترب بتخصيص سجل يسمى         يلتزم املس   )٥(مادة 
طبقاً للنموذج املعد من قبل الدفاع املدين ختتم مجيع صفحاته خبتم الـدفاع املـدين               ) احلريق

وخيصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية لوسائل ومعدات اإلطفاء          
جلهات القائمة ا ونتائج عمليات االصـالح وغريهـا مـن           واملراقبة واإلنذار وتارخيها وا   

البيانات، كما جيري ختصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة املبىن والتمديـدات             
  .الكهربائية وامليكانيكية وغريها



جيب تدريب مجيع العاملني يف املخترب على أعمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسـعاف               )٦(مادة 
 مدارس، ومعاهد التدريب الوطنية واملعتمدة من قبل املديرية العامـة للـدفاع             واإلخالء يف 

ت تدريبية هلذا الغرض يف املناطق، واملدن الـيت ال          ااملدين، أو التنسيق مع املديرية، لعقد دور      
يوجد ا مثل هذه املدارس أو املعاهد حبيث تتحمل اجلهة طالبـة التـدريب التكـاليف أو      

الدورة على أساس تكلفة املتدرب الواحد، وجيب يف مجيـع األحـوال       حصتها من تكاليف    
  .إثبات عدد العاملني باملختربات وجنسيام

يلتزم املسئول عن السالمة بوضع لوحات والفتات إرشادية وفقاً للتصميم املتخـذ مـن                )٧(مادة 
رج وطـرق   الدفاع املدين ملنع التدخني وحظر إشعال أي مصدر للنريان واالرشاد عن املخا           

  .النجاة ونشر تعليمات السالمة
  

هذه الالئحة تنصب على متطلبات السالمة ومكافحة احلريـق دون التعـرض إىل بـاقي               )٨(مادة 
  .الشروط واملواصفات اليت تقررها اجلهات اآلخرى ذات العالقة

  
(  األهلـي  تطبق هذه الالئحة على مجيع املختربات سواء كانت تابعة للقطاع احلكومي أو              )٩(مادة  

  ).اخلاص
  

  . أو املعمل االبعد احلصول على الترخيص املشار إليهال جيوز تشغيل املخترب )١٠(مادة
يف حالة بيع املخترب اخلاص أو تأجريه يعترب املشتري أو املستأجر اجلديد ملزماً بتنفيذ سائر                )١١(مادة

ى ذلك وإخطـار    الشروط الوقائية و يتوجب عليه احلصول على موافقة جهة الترخيص عل          
  .الدفاع املدين

  
ملا تضمنه نظام الدفاع املـدين ومـا        وفقاً   فيها   قوالتحقيخمالفات هذه الالئحة     طيتم ضب  )١٢(مادة

  .يصدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح أوتعليمات تنظم هذه األمور
  

  



  الفصل الثالث
  "اشتراطات ومتطلبات السالمة واحلماية" 

  
  :ة العامة والسلوك الشخصي يف املختربات واملعاملياالحتياطات الوقائ  )١٣(مادة

خل وبعيداً عن املعدات واملآخذ     ديكون عند امل  ) لالستحمام( مياه   شيزود املخترب مبر   .١
 .الكهربائية

 .جيب أن يزود املخترب بأحواض غسيل للعيون يف مواقع مناسبة .٢
 .تجيب أن توضع عالمات وإشارات تبني مواقع املرشا .٣
 .تتخذ احلماية الالزمة للمراشات اخلارجية ضد التجمد شتاء واحلرارة صيفاً .٤
جيب أن يزود املخترب بصيدلية إسعاف أويل تتوافق موادها مع خماطر املخترب وتوضع              .٥

 .يف مكان بارز
 .جيب أن تكون مجيع أرضيات املخترب نظيفة وحبالة جيدة ومانعة لالنزالق .٦
 والطرق املؤدية إىل أبواب اخلروج والطوارئ خاليـة         جيب أن تكون املمرات العامة     .٧

 .متاماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اجتاه املخارج
جيب إزالة آثار كل مادة انسكبت على األرض خاصة املذيبات سريعة االشـتعال              .٨

دلتها االقوية إذ جيب مع    والزجاج املكسور والزئبق وخصوصاً األمحاض أو القلويات      
 .أو ختفيفها قبل إزالتها

جيب إحتواء املخترب على وسائل سحب الغازات واألخبرة السامة والضارة كما جيب             .٩
أن حتتوي على غرف لسحب الغازات اليت يتم فيها إجراء التجارب اليت حتتوي أو              

 .تعطي غازات أو أخبرة سامة
اً وجيب احلذر   جيب التأكد من أن كل التوصيالت املطاطية للمكثف مصانة جيد          .١٠

 .لوضع السدادة إذ أن املاء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام
جيب خزن املواد املتفجرة وكذلك املواد القابلة لالشتعال يف اماكن خاصة بعيداً              .١١

عن اللهب أو اشعة الشمس أو احلرارة الزائـدة أو مـصادر حمتملـة للـشرارات                
 .ا أو سقوط أي شي عليهاالكهربائية وتفادي اصطدامه

جيب إعداد املعلومات الالزمة جلميع املواد الكيميائية املستخدمة من كمية وطريقة            .١٢
، نقلها وختزينها، وصفاا الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة احلرارة ودرجة احلساسية        

ص من بقايا املواد وقابلية االنفجار واالشتعال، ودرجة التفاعل مع املاء وطريقة التخل     
 .الكيميائية املستخدمة



البـدل  (جيب توفري مالبس ومعدات الوقاية واحلماية املناسبة لكل خمتـرب مثـل              .١٣
واملعاطف ـ كمامات ـ أجهزة تنفس ـ نظارات واقية ـ أحذية ـ قفازات ـ       

مع الزام العاملني واملتدربني باستخدامها يف أوقات       ) اخل... بطانيات مقاومة للحريق    
 .لعمل والتجاربا
مينع التدخني وتناول االطعمة واملشروبات بصورة قطعية يف مجيـع املختـربات             .١٤

 .واملعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتني العربية واإلجنليزية يف أماكن بارزة
 .جيب أن يكون املخترب منظماً ومرتباً بصفة دائمة .١٥
 .لعامة يف سائر أقسامةجيب أن يعهد إىل املسئول عن املخترب باملراقبة ا .١٦
جيب أن يباشر العمل يف املخترب بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمـل               .١٧

 .ملوثة بالنفايات واملعدات املستعملة
ـ جيب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا            .١٨ سل األدوات  غ

 .يف النهائيواألواين اليت استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظ
شخاص املصرح هلم، وجيـب أن توضـع        مح بالتردد على املختربات إال لأل     اليس .١٩

الفتات على االبواب ويف املمرات توضح ذلك كما ميكن وضع أنظمة آلية ورقمية             
 .للدخول واخلروج تكفل اخلصوصية للمخترب

جيب عمل فحص دوري للعاملني مبختربات الدرن بأشعة أكس علـى الـصدر              .٢٠
 مبختربات املواد املشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقيـاس اجلرعـات            وللعاملني

اإلشعاعية اليت يتعرضون هلا بصفة دورية كما يتم تدريب مجيع العاملني على طرق             
االسعافات األوليه وإنعاش القلب وإرشادهم إىل الطرق السليمة يف كل ما خيـتص             

ألجهزة بالطرق الـصحيحة    بالتصرفات الشخصية داخل املخترب وكيفية استخدام ا      
 .لتجنب أخطارها امليكانيكية

 .جيب أخذ احلذر الشديد من املركبات غري املعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة .٢١
كيميائيني املشرفني التأكد من أن مساعديهم وحمضري املخترب مـدركون          لعلى ا  .٢٢

 .ألية خماطر حمتملة
من أن مستعملي املخترب على اطـالع بكـل         قبل البدء يف أية جتربة جيب التأكد         .٢٣

والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعـالج       . خماطر املواد املستعملة والنتائج املرتقبة    
 .الالزم لذلك

يغادر املخترب مـامل يستـشري      رك أية جتربة يقوم ا خالل إجرائها و       تجيب عدم    .٢٤
وإن كان من الضروري االستمرار ا      . املشرف سلفاً وإطالعه على ما وصلت إليه      



 حني وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهـل         ناء الليل فيعمل على مراقبتها بني     أث
 .ويتم ذلك بالتنسيق مع املشرف املسئول: وعلى علم باملخاطر احملتملة

 .ترة تغيب العامل عنها طويلهجيب وقف التجربة إذا كانت ف .٢٥
 األولية وعدم سد الطرق املؤديـة إليهـا         افاتعاإلسجيب عدم العبث بصناديق      .٢٦

ية وعلب  ئالطوارئ واملالبس الوقا   وكذلك احلال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش      
 .القواطع الكهربائية

التعامل جيب أن يكون العاملون باملختربات من الفنيني واملؤهلني واملتخصصني يف            .٢٧
 .مع املواد املستخدمة وخاصة املواد اخلطرة

 .جيب عدم اجلري مطلقاً يف املعامل واملختربات أو يف املمرات .٢٨
 .جيب عدم املزح باأليدي نظراً للنتائج اخلطرية املترتبة على ذلك .٢٩
جيب التزام جانب احلذر دوماً عند فتح وإغالق األبواب أو الدخول واخلروج من              .٣٠

 .ملاملخترب أو املع
قبل أن تتأكد من    ) اخل...  مروحة، خالط (جيب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي        .٣١

 . أذى ألحد العاملنيبأهنا لن تسب
ات احلذر مع اآلالت حني حتركها إذ       ججيب أن يتعامل مشرف املخترب بأقصى در       .٣٢

 .يف املخترب أن حلظة إمهال قد تؤدي حبياة كل من
جيب اال خياطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل               .٣٣

 .يستعمل بدالً منها معبئة معتمدا
ال تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بـدون               .٣٤

 .تضى األمرق إذا ااستعمال مداة مشحمة
 .طريقة الوضع العمودي حلمل قضيب أو انبوب إتباعجيب  .٣٥
 .جيب استعمال أدوات ومعدات التجارب يف األغراض املخصصة من أجلها .٣٦
 معاينتها وفحصها بانتظام    غيينباهلواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ       مفرغات   .٣٧

 .الكتشاف نقاط اخلطر فيها والشقوق اليت قد حتدث ا
كذلك املفرغات الزجاجية جيب أن تكون حممية بشبكة من السلك والسماح بـدخول             

  .اهلواء بالتدريج
 جتري يف حجـرة     التجارب اليت تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن         .٣٨

معقمة ويف مكان معزول داخل احلجرة كي ال يتعرض العاملون يف جتارب أخـرى              
  .للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً يف متناول اليد



جيب احلرص بشكل خاص حني تستعمل كميات كبرية مـن احملاليـل القابلـة               .٣٩
غلق حيث أن أي   لالشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخني الكهربائي امل        

 .وإنفجار أخبرة مشتعلة أو هلب مكشوف قد تؤدي إىل حريق
جيب أن يكون كل من يعمل باملخترب على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية              .٤٠

أكد من أن الطـرق     والتز واملاء   اللكهرباء يف املخترب وأماكن قواطع وصمامات الغ      
املؤدية إليها ال يوجد ا عوائق قد تعيق عمليات اإلخالء يف حاالت الطوارئ على              

يطة املخترب موضح عليها مواقع تلك املفاتيح والقواطع        أن يتوافر نسخة احتياطية خلر    
 .تكون خارج املبىن للرجوع إليها عند احلاجة

عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو مل تعرف خصائصها جيداً فإن              .٤١
اخلطر قد ال يكون واضحاً فتجنب هذه األخطار وذلك بأن تتعامـل مـع هـذه                

 .يف أذى نفسك أو غريكاملركابت حبرص أكرب كي ال تسبب 
درجة مئوية  ) ٦٠(جيب االنتباه إىل أن احملاليل اليت تكون درجة اشتعاهلا اقل من             .٤٢

أو ماهو قريب منها ميكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفـى وال زال                
 .حيتفظ حبرارة بسيطة

جيب استعمال التسهيالت املعتمدة للتخلص مـن احملاليـل القابلـة لالشـتعال              .٤٣
 .مكانك الوقوف على التفاصيل من املشرف على املختربوبأ
جيب تثبيت أنابيب االختبار واألوعية الزجاجية بأستخدام احلامل املخصص لذلك           .٤٤

 .وجيب عدم األمساك بأي جهاز كبري واأليدي مبتلة
  بدل مواقد اللهب وذلك    ستخدامهاالجيب أن حيتوي املخترب على مواقد كهربائية         .٤٥

 .لتفادي اشتعال السوائل املتطايره والقابلة لالشتعال
جيب التأكد من أن مجيع املواد الكيميائية اليت تستخدم مدون عليهـا تعليمـات               .٤٦

 .ة املناسبة إلطفائهاتوضح خطورا وطرق الوقاية منها وطريقة ختزينها واملاد
إجياد حاويات خمتلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجلية والكيميايئية اخلطرة          .٤٧

 نوع من هذه النفايات مبـا يناسـبة وال          اد املشعة حبيث يتم التخلص من كل      واملو
 .يسبب تلوثاً للبيئة

  
  
  
  



  : متطلبات الوقاية الشخصية):١٤(املادة 
  :تسمم الوقاية من ال:أوالً  

جيب الرجوع إىل دليل املواد السامة واخلطرة للتعرف علـى خمـاطر املـادة               .١
الكيميائية اليت يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل حتت تصرف العاملني            

  .باملخترب
 . التعامل بكميات قليلة من املاد السامة وحسب االحتياججيب .٢
لقناع الـواقي للجهـاز     كالقفازات ، وا  (جيب ارتداء املعدات الوقائية اللزمة       .٣

 ).التنفسي واملعاطف الواقية
 .جيب تطهري املالبس امللوثة أو التخلص منها فوراً .٤
 .جيب وية مكان العمل وية جيدة .٥
كتحليل البـول، والـدم،   (جيب إجراء فحوصات دورية للعاملني باملختربات       .٦

 .وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم) وغريها
  

لوقاية من خماطر املواد األكالة والغازات املضغوطة واملواد الكيميائية املسببة للـسرطان      ا :ثانياً
  .واملواد املشعة واملواد الكيميائية املؤكسدة واملواد املتفجرة واملواد القابلة لالشتعال

جيب احلصول على موافقة من اجلهات ذات االختصاص قبل التعامل مع هذه املواد               
  .لصادرةوحسب األنظمة ا
 :إرشادات التعامل مع الغازات املضغوطة  ) أ(

 .عية الغاز أي حمتويات االسطوانةحتديد نو .١
 .ية والكيميائية للغاز املستخدمئيزيافحتديد اخلواص ال .٢
 .ختزين االسطوانات يف أماكن خاصة وعند درحات حرارة معينة .٣
 . الغاز مباشرة وبدون منظماتتعدم استخدام اسطوانا .٤
عدم القذف باالسطوانات بعضها فوق بعـض أثنـاء التحميـل            .٥

 .والتفريغ
غاز السامة والقابلة لاللتهاب واألكالة بكميات      ختزين اسطوانات ال   .٦

 .قليلة ويف أماكن ذات وية جيدة
 .احكام وضع االسطوانا يف وضع عمودي .٧

  
  



  :التعليمات الوقائية من أخطار املواد القابلة لالشتعال  ) ب(
جيب التعامل مع املواد القابلة لالشتعال حتت شافطات األخبرة ويف           .١

 .مكان متجدد اهلواء
عند التعامل مع هذه املواد جيب إطفاء مجيع مصادر االشتعال ذات            .٢

 .اللهب املكشوف
ء الكمامات الواقية واليت ختص كل نوع مـن املـواد           جيب ارتدا  .٣

 .امللتهبة
 .جيب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع املواد امللتهبة .٤
مينع منعاً باتاً التدخني أو استخدام اللهب املكشوف عند تـسرب            .٥

 .املادة امللتهبة أو عند إنسكاا
اد متفجرة أو سامة أو     جيب عدم نقل املواد القابلة لالشتعال مع مو        .٦

 .مشعة أو مؤكسدة
 .جيب جتنب عطب احلاويات عند التفريغ والتحميل .٧
جيب عدم ختزين املواد القابلة لالشتعال مع املواد املؤكسد وخاصة           .٨

 .املواد الكيميائية اليت تسبب خطر معها
جيب عدم ختزين املواد القابلة لالشتعال حتـت أشـعة الـشمس             .٩

 .املباشرة
القابلة لالشتعال مع األمحاض وخاصـة      ن املواد   جيب عدم ختزي   .١٠

 .األمحاض املعدنية
جيب عند التعامل مع مثل هذه املواد معرفة تفاعالا اخلطرة مع            .١١

 .رفة صفاا الفيزيائيةاملواد الكيميائية االخرى ومع
  : االحتياطات الواجب اتباعها يف حالة نشوب أو اندالع احلريق-ج

جيب أخذ احلذر الالزم ألنه قد يتسبب عن احتـراق           .١
بعض أنواع املواد القابلة لالشتعال إنتشار غازات سامة        

 .ومهيجة
جيب تربيد احلاويات باملاء خوفاً من حدوث انفجارات         .٢

 .لقابلة لالشتعالنتيجة تبخر املواد ا
  .جيب ابعاد احلاويات عن منطقة احلريق .٣

  



  الفصل الرابع
  "شروط السالمة يف مباين املعامل واملختربات"

  
  

  : تصنيف املختربات وحتديد فئاا)١٥(مادة 
طـرة والـسوائل    تنقسم املختربات حسب نوعية وكميات املواد الكيميائيـة واخل            

  :تيةتهبة إىل الفئات اآللوالغازات امل
حيث يسمح فيها بأكرب كمية من السوائل القابلـة         : شديدة اخلطورة ) أ(الفئة   -١

لالشتعال أو االحتراق وهي السوائل اليت يكون هلا نقطة وميض أقل من درجة             
  .أو أقل) م٣٥(حرارة الصفر املئوية ودرجة غليان 

 يسمح فيها بكمية من الـسوائل القابلـة      حيث: متوسطة اخلطورة   ) ب(الفئة   -٢
وهي السوائل اليت هلا نقطة وميض أقل       ) أ(الشتعال أو االحتراق أقل من الفئة       ل

وتشتمل على املواد اليت تشتعل تلقائياً عند درجة احلرارة العاديـة           ) م٢١(من  
 . الصلبة اليت تشتعل بسهوله عند متاسها مع املاء أو اهلواء الرطبواملواد

كميـة مـن الـسوائل القابلـة      ال يسمح فيها بأي  :اخلطورةقليلة  ) ج(الفئة   -٣
 .لالشتعال مطلقاً

داً على كمية   ويتم تصنيف وحدات املخترب أو املعمل إىل هذه الفئات اعتما         
ونوعية وخطورة السوائل املتهبة أو القابلة لالحتراق املستخدمة واملخزنـة          

كما يعتمد تـصنيف وحـدات      .  أوعية عادية أو آمنة أو كبائن ختزين       يف
ه ونظام الوقاية من احلريق املستخدم يف وحدة املختـرب          املخترب على مساحت  

  .واالنشاءات املقاومة للحريق املطلوب تنفيذها فيه
ايضاً ميكن تقليل اخلطورة يف وحدة املخترب بالتقلل من كميـة الـسوائل             
امللتهبة والقابلة لالشتعال وذلك بنقلها إىل غرف التخزين وتأمني الكميات          

ن حتويل وحدة املخترب إىل وحدات خمترب منفـصلة         الكافية لالستخدام وميك  
وذات فئة خطرة أقل وذلك بأستخدام عوازل مقاومة للحريق بني وحدات           

   .املخترب
  : اشتراطات ومواصفات املختربات اليت تستخدم النظائر املشعة-ثالثاً

باالضافة إىل الشروط الواجب توافرها يف املختربات البيولوجية جيـب أن                 
  .يف خمتربات النظائر املشعة الشروط اآلتيةتتوافر 



 .طبقة من الرصاص متنع مرور اإلشعاعجيب أن تكون مناضد العمل ذات  .١
مينـع مـرور    )مسيك(جيب أن تكون األبنية واجلدران من اخلرسانة بعرض          .٢

 .األشعة أو تزود بطبقة من الرصاص
 .جيب أن تزود األبواب بطبقة من الرصاص متنع مرور اإلشعاع .٣
 .توفري ألبسة واقية من اإلشعاع للعاملنيجيب  .٤
 األشعة عـرب  رجيب توفري غرفة خاصة لتخزين املواد املشعة تتميز بعدم مرو       .٥

ن اجلدران من اخلرسانة أوا طبقة من الرصاص متنـع          كوجدارها حبيث ت  
، وكذلك غرفة لتخزين املخلفـات االشـعاعية الـصلبة          مرور االشعاع 

 .باملواصفات نفسها
خزان رصاصي لصرف املخلفات اإلشعاعية الـسائلة حبيـث         جيب توفري    .٦

يصرف إليه وحيفظ ملدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة املشعة           
 .ومن مث تصرف للمجاري

ـ             .٧ ة داملخلفات االشعاعية الصلبة جيب أن ختزن يف املستودع اخلاص ـا مل
 .تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر

واألشـعة  ) U . V(فوق بنفـسجية  األجهزة اليت تستخدم فيها األشعة  .٨
 .األخرى جيب أن يزود املخترب بنظارات خاصة للعاملني على تلك االجهزة

جيب أن يكون العاملون يف تلك املختربات على علم كامـل باألخطـار              .٩
 .والتعامل مع احلوادث احملتملة يف خمتربات النظائر املشعة

 اإلشـعاعي   جيب وضع ملصقات حتذيرية على األبواب توحي بـاخلطر         .١٠
ومنع دخول غري املختصني كما جيب قياس نسبة األشعاع بصورة دوريـة            

 .وأن ال تتعدى النسب املسموح ا
 االختـصاص جيب الرجوع اىل التعليمات الصادرة من اجلهـات ذات           .١١

 .للحماية من أخطار اإلشعاع
  

  : اشتراطات ومواصفات املختربات اليت تستخدم املواد املتفحرة-رابعاً
 :صنيف منطقة العمل يف املخترب إىل قسمنيجيب ت .١

 .حتتوي على خماطر انفجار بعض العبوات اجلاهزة: القسم األول  - أ
حتتوي على تركيزات من املواد  اليت ميكن ان ينتج عنـه            : القسم الثاين   - ب

 .إصابات خطرة أو قاتلة بالنسبة للعاملني يف منطقة العمل يف هذا املخترب



  
 تؤدي إىل تفاعالت طاردة للحـرار مثـل البلمـرة           علهجيب عدم ختزين مواد مفا     .٢

وهلدرجـة ، والتفـاعالت     ) فوق االكسدة (جة، والبريوأكسيد رلنت وا ،واالكسدة
 .ةالعضوية املعدني

ولكـن  . ستعمال أو تركيب مواد يشري تركيبـها الكيميـائي اىل خماطركامنـة           ا .٣
 .خصائصها ليست حمدده

 .ت الضغط العايل يف األجهزةجيب إختاذ االحتياطات الكافية لتاليف تفاعال .٤
 .جيب أن تكون جدران املخترب أو املعمل خرسانية مسلحة .٥
 .جيب أن تكون جدران املخترب أو املعمل قاطعة للنار .٦
 .جيب أن تكون انشاءات املخترب أو املعمل اهلندسية مصممة خصيصاً لذلك .٧
 يف وحدة املخترب أو     يراعى التقليل من كمية املواد القابلة لالنفجار والسوائل امللتهبة         .٨

 .املعمل
 .إستخدام جهاز إستشعار للحريق عايل احلساسية مع نظام غمر املياه .٩
إستخدام جدار امسنيت مسلح أو حواجز من الصلب مقاومة لالنفجـار ملنـاطق              .١٠

 .العمل احلاوية على متفجرات
 .استخدام مراوح تفريغ للغازات الناجتة من االنفجار .١١
 . املتفجرة يف منطقة معزولة وحمميةإجراء التجارب على املواد .١٢

  
  : أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة– )١٧(مادة 

 التنفيذيـة وتعليمـات اجلهـات ذات        ولوائحـه  ب االلتزام بالنظام العام للبيئة    جي    
  .االختصاص

  
  : شروط السالمة املتعلقة بالتركيبات الكهربائية وامليكانيكية– )١٨(مادة 

تتخذ التدابري واالحتياطات الكافية لتاليف أخطار التركيبات الكهربائيـة مبراعـاة شـروط               
  .السالمة اآلتية
جيب أن تكون األجهزة وطرق تسليك وتركيب املعدات الكهربائية يف املختـربات             .١

من النوع والتصميم الذي يوفر احلماية ضد املخاطر الناشئة عن األخبرة والـسوائل             
 .غباروالغازات وال



جيب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء واملفاتيح واملقابض يف مأمن مـن التعـرض               .٢
 .للسوائل املنسكبة أو املتسربة

جيب أن تكون اإلضاءة الثابتة واملقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع              .٣
 .سهلة وآمنة

ا يف كل فترة    العام وأن تتم جتربته   جيب تركيب إضاءة طوارئ يف حالة انقطاع التيار        .٤
 .زمنية للتأكد من صالحيتها

 .ع املعدات الكهربائية واألجزاء املعدنية بشكل نظاميينبغى تأريض مجي .٥
جيب أن يراعى فحص األدوات الكهربائية اجلديدة فحصاً كامالً ويتم اختبارها أوالً             .٦

 .بأول عند بداية وضعها باخلدمة
 .ار ومعزولة ضد األخبرة اخلطرةجيب أن تكون مفاتيح الضوء واملصابيح ضد االنفج .٧
 .جيب أن تركب يف املخترب أو املعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدين .٨
عود بـه إىل    تينبغي تزويد املخترب وأقسامه بنظام وية فعالة تطرد اهلواء إىل أعلى و            .٩

 . النوافذ ثانية
ـ        .١٠ ة جيب أن يتم تصميم وتركيـب سـائر التجهيـزات والتركيبـات الكهربائي

وامليكانيكية مبعرفة اجلهات الفنية املتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن اهليئـة           
 .العربية السعودية للمواصفات واملقاييس

جيب أن تكون مجيع املخارج الكهربائية حتتوي على ثالثة أسالك ويكون السلك             .١١
 .األرضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة

  
  :الطوارئ وسائل النجاة وأبواب )١٩(مادة 

أبواب عادية ـ خمارج طوارئ ـ سـالمل ـ     (جيب توفري وسائل النجاة  -١
لسائر أقسام مناطق العمـل بـاملخترب أو   ) اخل...ممرات ـ  أماكن جتمع  

يف حـاالت   )  على األكثـر   تنيقيدق( متاماً خالل    بإخالئهاملعمل مبا يسمح    
دين علـى    واملتـرد  اً لعدد العاملني  قالطارئ ويتم حتديد عدد املخارج طب     

  .املعمل أو املخترب
يراعى يف املخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكـل             -٢

املوجودين باهلروب من املبىن أو املنطقة اخلطرة إىل اخلراج أو إىل مكان آمن 
حبيث ال تزيد املسافة اليت يقطعها الشخص من أي نقطة من املبىن إىل أقرب              

 .مترا٢٢ًخمرج عن 



 األشخاصكون املمرات خالية من العوائق اليت حتول دون خروج          جيب أن ت   -٣
بسرعة وأن تكون األبواب املركبة ا من النوع ذي القـضيب العرضـي             

 .حبيث يفتح بسهولة وان يبقى مفتوحاً طيلة مدة عمل املخترب أو املعمل
د على أنه   حيف الدور الوا  ) أثنني(جيب أن ال يقل عدد خمارج الطوارئ عن          -٤

يف كل منطقة عمل يف املختـرب       ) أثنني( ال تقل عدد املخارج عن       جيب أن 
 :وذلك يف احلاالت التالية

إذا كانت منطقة العمل يف املخترب أو املعمل حتتوي على مـواد              -أ 
 .متفجرة

) أ(إذا كانت مساحة منطقة العمل يف املخترب أو املعمل من فئة              -ب 
 .قدم مربع) ٥٠٠(تزيد عم 

ل يف املخترب أو املعمل مـن فئـة         إذا كانت مساحة منطقة العم      -ج 
 .قدم مربع) ١٠٠٠(تزيد على ) ج(، ) ب(

 .إذا كانت منطقة العمل جماورة للمخرج الرئيسي  -د 
جيب أن تنظم املخارج  حبيث ال ينتهي أي منها إىل مكان مـسدود وأن                -٥

  .تؤدي مجيع املخارج إىل أماكن جتمع آمنة خارج املبىن
اطق اخلطرة تفتح يف اجتـاه مـسار        جيب أن تكون مجيع أبواب خمارج املن       -٦

 .اخلروج بسهولة من أية نقطة
سم وال يقل عرض بوابـة      )٢٤٠(جيب أن ال يقل ارتفاع ممر املخرج عن          -٧

مة للحريق ملدة سـاعتني     وسم وان تكون جدرانه مقا    )١٠٠(املخرج عن   
 .على األقل وجمهزة بأبواب مانعة للحريق ملدة ال تقل عن ساعتني

د مجيعها بلوحات   واملخارج العادية وخمارج الطوارئ وتز    يراعى التمييز بني     -٨
 .مضيئة واضحة وال يسمح بتركيب ستائر أو مرايا حتجبها عـن األنظـار       

   
تتم إضاءة طرق النجاة من مصدرين للكهرباء أحدمها التيار الرئيسي باملبىن            -٩

واألخر مصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم حبيث يعمل تلقائيـاً           
 .اع التيار الكهربائيعند انقط

جيب محاية طرق النجاة وفقاً ملا تقتضي به مواصـفات اهليئـة العربيـة              - ١٠
السعودية للمواصفات واملقاييس اخلاصة حبماية املباين، وأن تكون أسـقف          

 .وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غري قابلة لالشتعال



  
  : جتهيزات مكافحة احلريق)٢٠(مادة 

ملواجهـة  ) م٣٠(إطفاء حبيث ال تبعد فيما بينها عن        جيب أن توفر بكرات      -١
احلريق عند نشوبه وأن تغطي البكـرة مـساحة ال تقـل عـن              

  ).٢م١٥٠(
جيب أن يشار إىل مواقع دواليب البكرات بـشكل يـسهل اسـتخدامها              -٢

 .الفوري بواسطة لوحات بارزة توضح ذلك
إليهـا  جيب أن تكون البكرات مصممة حبيث ال تترك نقاطاً ميتة ال يصل              -٣

 .املاء
جيب أن يكون الضغط يف اخلرطوم كافياً حبيث ال يؤدي إىل نقص الضغط              -٤

 ).بار (٢سم/ جرام )٢,١(عند الفوهة عن 
لتراً ) ٣٨٠(جيب أن يكون مصدر املاء كافياً لتغذية بكرات اإلطفاء لتأمني            -٥

 .يف الدقيقة
يـق وبطفايـات    رتزود مجيع وحدات املختربات بوسائل احلماية مـن احل         -٦

ومبعدل ) nafslll naep(من البودرة الكيميائية ) ك غ٦(ناسبة سعة م
 .ساحة املختربم من ٢م)١٠٠ (لطفاية لك

يتم تركيب وحتديد مواقع الطفايات املتنقلة حبيث تكون قريبة من املخارج            -٧
ويف متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع املدين يف حتديد عدد وأنواع وأماكن            

 .الطفايات
طفاية يف مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن         جيب أن تكون ال    -٨

 .متراً عن بعضها) ٣٠(تكون حرة من العوائق وال تبعد أكثر من 
 .جيب أن حتمل كل طفاية تعليمات تشغيلها -٩
  .جيب توافق عامل اإلطفاء مع خصائص النريان اليت ميكن أن تندلع - ١٠
أ ، ب   (لفئة   لوحدات املخترب من ا    ةتصمم نظم الرشاشات األوتوماتيكي    - ١١

فيمكن وقايتها ببكـرات خـراطيم   ) ج(أما وحدات املخترب من الفئة  ) 
 . اإلطفاء

 جبميع املختربات ويتصل هذا النظـام بغرفـة         يل اآل اإلنذاريصمم نظام    - ١٢
يث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حـدوث أي         ة أو احلراسة حب   باملراق



 اليدويـة   نـذار اإل أجهـزة    استخدامأخطار وباإلضافة إىل ذلك ميكن      
 .امليكانيكية الكهربائية

 األخرى بدال مـن الرشاشـات       ةتستعمل نظم الطفايات األوتوماتيكي    - ١٣
 .جةاحسب احل

يتم ربط نظم اإلطفاء التلقائية باستخدام رشاشات املياه املـشار إليهـا             - ١٤
 .بنظام اإلنذار اآليل) ١١(بالبند 

 يتم إعدادها من قبـل      تلتزم اجلهة املسئولة عن املخترب بتقدمي دراسة فنية        - ١٥
أحد املكاتب املتخصصة واملرخص هلا بذلك حبيث تتضمن خمططاً كامالً          

، واألخالء املطلوبة للموقع علـى أن       ءواإلطفاملعدات وجتهيزات اإلنذار    
 الرأي واعتمادهـا قبـل      إلبداءتعرض على إدارة الدفاع املدين املختصة       

 .التنفيذ
ـ        - ١٦ سالمة مطابقـة ملواصـفات     جيب أن تكون سائر األنظمة ومعدات ال

 . واملقاييس املعتمدة من اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس
  

  : خطة الطوارئ)٢١(مادة 
  : على مدير املخترب التعاون مع مسئول السالمة يف إعداد خطة طوارئ تتناول ما يلي:أوالً  

  .إبالغ الدفاع املدين والسلطات املختصة عن احلريق بشكل سريع -١
 .حتديد إجراءات التنظيم اخلاصة باملخترب -٢
حتديد طرق التدخل وتنفيذ خطة اإلخالء دف تأمني سالمة املـوظفني            -٣

 .والدارسني عند وقوع حادث أو انفجار
 .بة للحوادث وحتقيق أفضل مستوى للسالمة باحلد من العوامل املس -٤
 .احلد من خسائر احلريق بالنسبة لألشخاص واملمتلكات -٥
: ن اخلطة السيطرة على األوضاع اخلطرة للحريـق مثـل         جيب أن تتضم   -٦

 . األخبرة السامة والتلوثانطالق
 .اإلبالغ عن احلوادث فور وقوعها وجيب تسجيلها  يف سجل السالمة -٧
إجراء تقييم خلدمات السالمة يف فترات توقف النشاط للوقـوف علـى        -٨

 .ات ومعاجلتهاظالسلبيات واملالح
 .حتديد نقاط وأماكن التجمع -٩
  .ييم احلاالت واإلصابات يف العاملني وتقدمي اإلسعافات األولية هلمتق - ١٠



  
  : مضمون اخلطة:ثانياً

توي اخلطة على مجيع الوثائق واملعلومات الضرورية مـن أجـل           جيب أن حت   -١
  . احلوادث املفاجئة وسائر االحتماالتةومواجهالتحكم 

طفـاء  جيب أن تتضمن اخلطة حصراً كامالً ملعدات ووسـائل الـسالمة واإل            -٢
واإلنقاذ واإلسعاف بكل خمترب، وكذلك املخططات التفـصيلية الـيت تـبني            

 السالمة وفريق السالمة من العاملني ومواعيـد        مسئويلكنها وبيان بأمساء    اأم
 . منهملوجودهم والواجبات واملهام املناطة لك

جيب تصميم لوحات واضحة تعلق يف أماكن بارزة وتتـضمن االجـراءات             -٣
أرقام هواتف خـدمات    :  فور وقوع احلادث، كما يدون ا        الواجب اختاذها 

وكافـة اجلهـات ذات   ) كالدفاع املدين ـ اإلسعاف ـ الشرطة  (الطوارئ 
 .العالقة

جيب أن يقوم مسؤول السالمة بتعديل اخلطة إذا تكشفت أي ثغرات حتـول              -٤
 .دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء متارين التدخل

 .لدفاع املدين بعد تصديقهم عليهاإيداع صورة من اخلطة لدى ا -٥
  
  : تنفيذ اخلطة:ثالثاً

  :لدى تنفيذ اخلطة يراعى مايلي  
 .حتدد النقاط احلساسة واخلطرة .١
 .حتديد موضع أخطار احلريق واالنفجار وإنتشار النار .٢
 .تسرب ، تسمم ، تفاعالت كيماوية خطرة: حصر األوضاع الطارئة مثل  .٣
 .تقرير مدى خطورة نتائج احلريق .٤
 .ديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل احلد من اخلسائرحت .٥
 .تسجيل إجراءات املكافحة واملعلومات اخلاصة بالتشغيل وعمل األجهزة .٦
اخل والوقوف  .. .واملراقبة والصيانة، بالتشغيل،التعرف على أراء األشخاص املعنيني       .٧

 .على مقترحام بشأن اخلطة
  
  
  



  : التدريب على اخلطة:رابعاً 
يب مجيع العاملني باملخترب أو املعمل طبقاً ملا هو موضح بالفصل الثاين مـادة              جيب تدر  -١

)٦.(  
على تنفيذ خطة الطـوارئ     ) ثالثة شهور (كما جيب أن يتم عمل جتارب دورية لكل          -٢

للتحقق من مالئمتها ومن سالمة تصرفات العاملني وصالحية معـدات وجتهيـزات            
 وجدت، ليكون العاملون علـى درايـة   السالمة وتقييم التجربة وتصحيح األخطاء إن   

 .كافية عند مواجهة أي طارئ
  

  :واجبات فريق السالمة عند وقوع حادث باملخترب) : ٢٢(مادة 
 :اإلبطال -١

أن يقوم بإبطال السبب غري العادي الذي مت اكتشافه مع إيقاف العمل متاماً بـاملخترب               
  :وتنفيذ اآليت

 واستدعاء الدفاع املدين، وخدمات     أن يعمل مباشرة وفوراً على إطالق اإلنذار        -أ 
 .الطوارئ واملختصني

فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد املواد املشتعلة أو اخلطرة            -ب 
 .صر احلريق يف أضيق نطاقحوالعمل على 

 .القيام بإخالء األشخاص خارج املخترب أو املعمل -ج 
 .إتباع طرق النجاة وخمارج الطوارئ  -د 
املدين وخدمات الطوارئ إىل أمـاكن اخلطـر وتقـدمي          إرشاد فرق الدفاع      -ه 

 .املعلومات الالزمة هلم للسيطرة على احلادث
  

  :ف النار مبا يليايقوم فريق السالمة عند اكتش: املكافحة -٢
 .تطبيق تعليمات السالمة املتدرب عليها سابقاً  -أ 
ت مكافحة احلريق بوسائل اإلطفاء األولية املوجودة باملوقع بانتظار التعزيـزا          -ب 

 .الداخلية واخلارجية
ة مكان احلريق بعد عملية االطفاء حىت يتم التأكـد مـن            باالستمرار يف مراق   -ج 

 .ة االشتعال مرة أخرىدإمخاده هنائياً ومن عدم وجود احتماالت لعو
  
  



  :احليلولة دون انتشار احلريق -٣
ادي تطور احلريـق إىل كارثـة       ف لت روريةضاليتخذ فريق السالمة سائرالتدابري     

  : االجراءات التاليةويتخذ
إغالق األبواب والنوافذ مبكان احلريق بعد التأكد من إخالء املكان من مجيـع               -أ 

 .األشخاص
 .العمل على إبطال عمل املصاعد ومصاعد احلمولة  -ب 
إخالء املواد املشتعلة أو املتفجرة أو تربيدها حال وجودها إذا مل يتمكن الفريق              -ج 

 .من إخالئها
  

  :اذ الكهربائي يلزم اختاذ اإلجراءات األتيةيف حالة التدخل يف اإلنق
يفصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السالمة املدربني على ذلك مع مراعـاة             -١

  .سرعة إشعار املختصني بالصيانة الكهربائية
 بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صـعباً أو            ةختليص الضحي  -٢

 .مستحيالً بواسطة عصا معزولة
سعافات األولية كالتنفس االصطناعي وإنعـاش القلـب للـشخص          عمل اإل  -٣

 .املصاب
 .تستخدم الطفايات املالئمة مثل ثاين أكسيد الكربون -٤
 .جيب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من املناطق اخلطرة -٥

  
  :تصنيف احلرائق باملعامل واملختربات وطرق التعامل معها

  .بالنسبة حلرائق املواد الكيمائية -١
ستخدم مادة اإلطفاء املناسبة لكل مادة وفقاً لدليل املواد اخلطرة ، وطبقـاً             ت

للتعليمات املدونة على عبوات هذه املواد ، مع مراعاة التقيد الكامل بعـدم             
قبول أي عبوات كيميائية إال إذا كان موضحاً عليها املعلومات املتعلقة بإسم            

  .مها عند حدوث حريق اإلطفاء الواجب إستخداةليوسوخصائص املادة و
بالنسبة للمواد واملنقوالت األخرى يتم استخدامها مادة اإلطفـاء املناسـبة            -٢

  :حسب نوع احلريق وفقاً للجدول التايل
  
  



  مادة اإلطفاء  نوع احلريق مسلسل
االخـشاب  : احتراق مواد صلبة مثل       ١

  والورق والتنب واألعالف
  يستخدم املاء

عال حرائق الـسوائل القابلـة لالشـت        ٢
  كالبرتين والديزل

تستخدم اجهزة الرغوة وثاين أكسيد الكربـون       
  .وأجهزة البودرة الكيماوية اجلافة

تستخدم طفايات ثاين أكسيد الكربون والبودرة        حريق ناتج عن التماس كهربائي  ٣
اجلافة ـ ويتم فصل التيار الكهربائي مع جتنـب   
استخدام املاء أو الرغوة ألن كالمها موصل جيد        

كهرباء بعد التأكد متاماً مـن فـصل التيـار          لل
نتقلت إليهـا   االكهربائي ميكن إمخاد املواد اليت      
  .النريان حسب نوعها وفقاً للجدول

حريق ناتج عـن احتـراق املعـادن          ٤
كالصوديوم والليثيـوم واملاغنيـسيوم     

  .وماشابه ذلك

تستخدم أجهزة بودرة جافة غري قابلة للتفاعـل        
  )خمصصة للمعادن(

  
  

  
 

  
  


