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تنبيه هام:
�إن امل ��ادة -املعلومات  -التي يحتويها ه ��ذا الدليل مت جمعها من مراجع علمية حمكمة ،و�أنظمة
ولوائح مقرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية وجهات عاملية مرموقة
متثل �أف�ضل املرجعيات يف هذا املجال ،و�إن الهدف من �إ�صدار هذا الدليل �أن يكون نقطة بداية
لتحقي ��ق �أعلى معايري ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف بيئ ��ة العمل  ،وال يه ��دف �إىل حتديد �أدنى
املعايري القانونية� ،إمنا لتوفري املعلومات الأ�سا�سية الأولية ملنع احلوادث.
لذل ��ك ال ميكن االفرتا�ض ب�أن جميع التحذيرات الأ�سا�س ��ية والإجراءات االحتياطية مت �ش ��ملها
يف هذا الدليل ،و�أنه يجب على م�س ��تخدميه �أن ي�ستعينوا مبراجع علمية �أو ا�ست�شارة جهات ذات
اخت�صا�ص قبل البدء ب�أي برامج جديدة ملنع وقوع احلوادث.
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 1-1املقدمة.
 2-1ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل.

 3-1قيادة و�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
يف بيئة العمل.

 4-1ن�صائح لتعزيز ثقافة ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف بيئة العمل.

1-111املقدمة:
�إن جامعة املجمعة وهي تنطلق يف �أفق ٢٠٢٠م والذي يتوائم مع خطة التحول لبالدنا الغالية،
ت�ض ��ع �أحد �أهم �أولوياتها احلفاظ على �س�ل�امة و�صحة العن�صر الب�ش ��ري بها باختالف فئاتهم
(�أع�ضاء هيئة التدري�س وموظفني وطالب وزوار) ،وحتقيق بيئة عمل �آمنة داعمة للتميز ،لذلك
تبنت اجلامعة نظام �إدارة لل�سالمة وال�صحة املهنية فعال ،يحقق التقيد بالتنظيمات املقرة من
اجلهات ذات االخت�صا�ص واال�ستفادة من التجارب العاملية يف هذا املجال ،وباالعتماد على ذلك
�أطلق ��ت اجلامعة خطة عملية حتقق التطوير املتوازي لتطبيق �أعلى معايري ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهنية داخل مرافقها والتي ترتكز على تبني مفهوم ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية م�سئولية �شاملة
يقع على كل فرد من من�س ��وبي اجلامعة �أو زائريها م�س ��ئوليات حمددة حتقق الأهداف املن�شودة
للحد من م�ص ��ادر اخلطر ،ومنع وقوع احلوادث باختالف م�س ��توياتها .وذلك لتحقيق التميز يف
ت�أدية دورها يف تطبيق �أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية يف البيئة اجلامعية.
وي�أت ��ي حر� ��ص اجلامعة على ن�ش ��ر ثقافة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف جمتمعه ��ا بتعزيز
ال�س ��لوكيات والعادات الأ�سا�س ��ية االحرتازية ،لتكون ال�س�ل�امة جز ًء ال يتجز�أ من كل الأن�ش ��طة
والعمليات التي تتم داخل مرافقها ،من اعتبارات �أخالقية ومهنية وعملية بغ�ض النظر عن كونها
متطلبات تنظيمية وقانونية بالأ�سا�س ،وحيث ميكن تفادي �أغلب احلوادث عرب اتخاذ اجراءات
احرتازية �سليمة وا�ستخدام و�سائل وقاية �شخ�صية منا�سبة تدعمها ممار�سات مالئمة للتفتي�ش
و�إعداد التقارير ،وتر�ش ��دها �سيا�سة ال�سالمة وال�ص ��حة املهنية للجامعة و�إجراءات نظام �إدارة
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية .وكجزء من هذه الثقافة يجب على جميع من�س ��وبي اجلامعة بجميع
فئاته ��م فهم �أهمية احلد من اخطار التعر�ض مل�ص ��ادر اخلطر يف بيئ ��ة العمل ،وكذلك خطورة
التعامل اخلاطئ مع احلوادث والإ�صابات التي حتدث يف بيئة العمل.
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1-111ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:
تعري ��ف ثقافة ال�س�ل�امة يبني �أن ثقافة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية هي االلت ��زام اجلماعي
لإفراد امل�ؤ�س�س ��ة مبختلف فئاتهم وم�س ��توياتهم وب�أن ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية �أولوية ق�صوى
لتحقي ��ق الأهداف ول�ض ��مان حماي ��ة النا�س والبيئة .وحي ��ث �أن الثقافة يف اجلامع ��ة هي نتيجة
لتحقق عدد من العنا�ص ��ر ميكن تف�صيلها يف االجتاهات وال�سلوكيات والقيم واملعتقدات وطرق
�إجناز الأعمال وعدد من اخل�صائ�ص التي يت�شارك فيها الأفراد.
ومبا �أن ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية هي قيمة �إيجابية يف حال حتقيقها يف �أي م�ؤ�س�سة ،فهي
متنع الإ�صابات و تنقذ الأرواح وحت�سن الإنتاجية واملخرجات ،فعند ممار�سة ال�سالمة وال�صحة
املهنية بفعالية واعتبارها قيمة �أ�سا�س ��ية هامة من قبل امل�س� ��ؤولني باختالف م�س ��توياتهم ،ف�إنها
متنح �شعورا بالثقة واالهتمام لكل العاملني يف تلك امل�ؤ�س�سة.
وثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية الرا�سخة بني �أفراد جمتمع بيئة العمل نتيجة النت�شار مفهوم
امل�شاركة والتعاون وو�ضوح القيم والفعالية مما ينتج عنها نظام �إدارة لل�سالمة وال�صحة املهنية
فع ��ال يف بيئ ��ة العمل يحقق تطلعات من�س ��وبي اجلامعة ،ودليل على جناح اخلطط وال�سيا�س ��ات
املعتمدة. .
1 .1التزام القيادة العليا.
ولتحقيق انت�شار
ثقافة ال�سالمة
وال�صحة املهنية
يف بيئة العمل
يجب حتقق
الآتي:
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�2 .2شمولية خطط �إدارة املخاطر.
3 .3و�ضوح املهام وامل�س�ؤوليات.
4 .4الرقابة الذاتية وامل�ؤ�س�سية.
5 .5التطوير امل�ستمر.
6 .6البعد عن العقاب واحلر�ص على التحفيز والإيجابية.
�7 .7سهولة التوا�صل.

ومبعنى �آخر ف�إن
ثقافة ال�سالمة
وال�صحة املهنية
الرا�سخة يف بيئة
العمل هي نتيجة
يل:

1 .1املواق ��ف الإيجابي ��ة يف بيئ ��ة العم ��ل من قب ��ل جميع من�س ��وبي
اجلامعة بجميع فئاتهم مبا فيهم الزوار والعمالء.
2 .2تعاون جميع من�س ��وبي اجلامعة باختالف فئاتهم على معاجلة
�أي ق�صور �أو احلد من م�صادر اخلطر.
3 .3تبني �أهداف لل�سالمة وال�صحة املهنية قابلة للتحقيق والقيا�س.
4 .4و�ضوح ال�سيا�سات والإجراءات ،وتوفر اخلدمات اال�ست�شارية.
5 .5توفري برامج تدريب جلميع من�سوبي اجلامعة.
6 .6و�ضوح امل�س�ؤوليات واملهام جلميع من�سوبي اجلامعة.

�ض ��عف �أداء نظام �إدارة �أي جامعة يف ق�ض ��ايا ال�سالمة وال�صحة املهنية ميكن �أن يكون نتيجة
لع ��دد من العوام ��ل الهيكلية والتنظيمية يف اجلامعة مثل �أن �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س �أو املدراء �أو
امل�ش ��رفني �أو العاملني �أو الطالب لي�س ��وا عل ��ى علم مبهامهم وواجباتهم يف نظام �إدارة ال�س�ل�امة
وال�صحة املهنية .و قد تكمن �أي�ضا يف اجلوانب الثقافية حيث �أن العمل ب�أمان ومنع احلوادث قد ال
ي�شكل قيمة جوهرية يف �أنظمة وعمليات اجلامعة ،مما ي�ؤدي �إىل جو من عدم االمتثال ملمار�سات
الت�ش ��غيل الآمنة ،و�ضعف التوا�صل يف موا�ضيع ال�سالمة وال�ص ��حة املهنية ،وعدم اتخاذ �إجراءات
فعالة ملعاجلة م�شاكل ال�سالمة وال�صحة املهنية.
بالإ�ضافة �إىل �سعي اجلامعة للقيام مب�سئولياتها جتاه التقيد بالأنظمة والت�شريعات ال�صادرة من
اجلهات ذات االخت�صا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية والتي �شملت العديد من اللوائح والتنظيمات
لل�سالمة يف املختربات وغريها من بيئات العمل ،وكذلك �ضوابط التخل�ص ال�صحيح من النفايات
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اخلطرة مبا فيها املخلفات الطبية الناجتة من العمليات والأن�شطة املنفذة بها ،فقد تبنت اجلامعة
تطبيق نظام عاملي لإدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يتمثل يف املوا�صفة القيا�سية (،)OHSAS 18001
لي�س ��اعد على ت�أديتها التزاماتها املختلفة ب�أ�سلوب كف�ؤ وفعال ،ويدعم حتقيق العديد من الأهداف
والتي تتمثل يف:
1 .تقليل �أو منع تعر�ض من�س ��وبي اجلامعة مل�ص ��ادر اخلطر التي تك ��ون �أحد مكونات بيئة
العمل �أو �أي �أفراد �أخرين قد يتعر�ض ��وا ملخاطر ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية املرتبطة
ب�أن�شطة العمل.
2 .2تطبيق وتقييم وحت�سني نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية با�ستمرار.
3 .الت�أكد من توافق نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية مع �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة
املهنية باجلامعة.
وعلى �س ��بيل املثال ف�إن �إحدى ال�شركات التي تعر�ض �أحد من�سوبيها حلادث خطري� ،أظهرت
التحقيقات التي �أجريت بعد وقوع احلادث �أن بع�ض احلوادث الطفيفة �سبقت وقوع هذا احلادث
ومع ذلك مل يتم �إبالغ الإدارة املخت�صة بها ،ومل يتم اتخاذ �أي تدابري للتحكم يف م�صدر اخلطر
ميك ��ن ان متن ��ع �أو حتد م ��ن وقوع احلوادث .من وجه ��ة نظر عملية ميكن الق ��ول �أنه كان هناك
نق�ص يف التوا�صل حول ق�ضايا ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وت�ؤك ��د اجلامع ��ة �أن �أهم عوامل جناح نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة يعتمد على
ال�سلوكيات الوا�ض ��حة للعمل اجلماعي وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،و�أن ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
بيئة العمل لي�ست جمرد م�س�ألة متعلقة باملواد واملعدات ولكن متعلقة �أي�ض ًا بالعمليات وال�سلوكيات
والتعلم الت�شاركي يف ثقافة تقييم اخلطر ،والتخطيط للتجارب ،و�إدراك �أ�سو�أ احلاالت املحتمل
تعر�ض الأفراد لها ،ووفقا لذلك ف�إن املكون الأ�سا�سي لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
بيئة العمل هو تعزيز ال�سلوكيات والعادات الأ�سا�سية االحرتازية لتكون ال�سالمة وال�صحة املهنية
ج ��زء ال يتجز�أ من كل الأن�ش ��طة والعملي ��ات التي تتم يف بيئة العمل .وبه ��ذه الطريقة ف�إن ثقافة
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف بيئة العمل ت�ص ��بح �س ��لوك ًا داخلي ًا ولي�س جمرد توقعات خارجية
ت�ستوجبها القواعد والتنظيمات امل�ؤ�س�سية.
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1-111قيادة و�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:
لتطبيق نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل يتطلب توفري قواعد وا�شرتاطات
�سالمة و�صحة مهنية �إلزامية ،وبرامج تدريب وتوعية وتقييم ورقابة م�ستمرة ،والتزام من�سوبي
اجلامعة امل�ستمر بها ،وتبني من�سوبي اجلامعة ثقافة �سالمة و�صحة مهنية را�سخة متثل عن�صر ًا
حا�س ��م ًا ل�ضمان حتقيق بيئة عمل �آمنة ،و�إن نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية جيد الإعداد
�إذا ما �أُهمل من قبل الإدارة العليا �سيتم التعامل معه ب�شكل متقطع من قبل العاملني.
وكذلك �إن القيادة العليا يف اجلامعة والتي ت�ض ��من تطبيق نظام �إدارة لل�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهني ��ة فعال يتقي ��د به اجلميع وتبني القياديني بجميع فئاتهم له ��ذا النظام هو املفتاح لتحقيق
نظام �إدارة �س�ل�امة و�ص ��حة مهنية ذات كفاءة عالي ��ة ،و�إن القادة و�أع�ض ��اء هيئة التدري�س هم
القدوة لبقية من�سوبي اجلامعة للتقيد با�شرتاطات وقواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية.
ومبا �أن ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية متطلب تنظيمي وت�ش ��ريعي باملق ��ام الأول ،والذي يحتم
�أن تت�سل�س ��ل امل�س� ��ؤوليات والواجبات بكل و�ض ��وح انطالقا من معايل مدير اجلامعة �إىل الوكالء
وانتها ًء بجميع من�س ��وبي اجلامعة .ف�إن امل�س� ��ؤولية املبا�ش ��رة لتطبيق نظام �إدارة �سالمة و�صحة
مهنية يف بيئة العمل تقع على عاتق من�س ��وبي �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية والبيئة من حيث
تو�ض ��يح الإج ��راءات والعملي ��ات املتعلقة ب�أنظمة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة ،وتفعيل عمليات
التقييم امل�ؤ�س�س ��ي ،وتوفري و�س ��ائل توا�صل وخدمات ا�ست�شارية �س ��هلة و�سريعة .وتتمثل م�سئولية
العمل والتقيد با�شرتاطات وقواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية يف تقيد من�سوبي وزائري اجلامعة،
ويتحم ��ل الوكالء والعم ��داء واملدراء و�أع�ض ��اء هيئة التدري�س م�س ��ئولية تعزيز ثقافة ال�س�ل�امة
وال�صحة املهنية لدى العاملني يف �إداراتهم وطالبهم ،وكذلك تعليمهم املهارات الالزمة للتعامل
مع بيئة العمل وما حتتويها من مواد وجتهيزات قد تكون م�صدر خطر على �سالمتهم �أو �صحتهم.
و�إن و�س ��يلة املث ��ال ال�شخ�ص ��ي (القدوة التي يحتذى بها) هي �أف�ض ��ل و�س ��يلة لتعزيز ثقافة
ال�سالمة وال�صحة املهنية لدى �أفراد جمتمع اجلامعة.
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1-111ن�صائح لتعزيز ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل:
1 .اجعل مو�ضوع ال�سالمة وال�صحة املهنية بندا على �أجندة اجتماع كل جمموعة و�ضمن تو�صيف
حمتوى كل مقرر درا�سي �أو حطة بحثية.
2 .قم مبراجعة دورية لنتائج عمليات املراجعة و التدقيق يف بيئة العمل لإجراءات نظام ال�سالمة
وال�صحة املهنية مع املجموعة ب�أكملها.
3 .قم بت�شجيع من�سوبي الإدارة والطالب على االت�صال ب�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة �إذا
كان لديهم �س�ؤال حول الطرق الآمنة للتعامل مع املواد اخلطرة� ،أو طرق التحكم مب�صادر اخلطر.
4 .احلر�ص على �أن يتم كتابة تقرير بجميع احلوادث والوقائع ،حتى تلك التي تبدو ب�سيطة ،بحيث
ميكن التعرف على ال�سبب.
5 .ق ��م مبراجعة الإجراءات التجريبية اجلديدة مع من�س ��وبي الإدارة والطالب ومناق�ش ��ة جميع
املخاوف املتعلقة بال�سالمة وال�صحة املهنية.
6 .ت�أكد من اتباع قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل (على �سبيل املثال ،و�ضع و�سائل
حماية على العني عند الدخول �إىل املختربات).
7 .متييز ومكاف�أة املتقيدين ب�أنظمة وتعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
جدول رقم ( :)1تو�ضيح لعملية بناء ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية بالأمثلة وال�سلوكيات.
املثال

النظام
التهيئة لتطبيق نظام �إدارة ال�سالمة
برامج املكاف�آت والتحفيز
وال�صحة املهنية.
وثيقة �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة
التح�سني امل�ستمر
املهنية والإجراءات.
الإبالغ عن املتطلبات
التقيد با�ستخدام طرق اجناز عمل
املحددة ومراقبتها
�آمنة
حتديد امل�س�ؤوليات والواجبات لكل
امل�ساءلة ودجمها يف تقييم
وظيفة ،يف ال�سالمة وال�صحة
الأداء
املهنية.
قيا�س الأداء.
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عمليات الإبالغ الداخلية.
جمع البيانات وحتليل االجتاهات.

ال�سلوك
�إظهار ممار�سات العمل الآمنة.
امل�شاركة الفعالة يف ق�ضايا ال�سالمة
وال�صحة املهنية.
القيادة من الأ�سفل للأعلى.
االلتزام واال�ستمرارية.

�إعداد التقارير عن م�صادر اخلطر
القيادة الفعالة
املحتملة.
برامج التوعية والتثقيف حتمل م�سئولية ال�سالمة ال�شخ�صية.
عمليات املراجعة والتح�سني.
نهج �إدارة املخاطر

ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل
ُتبني ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية الفعالة يف بيئة العمل من خالل القيادة واالت�صال
والتدريب با�ستخدام الأنظمة والأمثلة وال�سلوكيات
االلتزام بالعمل با�ستخدام الت�شاور وال�شراكة واال�ستفادة من التغذية الراجعة .هي الطريقة
التي يتم بها �إجناز الأعمال
الإداريون والفنيون
والعمال

مدراء الإدارات
وامل�شرفني

الإدارة العليا

•احلر� ��ص دائم� � ًا عل ��ى التقي ��د
با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف بيئة العمل.
•االلت ��زام بالإب�ل�اغ ع ��ن �أي
مالحظ ��ات مت� ��س ال�س�ل�امة
وال�صحة املهنية.
•العم ��ل م ��ع الإدارة يف حتدي ��د
م�ش ��اكل ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهنية يف بيئ ��ة العمل واقرتاح
احللول.
•الأخذ بزم ��ام املبادرة لتحقيق
بيئة عمل �آمنة.

•�ض ��مان ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهني ��ة �أحد ركائ ��ز التخطيط
للأعمال.
•�إظه ��ار التزام ��ك بال�س�ل�امة
وال�ص ��حة املهني ��ة م ��ن
خ�ل�ال التقي ��د بالإج ��راءات
والتوجيهات.
•�إدارة املخاط ��ر م ��ن خ�ل�ال
التقي ��د بنظ ��ام �إدارة �س�ل�امة
و�صحة مهنية فعال.
•حتديد م�صادر اخلطر واتخاذ
�إجراءات احرتازية ا�ستباقية.

•يقيم ��ون مالءم ��ة املراف ��ق
وال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة
بق ��در الإنتاجي ��ة والنتائ ��ج
املالية.
•احلر� ��ص عل ��ى و�ض ��وح
امل�س� ��ؤوليات وامله ��ام يف نظ ��ام
�إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهنية.
•التوا�ص ��ل الفع ��ال وامل�س ��تمر
ملخ ��اوف العامل�ي�ن جت ��اه
ال�سالمة وال�صحة املهنية.

يحتاجون �إىل:
•فهم املهام وامل�س�ؤوليات يف نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
•املبادرة �إىل حت�سني م�ستوى ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل من قبل جميع م�ستويات من�سوبي املنظمة.
•االلتزام بن�شر ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل ،و�أن تكون جزء من ت�أدية �أعمالنا اليومية.
•�أن تـكـون هـذه طـريـقـتـنـا يف تـ�أديـة �أعـمـالـنـا بـا�سـتـمـرار.
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الفصل الثاني

نظام إدارة السالمة والصحة
المهنية في بيئة العمل

الفهر�س
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٣٧

 1-4املقدمة

 2-2نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 1-2-2املبادئ
 2-2-2املهــام
� 3-2-2سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية
 4-2-2الأهداف
 5-2-2املمار�سات
 6-2-2امل�س�ؤولية وامل�ساءلة
 7-2-2قيا�س الأداء و�إدارة التغيري
� 8-2-2إجراءات الإدارة العليا لدعم التح�سني امل�ستمر
	9-2-2امل�شرتيات
 10-2-2التعاقد
 11-2-2املراقبة ال�صحية
� 12-2-2إمكانية الو�صول لذوي االحتياجات اخلا�صة
 13-2-2قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات
 14-2-2الإجراءات العامة للتعامل مع املواد اخلطرة
� 15-2-2آلية احلد من التعر�ض الروتيني للمواد اخلطرة
 16-2-2توزيع الأجهزة والتجهيزات داخل املخترب
 17-2-2نقل املواد اخلطرة
 18-2-2تخزين املواد الكيميائية
 19-2-2ا�ستخدام و�صيانة املعدات والأدوات الزجاجية
 20-2-2اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ

 1-2املقدمة:
حتر�ص جامعة املجمعة على التقيد بتحقيق معايري عالية لإدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
بيئة العمل ،كما تفعل يف اجلوانب الرئي�س ��ية الأخرى من �أن�ش ��طتها ،لإميانها ب�أن املعايري العالية
ل�ض ��مان بيئة عمل �آمنة تتطلب نهج ًا منظم ًا لتحديد الأخطار وتقييم ومراقبة املخاطر املرتبطة
بالعم ��ل ،واتخ ��اذ �إجراءات ا�س ��تباقية ووقائية ذات كفاءة عالية ،لذلك ن�س ��عى يف هذا الف�ص ��ل
لتح�س�ي�ن �أداء نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف بيئة العمل وتدعيم مفهوم التكامل بني
اجلهات املختلفة داخل اجلامعة �أو خارجها.
وحي ��ث �إن العدي ��د م ��ن ممي ��زات نظ ��ام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية الفع ��ال مطابقة
للممار�س ��ات الإدارية التي ينادي بها دعاة �ض ��مان اجلودة والتميز يف العمل ،وبذلك يتم التحكم
يف خماطر ال�ص ��حة وال�س�ل�امة بطريقة منهجية فاعلة .وملا تتميز به بيئة العمل يف اجلامعة من
تع ��دد مكوناتها واختالف م�ص ��ادر اخلط ��ر بها ملا حتتويه من مواد وجتهي ��زات تختلف يف درجة
املخاطر الناجتة من ا�ستخدامها يف العمليات املختلفة �أو اخلطورة الناجتة من طبيعة هذه املواد
والتجهيزات ،مما ُيظهر �ض ��رورة تبني نظام �إدارة �س�ل�امة و�ص ��حة مهنية يقلل �أو مينع التعر�ض
مل�ص ��ادر اخلطر التي ت�ص ��يب طاقم العم ��ل �أو �أي �أفراد �آخرين قد يتعر�ض ��وا لها ،ويدعم تنفيذ
عمليات تقييم وحت�سني نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية با�ستمرار ،والت�أكد من �أنها متوافقة
مع �سيا�س ��ة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية املعتمدة يف اجلامعة  ،ول�ض ��مان جودة هذا النظام فقد
حر�ص ��ت اجلامعة على �إظهار توافق نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية مع املعايري العاملية
املعتم ��دة يف هذا املجال ،لذلك حتر�ص اجلامعة على الإف�ص ��اح عن م ��دى تطبيق املعايري داخل
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مرافقها ،وال�س ��عي للح�ص ��ول على توكيد توافقها مع تطلعات الأط ��راف الأخرى املهتمة ،وتوكيد
دقة ما �أف�صحت عنه من �إجراءات وعمليات وقائية وت�صحيحية من قبل طرف خارجي ،وكذلك
توكيد �أو ت�سجيل نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية من خالل منظمة خارجية.
ولتحقي ��ق ذلك تتجه اجلامعة �إىل تطبيق نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية (OHSAS
 )18001وهو نظام تطبيقي تقييمي لنظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية ي�ساعد امل�ؤ�س�سات
على تلبية التزاماتها املتعلقة بال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية ب�أ�س ��لوب كف�ؤ وفعال ،وميكن اخت�صار
هذا النظام يف �أربعة مراحل رئي�سية تتمثل يف مرحلة التخطيط :وت�شمل تقييم املخاطر وحتديد
الت�شريعات التي ميكن تطبيقها ،ومرحلة التنفيذ والتي يتم بها حتديد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات
والتدريب والتوا�صل والتحكم واال�ستعداد للحاالت الطارئة ،ومرحلة الفح�ص واملراقبة وت�سجيل
املالحظات ومراجعة النظام ،واملرحلة الأخرية تتمثل يف مرحلة التح�سني.
ال�شكل رقم ( :)2دورة اجلودة لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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•�سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية
•ا�سرتاتيجية ال�سالمة وال�صحة املهنية
•�س ��جل خماطر ال�س�ل�امة وال�صحة
املهنية

•جلان ال�سالمة وال�صحة املهنية
•مراجعة التقارير

•خطة عمل ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهنية.
•تقييم املخاطر.

•التقييم اخلارجي
•التقييم الداخلي
•تقارير التحقيق يف احلوادث

  2-2نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية:
يتكون النظام من �سبع مبادئ توجيهية وخم�سة �أهداف رئي�سية كما يبني التف�صيل التايل:
 1-2-2املبادئ:
�إن اجلامعة ب�س ��عيها �إىل حتقيق توافر �أعلى معايري ال�س�ل�امة وال�صحة املهينة يف بيئة العمل
تظهر التزامها بالقيام بواجباتها وم�سئولياتها النظامية والأخالقية ،وتعترب التقيد بنظام �إدارة
لل�سالمة وال�صحة املهنية فعال نهج ًا �سليم ًا للوفاء بواجباتها وم�سئولياتها جتاه حتقيق بيئة عمل
�آمنة ،واعتمدت �س ��بع مبادئ توجيهية ك�أداة عملية لتحقيق حت�س�ي�ن م�ستمر لإداء هذا النظام يف
بيئة العمل ،واملبادئ التوجيهية هي:
1.1م�س�ؤولية الإدارة العليا جتاه ال�سالمة وال�صحة املهنية:
�إن الإدارة العليا م�س� ��ؤولة عن حماية جميع من�سوبيها وزائريها  ،و
ُتعنى بتطبيق �سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،ودعم مهام الرقابة
امل�ستقلة.
2.2الأدوار وامل�س�ؤوليات الوا�ضحة:
الهيكلي ��ة الإداري ��ة الوا�ض ��حة للمه ��ام والواجب ��ات التي ت�ض ��من
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة ،يجب �أن ت�ؤ�س ���س وت�ص ��ان عل ��ى جميع
امل�ستويات التنظيمية داخل اجلامعة واملتعاقدين معها.
3.3الكفاءة تتنا�سب مع امل�سئوليات:
يجب على الأفراد العاملني �أن ميتلكوا اخلربة واملعرفة واملهارات
والقدرات الالزمة للوفاء مب�س�ؤولياتهم.
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4.4موازنة الأولويات:
يت ��م تخ�ص ��ي�ص وتوزيع امل ��وارد ب�ش ��كل فعال ملعاجل ��ة اهتمامات
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية ظاهري ��ا وعمليا .حي ��ث �إن حماية جميع
من�س ��وبي اجلامع ��ة باخت�ل�اف فئاتهم يج ��ب �أن تكون �أولوي ��ة متى ما
خططت للأن�شطة والعمليات وعند تنفيذها.
5.5حتديد معايري وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية:
قب ��ل تنفي ��ذ العم ��ل يج ��ب �أن يت ��م تقيي ��م املخاط ��ر املرتبطة به
وجمموعة معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية وا�شرتاطاتها املتفق عليها
الواجب اتباعها ،بحيث �إنها اذا نفذت ب�ش ��كل �ص ��حيح �س ��وف تعطي
�ض ��مانات كافية ت�ضمن ب�أن جميع من�س ��وبي اجلامعة حمميون من �أي
�آثار �سلبية ب�إذن اهلل.
�6.6ضوابط املخاطر تتنا�سب مع العمل الذي يتم �أداءه:
�إن ال�ض ��وابط الإدارية والهند�س ��ية ملنع وتخفيف املخاطر التي قد
يتعر�ض لها من�سوبوا اجلامعة وزائروها �أو البيئة يجب �أن تتنا�سب مع
العمل الذي يتم �أدا�ؤه واملخاطر املرتبطة به.
7.7تفوي�ض العمليات:
يجب قبل البدء يف �إجراء العمليات مراجعة ال�ش ��روط واملتطلبات
الواج ��ب توافرها يف بيئة العم ��ل واالحرتازات الوقائية التي يلتزم بها
العاملون ،و�أن تكون وا�ضحة ومتفق عليها.
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 2-2-2املهــام:
1 .1حتديدنطاقالعمل:يتمحتديداملهاموالأولويات،وتخ�صي�صاملوارد،ونتائجالعملاملنجز.
2 .2حتليل املخاطر :يتم حتديد وحتليل وت�صنيف املخاطر املرتبطة بالعمل.
3 .3و�ض��ع وتنفي��ذ �ضواب��ط املخاط��ر :االتفاق عل ��ى املعاي�ي�ر واال�ش�ت�راطات املعمول بها
وحتديدها ،وكذلك يتم حتديد �ضوابط منع �أو احلد من م�صادر اخلطر.
4 .4تنفيذ العمل �ضمن �ضوابط :يتم الت�أكد من تطبيق عمليات وا�شرتاطات التجهيز لتنفيذ
العمل وحتديد االحرتازات الواجب اتخاذها ،ومن ثم تنفيذ العمل ب�أمان.
5 .5التغذي��ة الراجع��ة والتح�سني امل�ستم��ر :يتم جمع املالحظ ��ات واملعلومات التي تبني
كفاءة نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية ،و�إتاحة جمال وا�س ��ع للم�ش ��اركة يف عمليات
التح�سني وتخطيط العمل.
� 3-2-2سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية:
�سيا�س ��ة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف اجلامعة تهدف �إىل منع وقوع احلوادث والإ�ص ��ابات
النا�ش ��ئة �أو املرتبطة ببيئة العمل ،عن طريق التقليل من م�ستوى املخاطر الكامنة يف بيئة العمل،
ولذا �أُ�س�س ��ت قواعد و�أنظمة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية حلماية العاملني من ممار�س ��ات العمل
غري الآمنة ،والتعر�ض للمواد اخلطرة .وحيث �إن اتباع وتعزيز التقيد بقواعد ال�س�ل�امة وال�صحة
املهنية با�ستمرار �سوف ي�ساعد على تعزيز م�ستوى ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل .لذلك
حتر�ص اجلامعة على �أن يكون نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة متكام ًال مع نظم الإدارة
الأخرى بها.
التوا�ص ��ل والنقا�ش حول خماطر ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة بني جميع من�س ��وبي اجلامعة
باختالف م�ستوياتهم جزء رئي�س من نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية بها .وتلتزم اجلامعة
ب�أن تكون �سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صحة املهنية موثقة ومتاحة لأ�صحاب امل�صلحة ،ومنا�سبة لطبيعة
ونط ��اق �أخط ��ار بيئ ��ة العمل بها ،وت�ض ��من االلتزام بالتح�س�ي�ن امل�س ��تمر لها ،وااللت ��زام بالتقيد
باملتطلب ��ات الت�ش ��ريعية املحلية والدولية يف ه ��ذا املجال ،واحلر�ص على مراجعتها ب�ش ��كل دوري
للت�أكد من �أنها ما زالت مرتبطة ومنا�سبة لبيئة العمل.
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 4-2-2الأهداف:
ت�س ��عى اجلامعة �إىل احلفاظ على اهداف موثقة لل�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية بالن�س ��بة اىل
كل وظيفة وم�س ��توى داخله ��ا (وتكون الأهداف قابلة للقيا�س كلما امك ��ن ذلك) ،وعند مراجعة
الأهداف حتر�ص اجلامعة على �أن ت�ض ��ع يف اعتبارها املتطلبات الت�ش ��ريعية ،وم�ص ��ادر اخلطر
يف بيئ ��ة العمل ،والبدائ ��ل التكنولوجية والهند�س ��ية امل�س ��تخدمة واملتطلبات املالية والت�ش ��غيلية
و�آراء �أ�ص ��حاب امل�ص ��لحة .و�أن تكون الأهداف متوافقة مع �سيا�س ��ة اجلامعة ومت�ضمنة االلتزام
بالتح�سني امل�ستمر.
�أهداف ال�سالمة
وال�صحة املهنية
الرئي�سية
للجامعة يف بيئة
العمل هي:

1 .1تقليل �أو منع تعر�ض من�س ��وبي اجلامعة مل�ص ��ادر اخلطر التي
تكون �أحد مكونات بيئة العمل� ،أو �أي �أفراد �أخرين قد يتعر�ضوا
ملخاطر ال�سالمة وال�صحة املهنية املرتبطة ب�أن�شطة العمل.
2 .2تطبيق وتقييم وحت�سني نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
( )OHSAS 18001با�ستمرار.
3 .3الت�أك ��د من توافق نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية مع
�سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية باجلامعة ،وتكامله مع نظم
الإدارة الأخرى بها.

 5-2-2املمار�سات:
ال ال تتطل ��ب عمليات �إجناز الأعمال وتنفيذ االن�ش ��طة ب�ش ��كل �آمن امت�ل�اك اخلربة والتقييم
الدقيق للمخاطر املتوقع حدوثها فح�س ��ب ولكنها تتطلب �أي�ض ��ا اختيار ممار�سات العمل املالئمة
لأجل حتجيم املخاطر وتوفري احلماية للأفراد يف بيئة العمل .و�أن بيئة العمل يف اجلامعة حتتوي
على العديد من م�ص ��ادر اخلط ��ر مثل املواد الكيميائية امل�س ��تخدمة يف املخت�ب�رات وامليكروبات
واملواد امل�ش ��عة ،غري �أن هناك حقيقة يجهلها الكثريون ب� ��أن معظم املخاطر املرتبطة بتلك املواد
غري معلومة لدي العديد من من�س ��وبي اجلامعة ،ف�ض�ل�ا عن ذلك ت� ��ؤدي العمليات املختربية �إىل
تكوين العديد من املركبات الكيميائية واملواد جمهولة اخل�صائ�ص وجمهولة اخلطورة.
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لذلك ت�سعى اجلامعة �إىل �إك�ساب من�سوبيها مهارات ومعارف كيفية �إجناز املهام املوكلة لهم
يف ظ ��ل ظ ��روف م�ؤدية �إىل تقليل حجم املخاطر املتوقع حدوثها ب�س ��بب م ��واد جمهولة �أو معلومة
اخل�ص ��ائ�ص وال�صفات ،وتقوم ممار�سات العمل الآمنة على �أربع ركائز رئي�سية .ومن ال�ضروري
االهتمام بكل ركيزة على حدة قبل البدء يف العمل حيث يعد ذلك جزء من نظام �إدارة ال�س�ل�امة
وال�صحة املهنية يف بيئة العمل وهي:
·التخطي��ط امل�ستقبلي� :ض ��رورة حتديد املخاطر املتوقعة الناجمة
عن �إجناز الأعمال قبل ال�شروع بها.
·تقليل فر���ص التعر�ض مل�صادر اخلطر� :ض ��رورة عدم التعر�ض
مل�ص ��ادر اخلطر �أثن ��اء �إجناز الأعمال ،كما يجب ا�س ��تخدام و�س ��ائل
الوقاية ال�شخ�ص ��ية والهند�س ��ية والإدارية املختلفة من �أجل احلد من
التعر�ض مل�صادر اخلطر التي حتتويها مهام وم�س�ؤوليات العمل.
·عدم اال�ستهانة بحجم املخاطر� :ضرورة الو�ضع يف احل�سبان �أن
املخاطر الظاهرة لك ميكن �أن تخفي خماطر �أكرب يف حال تفاعلها �أو
تعر�ضها لأي م�ؤثرات خارجية.
·�ض��رورة اال�ستع��داد للح��وادث :قب ��ل ال�ش ��روع يف �أي عمل يجب
حتدي ��د نوع الإجراء الوقائي املطلوب يف حال ظهور �أي �أخطار .لذلك
يجب و�ض ��ع �أرقام الهواتف التي �سيتم االت�ص ��ال بها عند الطوارئ �أو
عن ��د وقوع احل ��وادث يف موقع ب ��ارز .كما يجب معرف ��ة جميع معدات
ال�س�ل�امة والوقاية ،وموقع �أقرب �أداة �إطفاء حريق ومعرفة ال�شخ�ص
الواجب �إخطاره يف حالة الطوارئ.
 6-2-2امل�س�ؤولية وامل�ساءلة:
�ض ��مان بيئة عمل �آمنة هي م�س�ؤولية م�ش�ت�ركة بني من�سوبي اجلامعة وموظفي �إدارة ال�سالمة
وال�ص ��حة املهنية والبيئة ،والإدارة العليا ،على الرغم من �أن امل�س� ��ؤولية الرئي�س ��ية تقع على عاتق
الأف ��راد الذين يقوم ��ون ب�أداء العمل .وبطبيعة احلال ف�إن القوان�ي�ن والأنظمة والتعليمات املحلية
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والدولية جعلت ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل �شرطا قانونيا و�ضرورة اقت�صادية .وعلى
الرغم من القناعة ب�أهمية ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل ف�إنها لي�ست م�سئولية تطوعية،
بل هي م�سئولية �إلزامية تتطلب حتديد قواعد �سالمة و�صحة مهنية وااللتزام امل�ستمر بها.
�إن منظومة ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية ال�سليمة والفعالة التي حتظى باحرتام اجلميع تتطلب
العمل الت�ش ��اركي والدعم من م�س� ��ؤويل اجلامعة وجميع من�س ��وبيها باختالف فئاتهم .ويجب �أن
تلتزم القيادة العليا باجلامعة تطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة و�ص ��حة مهنية فعال يتقيد به اجلميع،
حيث �إن نظام �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية الفعال �إذا ما �أهمل من قبل الإدارة العليا �سيتم
التعامل معه ب�شكل متقطع من قبل بقية من�سوبي اجلامعة.
لذلك ف�إن اجلامعة حتر�ص على حتديد امل�س� ��ؤوليات وال�ص�ل�احيات يف نظام �إدارة ال�سالمة
وال�ص ��حة املهنية لتحقيق �أهدافها يف بيئة العمل ،وذلك عن طريق �إن�شاء هياكل وعمليات تدقيق
ل�ضمان ما يلي:
1 .1التقيد با�شرتاطات ومعايري ال�سالمة وال�صحة املهنية و�أن تكون من م�س�ؤولية الإدارة
املبا�شرة.
2 .2حتديد وتو�ضيح م�س�ؤوليات الأ�شخا�ص القائمني على حتديد وتقييم ومراقبة املخاطر
يف بيئة العمل ،و�أن تكون وا�ضحة جلميع من�سوبي اجلامعة.
3 .3توفري �إ�شراف ًا فعا ًال عند ال�ضرورة ل�ضمان حماية �سالمة و�صحة العاملني.
4 .4ت�شجيع التعاون واالت�صال بني �أفراد اجلامعة بجميع فئاتهم.
5 .5حتقيق املبادئ التوجيهية لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
6 .6دعم التقيد ب�سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
7 .7دعم حتقيق �أهداف ال�سالمة وال�صحة املهنية.
8 .8توفري املوارد املنا�س ��بة مبا ي�ض ��من قيام امل�س� ��ؤولني عن ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية
مبهامهم وواجباتهم.
9 .9م�شاركة العاملني �أو ممثليهم يف جلان ال�سالمة وال�صحة املهنية.
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2 22222قيا�س الأداء و�إدارة التغيري:
�إن الغر�ض الأ�سا�سي لقيا�س �أداء نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية هو احلكم على فاعلية
تنفيذ عمليات مراقبة م�ص ��ادر اخلطر يف بيئة العمل .فقيا�س الأداء يعطي معلومات عن التقدم
والو�ض ��ع احلايل للإجراءات (اال�س�ت�راتيجية والعمليات والأن�ش ��طة) التي ت�س ��تخدمها اجلامعة
للمراقبة والتحكم يف م�صادر اخلطر التي ت�ضر ب�سالمة و�صحة من�سوبيها ،وي�شمل حتليل وتقييم
املعلومات والبيانات للحكم على النظام الإداري من خالل:
1 .1جمع املعلومات عن كيفية عمل النظام يف �أثناء املمار�سة.
2 .2حتديد الأماكن التي يجب عمل الإجراء الت�صحيحي لها.
3 .3توفري �أ�سا�س ومقرتحات للتح�سني امل�ستمر.
جميع مكونات نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ينبغي ان تراقب وتقيم و ت�صان على نحو
كاف ل�ض ��مان ا�ستمرار الت�ش ��غيل الفعال للنظام ،وينبغي �إعادة النظر يف تقييم ومراقبة م�صادر
اخلطر يف �ض ��وء التعديالت �أو التطورات التقنية والهند�س ��ية والإدارية التي تطر�أ يف بيئة العمل،
وت�س ��تخدم نتائج �أن�ش ��طة التقييم كجزء من عملية التخطيط واملراجعة الإدارية ،لتح�سني الأداء
ومعاجلة الق�صور مع مرور الوقت.
يج ��ب �أن تت ��م جدولة عمليات املراجع ��ة والتدقيق الداخلي ب�ش ��كل دوري فهي التي متكن من
تقييم �أكرث عمق ًا لكل عنا�صر نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وكذلك يجب �أن يكون �ضمن
فريق التدقيق �أ�شخا�ص من ذوي االخت�صا�ص املحايدين .ويجب �أن تعتمد فرق التدقيق الداخلي
اختيار م�ؤ�ش ��رات قيا�س الأداء وفق ًا حلجم وطبيعة ن�ش ��اط اجلامعة و�أهدافها لل�سالمة وال�صحة
املهنية ،و�أن تعتمد نهج الر�ص ��د الن�ش ��ط واملتفاعل ،وال تعتمد فقط على �إح�ص ��اءات الإ�ص ��ابات
والأمرا�ض املهنية واحلوادث املرتبطة ببيئة العمل ،ومن املهم �أن يكون لدى اجلامعة �آلية وا�ضحة
ملتابعة نتائج التدقيق ل�ضمان �أن تتم معاجلة املالحظات ،و اتخاذ �إجراء ت�صحيحي �صحيح ويف
الوقت املنا�سب.
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�2 22222إجراءات الإدارة العليا لدعم التح�سني امل�ستمر :
1 .1حتديد م�س�ؤوليات ومهام من�سوبي اجلامعة بجميع فئاتهم وم�ستوياتهم يف نظام �إدارة
ال�سالمة وال�صحة املهنية ،و�أن تكون الإدارة العليا م�س�ؤولة عن حتقق االلتزام بها.
2 .2و�ض ��ع وتوفري و�س ��ائل التحكم يف م�ص ��ادر اخلطر ،وت�شجيع امل�ش ��اركة من قبل جميع
من�سوبي اجلامعة.
3 .3دعم وت�شجيع املدراء وامل�شرفني لتحديد �أهداف لل�سالمة وال�صحة املهنية لإداراتهم
متوازنة مع �أهدافهم الإنتاجية.
4 .4قيادة التغيري الإيجابي لرفع م�ستوى ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل.
5 .5احلر�ص على الت�شجيع والتحفيز والبعد قدر الإمكان عن املحا�سبة والعقاب.
6 .6توفري و�س ��ائل ات�صال متعددة للعاملني للإبالغ عن احلوادث وخماوفهم ال�صحية يف
بيئة العمل.
7 .7احلر�ص على �أن يكون �أع�ض ��اء ومن�سوبي جلنة ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية والإدارات
ذات العالقة من ذوي الكفاءة واالخت�صا�ص.
8 .8تفعيل نظام فعال لتحديد وتقييم و�إدارة م�صادر اخلطر.
9 .9تبن ��ي نظام للتحقيق يف احلوادث وحتديد م�س ��بباتها ،واحلر�ص على تطويره ب�ش ��كل
م�ستمر.
1010اعتماد �آلية �سهلة ووا�ض ��حة للإبالغ عن احلوادث والإ�صابات ،والت�أكيد على �ضرورة
الإبالغ عنها ،و�إطالع العاملني على التقارير ال�ص ��ادرة م ��ن عمليات االبالغ و�أثارها
الإيجابية على حتقيق بيئة عمل �آمنة و�صحية.
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2 22222امل�شرتيات:
يجب و�ضع وتطبيق �إجراءات ت�ضمن �أن:
�أ	.التقيد با�ش�ت�راطات ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية للجامعة حمدد ًا ومقيم ًا ومدجم ًا يف
موا�صفات ال�شراء والإيجار.
ب .يجب �أن تكون القوانني واللوائح املعتمدة وا�ش�ت�راطات ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية يف
اجلامعة حمددة قبل القيام ب�شراء ال�سلع وتوفري اخلدمات.
ت .يج ��ب �أن تكون الرتتيبات املتخذة لتحقيق التطابق مع اال�ش�ت�راطات قبل ا�س ��تخدام
ال�سلع واملواد املوردة وا�ضحة وحمددة.
22-2222التعاقد:
يجب حتديد ب�ش ��كل وا�ض ��ح ومعلن للأفراد ذوي امل�ص ��لحة ا�ش�ت�راطات ال�س�ل�امة وال�صحة
املهني ��ة� ،أو عل ��ى الأقل ما مياثلها ،وتكون مطبقة على املتعاقدي ��ن وعمالهم ،ويجب �أن تكون هذه
اال�شرتاطات:
1 .1تت�ضمن معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية �إجراءات تقييم واختيار املتعاقدين.
2 .2وجود توا�ص ��ل وتن�سيق فعال وم�ستمر بني امل�ستويات املنا�سبة يف اجلامعة واملتعاقدين
قب ��ل ب ��دء العمل ،وحتدد املتطلب ��ات الت�ش ��ريعية ،و�آلية الإبالغ ع ��ن املخاطر وتدابري
الوقاية منها والتحكم بها.
3 .3تت�ضمن �إجراءات الإبالغ عن الإ�صابات والأمرا�ض املهنية واحلوادث يف بيئة العمل.
4 .4توفري التوعية والتدريب ب�ش� ��أن املخاطر على �س�ل�امة و�صحة العاملني للمتعاقدين �أو
عمالهم قبل البدء بالعمل و�أثناء القيام به� ،إن لزم الأمر.
5 .5يقيم بانتظام �أداء خدمات ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية يف �أن�شطة املتعاقدين يف مكان
العمل.
6 .6ت�ضمن �إتباع املتعاقدين �إجراءات واحرتازات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل.

27

الف�صل الثاين
نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

22-2222املراقبة ال�صحية:
حتر�ص اجلامعة على توفري خدمات رعاية طبية متميزة ملن�سوبيها ،ت�شمل �إجراء مراقبة �صحية
مهنية من قبل كوادر طبية متخ�ص�صة ،وتقييم مدى احلاجة لإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة
للعاملني يف بيئات العمل اخلطرة �أو العاملني الذين تظهر عليهم �أعرا�ض العتالالت �صحية مهنية.
ويف احلاالت التي يتم فيها التحكم مب�ص ��ادر اخلطر با�س ��تخدام و�س ��ائل الوقاية ال�شخ�صية
�أو الإدارية �أو الهند�سية يتم �إجراء فحو�ص للعاملني من قبل طاقم طبي م�ؤهل لتحديد ما يلي:
1 .1كفاءة هذه الو�سائل لظروف بيئة العمل.
�2 .2أية قيود يجب تطبيقها على عملهم.
3 .3برامج التوعية والتدريب الالزمة للعاملني.
4 .4الإج ��راءات الالزم ��ة لتقلي ��ل املخاطر بني املجموع ��ات �س ��ريعة الت�أثر (مثل كبار ال�س ��ن �أو
احلوامل).
�22-2222إمكانية الو�صول لذوي االحتياجات اخلا�صة:
تلتزم اجلامعة ب�أن ثقافة الو�صول ال�شامل للمعاقني يف بيئة العمل هي امتداد منطقي لثقافة
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية الرا�س ��خة بها .لذلك تعتمد اجلامعة دليل الو�ص ��ول ال�ش ��امل لذوي
االحتياجات اخلا�ص ��ة ال�ص ��ادر من مركز امللك �س ��لمان لأبحاث الإعاقة كمرجعية هند�س ��ية يف
الت�صميم الهند�سي ملرافقها وتهيئة بيئة الدرا�سة والعمل ملن�سوبيها.
22-2222قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات
ترتكز �سيا�س ��ة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية على بع�ض القواعد الأ�سا�سية للح�صول على بيئة
خمتربية �آمنة تتمثل يف الآتي:
1.1ل�ضمان �إتاحة امل�ساعدة �إذا لزم الأمر ال تعمل لوحدك يف املخترب.
2.2ل�ضمان �إتاحة امل�ساعدة يف حالة الطوارئ ينبغي على العاملني يف املختربات �أال يحيدوا
عن اجلدول الزمني للأعمال امل�سندة لهم دون �إذن م�سبق من م�شرف املخترب.
3.3عدم تنفيذ التحاليل والتجارب غري امل�صرح بها.
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4.4التخطيط للإجراءات الوقائية املنا�سبة وحتديد مواقع جميع املعدات قبل البدء يف �أي
عملية ،واتباع �إجراءات الت�شغيل املنا�سبة يف جميع الأوقات يف املخترب.
5.5دائما قم بقراءة بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد اخلطرة ( )MSDSقبل ا�ستخدام اي
مادة يف املخترب.
6.6ارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية ( )PPEاملنا�سبة ،يف جميع الأوقات يف املخترب.
7.7اجلميع مبن فيهم الزوار يجب عليهم ارتداء نظارات حماية العني املنا�سبة يف املناطق
التي ت�ستخدم او تخزن فيها املواد اخلطرة.
8.8ارتداء القفازات املنا�سبة عند التعامل مع املواد اخلطرة والتحقق من جميع القفازات
لعدم وجود �أي ثقوب وعيوب قبل اال�ستخدام.
9.9ا�س ��تخدام التهوية املنا�سبة مثل خزائن �شفط الغازات ال�سامة عند التعامل مع املواد
اخلطرة.
1010االت�ص ��ال ب�إدارة ال�سالمة وال�ص ��حة املهنية يف حال وجود ت�سا�ؤالت حول مدى كفاية
�أجهزة ال�سالمة املتوفرة �أو �إجراءات التعامل مع املواد اخلطرة.
1111التعرف على املوقع واال�س ��تخدام ال�س ��ليم ملعدات ال�سالمة (وحدة غ�سل العيون ،د�ش
ال�سالمة ،طفاية احلريق ،الإ�سعافات الأولية ،بطانية احلريق ،مفتاح �إنذار احلريق).
1212احلفاظ على الوعي بالظروف املحيطة ،وكن على علم باملخاطر التي قد ي�شكلها عمل
الآخرين يف املخترب و�أي خماطر �إ�ض ��افية قد تنتج عن االت�ص ��ال بني املواد املختربية
واملواد الكيميائية يف جماالت العمل املختلفة.
1313احلر�ص على �أن يكون الآخرين يف املخترب على علم ب�أي خماطر مرتبطة بعملك.
�1414إعالم امل�شرفني ب�أي ح�سا�سيات او تهيجات لأي مواد.
1515التبلي ��غ و�إعداد التقارير عن الإ�ص ��ابات واحلوادث والوقائع بح�س ��ب الإجراء املعتمد
لذلك.
1616حتم ًال للم�س�ؤولية وتقيد ًا با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية ال ت�سمح للأ�شخا�ص
غري امل�صرح لهم بالدخول للمخترب.
�1717إبالغ م�شرف املخترب �أو �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية عن �أي مالحظات �أو مقرتحات.
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1818التخل�ص ال�سليم من جميع النفايات اخلطرة باختالف ،واتباع الإجراءات التنظيمية
اخلا�صة بذلك.
22-2222الإجراءات العامة للتعامل مع املواد اخلطرة:
·ال�سل��وك ال�شخ�صي� :إن من �أهم �أ�سا�س ��يات ثقافة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية داخل
املختربات التعامل ب�سلوك �شخ�صي جيد داخل املختربات ،حيث يجب على الأفراد داخل
املختربات �أن يكونوا ملمني بحجم املخاطر داخل املختربات و�أن يقدموا منوذجا احرتافيا
يف التعامل مع زمالئهم داخل املخترب.
·تقلي��ل فر�ص التعر�ض للمواد اخلطرة :يجب ا�س ��تخدام و�س ��ائل الوقاية والتحكم
الكافي ��ة لتجنب تعر�ض اجللد والعيون والأماكن احل�سا�س ��ة من اجل�س ��د للمواد اخلطرة
داخل املختربات وكذلك جتنب التعر�ض لها عن طريق اال�ستن�شاق والبلع ،وتتمثل الطرق
املثلى لتحجيم التعر�ض للمواد اخلطرة فيما يلي على التوايل:
1 .1ا�ستبدال املركبات الكيميائية اخلطرة مبركبات �أقل خطورة.
�2 .2أتباع خطوات التحكم الهند�سي.
3 .3املراقبة الإدارية.
4 .4و�سائل الوقاية ال�شخ�صية.
كما ينبغي الرجوع �إىل اخلطوات الوقائية املو�ض ��حة يف دليل �أو�ش ��ا لل�س�ل�امة املهنية
والوقاية من خماطر املواد الكيميائية ،ف�ض�ل�ا عن ذلك قبل ال�ش ��روع يف �إجراء التحاليل
�أو التج ��ارب العلمية يجب مراجعة جميع الإج ��راءات املخربية املقرتحة من �أجل حتديد
املخاطر ال�صحية املتوقعة وكيفية تالفيها.
·خطوات التحكم الهند�سي :يعرف التحكم الهند�سي على �أنه (بع�ض الإجراءات املتبعة
من �أجل التخل�ص �أو حتجيم التعر�ض للمخاطر الكيميائية �أو الفيزيائية �أو امليكروبية من
خالل ا�س ��تخدام �أنواع خمتلفة من الأدوات الهند�س ��ية مثل غرفة �شفط الغازات ال�سامة
و�أنظمة التهوية داخل املختربات والدروع الواقية و�أنظمة الغلق املركزية).
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ودائم ��ا ما ينظر �إىل و�س ��ائل التحكم الهند�س ��ية على �أنها خط الدف ��اع الأول حلماية
العامل�ي�ن يف املختربات م ��ن التعر�ض للأخطار املختلفة ،فعلى �س ��بيل املثال عندما تكون
تهوية املختربات الكيميائية ذات كفاءة عالية ف�س ��تكون و�س ��ائل حماية اجلهاز التنف�س ��ي
ال�شخ�صية التي حتول دون ا�ستن�شاق الأبخرة ال�سامة ذات كفاءة عالية جد ًا.
·جتن��ب �إ�صاب��ات العي��ون� :إن واق ��ي العي ��ون يعت�ب�ر �أمر ًا �ض ��روري ًا جلمي ��ع العاملني
باملختربات وكذلك جلميع الزوار ،و�سوا ًء كانت هناك جتارب جمراه �أم ال فمن ال�ضروري
تواف ��ر واقي العي ��ون يف مداخل املختربات ،ويجب على الباحثني �ض ��رورة تقييم املخاطر
املرتبطة ب�إجراء التجارب املختلفة.
و�إن نظ ��ارات ال�س�ل�امة ذات الواقي اجلانبي توفر احل ��د الأدنى من احلماية املقبولة
لال�س ��تخدام العادي ،ويجب �أن توفر تلك النظارات الأ�سا�س ��ية املعتمدة من جهات ذات
اخت�صا�ص ،احلد الأدنى ل�سمك العد�سات امل�ستخدمة ومتطلبات مقاومة الت�أثري.
وتعد النظارات الواقية من املواد الكيميائية املتطايرة من �أف�ضل النظارات خا�صة عند
�إج ��راء التجارب الكيميائية التي حتتوي على مواد �ش ��ديدة اخلطورة مثل املواد املتفجرة
واملواد التي ينتج عنها مواد �ص ��لبة متطايرة .وعند التعامل مع الأ�ش ��عة الفوق بنف�س ��جية
و�أ�شعة الليزر يجب ا�ستخدام نظارات العيون منا�سبة لهذا اخلطر.
�ضرورة ا�ستخدام و�سائل التحكم الهند�سية عند التعامل مع املواد الكيميائية القابلة
لالنفجار ،فعلى �س ��بيل املثال �إ�ض ��افة �إىل ارتداء النظارات الواقية وواقي الوجه يجب �أن
يت ��م �إجراء تلك التجارب خل ��ف دروع واقية من اللهب �أو يف �أواين زجاجية مغطاة بطبقة
مطاطية.
·ملنع بع�ض احلوادث ال�شائعة يف املختربات يجب:
1 .1حماية اليدين دائما بالقفازات املنا�س ��بة عند َق ْطع �أنابيب الزجاج ،ال حتاول جتفيف
الأدوات الزجاجية عن طريق �إدخال املنا�ش ��ف الورقي ��ة يف �أنبوب الزجاج .دائم ًا قم
بدهن الأدوات الزجاجية باجلل�سرين �أو املاء وال�صابون قبل �إدخال ق�ضبان� ،أنابيب،
�أو املقايي�س يف ال�سدادات.
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2 .2لتقليل فر�ص الإ�صابات الناجمة عن القذائف عند ت�سخني �أنبوب االختبار �أو الأجهزة
الأخرى ،ال تقم بتوجيهه جتاه نف�سك �أو الآخرين.
3 .3ت�أكد من �أن الأوعية الزجاجية قد بردت قبل مل�سها .فالزجاج ال�ساخن يبدو متاما مثل
الزجاج البارد.
4 .4تخفيف الأحما�ض املركزة والقواعد ب�س ��كب احلام�ض �أو القاعدة ببطء على املاء مع
التحريك.
�22-2222آلية احلد من التعر�ض الروتيني للمواد اخلطرة:
الكثري من املواد واملحاليل امل�ستخدمة ب�شكل روتيني يف املختربات ت�شكل خطرا �صحيا كبريا
عند التعامل معها ب�ش ��كل غري �ص ��حيح ،مما يحتم �ض ��رورة تدريب العامل�ي�ن يف املختربات على
معارف ومهارات ت�س ��اعدهم على احلد من املخاطر التي ت�ؤثر على �س�ل�امتهم و�صحتهم و�صحة
زمالئه ��م ،وذلك عن طريق تقلي ��ل التعر�ض للمواد اخلطرة املختلفة يف نوعها ودرجة �س ��ميتها،
والق�ضاء على ممار�سات العمل غري الآمنة يف املخترب.
�إن معايري ( )OSHAاخلا�ص ��ة باملختربات تعرف املادة الكيميائية اخلطرة على �أنها “املادة
التي لها �أدلة �أو داللة �إح�صائية على �أ�سا�س درا�سة واحدة على الأقل �أجريت وفقا للمبادئ العلمية
ال�ص ��حيحة والتي قد حتدث �آثار �ص ��حية �ض ��ارة (حادة �أو مزمنة) للأ�شخا�ص املعر�ضني لها”.
ومن املالحظ �أن هذا التعريف ال يقت�ص ��ر على املواد الكيميائية ال�س ��امة بل ي�شمل املواد امل�سببة
للت� ��آكل والقابلة لالنفجار ،و�أي مواد خطرة �أخ ��رى ،وتتعدد طرق التعر�ض للمواد اخلطرة والتي
ميكن ح�صرها يف الآتي :مالم�سة اجللد والعينني ،واال�ستن�شاق ،واالبتالع ،واحلقن.
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ُيع ��رف التعر�ض ال�ش ��ديد على �أنه فرتات ق�ص�ي�رة م ��ن التعر�ض لرتكيزات عالي ��ة من املواد
اخلط ��رة يف بيئة العمل ،بينما يعرف التعر�ض املزمن على �أنه التعر�ض امل�س ��تمر على مدى فرتة
طويلة من الوقت لرتكيزات منخف�ضة من املواد اخلطرة يف بيئة العمل� ،إن التعر�ض املفرط للمواد
الكيميائية �سواء نتيجة لفرتة واحدة �أو على املدى الطويل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �آثار �صحية �ضارة،
وه ��ذه الآثار ميكن ت�ص ��نيفها ب�ي�ن حادة �أو مزمنة ،والآثار ال�ص ��حية احلادة تظهر ب�س ��رعة بعد
تعر�ض واحد فقط والأعرا�ض قد ت�شمل الطفح اجللدي ،والدوار ،وال�سعال ،واحلروق� .أما الآثار
ال�صحية املزمنة قد ت�ستغرق �شهورا �أو �سنوات قبل �أن يتم ت�شخي�صها ،و�أعرا�ض الآثار ال�صحية
املزمنة قد ت�شمل �آالم املفا�صل ،اال�ضطرابات الع�صبية ،والأورام.

وجتهي ��ز بيئة املخترب مبجموعة من اال�ش�ت�راطات حلماية العامل�ي�ن يف املخترب من املخاطر
املذكورة �أعاله ،مثل اال�شرتاطات الهند�سية (خزائن �شفط الأبخرة املختربية وخمارج الطوارئ)،
وال�ضوابط الإدارية مثل (قواعد ال�سالمة وا�شرتاطات التخل�ص من النفايات اخلطرة و�إجراءات
الت�ش ��غيل املوح ��دة) وو�س ��ائل الوقاي ��ة ال�شخ�ص ��ية (( )PPEمثل القف ��ازات ،ومعط ��ف املخترب،
والنظ ��ارات الواقية من الرذاذ الكيميائ ��ي) ،جميعها تهدف �إىل احلد من الأخطار الناجمة عن
خماطر بيئة املختربات.
22-2222توزيع الأجهزة والتجهيزات داخل املخترب:
هناك عالقة �إيجابية بني التنظيم داخل املخترب وم�ستوى ال�سالمة املتحقق بداخله ،حيث �أن
املخترب الغري منظم يعوق العاملني يف حال حدوث الطوارئ ،ويرفع ن�سبة احتمالية وقوع احلوادث
مثل التعرث .لذلك من ال�ضروري تطبيق قواعد التنظيم التالية:
·�ض ��رورة �إزالة جميع الأ�ش ��ياء التي قد تعوق الو�ص ��ول �إىل نقاط اخلروج وكذلك �إىل
معدات الطوارئ مثل طفايات احلريق ومر�شات ال�سالمة ،كما يجب اخل�ضوع لقوانني
مكافحة احلريق املحلية اخلا�صة مبخارج الطوارئ واللوحات الكهربائية.
·�ضرورة تخزين الأغرا�ض ال�شخ�صية يف الأماكن املنا�سبة.
·يحظر ا�س ��تخدام الأر�ضيات وامل�ص ��اعد والردهات كمناطق للتخزين ملا يف ذلك من
خطورة يف احلاالت الطارئة.
·�ضرورة االحتفاظ بالدواليب واخلزائن مغلقة يف حال عدم ا�ستخدامها.
·يجب و�ضع مل�ص ��قات على جميع املواد اخلطرة امل�ستخدمة ب�صورة �صحيحة ومرتبة
ووا�ضحة.
·�ض ��رورة و�ض ��ع مل�ص ��قات على الأدوات املنقولة التي حتوي املواد اخلط ��رة ،على �أن
تو�ض ��ح تلك املل�ص ��قات اال�س ��م الكامل للمادة وا�س ��م امل�ص ��نع ودرجة اخلطورة و�أي
حتذيرات �أخرى.
·�ض ��رورة تخزي ��ن امل ��واد اخلطرة بطريق ��ة �ص ��حيحة على �أن تك ��ون ب�ص ��ورة مرتبة
ووا�ض ��حة ،كما يجب و�ضع املل�ص ��قات يف الواجهة كي تكون مرئية للجميع ،ويجب �أن
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تكون احلاويات نظيفة وخالية من الأتربة ،ويحظر تخزين �أي من املواد اخلطرة على
�أر�ضية املخترب.
·�ضرورة حفظ احلاويات يف حالة مغلقة عندما تكون غري م�ستخدمة.
·�ضرورة �أن ال يخزن الغاز امل�ضغوط داخل املختربات ،ويخ�ص�ص مكان منا�سب ح�سب
اال�شرتاطات اخلا�صة ملثل هذا الغر�ض.
·�ضرورة ت�أمني جميع منافذ املياه والهواء والو�صالت الكهربائية.
·�ضرورة �إعادة جميع املواد واملعدات �إىل �أماكن تخزينها املخ�ص�صة عقب ا�ستخدامها
بنهاية العمل.
·�ضرورة تقلي�ص فر�ص ا�صطدام احلاويات ب�أر�ضية املعمل ،كما يجب و�ضع الزجاجات
والعبوات و ما مياثل ذلك على بعد  2بو�صة على الأقل من حافة الطاوالت.
·�ضرورة احلفاظ على بيئة عمل نظيفة مبا يف ذلك الأر�ضيات ،كما يجب التخل�ص من
جميع ال�س ��وائل من على الأر�ض ��ية على نحو كبري من ال�سرعة ،ف�ضال عن ذلك يجب
التخل� ��ص من البقايا املرتاكم ��ة لأي مادة ،نظرا ملا ميكن �أن تت�س ��بب فيه من �أخطار
على اجلهاز التنف�سي .كما يحظر ا�ستخدام التنظيف بالتجفيف من �أجل جتنب تكون
الهباء اجلوي .ويجب التخل�ص من الزجاج املك�س ��ور واملواد الكيميائية امل�س ��كوبة و�أي
بقايا من على �أر�ضية املخترب ح�سب الطرق املعتمدة من اجلهات ذات االخت�صا�ص.
·�ض ��رورة عدم �سد فتحات ال�ص ��رف ال�ص ��حي من �أجل جتنب حدوث طفو املياه على
�سطح املخترب ،وخروج الروائح.
·كما يجب و�ض ��ع قطعة م ��ن املطاط يف ق ��اع الأدوات الزجاجية لتجنب ك�س ��رها حال
�سقوطها.
·يحظر ت ��رك الأدوات الزجاجية مت�س ��خة داخ ��ل املخترب حيث يجب غ�س ��لها بعناية،
كما يج ��ب تخزين الأدوات الزجاجية بحر�ص �ش ��ديد ،ويجب التخل� ��ص من الأدوات
الزجاجية التي حتتوي على ك�سور �أو �شروخ على وجه ال�سرعة.
·�ض ��رورة التخل�ص م ��ن جميع النفايات اخلطرة ب�ص ��ورة �ص ��حيحة ووفق ��ا للأنظمة
واللوائح اخلا�صة بذلك.
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·�ض ��رورة التخل�ص من �ش ��ظايا الزجاج املك�س ��ور ،على �أن يتم و�ض ��عها داخل حاويات
خا�صة لذلك الغر�ض ،كما يجب التعامل مع الزجاج املك�سور الذي كان يحوي بداخله
مواد خطرة على �أنه مادة خطرة.
·�ض ��رورة التخل� ��ص من الأدوات احل ��ادة مثل الإبر و�ش ��فرات الأموا� ��س يف احلاويات
اخلا�صة بذلك الغر�ض.
22-2222نقل املواد اخلطرة:
عند نقل املواد اخلطرة خارج املخترب �أو بني غرف التخزين واملخترب يجب ا�ستخدام حاويات
ثانوي ��ة مقاومة للك�س ��ر .ت�ص ��نع احلاويات الثانوية املقاومة للك�س ��ر من املط ��اط �أو املعدن �أو من
البال�ستيك كما حتتوي على مقاب�ض حاملة كافية حلمل احلاويات يف حال حدوث الك�سر .كذلك
ميكن ا�ستخدام احلقائب البال�ستكية حمكمة الإغالق يف حال نقل الكميات القليلة.
ف�ض�ل�ا عن ذلك عند نقل اال�س ��طوانات التي حتتوي على الغازات امل�ض ��غوطة فيجب توثيقها
ب�شكل جيد يف العربات اخلا�صة بنقل الأ�سطوانات كما يجب تغطية �صمام الغاز بغطاء حمكم.
22-2222تخزين املواد الكيميائية:
�ض ��رورة جتنب تكدي�س املواد الكيميائية يف مكان واحد ،حيث يجب تخزين احلد الأدنى من
املواد الكيميائية والذي يكفي بالكاد لإجناز العمل اليومي ،كما يجب و�ض ��ع املل�ص ��قات اخلا�صة
ببيانات املواد الكيميائية على جميع احلاويات ب�ص ��ورة �ص ��حيحة ووا�ضحة ،كما يجب ان حتتوي
املل�ص ��قات على معلومات عن �أية �أخطار خا�ص ��ة بعينها ،ف�ضال عن ذلك يجب تدوين تاريخ فتح
احلاويات التي حتتوي على مواد خطرة ،على املل�صق.
علي ��ك االحتفاظ بكميات قليلة من املواد القابلة لال�ش ��تعال يف م ��كان �إجراء التجارب ،حيث
يج ��ب تخزن الكمي ��ات الكبرية داخل اخلزائن املخ�ص�ص ��ة لذلك ،كما يج ��ب تخزين احلاويات
التي حتتوي على كميات كبرية على �أرفف منخف�ض ��ة حتت م�ستوي النظر .ويحظر متاما تخزين
حاويات حتتوي على مواد �ش ��ديدة اخلطورة على الأرفف مامل تكن هناك حماية فائقة وو�س ��ائل
وقاية �إ�ض ��افية ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك يجب �أن تع ��ي �أن �أكواد احلريق تلزم ب�أن يب�ي�ن على مدخل كل
خمترب �إجمايل كمية املواد ال�سائلة القابلة لال�شتعال والغازات امل�سالة والغازات امل�ضغوطة القابلة
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لال�شتعال داخل املخترب ،لذلك فمن ال�ضروري التعرف على تلك الأكواد من خالل اال�ستف�سار من
خبري ال�سالمة وال�صحة املهنية عن احلد الأق�صى امل�سموح بتخزينه من تلك املواد داخل املخترب
و�أن تكون على يقني ب�أن املخترب خا�ضع ملا تن�ص عليه تلك الأكواد.
�أم ��ا بخ�ص ��و�ص الثالجات امل�س ��تخدمة حلفظ امل ��واد الكيميائية القابلة لال�ش ��تعال ف�إنه من
ال�ضروري �أن تكون من بني الأ�صناف الآمنة املح�صنة �ضد االنفجارات ،كما يجب �أن تو�ضع عليها
مل�صقات تو�ضح خ�صائ�صها.
ويجب ا�س ��تخدام احلاويات الثانوية لأجل احلد من ت�سرب املواد الكيميائية يف حال ته�شم �أو
حدوث ثقب يف احلاويات احلافظة داخل الثالجة ،ف�ض�ل�ا عن ذلك �ض ��رورة �أن حتتوي ثالجات
تخزين املواد الكيميائية على مل�صقات حتذيرية �ضد تخزين الأطعمة وامل�أكوالت بها.
يجب عند تخزين املواد الكيميائية �ض ��رورة االنتباه �إىل و�ض ��ع املواد املتماثلة �س ��ويا يف نف�س
احلاوي ��ات وذل ��ك لتجنب التفاع�ل�ات الكيميائي ��ة امل�ؤدية لالنفج ��ار �أو احلريق يف حال ته�ش ��م
احلاويات وتفاعل املواد الكيميائية املختلفة.
22-2222ا�ستخدام و�صيانة املعدات والأدوات الزجاجية:
ُتعد عمليات ال�ص ��يانة �ض ��رورية للت�ش ��غيل الآمن وال�س ��ليم للمعدات ،فمن ال�ضروري فح�ص
املعدات امل�ستخدمة يف املختربات ب�صورة جيدة و�صيانتها ب�صورة دورية كما يجب �أن تتوافر لها
اخلدمات الالزمة وفقا لتو�صيات امل�صنعني.
ف�ض�ل�ا عن ذلك من ال�ض ��روري �أن تتم عملية تخزين وحفظ الأدوات الزجاجية ب�ش ��كل جيد
لوقايتها من الك�س ��ر والتلف ،كما يجب التخل�ص من الأدوات التي بها �ش ��روخ �أو �أية اعطاب ،كما
يجب �إزالة بقايا و�ش ��ظايا الزجاج املك�سور ,ويجب التعامل مع الأدوات الزجاجية بعناية وحر�ص
فائق�ي�ن ،ف�ض�ل�ا عن ذلك يج ��ب �أن يتم �إغ�ل�اق الأدوات والتجهيزات الفارغ ��ة و�أن يتم تغطيتها
بطبقه واقية.
عن ��د جمع وتنظيف بقايا الزجاج املت�س ��اقط ع ��ن الأدوات الزجاجية يج ��ب �أن حتمي يديك
بارتداء قفازات واقية ،كما يجب جمع البقايا الزجاجية املت�ساقطة على الأر�ض من خالل فر�شاة
معدة لذلك ،وال ين�صح بعمليات �شفط الزجاج عن طريق املكن�سة الكهربائية.
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22-2222اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ:
تعمل اجلامعة على اعتماد خطط واجراءات لتحديد احتماالت وقوع احلوادث �آلية اال�ستجابة
له ��ا .وملنع وتخفي ��ف االمرا�ض املهنية واال�ض ��رار املرتبطة بها  .وتلتزم اجلامع ��ة مبراجعة هذه
اخلط ��ط والإج ��راءات .وم ��ن اله ��ام �أن تق ��وم اجلامعة ب�إج ��راء االختب ��ارات الدوري ��ة للخطط
والإجراءات املعتمدة  ،للتقييم والتح�سني امل�ستمر.
حت�ص ��ر اجلامعة �أن تكون خطط اال�س ��تعداد واال�ستجابة للطوارئ متم�شية مع حجم وطبيعة
بيئة العمل بها ،متعاونة مع اجلهات اخلارجية ذات االخت�صا�ص كلما �أمكن ذلك و�أن:
�أ .ت�ض ��من توفري املعلومات ال�ض ��رورية والإبالغ والتن�س ��يق الداخل ��ي واخلارجي بهدف
حماية جميع الذين ميكن �أن يتعر�ضوا للمخاطر الناجتة عن الطوارئ.
ب .توفر املعلومات والبيانات الالزمة للجهات املخت�صة ،وللذين يف نطاق اخلطر.
ج .ت�ضمن توفري خدمات الإ�سعافات الأولية وامل�ساعدة الطبية ومكافحة احلرائق وخطط
الإخالء جلميع الذين يف نطاق اخلطر.
د .تقدم املعلومات ذات ال�صلة والتدريب الكايف جلميع من�سوبي اجلامعة على باختالف
م�ستوياتهم.
 .أالإعدادات العامة حلاالت الطوارئ يف املختربات:
يجب �أن يحتوي كل خمترب على خطة كتابية للطوارئ ،حيث ت�شتمل تلك اخلطة على �إجراءات
حاالت الإ�ص ��ابات وان�س ��كاب و�س ��قوط املواد اخلط ��رة واحلريق وجميع حاالت الط ��وارئ املتوقع
حدوثها ،كما يجب على جميع العاملني باملخترب معرفة كيفية الت�صرف يف حاالت الطوارئ ،ومن
ال�ضروري �أن ال يتم �إجراء التجارب املختربية دون الإملام بالنقاط التالية:
·كيفي ��ة الإبالغ عن حاالت احلريق والإ�ص ��ابات وان�س ��كاب �أو �س ��قوط املواد اخلطرة،
وكيفية اتخاذ االجراءات املنا�سبة نحو احلاالت الطارئة.
·مواقع معدات الطوارئ مثل مر�شات ال�سالمة ووحدات غ�سيل العيون.
·مواقع جميع �أماكن خمارج الطوارئ داخل املخترب.
·كيفية ا�ستجابة امل�س�ؤولني عن الأمن وال�سالمة للحاالت الطارئة داخل املختربات ودور
العاملني يف املختربات جتاه ذلك.
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·يجب على طاقم العاملني باملختربات معرفة كيفية ا�ستخدام طفاية احلريق ومعدات
الطوارئ وكيفية التعامل مع املواد الكيميائية امل�سكوبة والإملام بالإ�سعافات الأولية.
·كم ��ا ال يجوز له ��م القيام ب�أية �أفع ��ال ال تقع يف نطاق حدود خرباته ��م املعرفية حيث
يتوجب عليهم يف مثل تلك احلاالت اللجوء �إىل الكوادر املدربة على كيفية التعامل مع
حاالت الطوارئ.
·�ضرورة ت�أكد م�شريف املختربات ب�أن طاقم العاملني باملختربات على علم ودراية بتلك
التعليمات الواردة بعالية.
·يجب و�ضع معلومات االت�صال بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن عمليات املخترب على الأبواب
اخلا�صة باملخترب.
.ب�إبالغ طاقم العاملني يف نطاق الطوارئ:
عن ��د ح ��دوث حاالت طارئة يج ��ب تنبيه جميع العامل�ي�ن يف املخترب باحلادث ��ة وطبيعة املواد
امل�س ��تخدمة ،ففي حاالت ت�س ��رب امل ��واد الكيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية �أو الغ ��ازات املتطايرة من
ال�ض ��روري �إخالء مبني املخترب من جميع العاملني والتنبيه يف مداخل املخترب على حظر دخول
املخترب من �أجل منع الآخرين من الدخول بدون ق�صد �إىل منطقة احلادث ،ف�ضال عن ذلك يجب
ت�شغيل جهاز الإنذار �ضد احلريق من �أجل تنبيه العاملني ب�ضرورة �إخالء املبنى.
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ج .كيفية التعامل مع الت�سرب املفاجئ للمواد الكيميائية:
عاد ًة يتم ت�صميم التجارب ب�شكل يحجم من فر�ص الت�سرب املفاجئ للمواد الكيميائية ،كما
يجب ا�س ��تخدام احلد الأدنى من املواد اخلطرة وجتنب ان�س ��كاب امل ��واد الكيميائية �أثناء �إعداد
التجارب ،ويف حال حدوث ت�سرب مفاجئ للمواد الكيميائية اخلطرة يجب �إتباع التعليمات التالية
وفقا للرتتيب التايل:
·توجه نحو الأ�شخا�ص امل�صابني ,ويف حالة ال�ضرورة اطلب امل�ساعدة.
·يف حالة ال�ضرورة قم ب�إخالء نطاق الت�أثر باحلادث.
·�ضرورة �إخطار الأفراد الآخرين العاملني باملخترب باحلادث.
·ق ��م باتخ ��اذ اخلطوات املنا�س ��بة الالزمة الحت ��واء وحتجيم املادة امل�س ��كوبة يف حال
ت�أكدك من �أن اللجوء �إيل هذا احلل لن ي�ؤثر على �سالمتك �سواء باجلرح �أو التلوث.

·قم بتنظيف مكان املادة امل�س ��كوبة م�ستخدما يف ذلك الإجراءات ال�صحيحة ،يف حال
ت�أكدك من �أن اللجوء �إىل هذا احلل لن ي�ؤثر على �سالمتك �سواء باجلرح �أو التلوث.
·تخل�ص من املواد امللوثة ب�صورة �صحيحة وفقا للأنظمة والتعليمات.
د .التعامل مع امل�صابني ومع حاالت التلوث باملواد الكيميائية:
يف ح ��االت الإ�ص ��ابة �أو التل ��وث بامل ��واد الكيميائية اخلطرة يجب التوجه مبا�ش ��رة لإ�س ��عاف
ال�ش ��خ�ص امل�صاب كما يجب االت�صال مبوظفي الطوارئ من �أجل تقدمي الإ�سعافات الأولية لتلك
احلالة ،كما يجب توفري ن�س ��خة من بطاقة معلومات ال�س�ل�امة يف املختربات للم�سعفني وللطبيب
املتواج ��د ،ويف ح ��ال ع ��دم مقدرتك عل ��ى تقييم املوقف ومن ث ��م عدم مقدرتك عل ��ى الت�أكد من
�سالمتك ال�شخ�صية فعليك �أن ال جتازف ب�سالمتك ال�شخ�صية و�أن تدخل النطاق الغري �آمن ويف
هذه احلالة عليك االت�صال بهاتف الطوارئ لإدارة ال�سالمة و�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية و�أن
ت�شرح لهم طبيعة املوقف ب�صورة جيدة.
من ال�ض ��روري على جميع الكوادر يف املخت�ب�رات �أن تطور ذاتها على كيفية التعامل مع املواد
الكيميائية عالية اخلط ��ورة ،حيث �إن عملية التعرف وحتديد املواد اخلطرة داخل املخترب ال يعد
�أمرا ب�سيطا بل يحتاج �إيل الرجوع �إيل التجارب ال�سابقة وحتديد �أي من املواد اخلطرة (كيمائية،
ميكروبية ،م�شعة) ،كانت ت�ستخدم على نطاق وا�سع وبحجم كبري خا�صة املواد الكيميائية اخلطرة،
ويف حال عدم متكن الكوادر يف املختربات من تطوير �إجراءات وقائية حمددة �ضد املواد اخلطرة
فيجب اللجوء �إيل تطبيق اخلطوات التالية والتي متثل خطوات �إر�شادية:
1 .1ان�سكاب باملواد الكيميائية املن�سكبة على بقعة �صغرية من اجللد :
·قم بفتح املاء على اجللد مبا�شرة ملدة ال تقل عن خم�سة ع�شر دقيقة ويف حال ارتداء
جموهرات �أو قطع ذهبية �أو مالب�س يرجي �ض ��رورة التخل�ص منها من �أجل ت�س ��هيل
عملية التخل�ص من املواد الكيميائية املتبقية.
·يف حال عدم وجود حروق مرئية يجب �أن تغ�سل اجللد مباء دافئ و�صابون.
·يرجي االطالع على بطاقة معلومات �سالمة املواد لأجل الت�أكد من �أن هناك متطلبات
�أو �إجراءات حمددة ميكن اتباعها يف مثل تلك احلاالت.
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·يرج ��ي الرج ��وع �إيل امل�ش ��ورة الطبي ��ة يف مث ��ل تلك احل ��االت حتى لو كان ��ت احلروق
الكيميائية من الدرجة الأويل.
·يحظ ��ر ا�س ��تخدام الثلج او املرطبات مامل يو�ض ��ح ذلك حتدي ��دا يف بطاقة معلومات
ال�سالمة للمادة �سبب الإ�صابة.
2 .2عند ان�سكاب املواد الكيميائية على املالب�س:
·يجب على �أخ�ص ��ائي الطوارئ ارتداء املالب� ��س الواقية من �أجل عدم التعر�ض للمواد
الكيميائية.
·تجَ نب تلوث واقي العني ،و ُيحظر �إزالة واقي العني قبل معاجلة احلالة الطارئة.
·�ض ��رورة التخل�ص ال�س ��ريع من كافة املالب� ��س امللوثة والأحذي ��ة واملجوهرات والقطع
الذهبية �أثناء ا�ستعمالك ملر�شات ال�سالمة.
·عليك التخل�ص من املالب�س مثل املعاطف وما �شابة ذلك لأجل احلد من انت�شار املواد
الكيميائية على اجللد وبخا�صة العيون.
·اغ�سل فورا الأجزاء امللوثة باملواد الكيميائية باملياه لفرتة ال تقل عن  15دقيقة وعليك
باال�ستمرار يف حال معاودة الأمل.
·عليك احل�ص ��ول على امل�س ��اعدة الطبية ب�أ�س ��رع وقت ممكن ،كما يجب �أن يتم عزل
ال�شخ�ص امل�صاب و�أن ال ي�سمح له بال�سفر مبفرده .كما يجب �إر�سال ن�سخة من بطاقة
معلومات �سالمة املواد مع امل�صاب.
·�ض ��رورة التخل�ص من املالب�س امللوثة �أو غ�س ��لها ب�ص ��ورة منفردة مبن�أى عن املالب�س
الأخرى.
3 .3عند تعر�ض العيون �إىل رذاذ من املواد الكيميائية:
·�ض ��رورة غ�سل العيون باملياه من م�ص ��در مائي متدفق منخف�ض ال�ضغط لفرتة زمنية
ال تق ��ل عن  15ع�ش ��رة دقيقة ويف حال توافر وحدات غ�س ��يل العيون عليك امل�س ��ارعة
يف ا�س ��تخدامها ،ويف حال عدم توافر تلك الوحدات يرجى و�ض ��ع امل�صاب على ظهره
و�سكب املاء بعناية وحر�ص على عينية لفرتة ال تقل عن  15دقيقة.
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·�ض ��رورة الإم�س ��اك بحواجب العيون مبن�أى ع ��ن مقلة العني كما يج ��ب عليك �إعطاء
تعليمات للم�ص ��اب لأجل حتريك عينية لأ�س ��فل و�أعلى وعلى اجلوانب من �أجل تدفق
املياه يف جميع �أجزاء العني.
·اتبع الإ�سعافات الأولية التي يقدمها �أفراد الطاقم الطبي املتواجد يف املخترب.
·�أر�سل ن�سخة من بطاقة معلومات �سالمة املواد مع امل�صاب ويف حال عدم توافر الن�سخ
الرقمية يرجي �إر�س ��ال الن�س ��خ الورقية والعك�س �ص ��حيح ،ويف حال عدم توافر بطاقة
معلومات ال�سالمة يرجي اال�ستعالم من املخت�ص املتواجد عن ماهية املادة الكيميائية
املت�سببة يف �إ�صابة العني كما ميكن للمخت�ص بالرتتيب للح�صول على ن�سخة و�إر�سالها
�إىل امل�ست�شفى.
4 .4عند الإ�صابة باجلروح:
·حتذير� :ض ��رورة ارتداء قفازات واقية كو�سيلة احرتازية عندما تكون هناك احتمالية
احت ��كاك مع ال ��دم �أو مع ال�س ��وائل املعدية الأخ ��رى لأجل جتنب نق ��ل الأمرا�ض التي
يحملها الدم �أو �أي مواد حيوية.
·يف ح ��ال تعر�ض ال�ش ��خ�ص امل�ص ��اب جلرح ب�س ��يط من ال�ض ��روري غ�س ��ل اجلرح يف
املي ��اه اجلارية من �أجل التخل�ص من جميع �أثار التل ��وث ،ويف حال حدوث جرح حتت
القفازات يجب التخل�ص من القفازات عقب غ�س ��يل منطقة اجلرح ب�ش ��كل كاف من
�أجل جتنب تلوث اجلرح.
·�ضرورة تغطية اجلرح ب�ضمادات طبية كما يجب عليك �إ�سداء الن�صح للمري�ض لأجل
التبليغ عن �أي من عالمات العدوي للطبيب املعالج ،ويف حال �أن هناك احتمالية تلوث
اجلرح باملواد اخلطرة فيجب �أن يخ�ضع املري�ض للرعاية الطبية املبا�شرة.
·يف حال تعر�ض املري�ض جلرح خطري يجب االت�صال برقم الطوارئ  997ويجب تعقيم
اجلرح ويف حال ال�ضرورة يجب ال�ضغط على اجلرح لأجل وقف نزيف الدم.
·يف ح ��ال ع ��دم توقف النزيف يرجى ت�ش ��جيع امل�ص ��اب على �أن ي�س ��تلقي على الأر�ض
و�أن يرتقي مبنطقة اجلرح فوق م�س ��توي القلب .ويف ح ��ال عدم مقدرتك على �إيقاف
النزيف يجب عليك �أن تظل متما�س ��كا وت�ش ��رح بعناية املوقف مل�س�ؤول الطوارئ حيث
�سيتوىل م�س�ؤول الطوارئ �إ�سداء الن�صح نحو اخلطوة التالية التي يجب �أن تقوم بها.

41

الف�صل الثاين
نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف بيئة العمل

5 .5حاالت البلع:
·ات�صل ب�أرقام الطوارئ .997
·ال نو�صي بالتقي�ؤ وي�ستثني من ذلك ن�صيحة الطبيب.
·�ض ��رورة حفظ جميع احلاويات الت ��ي حتتوي على املواد الكيميائي ��ة و بع�ض الكميات
القليلة من القيء للتحليل.
·�ضرورة اجللو�س مع امل�صاب حتى ي�صل امل�س�ؤول الطبي للطوارئ.
·�أر�س ��ل ن�س ��خة من بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد مع امل�ص ��اب ويف حال عدم توافر
الن�س ��خ الرقمية يرجي �إر�س ��ال الن�سخ الورقية والعك�س �ص ��حيح .ويف حال عدم توافر
بطاقة معلومات ال�س�ل�امة يرجي اال�س ��تعالم من املخت� ��ص املتواجد عن ماهية املادة
الكيميائية املت�س ��ببة يف الإ�ص ��ابة كما ميكن للمخت�ص الرتتيب للح�ص ��ول على ن�سخة
و�إر�سالها �إيل امل�ست�شفى.
6 .6حاالت فقد الوعي:
·�ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
·يف حال ت�أكدك من �س�ل�امتك عند دخولك ملنطقة اخلطر ,يجب �أن ت�ض ��ع ال�ش ��خ�ص
الفاق ��د الوعي على ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حتاول �أن تذهب بامل�ص ��اب بعيدا عن
منطقة اخلطر مامل تكن على يقني �أن هناك خطر ًا حمدق ًا قريب ًا.
·�ضرورة تنظيف املنطقة من �أي مواد كيميائية م�سكوبة �أو �شظايا زجاجيه متناثرة.
·يف حال بدء امل�ص ��اب يف القيء يجب عليك حتري ��ك الر�أ�س �إىل اجلانب حتي ال تعود
�سوائل املعدة �إىل الرئتني.
·�ضرورة البقاء مع امل�صاب حتى و�صول امل�سعفني.
·�أر�سل ن�سخة من بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد مع امل�صاب (رقمية �أو ورقية) .ويف
حال عدم توافر البطاقة معلومات ال�س�ل�امة يرجى اال�س ��تعالم من املخت�ص املتواجد
عن ماهية املادة املت�س ��ببة يف الإ�ص ��ابة كما ميكن للمخت�ص الرتتيب للح�ص ��ول على
ن�سخة و�إر�سالها �إيل امل�ست�شفى.
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7 .7حاالت الت�شنج:
·�ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
·يف حال ت�أكدك من �س�ل�امتك عند دخولك ملنطقة اخلطر ,يجب �أن ت�ض ��ع ال�ش ��خ�ص
الفاق ��د الوعي على ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حتاول �أن تذهب بامل�ص ��اب بعيدا عن
منطقة اخلطر مامل تكن على يقني �أن هناك خطر ًا حمدق ًا قريب ًا.
·يف حال بدء امل�ص ��اب يف القيء يجب عليك حتري ��ك الر�أ�س �إىل اجلانب حتي ال تعود
�سوائل املعدة �إىل الرئتني.
·حاول قدر جهدك �أن توفر احلماية لل�شخ�ص امل�صاب من �أي �أخطار �أخرى وال حتاول
تقيد حركة ال�شخ�ص املت�شنج.
·�ضرورة البقاء مع امل�صاب حتى و�صول امل�سعفني.
·يف حال ت�ض ��من احلادث حلالة التعر�ض ملواد خطرة يرجى �إر�س ��ال بطاقة معلومات
�سالمة املواد مع امل�صاب.
8 .8حاالت احلروق الناجتة من احلرارة:
·�ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
·يف حال حروق من الدرجة الأويل يرجى ا�ستخدام كميات غزيرة من املاء اجلاري كما
يرجى ا�ستخدام ال�ضمادات اخلا�صة بهذه احلاالت.
·ال ت�س ��تخدم املياه يف احلروق م ��ن الدرجة الثانية والثالثة وحاول ا�س ��تخدام جتفيف
املالب�س وا�س ��تخدم ال�ض ��مادات الطبي ��ة وحاول ا�س ��تدعاء الرعاية الطبية ب�ص ��ورة
مبا�شرة و�سريعة.
·ال حتاول ا�ستخدام مراهم �أو ثلج على احلروق.
9 .9حاالت احلروق الباردة:
·�ضرورة االت�صال بالطوارئ(.)997
·ال تعمل على تدفئة منطقة الإ�صابة.
·ت�ؤدي ال�س ��وائل امل�سرطنة �إىل �ألياف تالفة تت�ش ��ابه مع ما تنتجه احلروق الناجتة عن
ارتفاع درجة احلرارة مما يت�سبب عنه جتمد �شديد للأن�سجة و�أ�ضرار كبرية.
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·وج ��ه نحو املنطقة املت�أثرة كميات كبرية من املياه التي ترتاوح درجتها من  40ايل ْ45
درجة مئوية وذلك من �أجل تقليل ن�سبة التجمد.
·يجب تغطية املنطقة املت�أثرة مبادة واقية معقمة �أو ب�أقم�شة نظيفة ،و�إذا كانت امل�ساحة
كبرية حاول �أن تحَ ُ ول دون تفاقم الإ�صابة.
·�أر�س ��ل ن�س ��خة من بطاقة معلومات �سالمة املواد مع امل�ص ��اب (رقمية �أو ورقية) .ويف
حال عدم توافر البطاقة معلومات ال�س�ل�امة يرجى اال�ستعالم من املخت�ص املتواجد
عن ماهية املادة املت�س ��ببة يف الإ�ص ��ابة كما ميكن للمخت�ص الرتتيب للح�ص ��ول على
ن�سخة و�إر�سالها �إيل امل�ست�شفى.
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هـ .خطوات احتواء املواد الكيميائية املن�سكبة:
يج ��ب على جميع العاملني يف املختربات الإملام بال�سيا�س ��ات التي تتبعها اجلامعة واخلا�ص ��ة
بكيفية التحكم يف املواد الكيميائية املن�س ��كبة ،وتوفر املختربات �أدوات التحكم يف املواد املن�سكبة
حيث تعد خ�صي�صا من �أجل التحكم يف املواد الكيميائية املن�سكبة وحتول دون ان�سكاب املزيد من
املواد الكيميائية وانت�شارها ،وت�شتمل �أدوات و و�سائل التحكم يف املواد الكيميائية على ما يلي:
·خمدات التحكم يف املواد املن�سكبة والتي تعمل على امت�صا�ص املواد الكيميائية والتي
منها على �س ��بيل املثال :املذيب ��ات والأحما�ض والقلويات ،مع �ض ��رورة مالحظة عدم
ا�ستخدامها مع حم�ض الهيدروفلوريك (.)HF
·املواد املا�ص ��ة اخلاملة مث ��ل الفريموكواليت وال�صل�ص ��ال والرمال وال يت�ض ��من ذلك
الأوراق حيث �أنها ال ت�ص ��نف من بني املواد املا�ص ��ة اخلاملة وال ي�سمح ا�ستخدامها يف
تنظيف املواد امل�ؤك�سدة مثل �أحما�ض النيرتيك.
·( )neutralizing agentsوالتي تعمل على امت�ص ��ا�ص املواد احلام�ض ��ية املن�س ��كبة
مثل بيكربونات ال�صوديوم وكربونات ال�صوديوم.
·( )neutralizing agentsوالتي تعمل على امت�ص ��ا�ص املواد القلوية املن�س ��كبة مثل
ال�صوديوم باي �سلفيت وحام�ض ال�سرتيك.
·املجارف البال�ستكية الكبرية وغريها من املعدات مثل املكان�س واحلقائب.
·و�سائل الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة وو�سائل التنبيه ,وو�سائل احلماية �ضد االنزالق �أو
ال�سقوط على الأر�ضيات املبللة.

و .تنظيف املواد الكيميائية املن�سكبة:
تختل ��ف اخلطوات املتبعة عند تنظيف املواد الكيميائية املن�س ��كبة باخت�ل�اف موقع احلادثة،
وكمية املادة املن�س ��كبة ونوع ودرجة خطورة املادة ومدى تدريب طاقم العاملني املخت�ص�ي�ن بتلك
العملية ،ف�ض�ل�ا عن ذلك يجب على الأ�ش ��خا�ص امل�س� ��ؤولون عن عملية التنظيف ارتداء املالب�س
ال�شخ�صية الواقية و�أن ال يخرقوا القواعد والإجراءات التي تتبعها اجلامعة يف مثل هذه احلاالت،
وتتمثل الإر�شادات املتبعة عند التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة فيما يلي:
·املواد الكيميائية منخف�ضة اال�شتعال -الغري متطايرة� -أو املنخف�ضة ال�سمية :ت�شتمل
تلك املجموعة على املواد الكيميائية الغري ع�ضوية  -والقواعد الكاوية ،وعند تنظيف
تلك املواد يجب على املنظف ارتداء مالب�س الوقاية ال�شخ�ص ��ية املالئمة مبا يف ذلك
القف ��ازات والنظ ��ارات املقاوم ��ة للقطرات املتطاي ��رة و�أغطية الأحذية ،كما يو�ص ��ى
بامت�صا�ص املواد املن�سكبة من خالل املا�صات اخلاملة وميكن حتييد املواد الكيميائية
من خالل �إ�ضافة بع�ض املواد الكيميائية الأخرى مثل ال�صوديوم باي �سلفيت للقلويات
وكربونات ال�صوديوم للمواد احلام�ضية.
·املذيبات �سريعة اال�شتعال :ويجب اتخاذ خطوات وقائية �سريعة عند ان�سكاب تلك املواد
�س ��واء كانت كمية �ص ��غرية �أو كبرية ،ف�ض�ل�ا عن ذلك يجب �إخط ��ار جميع العاملني يف
املخترب عند ان�سكاب �أي من تلك املواد ،كما يجب �إغالق جميع م�صادر اللهب امل�شتعلة
و�أي م�ص ��در لال�شتعال ويجب ف�ص ��ل التيار الكهربائي مع ترك �أنظمة التهوية يف و�ضع
الت�شغيل ،وامت�صا�ص املواد املن�سكبة من خالل و�سائد االمت�صا�ص على �أن حتدث تلك
العملية على وجه ال�سرعة ،ويف حال عدم التمكن من ال�سيطرة على املوقف يجب القيام
بعملية الإخالء ال�سريعة للمخترب كما يجب االت�صال برقم الطوارئ .998
·امل ��واد الكيميائية عالية ال�س ��مية :ال تكتفي بتنظيف املواد الكيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية
فح�س ��ب ولك ��ن البد من �إخط ��ار �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية لأج ��ل تقييم حجم
املخاط ��ر املحتمل ��ة ،حيث يتطلب التعامل م ��ع هذه احلوادث اخل�ب�رة والتدريب اجليد
بكيفية تنظيف املواد املن�سكبة.
·�إدارة املخلف ��ات املتبقية :يجب التعامل مع املخلف ��ات املتبقية من عملية التنظيف على
�أ�سا�س �أنها نفايات كيميائية خطرة.
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ز .التعامل مع ت�سرب ا�سطوانات الغاز:
ت�ش ��كل حاالت ت�س ��رب الغازات من الأ�سطوانات م�ص ��درا كبريا للخطورة والذي رمبا يتطلب
عمليات �إخالء عاجلة ،وكذلك ا�س ��تدعاء موظفي الطوارئ ،يف حال حدوث الت�س ��رب ال تبذل ما
ف ��وق طاقت ��ك لأجل �إغالق ال�ص ��مام املعطوب ،كما يج ��ب عليك ارتداء مالب�س وقاية �شخ�ص ��ية
منا�س ��بة والتي حتتوي على �أجهزة تنف�س ا�ص ��طناعي ،تغطي اخلطوط الإر�ش ��ادية التالية حاالت
الت�سرب املتعددة :
·املواد القابلة لال�ش ��تعال -املواد اخلاملة � -أو الغازات املت�أك�سدة� :إذا كان الو�ضع �آمنا
فريجي نقل ا�سطوانات الغاز �إىل مكان منعزل مبن�أى عن املواد امللتهبة واملواد القابلة
لال�ش ��تعال .كما يجب و�ض ��ع عالمات حتذيرية للتحذير من مدى خطورة تلك املواد.
كما يجب عليك احلذر �أثناء نقلك لأحدى ا�س ��طوانات الغاز التي ت�سرب الغازات حتى
ال تتعر�ض مل�صدر خطر عايل.
·الغ ��ازات امل�ؤدية للت� ��آكل :رمبا تعمل الغازات امل�ؤدية للت�آكل على زيادة حجم الت�س ��رب
ف�ض�ل�ا عن ذلك بع�ض املواد امل�ؤدية للت�آكل ميكن �أن حتتوي على مواد م�ؤك�س ��دة ومواد
م�شتعلة ومواد �سامة ،لذا فمن ال�ضروري نقل اال�سطوانة �إىل مكان منعزل جيد التهوية
كما يجب ا�س ��تخدام الو�سائل املنا�س ��بة لأجل توجيه الغازات �إىل املحيدات الكيميائية
املالئمة.
·الغازات ال�سامة :يجب �أتباع نف�س الإجراءات ال�سابقة عند التعامل مع الغازات ال�سامة
كما يجب حتذير املتواجدين �ضد خطر تلك الغازات ال�سامة.
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ح .التعامل مع ال�سائل الزئبقي املن�سكب:
عندما ين�س ��كب ال�س ��ائل الزئبق ��ي داخل املخت�ب�ر فمن املتوقع �أن يت�س ��رب حتت �س�ي�راميك
الأر�ضيات وحتت اخلزانات وحتى بني اجلدران ،ومن اجلدير بالذكر �أن لل�سائل الزئبقي ت�أثريات
�صحية مزمنة عند التعر�ض له حتى ولو بكميات قليلة خا�صة يف املرافق القدمية داخل املختربات
حي ��ث �أن هناك حاالت تعر�ض متع ��ددة ،لذلك فقد �أعدت احلكومة واجلهات املخت�ص ��ة معايري
حمددة لكيفية تنظيف املواد املن�سكبة داخل املختربات ،ومن تلك املعايري �ضرورة توفري احلماية
الالزمة لرواد املختربات والعاملني بها .كما يو�ص ��ى ب�إتباع الإر�شادات التالية عند حدوث حاالت
االن�سكاب اخلا�صة بالزئبق داخل املختربات:

·ق ��م بع ��زل املنطقة التي حتتوي على املادة املن�س ��كبة :و تنبي ��ه رواد املخترب والعاملني
بتجنب ال�سري داخل تلك املنطقة املعزولة.
·�ضرورة ارتداء القفازات الواقية والأحذية املنا�سبة لأغرا�ض التنظيف.
·قم بتجميع القطرات املت�ساقطة على الفوطة املبللة بال�سائل الزئبقي لتجمع القطرات
ال�صغرية.
·قم بالتخل�ص من القطرات املتجمعة من خالل مك�شطة.
·قم با�ستخدام الإ�سفنجات التجارية اخلا�صة بالتخل�ص من ال�سائل الزئبقي املن�سكب.
·ق ��م با�س ��تخدام مكان� ��س كهربائية مع ��دة خ�صي�ص ��ا للتخل�ص من ال�س ��ائل الزئبقي
املن�سكب.
·يجب التعامل مع نفايات ال�سائل الزئبقي على �أنها مواد خطرة حيث يجب و�ضعها يف
عبوة �سميكة اجلدار من مادة البويل �إثلني.
·�ض ��رورة �إزالة التلوث من �أر�ض ��يات املخترب من خالل ا�س ��تخدام و�سيلة �إزالة التلوث
املالئمة.
ط .اجلاهزية للحوادث الناجمة عن ان�سكاب املواد الكيميائية عالية ال�سمية:
�ض ��رورة الت�أكد من �أن خطة الطوارئ تغطي جميع املواد الكيميائية عالية ال�سمية .فيجب �أن
تكون و�سائل التعامل مع احلاالت الطارئة يف مكان قريب وكما يجب �أن تتوافر الكوادر املدربة على
كيفية التعامل مع تلك احلاالت الطارئة ،وت�ش ��تمل و�سائل التعامل مع احلاالت الطارئة الن�سكاب
املواد الكيميائية الأج�سام املمت�صة لل�سوائل والأغطية التي ال ت�سمح بالنفاذ حيث تعمل على منع
انت�شار املادة امل�سكوبة والعالمات التحذيرية والإ�سعافات الأولية وموانع االنت�شار.
قب ��ل بدء التجربة يجب الت�أكد من وجود جميع و�س ��ائل و�أدوات احل ��االت الطارئة .كما يجب
�أن تتوافر مر�شات ال�سالمة ووحدات غ�سيل العيون وطفايات احلريق على �أن تتوافر �أي�ضا البدل
الواقية املقاومة للنفاذ و�أجهزة التنف�س.
�ض ��رورة تنفيذ التجارب التي ت�ش ��تمل على مواد كيميائية عالية ال�س ��مية يف مناطق م�صممة
لذل ��ك ،الإمل ��ام الت ��ام بكيفية التخل� ��ص من امل ��واد الكيميائية املن�س ��كبة �أو املتطاي ��رة يف حاالت
الطوارئ ،كما يجب �أن تزود تلك النطاقات بو�سائل احتواء �إ�ضافية والتي حتول دون ت�سرب تلك
املواد الكيميائية.
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قبيل ال�ش ��روع يف تنفيذ التجارب الكيميائية يجب و�ض ��ع ن�سخة من جميع املعلومات اخلا�صة
بدرجة �س ��مية املواد الكيميائية وكيفية التعامل معها يف حاالت الطوارئ مبا�ش ��رة يف مكان خارج
مكان �إجراء التجربة وذلك من �أجل �ضمان الو�صول �إيل تلك املعلومات يف حاالت الطوارئ ،ف�ضال
عن ذلك يجب تدريب جميع طاقم العاملني يف املختربات الذين يتعاملون مع تلك املواد الكيميائية
عالية ال�سمية على كيفية التعامل مع الأخطار الناجتة عن تلك املواد يف حاالت الطوارئ.
ي .التعامل مع �أخطار احلريق:
تعد �أخطار احلريق من �أكرث احلوادث �ش ��يوع ًا وانت�ش ��ار ًا داخل املختربات .ف�ض�ل�ا عن ذلك
يجب �أن يكون جميع العاملني يف املخترب على �إملام ودراية وا�سعة بالإر�شادات العامة التي �سي�أتي
ذكره ��ا �أدناه واخلا�ص ��ة بكيفية التعامل م ��ع احلريق ،كما يجب على جمي ��ع العاملني يف املخترب
التدريب اجليد على كيفية ا�ستخدام طفاية احلريق اليدوية.
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كن م�ستعدا للتعامل مع احلريق عن طريق:
·اال�س ��تعداد ملواجه ��ة خطر احلريق يع ��د �أمرا �ض ��روري ًا ،ويجب الت�أكد م ��ن �أن جميع
العامل�ي�ن يف املخترب على معرفة مبكان طفايات احلريق و�أي �أنواع من احلريق ميكن
�أن يجدي معه ا�س ��تخدام طفايات احلريق وكيفية ا�س ��تخدام تلك الطفايات ب�صورة
�صحيحة ،وت�أكد من �أن العاملني يعلمون مكان �أقرب جهاز �إنذار حريق وقائمة ب�أرقام
هواتف الطوارئ ،واماكن ومر�شات ال�سالمة و بطاطني الطوارئ.
·يف حال حدوث احلريق يجب االت�صال على وجه ال�سرعة مب�س�ؤول الطوارئ وذلك من
خالل تن�ش ��يط جهاز الإنذار �ض ��د احلريق ،وبعد االحتواء املبدئي على احلريق يجب
�إبالغ جميع العاملني املخت�صني عن احلريق لكي يتتبعوا م�صدر احلريق.
·وحت ��ى يف احل ��االت الت ��ي ميكن ال�س ��يطرة خاللها عل ��ى النريان املندلع ��ة من خالل
طفاي ��ات احلريق اليدوية ,فال يجب �أن حتاول القيام بذلك بنف�س ��ك �إال عندما تكون
عال من التدريب حول كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق اليدوية وكيفية
على م�س ��توى ٍ
التعام ��ل معه ��ا ،وال حت ��اول �إخماد احلري ��ق دون اعتبار حجم احلري ��ق املندلع ،ومن
املمكن �أن ينت�ش ��ر احلريق وجتده حميط ًا بك يف غ�ض ��ون ثوان قليلة ،ف�ضال عن ذلك
متثل الغازات ال�س ��امة والدخان م�صدرا �إ�ض ��افيا للخطر .وعند �شكك يف �أنه ي�صعب

ال�سيطرة على احلريق يجب �إخالء املبني مبا�شرة بدال من حماولة �إخماد احلريق.
·�أخم ��د النريان املندلعة يف الأدوات ال�ص ��غرية من خ�ل�ال تغطيتها ،وال حتاول التقاط
احلاويات امل�شتعلة.
·حاول �إخماد النريان امل�ش ��تعلة �ص ��غرية احلجم مبا يف ذلك املواد املتفاعلة واملركبات
الكيميائية امل�ساعدة على اال�شتعال مثل املغن�سيوم والبوتا�سيوم وال�صوديوم وذلك من
خالل ا�س ��تخدام الطفايات من �أنواع منا�س ��بة �أو من خالل تغطي ��ة احلريق بالرمال
اجلاف ��ة ،ويف ح ��ال احتواء احلري ��ق على مذيب ��ات �أو مواد متفجرة يجب ا�س ��تخدام
تقنيات خا�صة ملكافحة احلريق من قبل �أ�شخا�ص متخ�ص�صني.
·يف ح ��ال ان ��دالع حريق كبري ال ميكن ال�س ��يطرة عليه  ,يرجى �ض ��رورة �إخالء املخترب
وتن�ش ��يط �أقرب جهاز �إنذار .وعند و�صول فريق مكافحة احلريق يرجى �إبالغهم عن
املواد الكيميائية و اخلطرة املوجودة يف املخترب.
·يف حال اندالع النريان يف املالب�س التي يرتديها � ٌّأي من العاملني داخل املخترب عليك �أن
ت�أخذه مبا�شرة اىل مر�شات ال�سالمة كما ميكن ا�ستخدام البطانيات املقاومة للحريق
غري �أنها متث ��ل احلل الأخري وذلك لأنها عندما تغطي النريان ف�إنها ال تخف�ض درجة
احلرارة مما �سيزيد من �آثار احلريق .يجب التخل�ص على وجه ال�سرعة من املالب�س
امللوثة باملواد الكيميائية كما يرجى لف ال�ش ��خ�ص امل�ص ��اب باحلروق بعد ا�س ��تخدام
مر�شات ال�سالمة ببطانية من �أجل جتنب ال�صدمات و�أن يح�صل على العناية الطبية
ب�أق�صى �سرعة ممكنة.
ق .الإجراءات االحرتازية الواجب اتباعها للحد من التعر�ض للمواد الكيميائية
عالية ال�سمية:
حتدد املمار�سات املدونة �أدناه الإجراءات االحرتازية ال�ضرورية الواجب اتباعها عند التعامل
مع املواد الكيميائية �شديدة ال�سمية:
�1 .1ض ��رورة �إجراء التجارب الكيميائية التي ت�ش ��تمل على مواد كيميائية عالية ال�س ��مية
والتي ينتج عنها غبار �أو غازات �أو هباء جوي داخل غرفة �شفط الغازات �أو ا�ستخدام
و�سائل احتواء �أخرى �أكرث مالءمة.
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2من ال�ض ��روري فح�ص �أغطية الأدوات امل�ستخدمة يف التجربة قبل ال�شروع يف التجربة
وذلك للت�أكد من مدى �صالحيتها لإجراء التجارب ب�سالمة ،ويف حال ا�ستمرار التجربة
لف�ت�رة زمنية طويل ��ة يجب �إعادة فح� ��ص الأغطية مرة كل ثالثة �أ�ش ��هر ويجب تزويد
الأغطية ب�أجهزة لتتبع التدفق حيث يت�ض ��ح من خالل امل�ؤثرات ال�س ��معية �أو ال�صوتية
درج ��ة �أداء تلك الأجهزة ،وعند ا�س ��تخدام املواد الكيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية بداخل
�ص ��ندوق القفازات املخربي يجب ت�شغيل ال�صندوق حتت ال�ضغط ال�سالب ،وكما يجب
فح�ص مدى كفاءة ومالءمة القفازات قبل اال�س ��تخدام ،و�ضرورة الو�ضع يف احل�سبان
نتائج مركبات كيميائية عالية ال�سمية �أثناء �إجراء التجربة ،ويف حال تك ُّون غبار �أو هباء
جوي يرجى ا�ستخدام فالتر تنقية عالية قبل تفريغ ذلك الغبار �إىل الهواء اخلارجي.
3مينع ا�ستخدام الأغطية ك�أداة للتخل�ص من الأجهزة التالفة.
�4ض ��رورة ارتداء القفازات عند التعامل مع املواد الكيميائية ال�س ��ائلة عالية ال�س ��مية.
كما يجب انتقاء القفازات ب�صورة جيدة و�أنها �ضد املواد الكيميائية و�أنها ذات �سمك
مالئم يحول دون حدوث الت�سرب.
�5ضرورة ارتداء واقي العيون والوجه ملنع عمليات البلع واال�ستن�شاق وامت�صا�ص اجللد
لأي مواد �سامة .كما ين�صح بارتداء دروع واقية للوجه و�أجهزة تنف�س ا�صطناعي عند
التعامل مع املواد الكيميائية املتوالد عنها هباء جوي �أو غبار �أو غازات.
�6ضرورة عزل املعدات امل�ستخدمة يف التعامل مع املواد الكيميائية عالية ال�سمية مبن�أى
عن بيئة املخترب العامة ،ويجب تهوية املخترب من خالل م�ض ��خات �ش ��فط تعمل على
�سحب املواد املنبعثة من تلك املواد الكيميائية �شديدة اخلطورة.
�7ض ��رورة احلفاظ عل ��ى النظافة ال�شخ�ص ��ية للعاملني يف املخترب خا�ص ��ة يف الأماكن
التي يتم من خاللها التعامل مع املواد الكيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية ،فمبا�ش ��رة عقب
ا�س ��تخدامهم للمواد الكيميائية يج ��ب على طاقم العاملني يف املخترب غ�س ��ل �أيديهم
ووجوههم ورقابهم و�أذرعهم كما يحظر بتاتا التخل�ص من و�سائل الوقاية ال�شخ�صية
مثل القفازات امللوثة باملواد الكيميائية �إال عقب تنظيفها ب�ص ��ورة كاملة من امللوثات،
كما يجب اختيار الأدوات التي ي�س ��هل تنظفيها كما يجب تنظيف الأ�س ��طح من جميع
الروا�س ��ب الكيميائية �أو �أن يتم تغطيتها بو�س ��ائل وقائية والت ��ي ميكن التخل�ص منها
عقب انتهاء التجربة الكيميائية.

8 .8يج ��ب توافر خطة نقل جي ��دة جلميع املواد الكيميائية ال�س ��امة ،و يجب عدم التعامل
م ��ع تلك املواد خارج ح ��دود املخترب �أو خارج حدود النطاق املخ�ص ���ص لذلك ،وعند
نقل هذه املواد يجب على من يقومون بعملية النقل ارتداء املالب�س ال�شخ�صية الواقية
املالئمة و�أن تكون حاويات ال�شحن مالئمة لنقل تلك النوعية من املواد الكيميائية.
ل .التعامل مع املواد �شديدة ال�سمية:
يجب على الأ�ش ��خا�ص الذين يتعاملون مع املواد الكيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية �أن يلموا ب�ش ��كل
جيد بجميع الإر�شادات والتعليمات اخلا�صة بالتعامل الآمن مع املواد الكيميائية داخل املختربات،
�إ�ض ��افة �إىل ذلك يجب ح�ص ��ولهم على التدريب الكايف واملهارات الكافية التي متكنهم من �أداء
�أعمالهم ب�صورة �آمنة داخل املخترب.
غري �أن تلك الإر�ش ��ادات مبفردها غري كافية لتوفري ال�س�ل�امة �ض ��د املواد الكيميائية �شديدة
ال�سمية خا�صة عندما تندمج تلك املواد مع مواد �أخرى �أثناء �إجراء التجارب الكيميائية حيث من
املمكن �أن تتوالد عنها مواد كيميائية �ش ��ديدة اخلطورة ،لذا يجب تكوين خطوط وقائية متعددة
لأجل حتجيم مقدار املخاطر التي ميكن �أن تنتج عن التعامل مع تلك املواد .وكما �أو�ضحنا �سابق ًا
ف� ��إن م ��ن �أبجديات الوقاية من املواد عالية ال�س ��مية �أن نخطط للتجارب ب�ص ��ورة جيدة و�أن نعي
املخاط ��ر الكامنة يف تلك املواد ومدى املخاطر الناجمة عن التعر� ��ض لها �أثناء الإعداد للتجربة
وكيفي ��ة الوقاية منه ��ا و�أن نختار الإجراءات الوقائية الأخرى الت ��ي حتجم �أو حتول دون التعر�ض
لتل ��ك الأخطار ،و�أن نراجع جميع خطوات و�إجراءات الطوارئ حتى نتمكن من التعامل مع ما هو
غري متوقع من خماطر ب�صورة �صحيحة و�شكل مالئم.
كم ��ا يج ��ب �أن يتم التخطيط لكل جترب ��ة كيميائية على حدة ومبن�أى ع ��ن التجارب الأخرى.
�إ�ضافة �إىل ذلك ينبغي للمخطط املتمر�س �أن يعتمد على قائمة واحدة للمواد الكيميائية ال�سامة
من �أجل حتديد م�ستوي اخلطورة ففي ظل بع�ض الظروف ميكن للعديد من املواد الكيميائية التي
ال ت�شتملها تلك القائمة �أن تتفاعل وتكون مركبات كيمائية �شديدة ال�سمية.
وعل ��ى وجه العموم ف� ��إن الإجراءات املذكورة يف ه ��ذا الدليل متثل احل ��د الأدنى من املعايري
الالزم ��ة للوقاية من املواد الكيميائية اخلطرة داخل املختربات ،ويجب �أن ت�ص ��بح مبثابة �إحدى
ممار�سات العمل التي يتبعها العاملون يف املختربات وعلى الرغم من �أهمية جتنب العمل الفردي
داخل املختربات فيو�ص ��ى بوجود �أكرث من �شخ�ص عند التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة كما
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يجب على جميع الأ�شخا�ص الذين يح�ضرون التجارب الإملام بكافة املخاطر املتوقعة والتي ميكن
حدوثها جراء التجربة الكيميائية.
يجب تطبيق و�س ��ائل التحكم الهند�س ��ية من �أجل حتجيم �إمكاني ��ة التعر�ض للمواد اخلطرة،
وا�س ��تخدام و�سائل الوقاية ال�شخ�ص ��ية اجليدة والتي بدورها تقي اليدين والذراعني والوجه من
التعر�ض للمواد اخلطرة ،كما يجب االهتمام بنظافة املخترب وتنظيمه وترتيبه ب�ش ��كل جيد خللق
بيئة عمل �آمنة ،ويجب التقيد ب�ش ��روط ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يف بيئات العمل خا�ص ��ة عند
التعام ��ل مع مواد كيميائية خطرة و�س ��امة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك يعد من احلكمة تقلي ��ل كمية املواد
الكيميائي ��ة داخل املختربات ولكن ذل ��ك ال ينطبق على املواد الكيميائي ��ة اخلطرة ذات الطبيعة
ال�سامة ،حيث ال تتوقف اخلطورة على الكمية ولكن على نوعية املواد امل�ستخدمة مما يجعل تطبيق
�ش ��روط ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية مطلبا هاما لأجل حتقيق ال�سالمة وال�ص ��حة املهنية يف بيئة
العمل ،و�إن و�ضع خطط طوارئ جيدة والتدريب اجليد للعاملني يف املختربات ذو �أهمية كربى.
م .ا�شرتاطات �إجراء التجارب التي حتتوي على مواد كيمائية �شديدة اخلطورة:
قبل ال�شروع يف التجربة ينبغي �ضرورة �إعداد خطة للتجربة ت�صف معايري ال�سالمة وال�صحة
املهنية الإ�ضافية التي �سيتم ا�ستخدامها يف جميع مراحل التجربة ابتداء من طلب املواد الكيميائية
الالزمة وحتى التخل�ص الآمن من املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف التجربة.
مع �أهمية تدوين كميات املواد الكيميائية امل�س ��تخدمة يف التجربة و�أي�ض ��ا �أ�س ��ماء امل�شاركني
يف �إعداد التجارب يف �أحد �س ��جالت املخترب ،وتو�ض ��ح عملية التخطيط �أن املتابعة واملراقبة من
بني اخلطوات الهامة ل�ضمان �سالمة حتقيق التجربة مع املحافظة على �سالمة و�صحة العاملني،
وتتخذ هذه الإجراءات الإ�ض ��افية عندما يكون هناك احتمال �أن تتعدى م�س ��تويات التعر�ض تلك
امل�ستويات التي ت�سمح بها الأو�شا.
من ال�ضروري �أن يت�سم الأ�شخا�ص الذين يجرون التجارب مبقدرة على التعرف على �أعرا�ض
وعالم ��ات التعر�ض احل ��اد واملزمن للمواد كيميائية مبا يف ذل ��ك الأعرا�ض التي تظهر بعد فرتة
زمنية ،كما يجب �إيجاد خط مفتوح مع �أخ�صائي الرعاية الطبية املهنية وذلك من �أجل ا�ست�شارته
فيما يتعلق ب�صحة العاملني باملختربات و�أن فح�صهم الطبي �سليم.
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و .املناطق املحددة:
يجب حتديد مناطق حمددة بعينها داخل املخترب لعر�ض جميع خطوات التجارب التي ت�شتمل
على مواد �سمية �شديدة اخلطورة مبا يف ذلك نقل تلك املواد وتخزينها يف �أوعية داخل املختربات.
هذه املنطقة والتي رمبا تتمثل يف خزانات املختربات الكيميائية �أو �صناديق مغلفة �أو �أي مكان �آخر
داخل املخترب يجب �أن تكون معلومة للجميع من يعملون يف املخترب.
كما يجب و�ض ��ع عالمات �إر�شادية لتو�ض ��ح �أن تلك املنطقة خم�ص�صة لذلك الغر�ض .ف�ضال
عن ذلك من ال�ض ��روري و�ض ��ع مل�صقات على باب املخترب يو�ضح اخل�ص ��ائ�ص الكيميائية لتلك
املواد الكيميائية.
ي .التحكم يف دخول املختربات:
�ض ��رورة التحكم يف منافذ املختربات التي حتتوي على مواد كيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية حيث
ي�س ��مح بدخول العاملني امل�ص ��رح لهم بالدخول واللذين يتمتعون مب�س ��توي تدريب عال يتيح لهم
التعامل مع تلك املواد الكيميائية ب�ص ��ورة �آمنة ،ويتطلب ذل ��ك �إعداد �إجراءات �إدارية وتنظيمية
حتول دون دخول املخترب للأ�شخا�ص الغري م�صرح لهم بالدخول.
يج ��ب �أن تظ ��ل �أبواب املخترب مغلق ��ة من �أجل منع دخ ��ول الأ�ش ��خا�ص �إىل الأماكن املحظور
دخولهم �إليها ،غري �أنه من ال�ض ��روري �أن ال حتول �إجراءات ال�س�ل�امة املتخذة على عدم �إن�ش ��اء
خم ��ارج ط ��وارئ ،كما يج ��ب �إعداد ترتيبات خا�ص ��ة من �أج ��ل حتديد كيفية التعام ��ل مع حاالت
الطوارئ ،مبا يف ذلك ما بعد فرتات العمل الر�سمية.
يج ��ب الت�أكد من �إغ�ل�اق الثالجات واملجم ��دات و�أماكن التخزين الأخ ��رى وذلك من خالل
ا�ستخدام الأقفال ،كما يجب االحتفاظ ب�سجالت حتتوي �أ�سماء الأ�شخا�ص امل�سموح لهم بالدخول
وت�أكد من ا�سرتجاع املفاتيح ويجب عليك تغيري الأقفال من فرتة �إىل فرتة �أخرى.
يجب االحتفاظ ب�س ��جالت تف�صيلية عن املواد الكيميائية �ش ��ديدة ال�سمية ،كما يجب تدوين
جميع املعلومات اخلا�صة بكمية ومواقع والأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن طلب املواد الكيميائية و�إجراء
التجارب عليها والدخول �إليها ونقلها وتوزيعها والتخل�ص منها ،كما يجب حتديث تلك ال�سجالت
ب�صفه �سنوية.
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فيم ��ا يتعل ��ق بالتجارب طويل ��ة الأمد املحتوي ��ة على مواد كيميائية �ش ��ديدة ال�س ��مية والتي ال
تتطلب �أ�ش ��خا�ص حل�ض ��ور التجربة لذلك فيمك ��ن ت�أمني املخترب من الدخول من قبل �أ�ش ��خا�ص
غري متخ�ص�ص�ي�ن ،ف�ض�ل�ا عن ذلك يجب �أن حتتوي تلك املختربات على و�سائل غلق ذاتية حيث
تعمل على توقف التجربة من خالل ممرات الت�س ��خني �أو من خالل �صمامات الأمان ،حيث ت�ؤدي
وظيفتها عند �أي طارئ ،وت�صمم و�سائل الغلق الذاتية بطريق حتول دون تطور امل�شكالت اخلا�صة
بالتجارب وتعمل على بقاء التجارب يف املعدل الأمن وال�سالمة الالزم.
بالإ�ض ��افة �إىل ذلك يجب توافر �أدوات الوقاية مثل جهاز الإنذار وال ي�س ��مح لطاقم احلرا�سة
الغري مدرب بدخول غرف التجارب التي ت�ش ��تمل على مواد كيميائية �ش ��ديدة اخلطورة .كما �أن
العالمات التحذيرية املل�ص ��قة على الأبواب املغلقة يجب �أن تدون �أ�س ��ماء الأ�شخا�ص املخت�صني
الذين ميكن االت�صال بهم يف حال �سماع �أ�صوات جهاز الإنذار داخل املخترب.
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ا�ستبانة ال�سالمة وال�صحة املهنية للعاملني يف املختربات
م

ال�س�ؤال

الإجابة
نعم

ال

 1هل تغ�سل يديك قبل مغادرة املخترب؟
هل ترتدي الزي املنا�سب داخل املخترب (معطف املخترب ،نظارات حماية العيون،
2
القفزات ،احلذاء)؟
هل العالمات التحذيرية للمخاطر و�أرقام الطوارئ معلنة يف مكان وا�ضح على
3
باب املخترب؟
 4هل ح�صلت على تدريب ملعرفة مكونات بطاقة �سالمة املواد
 5هل جميع العلب واحلاويات يف املخترب يوجد عليها بطاقة بيانات ال�سالمة؟
هل ت�ستطيع احل�صول ب�سهولة على بطاقة بيانات ال�سالمة للمواد الكيميائية يف
6
خمتربك؟
 7هل املواد الكيميائية واخلطرة يف خمتربك خمزنة ب�شكل �صحيح؟
 8هل تُلم مبعايري وا�شرتاطات التعامل ال�سليم مع املواد اخلطرة يف خمتربك؟
هل يتوفر يف خمتربك و�سائل الوقاية (د�ش الغ�سيل ،د�ش غ�سيل العيون ،غرفة
9
�شفط الغازات ،وغريها) ومو�ضح بجوارها يف مكان بارز تعليمات ا�ستخدامها؟
هل ح�صلت على تدريب للتعامل مع حوادث املواد الكيميائية واملواد اخلطرة يف
10
خمتربك؟
 11هل ح�صلت على تدريب حول ا�شرتاطات تخزين املواد الكيميائية واخلطرة؟
هل جميع و�سائل التحكم يف م�صادر اخلطر الهند�سية تعمل ب�شكل جيد يف
12
خمتربك؟
 13هل تعلم �أين يحفظ دليل �إجراءات ت�شغيل خمتربك ،وتعلم كيف ت�ستخدمه؟
هل تُلم ب�شكل كامل ب�أنظمة و�إجراءات نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
14
خمتربك؟

•يف حال الإجابة بال على �أحد هذه الأ�سئلة ،ن�أمل قراءة هذا الدليل بدقة ،وميكنك التوا�صل مع
�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ملزيد من املعلومات.
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ال�شكل رقم ( :)3يبني مراحل نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
التحقيق

�إدارة احلوادث
والإ�صابات

معاجلة امل�سببات
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االلتزامات
التخطيط
التحكم
املراقبة والتقييم
املراجعة

املراجعة
•مراقب ��ة حتقي ��ق الأه ��داف
الرئي�سية والفرعية
•م�ؤ�شرات قيا�س الأداء
•نظ ��ام املراجع ��ة با�س ��تخدام
املخرجات.

التخطيط
•ب� � �ن � ��اء وت� �ط� �ب� �ي���ق اخل� �ط ��ة
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ل �ل �� �س�لام��ة
وال�صحة املهنية

االلتزامات
•�سيا�س ��ة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة
املهنية.
•الأهداف الرئي�سية والفرعية.
•امل�سئوليات والواجبات.
•م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.

املدخالت
•الأعمال والعمليات
•التقييم الداخلي واخلارجي
•حتليل الفجوة
•م�ص ��ادر اخلط ��ر /حتلي ��ل
امكانية وقوع احلوادث
الت�ش ��ريعية
•املتطلب ��ات
والتنظيمية

•خطة �سري العمل
•التغذية الراجعة
•حتدي ��د م�ص ��ادر اخلط ��ر يف
بيئية العمل
•�إدارة املخاطر يف بيئة العمل
•التدريب
•التكامل مع اجلهات الأخرى

•دعم ال�سيا�سات والإجراءات
•�أ�شكال  /قوائم املراجعة
•املبادئ التوجيهية

التحكم
�إدارة م�صادر اخلطر-•حتديد ا�ش�ت�راطات ال�س�ل�امة
وال�ص ��حة املهني ��ة الهند�س ��ية
للمباين
•تقييم جاهزية املقر عند �شراء
املواد والتجهيزات
•�سجل املخاطر ،حتليل م�صادر
اخلطر الوظيفية
•حتديد وتوفري و�س ��ائل الوقاية
ال�شخ�صية
•املخرجات.

املراقبة والتقييم
•التدقيق الداخلي واخلارجي.
•الإجراءات الت�صحيحية.
•تقارير الأداء.
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 1-3املقدمة

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

 4-3ملخ�صات ال�سالمة الكيميائية
للمختربات ()LCSS
 5-3املل�صقات

 6-3الأثار ال�سامة للمواد الكيميائية
امل�ستخدمة يف املختربات

1-3مقدمة:
ت�سعى جميع املنظمات باختالف �أنواعها و�أحجامها �إىل احلد من املخاطر يف بيئتها العملية
واملجتمعي ��ة ،ملا لذلك من رفع مل�س ��توى كفاءتها الإنتاجية واخلدمية ،لذلك ت�س ��عى اجلامعة �إىل
احلد من املخاطر التي يتعر�ض لها من�س ��وبيها يف بيئة العمل ،ولتحقيق ذلك تعمل جميع جهاتها
يف تناغ ��م وتع ��اون لأجل خلق بيئة تعليمية �آمنة والت�أكد من �أن املخاطر قد مت حتديدها وتقييمها
ب�صورة �صحيحة ،واتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة لإلغائها �أو احلد منها قبل ال�شروع يف �إجناز
الأعمال ،وتعد عملية تقييم املخاطر املحتملة وحتليل م�صادر اخلطر الناجمة عن ا�ستخدام املواد
اخلطرة (كيميائية – ميكروبية – م�ش ��عة) يف بيئة العمل �أحد �أهم العنا�ص ��ر الأ�سا�سية لإجناز
الأعمال والتخطيط لتنفيذ العمليات اليومية يف اجلامعة ،ويقع عبء امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للتقييم
ال�س ��ليم للمخاطر على كاهل ال�ش ��خ�ص الذي يقوم ب�أداء العمل غري �أن ذلك ال يعفي امل�ش ��رفني
وم�س ��ئويل ال�سالمة وال�صحة املهنية من م�س�ؤوليتهم بامل�شاركة يف عملية تقييم املخاطر ،وتقدمي
الدعم والإر�ش ��اد جلميع العاملني ،ومبعنى �آخر يجب �أن تتويل الكوادر الب�ش ��رية املدربة العاملة
يف اجلامعة مهمة التقييم الفعلي للمخاطر وحتليل م�ص ��ادر اخلطر ،على �أن تتم حتت �إ�ش ��راف
ومراجعة م�ش ��ريف مواقع العمل ،بالإ�ض ��افة �إىل ذلك يتوىل امل�شرف م�س�ؤولية الت�أكد من �أن جميع
الأفراد امل�شرتكني يف العمل على دراية وفهم بعملية التقييم .وكذلك يجب على امل�شرفني احلر�ص
على �أن يكون جميع العاملني يف نطاقهم الإداري قد ح�صلوا على تدريب كايف لإداء العمل املوكل
�إليهم ،ومهارات ومعارف حتديد و�إدارة املخاطر الالزمة لتخطيط و�إجناز الأعمال.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن ا�ست�شارة املخت�صني يف �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئة ،من
�أجل �إ�سداء الن�صح للعاملني وم�شرفيهم عن كيفية تقييم و�إدارة املخاطر ،وفقا ملتطلبات اللوائح
والتنظيمات املعتمدة من اجلهات ذات االخت�صا�ص.

الف�صل الثالث
�إدارة املخاطر يف بيئة العمل

� 2-3إدارة املخاطر:
يف نظام �إدارة املخاطر م�ص ��طلح م�ص ��در اخلطر ( )Hazardيق�ص ��د به حالة �أو موقف �أو
ت�صرف يحتمل �أن ي�ؤدي �إىل �إحلاق الإ�صابة بالإن�سان �أو تدهور �صحته �أو بهما معن ،او الإ�ضرار
بالبيئ ��ة املادي ��ة� .أما اخلطر ( )Riskفه ��و مزيج من احتمالية حدوث موق ��ف حمفوف باملخاطر
ودرجة حدة الإ�ص ��ابة �أو تدهور ال�ص ��حة �أو ال�ض ��رر التي قد يت�س ��بب بها هذا املوقف .واملر�ض
املهن ��ي ( )ill healthه ��و حالة حمددة ت�ض ��ر بالبدن �أو العقل يت�س ��بب به ��ا �أو يزيد من حدتها
ن�ش ��اط العم ��ل �أو املواقف املرتبطة به .تقييم املخاط ��ر ( )Risk assessmentهي عملية تقييم
اخلط ��ورة التي تت�س ��بب فيها املخاطر مع �أخذ دقة �أنظمة الرقاب ��ة بعني االعتبار وحتديد ما �أذا
كانت اخلطورة �أمر ًا مقبوال �أو غري مقبول� ،أو هي عملية من�س ��قة وخمطط لها بخطوات يتم من
خالله ��ا معرف ��ة املخاطر و�إمكانية حدوثها وتنق�س ��م �إىل عدد من اخلط ��وات واملهام .ويجب �أن
يكون تقييم املخاطر ومواجهتها جزء ًا من دورة مت�صلة ال تقت�صر فقط على فرتة حمددة زمني ًا
�أو ت�شمل حالة معينة ،بل يجب �أن تكون مت�صلة وموجهة لكل االحتماالت.
وكم ��ا ورد يف تقري ��ر الي ��وم العاملي لل�س�ل�امة وال�ص ��حة املهني ��ة للعام 2011م ب� ��أن الغر�ض
الأ�سا�س ��ي من ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية يتلخ� ��ص يف �إدارة املخاطر املهني ��ة .لذلك ،البد من
حتديد م�ص ��ادر اخلطر وتقييم م�ستوى اخلطر الناجت منها ،لتحديد ال�ضرر املتوقع الذي ميكن
�أن يتعر� ��ض له العاملني �أو البيئة املادية ،وليتم اتخاذ �إجراءات حتكم يف م�ص ��ادر اخلطر ذات
كفاءة عالية .ولتب�سيط عملية �إدارة املخاطر و�ضعت وحدة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف اململكة
املتحدة �أ�سلوب اخلطوات اخلما�سية لتقييم املخاطر واملتمثلة يف:
•اخلطوة الأوىل :حتديد م�صادر اخلطر.
•اخلطوة الثانية :حتديد الأفراد املعر�ضني للمخاطر وكيفية تعر�ضهم لها.
•اخلطوة الثالثة :تقييم املخاطر وحتديد �أ�ساليب الوقاية املنا�سبة.
•اخلطوة الرابعة :تنفيذها �أ�ساليب الوقاية وت�سجيل النتائج.
•اخلطوة اخلام�سة :مراجعة التقييم .و�إذا لزم الأمر يتم حتديثه.
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 3-3بطاقة معلومات ال�سالمة للمادة الكيميائية)MSDS( :

يف �أوائل عام � 1991أ�ص ��درت ( )OSHAاملوا�صفة القيا�سية ( )CFR 1910.1200 29والتي
تتعل ��ق باملخاط ��ر الكيميائية املحتمل حدوثه ��ا يف املختربات ،وامتدادا لذل ��ك �أعدت ()OSHA
كتيبا يتناول كافة و�س ��ائل الوقاية ال�شخ�ص ��ية للعاملني يف املختربات جراء تعر�ض ��هم للمخاطر
الكيميائية« .وفر�ض ��ت �ض ��رورة �إمل ��ام العاملني يف املخت�ب�رات مبحتوى ذل ��ك الكتيب كما يجب
�أن يكون متاحا لهم ب�س ��هولة» ،وي�ش ��تمل ذلك الكتيب على �إجراءات الت�ش ��غيل القيا�سية املتعلقة
بالتعامل مع بع�ض املواد الكيمائية املحددة  ,غري �أن معظم الكتيبات ال تقدم �سوى معلومات عامه
ع ��ن كيفية التعامل م ��ع املواد الكيميائية� ,أما فيما يتعلق بالتخطي ��ط للتجارب ف�إن ذلك يتطلب
من العاملني يف املختربات ا�ست�ش ��ارة م�صادر معلومات �إ�ض ��افية تتعلق باخل�صائ�ص الكيميائية
للمواد التي �س ��يتم �إجراء التج ��ارب عليها يف املختربات ،وتتطلب العدي ��د من املختربات توثيق
�أنواع حمددة من املخاطر وكيفية مراقبتها من �أجل �إجراء التجارب املقرتحة.
يتمثل امل�ستخدمون الرئي�سيون لبطاقة معلومات ال�سالمة للمواد يف الفئات التالية :حمرتيف
ال�سالمة وال�صحة املهنية وامل�س�ؤولني عن حتديد ممار�سات العمل الآمنة و�أفراد الطاقم الطبي
امل�س� ��ؤولني ع ��ن مراقبة الربامج الطبية ومعاجل ��ة العاملني الذين يتعر�ض ��ون للمواد الكيميائية
وف ��رق الطوارئ مثل طاقم مكافحة احلريق ،ومع انت�ش ��ار املعاي�ي�ر الدولية مثل معيار ()OSHA
 )(29 CFR 1910.1200ومعيار خمتربات ( ,)OSHA)(29CFR 1910.1450فقد ازداد عدد
امل�س ��تخدمني الرئي�سيني بطاقة معلومات ال�س�ل�امة للمواد ( )MSDSليت�ضمن ذلك العاملني يف
املختربات الأكادميية وال�صناعية ،وعلى الرغم من ذلك فلي�ست جميع بطاقة معلومات ال�سالمة
للمواد املكتوبة تلبي احتياجات جمهور امل�ستخدمني بكفاءة وفاعلية.
وب�إيجاز فمن بني م�صادر املعلومات املتاحة تظل بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد ()MSDS
�أف�ضل م�صادر املعلومات لغر�ض تقييم املخاطر الناجمة عن ا�ستخدام املواد الكيميائية غري �أنه
من ال�ض ��روري على العاملني يف املختربات معرفة نقاط �ضعف بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد
خا�ص ��ة عندما تنطبق على العمليات التي جتري داخل املخت�ب�رات ،ويف حال عدم كفاية بطاقة
معلومات ال�س�ل�امة للمواد فيجب توافر �إجراءات وو�س ��ائل وقاية حمددة يف املخترب للتحكم يف
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متطلبات الت�شغيل ،و�أبرز نقاط �ضعف بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد:
1 .1تتباين جودة بطاقة معلومات ال�س�ل�امة للم ��واد التي يقدمها موردي املواد الكيميائية
للمخت�ب�رات ،حيث تعاين بع�ض البطاقات من الغمو� ��ض والتعميم الغري مهني وعدم
التنا�سق بني الأجزاء الداخلية.
2 .2ال تت�ض ��من البطاقات �شروح عن خا�ص ��ية الت�شكل الفريدة للمواد الكيميائية اخلطرة
ال�ص ��لبة :فعلى �س ��بيل املثال ف�إن بطاقة معلومات ال�س�ل�امة لثنائي �أك�سيد التيتانيوم
(حبيب ��ات الغب ��ار املتطاي ��رة ذات الأحج ��ام املتناهية ال�ص ��غر) ال تق ��دم البطاقات
معلومات ذات �صلة بالت�أثري ال�سمي الفريد لهذا الغبار.
�3 .3ض ��رورة �أن تت�ض ��من بطاق ��ة معلومات ال�س�ل�امة للمواد و�ص ��ف لإج ��راءات التحكم
والوقاية على خمتلف الأ�صعدة ابتداء من التجارب املخربية ال�صغرية حتى العمليات
الت�ص ��نيعية الكربى ،لذا ف�إن هن ��اك بع�ض الإجراءات املبين ��ة يف البطاقات قد تبدو
غري �ض ��رورية �أو غري مالئمة للأعمال القائمة يف املختربات ،لذلك فمن التداعيات
ال�س ��لبية لهذه امل�ش ��كلة زرع بذور ال�شك يف مدى �ص�ل�احية البطاقات كو�سيلة مالئمة
للعمل داخل املختربات.
�4 .4أدرجت العديد من البطاقات جميع املخاطر ال�صحية املرتبطة باملادة الكيميائية دون
تو�ض ��يح �أي من تلك املخاطر �أكرث �أهميه و�أيها �أكرث احتمالية احلدوث ،مما نتج عنه
�صعوبة التفرقة بني �أكرث املواد الكيميائية خطورة و�أقلها.
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ع ّرف ��ت ( )OSHAاملادة اخلطرة ب�أنها �أية مادة ُتظهر خطورة �إما حتت الظروف الطبيعية �أو
�أية ظروف �أخرى متوقع ��ة ،وتلزم ( )OSHAالعاملني يف املخترب توفري بطاقات ( )MSDSللمواد
الكيميائية اخلطرة لأي عامل قد يحتاج �إليها ،وميكن لهذه البطاقات �أن تكون مفيدة من الناحية
التعليمية والتثقيفية على الرغم من �أن بع�ض ��ها قد يحتوي على معلومات ي�ص ��عب فهمها �أحيانا
ب�صورة وا�ضحة.
ولق ��د باتت بطاقة معلومات ال�س�ل�امة للمادة الكيميائية امل�ص ��در الأ�سا�س ��ي للمعلومات عن
خط ��ورة املواد الكيميائية ،والتي يتم عر�ض ��ها وتقدميها للمتدربني م ��ن العاملني يف املختربات،
مما ي�ستوجب �ضرورة احتفاظ امل�ؤ�س�سات بن�سخة من بطاقة بيانات ال�سالمة للمواد التي مينحها
موردو املواد الكيميائية اخلطرة� ،أو �أي مادة خطرة �أخرى.

يجوز �أن تكون بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد اليكرتونية �أو ورقية طاملا كانت متاحة جلميع
العامل�ي�ن يف املختربات ،ومن اجلدير بالذكر �أنه يف حال ��ة الطوارئ يطلب من بع�ض املختربات
طباعة ن�س ��خ ورقية من تلك البطاقات ،وكخطوة �أوىل يف عملية تقييم املخاطر ,فمن ال�ضروري
عل ��ى الك ��وادر التي تعمل يف املخترب فح�ص جميع اخلطط املتعلق ��ة بالتجارب املقرتحة وحتديد
املواد الكيميائية ،ومن ال�ض ��روري �أي�ضا فح�ص بطاقة معلومات �سالمة املواد فيما يتعلق باملواد
الكيميائي ��ة الغ�ي�ر م�ألوفة ،وتتوافر ملفات من بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد يف كل خمترب على
ح ��ده ،غري �أن ��ه تتوافر الن�س ��خة الكاملة من بطاقة معلومات ال�س�ل�امة يف مرك ��ز مراقبة املواد
ال�سامة واخلطرة ب�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية.
و لي�س هناك �ش ��كل حمدد لبطاقة معلومات �س�ل�امة املواد وعلى الرغم من ذلك ف�أن �أو�ش ��ا
تو�ص ��ي با�س ��تخدام النموذج الذي �أعده املعهد الوطني الأمريكي للمقايي�س (،)ANSIZ 400.1
و ُتظهر املعلومات املوجودة يف بطاقة معلومات �سالمة املواد البيانات التالية:
1 .1املورد(العن��وان ورق��م الهاتف) وتاري��خ �إعداد بطاق��ة معلومات �سالمة
املواد �أو مراجعتها:
م ��ن ال�ض ��روري مراجعة بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد ب�ص ��ورة دورية من �أجل
الت�أك ��د م ��ن �أنها حتتوي عل ��ى معلومات حمدثة ،ويج ��ب �أن تكون �أرق ��ام التليفونات
متاحة حيث ي�ستطيع امل�ستخدمون االت�صال باملوردين �أو مبركز مراقبة املواد ال�سامة
واخلطرة ب�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية ،عند ال�ضرورة من �أجل احل�صول
على معلومات �إ�ضافية تتعلق باملخاطر و�إجراءات الطوارئ.
2 .2املركبات الكيميائية:
هذا اجلزء يقدم معلومات تك�ش ��ف عن نوع ومكونات كل مركب دون التطرق لكل
مكون على حده ،ف� ً
ضال عن ذلك ف�إنه يحدد املواد الكيميائية ذات الطبيعة اخلطرة.
3 .3اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية:
ت�ش ��تمل اخل�ص ��ائ�ص الفيزيائية على املعلومات املتعلقة بدرج ��ة الذوبان ودرجة
الغليان والوزن الذري.
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4 .4الأرقام (الرموز) الدولية:
يف الغال ��ب يت ��م ا�س ��تخدام اال�س ��م املعروف م ��ن قبل االحت ��اد العامل ��ي للكيمياء
التطبيقي ��ة والبحتة – الأيوباك(� )IUPACأو اال�س ��م املعروف من قبل (� )CASأو الرمز
الدويل (� )DOTأو رقم الأمم املتحدة ( ،)UNولكن قد ي�س ��تخدم اي�ضا اال�سم التجاري
�أو ال�ش ��ائع اي�ضا ،فمثال ا�سم جاليكول الإيثيلني �أكرث قبوال من ا�سم الأيوباك– 1،2 :
�إيثانديول.
5 .5م�صادر اخلطر الفيزيائية:
يوفر هذا اجلزء بع�ض املعلومات املرتبطة مبخاطر اال�شتعال والتفاعل الكيميائي
واالنفجار و�ض ��غط البخ ��ار ودرجة خطورة احلريق ودرجة حرارة اال�ش ��تعال وكثافة
البخار وغريها من م�صادر اخلطر الفيزيائية.
6 .6معلومات عن املواد ال�سامة:
تقدم العديد من بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد معلومات �شاملة وكلية عن املواد
ال�س ��امة وكذل ��ك تقدم �إر�ش ��ادات عن ا�ش�ت�راطات ومعاي�ي�ر ال�س�ل�امة املعتمدة من
اجلهات ذات االخت�صا�ص.
7 .7املخاطر ال�صحية:
ت�ش ��تمل قائم ��ة املخاط ��ر ال�ص ��حية عل ��ى �أعرا� ��ض وعالم ��ات التعر� ��ض للمواد
الكيميائية .ف�ض�ل�ا عن ذلك تو�ض ��ح الطرق الأ�سا�س ��ية لدخول املواد الكيميائية �إىل
اجل�سم.

66

�8 .8إجراءات التخزين واملناولة:
يحت ��وي على قائم ��ة االحتياطات الواج ��ب اتخاذها عند مناول ��ة وتخزين املواد
الكيميائي ��ة ،ويرك ��ز على و�س ��ائل التحكم يف م�ص ��ادر اخلطر ،مثل و�س ��ائل التحكم
الهند�س ��ية ومع ��دات الوقاي ��ة ال�شخ�ص ��ية ال�ض ��رورية للحماية من التعر� ��ض للمواد
الكيميائية ال�ضارة ،ونظرا حلقيقة �أن �صحائف بيانات احلماية ال�شخ�صية قد كتبت

من �أجل و�ض ��ع حلول لع ��دد كبري من �إ�ش ��كاليات التعامل مع امل ��واد الكيميائية ,ف�إن
الإجراءات املو�صي بها يف هذا اجلزء تت�ضمن و�سائل حيطة �أكرث �أهمية من مثيالتها
املطبقة يف حميط املختربات.
�9 .9إجراءات الطوارئ والإ�سعافات الأولية:
يتناول هذا اجلزء التو�صيات املتعلقة مبجال مكافحة احلريق والإ�سعافات الأولية
واخلطوات الواجب اتخاذها يف حال �س ��كب �أو ت�س ��رب املواد الكيميائية.مرة �أخرى
�أود �أن �أ�شري �إىل �أن الإجراءات املحددة معدة خ�صي�صا ملواجهة �أ�سوء احلوادث مبا
يت�ضمن ذلك الأحداث الأ�شد خطورة من التي ميكن �أن حتدث يف املختربات.
1010معلومات النقل:
�إن بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد تهدف �إىل حل جميع امل�شكالت املتعلقة باملواد
الكيميائية يف جميع املواقف املمكنة ،مبا يت�ض ��من ذلك عمليات الت�ص ��نيع وحوادث
النقل وغريها من املواقف التي تتطلب التعامل مع هذه املواد بحذر ووفق ا�شرتاطات
�سالمة حمددة.
1111ا�شرتاطات التخل�ص من خملفات املادة:
حيث �إن بطاقة معلومات �س�ل�امة املواد توفر املبادئ التوجيهية للتخل�ص ال�سليم
من املخلفات الناجتة عن ا�ستخدام املادة ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة.
1212حدود ال�سقف:
املواد الكيميائية اخلطرة جدا تتميز مبا يعرف با�س ��م حدود ال�س ��قف بالإ�ضافة
�إىل ح ��دود التعر� ��ض امل�س ��موحة  ،PELو قيم حدود العتبة  TLVحدود ال�س ��قف وهي
الرتاكيز باجلزء لكل مليون �أو باملليجرام لكل مرت مكعب (ملجم/م ،)3والتي يجب
�أن ال يتم جتاوزها خالل فرتة من الزمن ،عادة  15دقيقة.
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1313تركيب املخاليط:
ت�ش ��مل كل املكون ��ات اخلط ��رة املوج ��ودة برتاكيز �أعل ��ى من  ،%1و جمي ��ع املواد
امل�سرطنة برتاكيز �أعلى من .%0.1
1414معايري التحكم:
ت�شمل قائمة ملالب�س الوقاية والقفازات و�أدوات حماية اجلهاز التنف�سي ،ف�إن لزم
التعام ��ل مع مادة ما يف خزانة طرد الغازات �أو يف �ص ��ندوق القفازات Glove Box
�أو يف نظام تهوية �إ�ض ��ايف ف�إن مثل تلك التو�ص ��ية قد تو�ضع حتت هذا الق�سم �أو حتت
هذا العنوان) الحظ هنا �أن ا�س ��تخدام �أغلب �أقنعة التنف�س يتطلب تدريبا و فح�ص ��ا
من قبل طبيب خمت�ص).
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1515معلومات خطر احلريق �أو االنفجار:
تو�ض ��ح �إذا م ��ا كانت امل ��ادة الكيميائية باخت�ل�اف حالتها الفيزيائية (�ص ��لبة -
�س ��ائلة – غازية) قابلة لال�ش ��تعال �أو االنفجار ،ونواجت احرتاقها �أو انفجارها ،حيث
�أن بع�ض املواد الكيميائية ت�ش ��تعل بدون وجود �ش ��رارة �أو لهب �أو �أي م�ص ��در ا�شتعال
�آخ ��ر ،ونلخ�ص فيما يلي بع� ��ض اخلوا�ص الفيزيائية امل�ؤثرة عل ��ى احرتاق �أو انفجار
املواد الكيميائية:
 .أدرج ��ة الومي�ض� :أقل درجة حرارة �ص ��در عندها امل ��ادة الكيميائية �أبخرة تبلغ
تراكيزها يف الهواء اجلوي احلدود الدنيا �أن ت�شتعل باللهب.
 .بدرجة اال�شتعال الذاتي :هي �أقل درجة حرارة ت�شتعل عندها املادة الكيميائية ذاتي ًا.
 .جحدود اال�ش ��تعال :جميع املواد الكيميائية القابلة لال�شتعال واملتطايرة (القابلة
للتبخر) ،لها تراكيز دُنيا و ق�ص ��وى يف الهواء ،بحيث �أعلى من ذلك �أو �أدنى ال
ميكن �أن ت�ش ��تعل .فحدود اال�ش ��تعال هي قيم تقريبية ُيعرب عنها بن�سب حجمية
يف الهواء عند ال�ض ��غط اجلوي و درجة احلرارة املحيطة ،وجتدر الإ�ش ��ارة هنا
�أنه كلما زادت درجة احلرارة ف�إن حدود اال�شتعال الدنيا تقل و حدود اال�شتعال
العليا تزداد ،و�أي�ضا الزيادة يف ال�ضغط ي�سبب يف انخفا�ض يف حدود اال�شتعال
الدنيا و زيادة يف حدود اال�شتعال العليا.

 4-3ملخ�صات ال�سالمة الكيميائية للمختربات (:)LCSS
�إن ملخ�صات ال�سالمة الكيميائية تقدم معلومات املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املختربات،
وه ��ذه امللخ�ص ��ات غ�ي�ر هادف ��ة �إىل تق ��دمي معلومات �ش ��املة تفي بجمي ��ع املتطلب ��ات املعرفية
مل�س ��تخدمي املواد الكيميائية داخل املخت�ب�رات �إمنا تقدم املعلومات الأ�سا�س ��ية الالزمة لتقييم
املخاطر املرتبطة با�ستخدام �أي مادة كيميائية داخل املختربات ،يتم حفظ ملخ�صات ال�سالمة
الكيميائية للمختربات املجهزة خ�صي�صا للكوادر املدربة التي تعمل يف املختربات.
حتتوي ملخ�صات ال�سالمة الكيميائية على معلومات عن اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية
ودرجة ال�سمية للمادة الكيميائية ،وهذه املعلومات �ضرورية لتقييم درجة اخلطورة الن�سبية التي
ت�ش ��كلها هذه املواد الكيميائية ،و�أ�ضف �إىل ذلك حتتوي امللخ�صات على بع�ض املعلومات الهامة
الت ��ي تتعلق بامل ��واد وكيفية التعامل معها وطرق تخزينها و التخل� ��ص منها واخلطوات املتبعة يف
حاالت الطوارئ والإ�سعافات الأولية والتي يتم عر�ضها ب�أ�سلوب �سهل ومب�سط للكوادر املدربة.
م ��ن اجلدير بالذكر �أنه يف حالة عدم توفر ملخ�ص �س�ل�امة امل ��ادة الكيميائية ( )LCSSف�إن
اخلطوات التالية �ستمكن العاملني باملختربات من �إعداد ملخ�ص ال�سالمة اخلا�ص بهم:
1 .1حتديد املواد الكيميائية امل�ستخدمة وظروف ا�ستخدامها:
من ال�ضروري حتديد املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف التجارب وكذلك مقدارها،
كما يجب �ض ��رورة و�ضع �إجابة للت�سا�ؤالت التالية :هل �ستجري التجربة مرة واحدة �أو
هل يتم ا�ستخدام املركبات الكيميائية لعدة مرات؟ هل �سيتم �إجراء التجربة يف معمل
مفت ��وح� ,أو يف �أجه ��زه مغلقة� ,أو يف غرفة �ش ��فط الغازات؟ هل هن ��اك �إمكانية تكوين
مركب ��ات كيميائي ��ة جديدة �أو غ�ي�ر معروفة �أثناء �إجراء التجرب ��ة؟ هل هناك �أي من
امل�شرتكني يف �إجراء التجربة حامل �أو من املحتمل �أن ي�صبح حامل؟ هل يعاين الأفراد
امل�شرتكون يف التجارب من �أي ح�سا�سية �ضد �أي من املركبات الكيميائية املحددة.
2 .2م�صادر املعلومات:
يج ��ب عل ��ى العامل�ي�ن باملخت�ب�رات �ض ��رورة الرج ��وع �إىل ملخ�ص �س�ل�امة املواد
الكيميائي ��ة املع ��دة م ��ن قبل اجله ��ات املعتم ��دة وذلك فيم ��ا يتعلق بجمي ��ع املركبات
الكيميائية امل�س ��تخدمة يف التجربة املخطط �إجرا�ؤها �أو الرجوع �إىل بطاقة معلومات
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ال�س�ل�امة للمواد يف حال عدم توافر ملخ�ص �س�ل�امة املواد الكيميائية يرجي الرجوع
�إىل مراجع تف�صيلية مثل باتنيك  2007وبنغام  2001واخرون �أو �أي م�صادر الأخرى
حمكمة علمي ًا ،ويف حال ك ��ون املركبات الكيميائية ذات معدالت خطر كامنة مرتفعة
وغري متوقعة ،ف�ضال عن ذلك يتوقف طلب امل�ساعدة من امل�شرفني وحمرتيف ال�سالمة
قب ��ل الب ��دء يف تقيي ��م املخاطر عل ��ى اخلربة املهني ��ة للعاملني يف املخت�ب�رات ودرجة
اخلطورة املتوقعة عند �إجراء التجربة.
3 .3تقييم نوع ال�سمية:
�ضرورة ا�ستخدام م�صادر املعلومات �سالفة الذكر �أو �أي م�صادر موثوقة من �أجل
حتديد نوع ال�س ��موم املرتبطة بكل مركب كيميائي على حدة ،ومن ال�ضروري الإجابة
عن الت�سا�ؤالت التالية :هل �أي من املركبات الكيميائية امل�ستخدمة يحتوي على درجة
عالية من ال�س ��مية؟ هل �أي من املركبات الكيميائية امل�س ��تخدمة يت�ص ��ف ب�أنه عامل
حتفي ��ز كيميائي؟ هل هناك �إمكانية التعر�ض ملواد م�س ��رطنة؟ كما يجب الرجوع �إىل
م�صادر علمية موثوقة �أو االت�صال مبركز مراقبة املواد ال�سامة واخلطرة ب�إدارة البيئة
اجلامعية وال�صحة املهنية.
4 .4حتديد طرق التعر�ض للمركبات الكيميائية:
�ض ��رورة حتديد الط ��رق املحتملة للتعر�ض لأخطار كل م ��ادة كيميائية على حده،
وال ��ذي يعتمد على �إجابة الت�س ��ا�ؤالت التالي ��ة :هل كمية الغ ��ازات الكيميائية �أو املواد
الكيميائية املتطايرة كافية لت�ص ��بح م�ص ��درا للخط ��ر عند ا�ستن�ش ��اقها؟ و�إذا كانت
املركب ��ات الكيميائية �س ��ائلة فهل من املمكن امت�صا�ص ��ها من خ�ل�ال اجللد؟ هل من
املمكن �أن ت�ؤدي التجارب الكيميائية �إىل تكوين رذاذ متطاير؟ هل تت�ض ��من التجربة
خماطر ابتالع �أو امت�صا�ص مركبات كيميائية ب�صورة غري متعمدة.
5 .5تقييم املعلومات الكمية بخ�صو�ص درجة �سمية املركبات الكيميائية:
�ضرورة ا�ست�شارة م�صادر املعلومات لأجل حتديد اجلرعة املميتة.
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6 .6اختي��ار و�سائ��ل الوقاي��ة ال�سليم��ة لتقلي��ل فر���ص التعر���ض للمركبات
الكيميائية:
يج ��ب تطبيق املمار�س ��ات الوقائية اجليدة عند التعامل م ��ع املركبات الكيميائية
داخ ��ل املخت�ب�رات ،بالإ�ض ��افة �إىل ذلك �ض ��رورة حتديد �س ��واء كان ��ت �أي من املواد
الكيميائي ��ة امل�س ��تخدمة م�ص ��نفة على �أنها �ش ��ديدة اخلطورة ،نظ ��ر ًا الرتفاع درجة
�س ��ميتها �أو كونه ��ا م ��واد م�س ��رطنة �أو ينتج عن تفاعالته ��ا الكيميائية مواد �س ��امة,
ويج ��ب تقدير �إجم ��ايل مقدار املركب الكيميائي امل�س ��تخدم ومع ��دل التكرار املتوقع
لال�س ��تخدام وطرق التعر�ض للمواد الكيميائية وظروف اال�س ��تخدام املحيطة ،ومن
ال�ض ��روري ا�س ��تخدام تلك املعلومات من �أجل حتديد اذا كان �ص ��حيحا ان ن�ستخدم
�إجراءات وقاية ا�ض ��افية للتعامل مع امل ��واد الكيميائية التي حتتوي على درجة عالية
من ال�سمية ،وهل من الالزم ا�ست�شارة خمت�صني يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.
7 .7الوقاية من املواد امل�سرطنة:
�ضرورة مالحظة عالمات و�أعرا�ض التعر�ض للمركبات الكيميائية امل�ستخدمة يف
التجارب .ويجب اتخ ��اذ الإجراءات املالئمة يف حالة التعر�ض للمركبات الكيميائية
�أو عن ��د حدوث ت�س ��رب لأي م ��ن تلك املركب ��ات مبا يف ذل ��ك الإ�س ��عافات الأولية �أو
�إجراءات االحتواء.

 4-3املل�صقات:
وفق ��ا ملعي ��ار ( )OSHAاخلا�ص بالإبالغ عن املخاطر التي تتعل ��ق باملواد الكيميائية اخلطرة
ي�س ��توجب �ض ��رورة �أن يقوم موردو املواد الكيميائية بعمل وتركيب مل�صقات ت�شتمل على و�سائل
الوقاية من املخاطر ،وعادة ما حتتوي تلك املل�ص ��قات على ملخ�ص ��ات غري فنية موجزة تتعلق
بالأخط ��ار الأ�سا�س ��ية للم ��واد الكيميائي ��ة ،من املالح ��ظ �أن تلك املل�ص ��قات الت ��ي حتتوي على
املعلوم ��ات التحذيرية ال متث ��ل ب�أي حال بديال لبطاقات معلومات ال�س�ل�امة وملخ�ص ��ات املواد
الكيميائية اخلطرة واللتان متثال م�صدر املعلومات الأ�سا�سي لتقييم املعلومات يف املختربات.
غ�ي�ر �أن تلك املل�ص ��قات متثل و�س ��يلة تنبيه هامة للمخاطر الرئي�س ��ة املرتبط ��ة بتلك املواد
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الكيميائي ��ة .ومن اجلدير بالذكر عن ��د مقارنة املعلومات التي حتتوي عليه ��ا بطاقات معلومات
ال�س�ل�امة ( )MSDSف�إن املعلومات التي حتتويها املل�ص ��قات تعد معلومات غري مكتملة ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن ذل ��ك يف �أكرث الأحوال ال تتطلب املواد الكيميائية املنقولة بني املعامل يف ذات املبني ل�ص ��ق
مل�صقات عليها ،واملل�صقات النموذجية يجب �أن حتتوي على:
		ا�سم املادة الكيميائية املوجودة داخل العبوة  /الزجاجة.
�أ.
ب .واح ��دة م ��ن الكلم ��ات التحذيرية الثالث ��ة  :خطر ،حتذي ��ر �أو انتبه للإ�ش ��ارة �إىل درجة
خط ��ورة �أو �أخطار املادة الكيميائية .اخلط ��ر �أو الأخطار املتوقعة للمادة الكيميائية عند
التعامل معها ور�سم �شعار يدل على اخلطر.
ج .معايري ال�سالمة التي �سوف حتمي امل�ستخدمني للمادة من الت�أثريات ال�ضارة لتلك املادة
اخلطرة
د .تعليم ��ات الإ�س ��عافات الأولي ��ة �إذا لزم الأمر لتخفي ��ف �أو منع تفاقم الإ�ص ��ابة قبل توفر
امل�ساعدة الطبية
هـ .تعليمات يف حالة حدوث حريق ال �سمح اهلل.
و .طرق و تعليمات للتعامل مع امل�سكوب من املادة الكيميائية �إن حدث ذلك.
ز	.التعليم ��ات الالزمة يف ح ��ال احتياج املادة الكيميائية �إىل تعام ��ل خا�ص �أو طرق تخزين
خا�صة.
ح	.ا�سم و عنوان و رقم هاتف ال�شركة امل�صنعة �أو ال�شركة املوردة.

 5-3الأثار ال�سامة للمواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املختربات:
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حتت ��وي امل ��واد الكيميائية امل�س ��تخدمة يف املختربات على قاعدة عري�ض ��ة من اخل�ص ��ائ�ص
الكيميائية وال�س ��مية والآثار الف�س ��يولوجية .لذلك فمن ال�ض ��روري ا�س ��تيعاب املخاطر املرتبطة
باملواد الكيميائية قبل ا�س ��تخدامها يف �إجراء التجارب املعملية حيث ترتبط الأ�ض ��رار الناجمة
عن املواد ال�سامة مبدى التعر�ض ومبقدار ال�سموم الكامنة يف املادة الكيميائية ،وكما �سنو�ضحه
بالتف�ص ��يل فيم ��ا يلي ,ف�إن م ��دى التعر�ض للم ��واد الكيميائية ميكن حتديده من خالل ح�س ��اب
اجلرع ��ة وزمن ومعدل تك ��رار التعر�ض وكذلك طريق ��ة التعر�ض ،فالتعر� ��ض جلرعة كيميائية
كب�ي�رة ولكنه ��ا حتتوي ذات درجة �س ��مية منخف�ض ��ة مثل الفو�س ��فات ميثل مع ��دل منخف�ض من

اخلط ��ر ،وعل ��ى النقي�ض من ذل ��ك ,ف�إن التعر� ��ض لكميات طفيفة م ��ن امل ��واد الكيميائية ذات
املعدالت املرتفعة من ال�سمية قد ي�ؤدي �إىل �أثار جانبية خطرية.
فمق ��دار زمن التعر�ض ومع ��دل تكرار التعر�ض يعدان من العوامل الهامة حل�س ��اب وحتديد
مقدار ال�ضرر .فالتعر�ض ولو ملرة واحدة لبع�ض املواد الكيميائية قد ي�ؤدي �إىل اث�آر �صحية جانبية
خط�ي�رة ،وعل ��ى النقي�ض من ذلك فقد ال حتدث �أث ��ار جانبية �إال عقب التعر� ��ض املتكرر للمواد
الكيميائي ��ة ،وتعد طريق ��ة التعر�ض والتي تتمثل يف التعر�ض من خالل اجللد والعني و االحتكاك
والتنف�س يف بع�ض املواد عامال هاما يف حتديد ن�س ��بة ال�ضرر ،ففي املواد الكيميائية التي تنتمي
ل�س ��ميات النظامية تعد ن�س ��بة اجلرعة الداخلية �إىل الع�ض ��و امل�س ��تهدف عامال هاما يف حتديد
ن�س ��بة ال�ض ��رر ،وميكن حتديد مقدار ال�ض ��رر الناجم عن املواد ال�س ��امة �ش ��ديدة اخلطورة من
خالل حتديد وتعريف معايري الت�سمم ،والتي ميكن حتديدها من خالل الدرا�سات احليوانية.
عن ��د درا�س ��ة خماطر الت�س ��مم املحتمل ��ة �أثناء التخطيط لإع ��داد احدى التج ��ارب ,ميكننا
التو�صل �إىل نتيجة مفادها �أن اندماج الآثار ال�سامة ملادتني كيميائيتني قد ي�ؤدي �إىل نتائج ت�سمم
�أكرب من �آثر الت�س ��مم اخلا�ص بكل مادة على ح ��ده ،ونظرا لأن معظم التفاعالت الكيميائية قد
تت�سبب يف �إنتاج خليط من املواد الكيميائية التي حتمل �سموم م�شرتكة والتي مل يتم تقدير درجة
ال�سمية التي حتتويها من قبل ,لذا فمن املتوقع �أن نفرت�ض �أن درجة ال�سمية يف املواد الكيميائية
املختلطة �أعال من نظريتها يف نف�س املواد كل على حدة.
قد ت� ��ؤدي التفاعالت الكيميائية الناجتة عن اندماج مادت�ي�ن كيميائيتني �أو �أكرث �إىل تكوين
مركبات كيميائية جديدة �أكرث �س ��مية من املواد الكيميائية البدائية ،ورمبا ال ي�س ��تطيع العاملون
يف املخت�ب�رات �أن يتوقع ��وا احتمالية تكون مركبات كيميائية جديدة �س ��امة خا�ص ��ة يف احلاالت
التي يتم من خاللها اندماج املواد الكيميائية ب�ص ��ورة ع�ش ��وائية ،ويجب �أن يعي جميع العاملني
يف املختربات املبادئ الرئي�سية لعلم ال�سموم و�أن يكونوا على دراية باملجموعات الرئي�سة للمواد
الكيميائية ال�سامة.
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1-4مقدمة:
يقدم هذا الف�ص ��ل منهج ًا وطريق� � ًة لإدارة نفايات املختربات والتخل�ص النهائي منها ،والتي
قد يت�س ��بب التعامل اخلاطئ معها �إىل �أن تكون م�صادر خطر عالية على ال�صحة العامة والبيئة،
وعلى وجه اخل�صو�ص النفايات املتعددة والتي حتتوي على خليط ًا خطر ًا جد ًا من املواد الكيميائية
والإ�ش ��عاعية والبيولوجية ،وتهدف ا�س�ت�راتيجية �إدارة نفايات املختربات لتحقيق �أق�صى قدر من
ال�س�ل�امة وال�صحة املهنية وتقليل الأثر ال�سلبي على البيئة ،وتت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية ت�سل�س ًال
هرمي ًا لإدارة املواد اخلطرة باختالف �أنواعها لتحقيق هذه الأهداف .
تق ��ع امل�س� ��ؤولية يف املق ��ام الأول على موظفي املخت�ب�ر املدربني ملعرفة خ�ص ��ائ�ص املواد التي
ا�س ��تخدموها �أو قاموا ب�إيجادها ،وهم امل�س�ؤولون عن تقييم املخاطر الناجتة منها ،وتزويد �إدارة
ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية باملعلومات ال�ضرورية لأخذ قرار دقيق ب�ش� ��أن �آلية التخل�ص من هذه
النفايات ،وامل�ش ��اركة يف تقييم وحتديد �أف�ض ��ل الطرق للتخل�ص من ه ��ذه النفايات ،واحلد من
م�صادر اخلطورة الناجتة منها.
�إن املبد�أ الرئي�سي املتحكم باملعاجلة اجليدة لنفايات املختربات هو عدم البدء ب�أي ن�شاط �أو
جترب ��ة تعليمية �أو بحثية �إال بوجود خطة للتخل�ص م ��ن النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الناجتة
منها ،وي�ضمن تطبيق هذا املبد�أ على حتقيق التقيد بالأنظمة واللوائح املقرة لعملية التخل�ص من
النفايات اخلطرة وجتنب �أي م�صاعب غري متوقعة مثل توليد �أي �شكل من النفايات (�إ�شعاعي ،
كيميائي  ،بيولوجي ) ال ت�ستطيع اجلهات املخت�صة التعامل معها �أو غري جاهزة لذلك.
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يوجد هناك �أربع م�ستويات لإدارة النفايات والتقليل من ت�أثريها ال�سلبي على البيئة :
�أ .منع التلوث بتقليل امل�صدر.
ب� .إعادة ا�ستخدام �أو �إعادة توزيع املواد غري املرغوبة الفائ�ضة واملعاجلة.
ج� .إعادة تدوير املواد التي يف النفايات.
د	.التخل�ص من النفايات عرب احلرق �أو املعاجلة �أو الدفن يف الأر�ض.
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•امل�ست��وى الأول للت�سل�س��ل الهرم��ي اال�سرتاتيج��ي :ي�ش ��مل مب ��ادئ الكيمياء
اخل�ضراء واملتمثل يف منع التلوث واحلد من امل�صدر ،حيث �إن �أف�ضل طريقة للتخل�ص
م ��ن نفايات املختربات هي من ��ع توليدها ،مثل تقليل نطاق عملي ��ات املخترب ،وتقليل
كميات النفايات الناجتة من خالل التجارب والتحاليل املنفذة يف املخترب ،وا�ستبدال
املواد اخلطرة �أو غري اخلطرة يف الإجراءات الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية.
•امل�ست��وى الثاين للت�سل�سل الهرم��ي اال�سرتاتيجي هو� :إعادة ا�س ��تخدام املواد
غري املرغوب فيها و�إعادة توزيع الفائ�ض من املواد اخلطرة ،وتقليل م�صادر اخلطر،
وت�ش ��مل املمار�س ��ات التي تنفذ هذه اخلطة �ش ��راء م ��ا يحتاج �إليه فق ��ط  ،واحلفاظ
على خمزون املواد اخلطرة ملنع �ش ��راء مثيل للمواد املتوفرة ،و�إعادة ا�س ��تخدام املواد
الزائ ��دة ،وم ��ن املهم جد ًا وال�ض ��روري يف هذا امل�س ��توى �أن يكون العم ��ل تكاملي ًا بني
العاملني يف املختربات ومن�س ��وبي �إدارة ال�س�ل�امة وال�ص ��حة املهنية ليقرروا عند �أي
نقطة ت�صبح املواد اخلطرة منظمة كنفايات.
•امل�ست��وى الثالث للت�سل�س��ل الهرمي اال�سرتاتيجي هو� :إع ��ادة تدوير النفايات
والتي ميكن �أن ت�ستعاد ب�شكل �آمن ،وكذلك احتمالية احل�صول على طاقة من النفايات
(على �سبيل املثال ا�ستخدام املذيبات كوقود).
•امل�ستوى الرابع للت�سل�سل الهرم��ي اال�سرتاتيجي هو :حرق النفايات �أو الدفن
يف الأر�ض  .والقرار يف ا�ستخدام هذه الطريقة ي�ؤثر به �أثر هذه املخلفات على البيئة
بع ��د الدفن �أو احلرق ،وتعترب طريقة دفن النفايات يف الأر�ض طريقة غري مف�ض ��لة،
وميك ��ن �أن حت ��وي النفايات احلديث ��ة اخلطرة مواد له ��ا ت�أثريات �س ��لبية على البيئة
لعدة عقود حيث يوجد دائم ًا خطر م�س ��تقبلي للت�سرب ،واجلريان ال�سطحي للملوث،
وت�سريبات �ضارة �أخرى للبيئة .

 2-4تو�صيف النفايات:
ُتعرف النفايات على �أنها مواد يجب التخل�ص منها� ،أو ينوى التخل�ص منها� ،أو مل تعد �صاحلة
لأي ا�س ��تخدام �آخر .وقد يطلق على املادة ب�أنها نفاية بعد �أن تغادر املخترب ،ولكن غالبا ما يكون
للجهة طريقة يف �إعادة ا�ستخدام �أو �إعادة توزيع املواد ليعاد ا�ستخدامها ب�إجراءات �أخرى ،ويالحظ
�أن بع�ض املنظمات قد تعترب بع�ض املواد نفايات لو تركت لفرتات طويلة �أو �أنها يف طبيعتها ت�شبه
النفايات ،ومتثل التنوعية الكبرية للنفايات الناجتة من العملية البحثية والإختبارية يف املختربات
حتدي� � ًا كبري ًا ،ولتطبي ��ق �آلية ناجحة للتخل�ص من النفايات اخلطرة يف املختربات تعتمد ب�ش ��كل
�أ�سا�سي على �إجراءات ت�صنيف النفايات يف املختربات ب�شكل �صحيح و�آمن ،مثل و�ضع احلاويات
ال�صغرية للنفايات الكيميائية يف حاويات �أكرب ،وجمع الكثري من املذيبات واملواد املذابة يف حاوية
لل�سوائل القابلة لال�شتعال ،وت�صنيف النفايات وفق ًا لنوعيتها وحمتوياتها ،وخماطرها ،وت�صنيف
النفاي ��ات مهم جد ًا لتحديد طريقة التخل�ص منه ��ا �أو تدويرها ،حيث �إن حتديد نوعية النفايات
اخلطرة واملجموعة القابلة للمعاجلة ،وحتديد طريقة النقل املنا�س ��بة للمعاجلة �أو التخل�ص من
النفايات اخلطرة  ،ومن املمكن تقليل كمية �أو درجة خطورة لكثري من نفايات املختربات بوا�سطة
بع�ض الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل العاملني بها.

 3-4النفايات متعددة اخلطورة:
النفايات متعددة اخلطورة هي النفايات التي متثل �أي خليط من املواد الكيماوية �أو الإ�شعاعية
�أو البيولوجية اخلطرة ،وتعترب �إدارة النفايات املتعددة اخلطورة حتدي ًا ملختربات البحوث والتي
يوجد فيها تغريات متكررة يف الربوتوكوالت والإجراءات واملواد وعمليات توليد النفايات ،وميكن
لأمور الإدارة املعقدة وال�ص ��عبة �أن تعقد �أي�ض� � ًا تعزيز املمار�سات اجليدة وال�سليمة ملنع التلوث،
وتبني مفهوم احلد من امل�صدر ميثل �أحد املبادرات اجلديدة يف امل�ؤ�س�سات البحثية لت�شجيع منع
التلوث ،وميكن �أن يحل التطبيق ال�صارم ملبادئ تقليل م�صادر النفايات م�شاكل �إدارة النفايات
املتع ��ددة املخاطر ،وجهود كهذه تعترب ناجحة عندما يعمل الباحثون ومن�س ��وبو �إدارة ال�س�ل�امة
وال�صحة املهنية لتقييم عمليات املخترب.
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�إن �أف�ضل الطرق التي حتقق قلة يف النفايات املخلوطة هي تعديل عمليات املخترب وحت�سينها �أو
ا�ستخدام مواد بديلة ،وقد ت�ساعد بع�ض التح�سينات الت�شغيلية الب�سيطة يف تقليل النفايات متعددة
املخاطر ،ومن ال�ض ��روري توريد املواد الكيميائية وامل�ش ��عة والبيولوجية بكمي ��ات حمدودة لإجراء
جترب ��ة خمطط لها لتجنب �إنتاج فائ�ض كبري والذي قد ينته ��ي به املطاف �إىل حاويات النفايات،
ومن ال�ضروري تبني �إجراءات ت�ساعد على منع خلط النفايات امل�شعة مع املخلفات الأخرى.
و�إن تطبيق نظام �إدارة �س ��ليم وفعال لهذه النفايات �ض ��روري جدا حلماية ال�ص ��حة العامة
و�س�ل�امة البيئة ،ومن ال�ضروري تطبيق الت�سل�س ��ل الهرمي التايل لتقليل انتاج النفايات متعددة
اخلطورة:
•احلد من امل�صدر.
•�إعادة التدوير.
•املعاجلة.
•التخل�ص ال�سليم.
ت�ش ��مل النظم الفعالة لإدارة النفايات االلتزام من قب ��ل الإدارة العليا لتطوير ودعم مفهوم
احلد من امل�صدر ،وينبغي �أن ي�شرتك يف تطوير الربنامج موظفو املختربات ذوي اخلربة العالية
يف تخطيط اال�سرتاتيجيات للحد من م�صادر امللوثات ،والتعرف على خيارات احلد من امل�صدر
مث ��ل دم ��ج �أهداف منع التل ��وث يف مقرتحات التطوي ��ر وتدريب موظفي املخت�ب�ر ليدركوا جميع
الفر�ص للحد من م�صدر التلوث ،ويدققوا يف مقرتحات البحوث ل�ضمان اعتماد اال�سرتاتيجيات
املتاحة للحد من امل�ص ��در ،وحت�س�ي�ن االمتثال للمتطلبات التنظيمية ،وتتطلب النفايات متعددة
املخاطر اهتمام ًا خا�ص ًا ومعقد ًا ب�سبب تعدد املخاطر وال�ضوابط التنظيمية ،والغر�ض الرئي�سي
م ��ن تقييم خماطر النفايات هو حتديد �أي املكونات اخلطرة للنفايات املتعددة املخاطر ت�ش ��كل
خط ��ورة بالغة ،وت�س ��اعد هذه املعرفة على احلد من امل�ص ��در و�إمكاني ��ات املعاجلة لتقليل خطر
النفايات ،و�إن �إدارة النفايات كنفايات خطرة ولي�س ��ت متعددة اخلطورة ت�ش ��مل خيارات �إدارة
النفايات �إعادة التدوير ومناهج املختربات لهذه الإدارة  ،ومن ال�ض ��روري �أن يقوم نظام �إدارة
النفاي ��ات برتتيب الأولويات بالن�س ��بة للمخاطر من املخاطر املرتفعة �إىل املخاطر املنخف�ض ��ة،
ويج ��ب �أن تكون اخلي ��ارات متوافقة مع املخاطر وق ��د يكون اجلمع بني �أ�س ��اليب خمتلفة لإدارة
النفايات حمدود ب�سبب ت�سل�سل التطبيق.
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 4-4متطلبات عامة للتخل�ص من املخلفات اخلطرة:
�إن التعامل ال�صحيح مع النفايات اخلطرة يف املختربات ،يعترب عامال هاما و �أ�سا�سي ًا للحد
م ��ن الآثار ال�س ��لبية لهذه النفايات على ال�ص ��حة العامة والبيئة ،ويجب عل ��ى جميع العاملني يف
املخت�ب�رات باخت�ل�اف فئاته ��م �أن يكونوا مدركني ويتحملون م�س ��ئولياتهم حول �ض ��رورة التقيد
ب�أنظمة وتعليمات التخل�ص ال�سليم من النفايات اخلطرة ،و�أنه يجب و�ضع كل نوع من املخلفات
يف احلاوية املخ�ص�ص ��ة لها ،و�أن ال يتم �أبد ًا التخل�ص من النفايات اخلطرة ال�س ��ائلة يف حو�ض
الغ�سيل �أو يف م�صارف ال�صرف ال�صحي ما مل ي�سمح بذلك الأ�شخا�ص امل�صرح لهم ،ومن ذلك
تظهر �ضرورة و�ضع خطة لإدارة النفايات يف املختربات وتقييم الأداء وتتكون من:
•االحتياج التدريبي للعاملني يف املختربات.
•حتديد نوع النفايات.
•�آلية التخل�ص من النفايات.
•معايري حاويات النفايات.
•معايري و�ضع املل�صقات على احلاويات.
•عدم تخزين املواد اخلطرة يف املخترب ،واحلر�ص على �إجراء عمليات مراجعة دورية.
•خطة للطوارئ.

 5-4جتميع النفايات يف املختربات:
تول ��د عملي ��ات الفح�ص والبح ��ث يف املخت�ب�رات �أنواع ًا خمتلف� � ًة من النفاي ��ات ،تختلف يف
ا�ش�ت�راطات و�آليات التعامل ال�سليم معها ،لذلك ال تقم ب�أي ن�شاط يف املختربات �إال بعد االنتهاء
من و�ضع خطة للتخل�ص من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الناجتة من هذه العملية ،وي�سمى
جتمي ��ع وتخزي ��ن النفاي ��ات يف املخترب التجميع حت ��ت املراقبة ،ل ��كل فئة �أو نوع م ��ن النفايات
احتياط ��ات معين ��ة وطرق منا�س ��بة للتخل�ص منها ،وفيم ��ا يلي عدد من املتطلبات واملمار�س ��ات
اجليدة لتجميع النفايات اخلطرة يف املختربات:
•جتميع املذيبات اخلطرة �أو القابلة لال�ش ��تعال يف حاوية منا�سبة يف انتظار نقلها �إىل
املرفق الرئي�سي �أو جمعها بوا�سطة �شركة للتخل�ص من النفايات اخلطرة .وغالب ًا ما
جتمع �أنواع خمتلفة من النفايات يف حاوية م�شرتكة.
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•يج ��ب عدم خل ��ط النفايات الغري متطابق ��ة ،والتي يجب �أن تك ��ون متوافقة كيميائي ًا
ل�ضمان عدم حدوث �أي تفاعالت ميكن �أن تولد حرارة �أو غازات.
•حافظ على ف�صل النفايات التي �ستتم معاجلتها ب�شكل خمتلف.
•اجم ��ع النفايات يف حاوي ��ة ذات جودة عالية تك ��ون متوافقة م ��ع حمتوياتها ،واترك
احلاويات مغلقة �إال يف حالة �إ�ض ��افة �أو تفريغ النفايات ،قم بف�ص ��ل النفايات الغري
متوافقة وتخزينها بطريقة �آمنة.
•ا�ستخدم حاوية منا�سبة لتجميع النفايات اخلطرة ال�سائلة.
•�ض ��ع املل�ص ��قات ب�ش ��كل �س ��ليم ووا�ض ��ح على حاوي ��ات النفايات اخلط ��رة للتعريف
مبحتواها.
•كم ��ا يج ��ب �أن يك ��ون العامل ��ون يف املختربات مدربني (عل ��ى دراية تام ��ة بالنفايات
وتوليدها) م�ش ��اركني ب�ش ��كل فعال يف حتديد النفايات و�إعداد تقارير �إدارتها ،لكي
تتم عملية التخل�ص من النفايات ب�شكل �آمن و�سليم ،وغالب ًا ما يكون الوقت املنا�سب
لإعداد تقارير �إعادة تدوير �أو ا�ستخدام املواد الفائ�ضة مبا�شرة بعد توليد النفايات،
ولي�س بعد �إر�سال النفايات ملكان التخل�ص منها ،وقد يكون من ال�صعب �إعادة تدوير
�أو �إع ��ادة ا�س ��تخدام املواد بع ��د دجمها مع مواد �أخ ��رى ،ويجب �أن تك ��ون اعتبارات
الأمان يف املقام الأول.

 6-4جتميع النفايات اخلطرة يف منطقة التجميع الرئي�سية:
تعت�ب�ر املنطقة املركزية لتجمع النفايات اخلطرة جزء ًا مهم ًا من خطة �إدارة املواد اخلطرة
للمن�ش�أة ،بالإ�ضافة �إىل كون هذه املنطقة هي املوقع الرئي�سي لإدارة النفايات اخلطرة ،وقد تكون
�أي�ض� � ًا املوقع الرئي�س ��ي حلفظ املواد اخلطرة الفائ�ض ��ة لإعادة توزيعها يف امل�ستقبل ،وبالإ�ضافة
�إىل املخت�ب�ر تعترب املنطقة املركزية لتجمع النفايات املكان الذي غالب ًا ما يتم فيه التخل�ص من
النفايات من خالل عمليات معاجلة م�س ��موح بها يف املوقع وهي �أي�ض� � ًا املنطقة املنا�سبة لتحقيق
توفري التكلفة العالية عن طريق دمج النفايات املت�شابهة.
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م ��ن ال�ض ��روري مالحظ ��ة �أن ��ه يف بع� ��ض احل ��االت يتطل ��ب منه ��ج التخل�ص م ��ن النفايات
وامل�ص�ي�ر النهائي لها عدم خلط النفايات املختلفة مع بع�ض ��ها ،و�أهمية معرفة جميع حمتويات
النفاي ��ات وتطاب ��ق حمتوياته ��ا التي يت ��م مزجها مع بع�ض ��ها ،لأن خلط النفاي ��ات يتطلب نقلها
م ��ن حاوية لأخرى ،وعل ��ى الرغم من �أن هذه الإج ��راءات فعالة جد ًا من حي ��ث التكلفة �إال �أنها
تتطلب احتياطات �س�ل�امة �إ�ضافية ت�شمل ا�س ��تخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية ومراقبة خا�صة
وا�شرتاطات هند�سية حمددة.
ينبغي �أن يكون ملناطق جتمع النفايات املركزية �أنظمة �إخماد للحرائق منا�سبة � ،أنظمة تهوية
ذات كفاءة عالية  ،و�سدادات لفتحات الت�صريف لتجنب ت�سرب املواد املن�سكبة �أو ال�ساقطة �إىل
جماري ال�صرف ال�صحي.
وينبغ ��ي �أن يخ�ض ��ع العامل ��ون �إىل تدريب جيد ليقوم ��وا ب�إجراءات �ص ��حيحة ملعاجلة املواد
والتخطيط حلاالت الطوارئ واال�س ��تجابة لها ب�سرعة ،ويجب ت�أمني املنطقة ،وت�شجيع املوظفني
للإب�ل�اغ عن �أي ن�ش ��اط م�ش ��بوه ،وينبغي عل ��ى املوظفني معرفة خ�ص ��ائ�ص والية عم ��ل �أجهزة
الإنذار ،وكيفية ا�س ��تخدام طفايات احلري ��ق ،ومعدات الطوارئ اخلا�ص ��ة ،وخمارج الطوارئ،
ومواقع نقطة التجمع اخلارجية ،وتطبيق فر�ضيات طوارئ ب�شكل دوري.
يتطلب �أي�ض� � ًا نقل النفايات اخلطرة من املخت�ب�رات �إىل املناطق املركزية لتجميع النفايات
ا�ش�ت�راطات خا�ص ًة لل�سالمة وال�ص ��حة املهنية ،حيث يجب نقل املواد يف حاويات منا�سبة عليها
مل�ص ��قات وا�ضحة ب�ش ��كل دائم ،توفري احتياطات ملراقبة االن�س ��كاب يف حالة وقوع حادث �أثناء
عملية النقل ،نن�ص ��ح بامتالك نظام تتبع داخلي لتتبع حركة النفايات اخلطرة ،وللتخل�ص من
النفايات غري اخلطرة من ال�ض ��روري عند خلط �أنواع خمتلفة من النفايات ،التعامل مع املزيج
على �أنه نفايات خطرة ،وبع�ض نفايات املختربات لي�ست خطرة ولكن ينبغي �أن تدار ب�شكل �آمن،
ويتخل�ص منها ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة.
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