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كلمة مدير الجامعة
ن�ش ��كر اهلل العل ��ي القدي ��ر ال ��ذي جع ��ل ه ��ذا البل ��د مهب ��ط الوح ��ي ،ومبع ��ث
الر�س ��الة ،و�أن و َّفق ��ه بقيادة �س � َّ�خرت كل الإمكانات خلدمة ه ��ذا الدين ،وبناء
املجتم ��ع ،وتوف�ي�ر كل ما يحتاجه املواطن ،و�إ َّن م ��ن �أروع ما قدمته ح�ضارتنا
تلك القيم املعرفية التي وجهت �إىل التكامل يف �صياغة �أ�س�س التعليم ،واحلث
على ن�شر العلم ،و�إن املتابع للجامعة يجدها بحمد اهلل يف تطور م�ستمر على كل النواحي ،و�إن
م ��ن �أب ��رز جوانب التطور التي متر بها اجلامعة هو �إن�شاء وكالة اجلامعة  ،وذلك ملا متثله هذه
الوكالة من �أهمية بالغة يف ر�سم �سيا�سة تطوير البيئة اجلامعية ومتابعتها و�ضبطها ،وذلك يف
�سبيل حتقيق الأهداف التي ت�سعى اجلامعة للو�صول �إليها.
و�إننا لن�سعد ونحن ن�شاهد هذه الوكالة الفتية ،وقد ا�ستطاعت يف وقت قيا�سي من عمر الزمن
�أن حتق ��ق ع ��دداً من االجنازات والنجاحات م ��ن خالل ما قامت به من م�شاريع تطويرية مت�س
جمال البيئة اجلامعية .
�إنن ��ا وهلل احلم ��د نلم� ��س جه ��وداً مبارك ��ة تقودها وكال ��ة اجلامع ��ة للنهو�ض باجلامع ��ة وتوفري
احتياجاته ��ا املختلف ��ة ،وق ��د �أبان ه ��ذا الإ�صدار جانباً من اجل ��واب امل�شرقة واملتمثل ��ة يف الأدوار
التطويري ��ة الت ��ي تتوالها الوكالة ,والتي على الرغم من ق�صر املدة التي مرت على �إن�شائها �إال
�أنها جهود قيمة تنبئ عن عمل كبري قامت به.
ونح ��ن وبه ��ذه املنا�سب ��ة نتوج ��ه هلل �أو ًال و�أخرياً بال�شك ��ر والثناء ب�أن وفقنا جميع� �اً �إىل الو�صول
�إىل حتقي ��ق ه ��ذه النجاح ��ات والتي مل تكن لتتحقق لوال ف�ضل من ��ه �سبحانه ،ثم بف�ضل الدعم
الكب�ي�ر ال ��ذي تلق ��اه اجلامع ��ة م ��ن قب ��ل حكومة خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن امللك �سلم ��ان بن
عبدالعزي ��ز – حفظ ��ه اهلل  -وبتوجيه ومتابعة من معايل وزي ��ر التعليم ،وبتكاتف وتعاون �أبناء
الوطن من من�سوبي اجلامعة لت�سري اجلامعة يف الطريق ال�صحيح وحتقق �إجنازاتها يف جميع
املجاالت  -ب�إذن اهلل تعاىل  -داعياً اهلل �أن ُيدمي على بالدنا نعمة الإ�سالم والأمن والإميان و�أن
يبارك يف اجلميع وي�سدد اخلطى .

مدير اجلامعة
د .خالد بن �سعد املقرن
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كلمة وكيل الجامعة
احلمد هلل الذي خلق الإن�سان ،وعلمه البيان ،وال�صالة وال�سالم
عل ��ى نبينا حمم ��د املبعوث ب�أبلغ بيان ،و�أف�صح ل�س ��ان ،وعلى �آله و�أ�صحابه
ومن تبعهم ب�إح�سان ,وبعد .
ف� ��إن الدع ��م الالحم ��دود ال ��ذي تلق ��اه اجلامعة م ��ن والة الأمر
 حفظه ��م اهلل  ،-وم ��ن مق ��ام وزارة التعلي ��م وم ��ن قب ��ل معايل مدي ��ر اجلامع ��ة� - ،سلمه اهلل -ليدفعنا دائماً لتحقيق �أرقى معايري اجلودة العاملية جلميع مكونات اجلامعة من خالل تقدمي
خدمة جامعية متميزة تقود �إىل �إيجاد خمرجات تناف�سية تتناغم مع ما تن�شده خطط التنمية
ال�شاملة باململكة.
وحي ��ث �أن وكال ��ة اجلامع ��ة تت ��وىل �إدارة مل ��ف تطوي ��ر البيئ ��ة اجلامعي ��ة مبختل ��ف
مكوناته ��ا ف�إن ��ه ال ب ��د �أن يكون �أداءها منطلقاً من �أ�س�س علمية وجتارب عاملية راقية يف ممار�سة
دورها التطويري للبيئة اجلامعية ,وعلى �أ�سا�س م�ؤ�س�سي م�ستدمي .
ومل ��ا كان تطوي ��ر البيئ ��ة اجلامعية ه ��و ال�شغل ال�شاغ ��ل للوكالة ومن ورائه ��ا الإدارات
التابع ��ة له ��ا مبختل ��ف اخت�صا�صاتها لذا فقد عمل ��ت الوكالة على اعتماد �أعل ��ى املعايري العاملية
املتعلقة بتطوير البيئات اجلامعية ,حيث تعد هذه املعايري موجهاً جلميع �أن�شطتها التطويرية,
وه ��و الأم ��ر الذي مكنه ��ا وبتوفيق من اهلل تع ��اىل وبالتعاون مع وحدات اجلامع ��ة املختلفة من
تقدمي خدمة �أكادميية متميزة ،وتطوير بيئة تعليمية ت�شجع الإبداع ،وحتفز التميز ,م�ستندة
يف ذل ��ك عل ��ى منظوم ��ة من العملي ��ات التي ت�ستفيد من جت ��ارب �أعرق امل�ؤ�س�س ��ات الأكادميية يف
الداخل واخلارج يف كافة املهام واالخت�صا�صات امل�سندة لها.
وم ��ن �أوىل املج ��االت الت ��ي اهتمت به ��ا الوكالة يف عملي ��ة تطويرها للبيئ ��ة اجلامعية
جم ��ال ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية يف اجلامعة ,حي ��ث �أ�ﺻﺑﺢ هذا املجال يف واقع اجلامعات اليوم
من �أهم اﻟﻣﺟﺎﻻت �إذ ﻻ يقل �أهمية ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻻت ا�ﻷﺧرى يف اجلامعة ,وذلك ملا يحتله العن�صر
الب�ش ��ري م ��ن دور كب�ي�ر يف م�ستقبل بناء اجلامعات والت�أثري على ج ��ودة وكفاءة حتقيق املن�ش�آت
اجلامعية لأهدافها املنوطة بها .
وانطالق� �اً م ��ن هذه الأهمية ومتا�شياً مع توج ��ه الوكالة يف التميز والذي ينطلق من
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ال�سيا�س ��ات العام ��ة للجامعة به ��ذا اخل�صو�ص ,عمل ��ت الوكالة ممثل ��ة يف �إدارة البيئة اجلامعية
وال�صح ��ة املهني ��ة ,عل ��ى �إ�ص ��دار هذا الدلي ��ل املتعل ��ق بال�سالمة وال�صح ��ة املهني ��ة يف املختربات
الأكادميي ��ة بجامع ��ة املجمعة ,حيث ت�أمل الوكالة من خالل ��ه �أن تكمل جهودها يف جانب تهيئة
املعام ��ل واملخت�ب�رات يف اجلامعة لت�ؤدي وظيفتها وفق �أح ��دث التجارب العاملية الناجحة يف هذا
اجلانب .
و�إن ك ��ان ث ��م م ��ن �شك ��ر يف ه ��ذا العم ��ل ,فه ��و هلل �أو ًال عل ��ى م ��ا ي�س ��ر ,ثم ملع ��ايل مدير
اجلامع ��ة عل ��ى دعمه امل�ستمر جلهود الوكالة الرامية للنهو� ��ض بالبيئة اجلامعية لت�ؤدي الدور
املن ��وط به ��ا ,يف ظل الدعم الالحمدود من لدن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ,وويل عهده الأمني وويل ويل العهد .
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني .

وكيل اجلامعة
د .م�سلم بن حممد الدو�سري
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مقدمة
تت�صف اجلامعة بكونها البيئة التعليمية والبحثية متعددة الأنواع والأ�شكال,
وم ��ن �أه ��م ممي ��زات ه ��ذه البيئ ��ة هو وج ��ود املعام ��ل واملخت�ب�رات الت ��ي ت�سه ��م يف ت�سهيل
العملي ��ة التعليمي ��ة ,وت�ساع ��د على �إجن ��از البحوث العلمي ��ة التي تتطلب وج ��ود املخترب
واملعمل البحثيني .
وحي ��ث �أن املخت�ب�رات واملعام ��ل حتت ��وي على م�ص ��ادر خطر خمتلف ��ة يف درجته ��ا ونوعيتها،
ق ��د تخل ��ف �آث ��اراً م�ضرة على البيئة وال�صح ��ة العامة يف املحيط الداخلي واخلارج ��ي للجامعة .الأمر
ال ��ذي يحت ��م العمل على احلد من هذه املخاطر وحتقيق بيئة جامعي ��ة �آمنة وداعمة للتميز والإبداع،
ل ��ذا فق ��د ظه ��رت احلاجة �إىل �ض ��رورة �إعداد دليل نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة باملختربات
واملعام ��ل الأكاديـمية بجامع ��ة املجمعة يحدد هذا الدليل امل�سئوليات والواجبات ،و�آلية التعامل مع ما
قد يتعر�ض له العاملون يف املعامل واملختربات من مواقف �أثناء ممار�سة �أعمالهم.
وت�سع ��د �إدارة البيئة اجلامعية وال�صح ��ة املهنية ،بوكالة اجلامعة ب�أن كانت حمل ثقة قيادة
اجلامع ��ة املوق ��رة من خ�ل�ال توليها �إعداد هذا الدليل ال ��ذي ي�ضع �إطاراً رئي�ساً لنظ ��ام �إدارة ال�سالمة
وال�صح ��ة املهني ��ة يف املختربات الأكادميية باجلامعة ،وذلك حتقيقاً مل�سئولية اجلامعة النظامية جتاه
حماي ��ة من�سوبيه ��ا بجميع فئاته ��م مما قد يتعر�ضون له من �أخطار �أثناء ت�أدية الأعمال املوكلة �إليهم،
وكذلك لبلوغ م�ستوى عالٍ من ال�سالمة وال�صحة املهنية يف البيئة اجلامعية مبختلف مكوناتها.
ويق�ص ��د باملخت�ب�رات يف ه ��ذا الدليل التج ��ارب والأدوات والأجه ��زة العلمي ��ة امل�ستخدمة يف
العملي ��ة البحثي ��ة والتعليمي ��ة ولي�س املختربات مبفهومه ��ا التقليدي ال�ضيق ،وذل ��ك انطالقاً من �أن
اجلامع ��ة تتبن ��ى مفهوماً �أو�س ��ع للعمل املخربي ،ويف �ضوء هذا املفهوم يكون املخترب �أي مكان ت�ستعمل
فيه الأدوات لإجراء جتربة ما� ،سواء كان هذا املكان القاعة الدرا�سية �أو �أي غرفة �أخرى �أو يف املخترب
املتعارف عليه.
وي�ؤك ��د هذا الدليل على �ضرورة معرف ��ة م�صادر اخلطر م�سبقاً واخلطوات الالزم اتخاذها
للحد منه ،واخلطوات الالزمة للتعامل مع احلوادث التي قد حتدث يف بيئة املختربات.
و�إدارة البيئ ��ة اجلامعي ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة بوكالة اجلامع ��ة وهي تقدم الإ�ص ��دار الأول من
ه ��ذا الدلي ��ل لت�سع ��د مب�شارك ��ة جمي ��ع �أف ��راد جمتم ��ع اجلامع ��ة وحميطه ��ا الداخل ��ي واخلارجي من
خ�ل�ال تق ��دمي ملحوظاته ��م ومقرتحاته ��م التطويرية لهذا الإ�ص ��دار على بري ��د الإدارة الإلكرتوين
 enviro@mu.edu.saوذلك لنتمكن من تطوير وحت�سني الإ�صدار الثاين من هذا الدليل
�إن �شاء اهلل تعاىل .
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مدير �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية
�أ .عبدالإله بن عبداهلل املطريي

تنبيه هام

�إن امل ��ادة -املعلوم ��ات  -الت ��ي يحتويه ��ا ه ��ذا الكت ��اب مت جمعها من
مراجع علمية حمكمة ،و�أنظمة ولوائح مقرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة وجه ��ات عاملي ��ة مرموق ��ة ومتث ��ل �أف�ض ��ل
املرجعيات يف هذا املجال ،و�إن الهدف من �إ�صدار هذا الكتاب �أن يكون نقطة
بداية لتحقيق �أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية يف خمتربات جامعة
املجمع ��ة الأكاديـمي ��ة ،وال يه ��دف �إىل حتدي ��د �أدنى املعاي�ي�ر القانونية� ،إمنا
لتوفري املعلومات الأ�سا�سية الأولية ملنع احلوادث.
لذل ��ك ال ميك ��ن االفرتا� ��ض ب� ��أن جمي ��ع التحذي ��رات الأ�سا�سي ��ة
والإج ��راءات االحتياطي ��ة مت �شمله ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب ،و�أن ��ه يج ��ب عل ��ى
م�ستخدميه �أن ي�ستعينوا مبراجع علمية �أو ا�ست�شارة جهات ذات اخت�صا�ص
قبل البدء ب�أي برامج جديد ملنع وقوع احلوادث.
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اﻟﻔﺼﻞ ا ول
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ا ﻛﺎدﻳـﻤﻴﺔ
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1-1توطئة:
�إن جامعة املجمعة وهي ت�ضع لبناتها الأوىل يف م�شوار املناف�سة على التميز والعاملية،
لتق ��دمي خمرج ��ات ذات كف ��اءة عالي ��ة خلدم ��ة الوط ��ن ودع ��م ُرقي ��ه ،وافتق ��ار ط�ل�اب مرحل ��ة
البكالوريو� ��س للعدي ��د من مهارات ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية� ،أوج ��ب �أن تتبنى اجلامعة نظام
�إدارة ي�شتمل على توجيهات التقيد بالتنظيمات املقرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص واال�ستفادة
من التجارب العاملية يف هذا املجال ،ولذلك فقد اعتمدت اجلامعة خطة عملية حتقق التطوير
املت ��وازي لتطبي ��ق �أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية داخ ��ل مرافق اجلامعة والذي يرتكز
عل ��ى �أن ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية م�سئولية �شاملة يق ��ع على كل فرد من من�سوبي اجلامعة �أو
زائريها م�سئوليات حمددة حتقق الأهداف املن�شودة.
وي�أت ��ي حر� ��ص اجلامع ��ة عل ��ى ن�ش ��ر ثقاف ��ة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة يف جمتمعها
بتعزي ��ز ال�سلوكي ��ات والع ��ادات الأ�سا�سي ��ة االحرتازي ��ة ،لتك ��ون ال�سالم ��ة جزء ال يتج ��ز�أ من كل
الأن�شط ��ة والعملي ��ات الت ��ي تتم داخ ��ل مرافقها ،من اعتب ��ارات �أخالقية ومهني ��ة وعملية بغ�ض
النظ ��ر ع ��ن كونها متطلبات تنظيمي ��ة وقانونية بالأ�سا�س ،وكجزء من ه ��ذه الثقافة يجب على
جمي ��ع من�سوبي اجلامع ��ة من �أع�ضاء هيئة التدري�س وموظفني وط�ل�اب فهم �أهمية احلد من
اخط ��ار التعر�ض للم ��واد اخلطرة يف املختربات وكذلك خط ��ورة التعامل اخلاطئ مع احلوادث
والإ�صابات التي حتدث يف املختربات.
ويج ��ب �أن يتكاتف ��وا مع� �اً نح ��و حتقي ��ق بيئ ��ة جامعي ��ة �آمن ��ة وجاذبة وداعم ��ة للتميز
والإبداع  .وعلى وجه اخل�صو�ص ينبغي على العاملني يف املختربات النظر يف االخطار ال�صحية
والبيئية الناجتة عن املواد املختلفة التي حتتويها املختربات والعمليات التي يتم تنفيذها بها،
والت ��ي تت ��م عند التخطيط لتجربة جدي ��دة �أو القيام ب�أعمالهم اليومي ��ة الروتينية .ومع ذلك
ف�إن القدرة على التحديد الدقيق وتقييم املخاطر يف املختربات لي�ست مهارة ت�أتي ب�شكل تلقائي
ب ��ل يج ��ب �أن ُتدّر� ��س وتع ��زز ويدع ��م التقيد بها ع ��ن طريق التدري ��ب والدع ��م امل�ؤ�س�سي بجميع
م�ستوياته وب�شكل م�ستمر ،و�إن برنامج ال�سالمة وال�صحة املهنية الناجح يتطلب التزاما يوميا
من كل فرد من من�سوبي اجلامعة.
ويق ��ع على عاتق �أع�ضاء هيئة التدري� ��س واملوظفني امل�سئولية الأخالقية والقانونية
حلماي ��ة ووقاي ��ة طالبهم من احلوادث ،وغر� ��س الوعي فيهم حول ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية،
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وكذل ��ك فه ��م �أنه ��م بحاج ��ة �إىل تدري� ��س طالبه ��م مه ��ارات ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة الت ��ي
يحتاجونها للعمل يف املختربات الأكادميية يف مرافق اجلامعة ،وكذلك �أماكن العمل الأخرى،
فف ��ي ثقاف ��ة ال�سالمة الرا�سخ ��ة �سوف يكت�سب الطالب املهارات للتع ��رف على املخاطر و تقييم
خط ��ورة التعر� ��ض له ��ا والتقلي ��ل م ��ن خماط ��ر التعر� ��ض له ��ا و كذل ��ك اال�ستع ��داد لال�ستجابة
الفورية يف حاالت الطوارئ املختربية.
ومل تغف ��ل اجلامع ��ة م�سئولياتها جتاه املجتمع املحيط بها ،فقد تبنت تطبيق مفهوم
احل ��د م ��ن امل�صدر لتقليل النفايات اخلطرة الناجتة من العمليات التي تتم يف املختربات ،حيث
�إذا نتج عن عملية خمتربية نفايات �أقل ف�إنه �سيقل الأثر ال�سلبي على البيئة الذي يعود ال�ضرر
الناجت بها على املجتمع ككل ،ولذلك تعتمد اجلامعة العديد من العمليات والإجراءات للتقليل
م ��ن املواد الكيميائية والطبي ��ة امل�ستخدمة يف املختربات التعليمية ومن �ضمنها تفعيل م�شروع
املختربات االفرتا�ضية.
وت�ؤثر العديد من العوامل الرئي�سية على تطور برامج ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات،
والتي ت�شمل التقدم التكنولوجي والأثر البيئي واملتغريات يف املتطلبات القانونية والتنظيمية.
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 2-1ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات:
«�أح ��د �أه ��م املناق�شات ال�شاملة املتعلقة بثقافة ال�سالمة مت العثور عليها يف وثيقة تابعة للوكالة
العاملية للطاقة الذرية ،فطبقا للجنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية ( )NRCف�إن ثقافة
ال�سالم ��ة اجلي ��دة ه ��ي انعكا� ��س للقيم الت ��ي يتم تقا�سمه ��ا يف جمي ��ع م�ستوي ��ات امل�ؤ�س�سة والتي
تعتمد على االعتقاد ب�أن الأمن و ال�سالمة �شيئا �ضروريا و�أنها م�سئولية تقع على عاتق اجلميع
»)ACS(.
وقد �أ�صدرت جلنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية يف عام 2011م بيانا حول �سيا�سة
ثقافة ال�سالمة ورد فيه تعريف لثقافة ال�سالمة يبني �أن ثقافة ال�سالمة هي االلتزام اجلماعي
لإفراد امل�ؤ�س�سة مبختلف فئاتهم وم�ستوياتهم وب�أن ال�سالمة �أولوية ق�صوى لتحقيق الأهداف
ول�ضمان حماية النا�س والبيئة.
وقد حددت جلنة تنظيم الطاقة النووية الأمريكية ت�سعة نقاط لتحقيق ثقافة ال�سالمة:
� .1أن يظهر القادة التزامهم بالأمن و ال�سالمة يف قراراتهم و �سلوكياتهم.

 .2حتديد امل�شكلة وحلها.
 .3حتمل جميع الأفراد يف امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن الأمن و ال�سالمة.
 .4تنفيذ عملية تخطيط ومراقبة �أن�شطة العمل.
 .5التعليم امل�ستمر.
� .6إيجاد بيئة �إيجابية غري عقابية لرفع املخاوف املتعلقة بال�سالمة.
 .7توفري و�سائل ات�صال فعالة لرفع م�ستوى ال�سالمة.
 .8حتمل امل�سئولية جتاه احلفاظ على بيئة العمل.
 .9درا�سة املوقف.
وهن ��اك �أربعة عنا�صر �إ�ضافية لثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،ذكرت يف دليل وزارة
الطاقة الأمريكية ( )DOEلنظام ال�صحة وال�سالمة البيئية هي:
• ال�سلوكيات الفردية وم�س�ؤولية ال�سالمة وال�صحة املهنية :جميع املوظفني واعون لظروف
العم��ل التي قد ت�ؤث��ر على ال�سالمة وال�صح��ة املهنية ،ويقوموا مب�ساع��دة بع�ضهم البع�ض
يف جتنب الأعمال او ال�س��لوكيات غري الآمنة ،مثل تفعيل م�ش��اركتهم يف تعبئة ا�س��تبيانات
�س��لوكية من خالل االفرتا�ض��ات ،والتحقيق يف احلاالت ال�ش��اذة ،والنظر يف الآثار ال�سلبية
املحتملة من الإجراءات املخططة ،وكل فرد يقبل حتمل امل�س ��ؤولية جتاه �أداء املهام ب�ش��كل
�آمن.
• التميز امل�ؤ�س�سي :امل�ؤ�س�سة ت�سعى �إىل حتقيق م�ستويات عالية من توافر ا�شرتاطات ال�سالمة
وال�صح ��ة املهني ��ة ،يف جمي ��ع الأن�شط ��ة والعمليات التي تنفذه ��ا اجلامعة واملقاول�ي�ن ،ولتحقيق
م�ستوى عايل من ا�شرتاطات ومعايري ال�سالمة وال�صحة املهنية حتر�ص اجلامعة على تنفيذ
عدد من العمليات واتخاذ العديد من القرارات الوقائية.
• الرقاب ��ة ل�ضم ��ان الأداء� :إن الرقاب ��ة املخت�ص ��ة ،الن�شيطة ،الدورية ،واملحاي ��دة تعترب م�صدرا
�أ�سا�سي ��ا للمالحظ ��ات الت ��ي ت�أك ��د م ��ا اذا مت تلبي ��ة التوقعات وحتدي ��د فر�ص التح�س�ي�ن ،كما �أن
�أن�شط ��ة ت�أكي ��د الأداء حتق ��ق م ��ا �إذا مت تلبية املعاي�ي�ر واملتطلبات ،وكذلك ت�سم ��ح بجلب الأفكار
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واملالحظ ��ات اجلدي ��دة م ��ن خ�ل�ال املراجع ��ة الواعي ��ة ،املوجه ��ة ،واملحاي ��دة التي ترك ��ز على �أن
الرقابة تنفذ من اجل ال�سالمة وال�صحة املهنية وحت�سني الأداء.
• التعل ��م امل�ؤ�س�س ��ي لتح�س�ي�ن لأداء� :إن امل�ؤ�س�س ��ة تق ��وم بتو�ضي ��ح التمي ��ز يف ر�ص ��د الأداء خالل
املراقب ��ة ،وحتلي ��ل امل�ش ��اكل ،والتخطي ��ط للحلول ،وتطبي ��ق احللول .فهي ت�شج ��ع على االنفتاح
والثقة ،وتزرع بيئة التعلم امل�ستمر.
وحي ��ث �أن ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة ه ��ي قيم ��ة �إيجابي ��ة يف ح ��ال حتقيقه ��ا يف �أي
م�ؤ�س�س ��ة ،فه ��ي متن ��ع الإ�صاب ��ات و تنقذ الأرواح وحت�س ��ن الإنتاجية واملخرج ��ات ،فعند ممار�سة
ال�سالم ��ة بفعالي ��ة واعتباره ��ا قيمة �أ�سا�سي ��ة هامة من قب ��ل امل�سئولني باخت�ل�اف م�ستوياتهم،
ف�إنها متنح �شعورا بالثقة واالهتمام لكل �أولئك العاملني يف تلك امل�ؤ�س�سة.
ونتيج ��ة للأنظم ��ة والتعليم ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن اجله ��ات ذات االخت�صا� ��ص يف اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة والت ��ي �شمل ��ت العدي ��د م ��ن اللوائ ��ح والتنظيم ��ات لل�سالم ��ة يف املخت�ب�رات
والتعامل ال�صحيح مع املخلفات الطبية واخلطرة الناجتة من العمليات والأن�شطة املنفذة بها،
وكذل ��ك العدي ��د من تو�صيات اللجن ��ة الدائمة لل�سالمة والأمن اجلامع ��ي والتي �أقرها معايل
مدير اجلامعة يف دوراتها املتعددة.
لذلك تبنت اجلامعة تطبيق نظام عاملي لإدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية (OHSAS

 )18001لي�ساع ��د عل ��ى ت�أديته ��ا التزاماتها املتعلق ��ة بال�سالمة وال�صحة املهني ��ة ب�أ�سلوب كفء
وفعال ،ويدعم حتقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل يف:
 .1تقليل �أو منع املخاطر التي ت�صيب من�سوبي اجلامعة و�أي �أفراد �أخرين قد يتعر�ضوا ملخاطر
ال�سالمة وال�صحة املهنية املرتبطة ب�أن�شطة العمل.
 .2تطبيق وتقييم وحت�سني نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية با�ستمرار.
 .3الت�أكد من توافق نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية متوافق مع �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة
املهنية باجلامعة.
و�إن اجلامع ��ة ت ��درك �أن �أه ��م عوام ��ل جن ��اح نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة يعتمد على
ال�سلوكي ��ات الوا�ضح ��ة للعم ��ل اجلماع ��ي وامل�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صي ��ة ،و�أن ال�سالم ��ة يف املخت�ب�رات
لي�ست جمرد م�س�ألة متعلقة باملواد واملعدات ولكن متعلقة �أي�ضاً بالعمليات وال�سلوكيات والتعلم
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الت�شاركي يف ثقافة تقييم اخلطر ،والتخطيط للتجارب ،و�إدراك �أ�سو�أ احلاالت املحتملة للفرد
او اح ��د الأف ��راد ،ووفق ��ا لذلك ف� ��إن املكون الأ�سا�س ��ي لنظ ��ام �إدارة ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية يف
املختربات هو تعزيز ال�سلوكيات والعادات الأ�سا�سية االحرتازية لتكون ال�سالمة جزء ال يتجز�أ
م ��ن كل الأن�شط ��ة والعملي ��ات الت ��ي تت ��م يف املخت�ب�رات .وبه ��ذه الطريقة ف� ��إن ثقاف ��ة ال�سالمة
وال�صح ��ة املهني ��ة يف املختربات ت�صبح �سلوك� �اً داخلياً ولي�س جمرد توقع ��ات خارجية ت�ستوجبها
القواعد والتنظيمات امل�ؤ�س�سية.
 3-1قيادة و�إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات:
لتطبي ��ق نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة يف املختربات يتطل ��ب توفري قواعد
وا�شرتاط ��ات �سالم ��ة �إلزامية ،وبرامج تدريب وتوعية وتقييم م�ستمرة ،والتزام �أفراد اجلامعة
امل�ستم ��ر به ��ا ،وتبن ��ي من�سوبي اجلامع ��ة ثقافة �سالم ��ة و�صحة مهني ��ة را�سخة عن�ص ��راً حا�سماً
ل�ضم ��ان حتقي ��ق بيئة خمتربية �آمن ��ة ،و�إن نظ ��ام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهني ��ة جيد الإعداد
�إذا م ��ا �أُهم ��ل م ��ن قب ��ل الإدارة العلي ��ا �سيتم التعام ��ل معه ب�ش ��كل متقطع من قب ��ل العاملني يف
اجلامعة.
وكذلك �إن القيادة العليا يف اجلامعة والتي ت�ضمن تطبيق نظام �أمان فعال يتقيد به
اجلميع وتبني القياديني بجميع فئاتهم لهذا النظام هو املفتاح لبناء نظام �إدارة �سالمة و�صحة
مهني ��ة ذو كف ��اءة عالي ��ة ،و�إن الق ��ادة هم الق ��دوة لبقية من�سوب ��ي اجلامعة للتقي ��د با�شرتاطات
وقواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وحي ��ث �إن ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة متطلب تعليمي باملق ��ام الأول ،والذي يحتم �أن
تت�سل�س ��ل امل�سئولي ��ات والواجب ��ات ب ��كل و�ض ��وح انطالقا من مع ��ايل مدير اجلامع ��ة �إىل عمداء
الكليات فر�ؤ�ساء الأق�سام وانتها ًء بجميع �أع�ضاء الق�سم.
	�إن امل�س�ؤولي ��ة املبا�ش ��رة لتطبي ��ق نظ ��ام �إدارة �سالمة و�صحة مهني ��ة يف املختربات تقع
على عاتق من�سوبي الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي و�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة
املهني ��ة ،ومع ذلك ف�إن م�سئولية العمل والتقيد با�شرتاطات وقواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية
تقع على عاتق �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني والطالب وغريهم ممن تتطلب �أعمالهم العمل
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يف املخت�ب�رات ،ويتحم ��ل �أ�سات ��ذة املختربات(�أع�ضاء هيئة التدري�س وم ��ن يف حكمهم) م�سئولية
تعزيز ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية لدى الطالب وكذلك تعليمهم املهارات الالزمة للتعامل
م ��ع بيئ ��ة املختربات وما حتتويها من مواد وجتهيزات ذات خطورة عالية بطبيعتها ،و�إن و�سيلة
املثال ال�شخ�صي (القدوة التي يحتذى بها) هي �أف�ضل و�سيلة لتعزيز ثقافة ال�سالمة وال�صحة
املهني ��ة ل ��دى الطالب حيث ميث ��ل �أهمية بالغة ملن�سوبي اجلامعة وب�ش ��كل خا�ص لأع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني لأن الطالب يعتربونهم �أمثلة يحتذى بها.
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 4-1تدري�س ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات:
�ضم ��ن م�ؤ�ش ��رات النج ��اح يف حتقي ��ق انت�ش ��ار ثقاف ��ة �سالم ��ة و�صح ��ة مهنية را�سخ ��ة يف جمتمع
اجلامع ��ة يج ��ب بن ��اء ثقاف ��ة ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية عاما بع ��د عام يف جمي ��ع املناهج ،وعلى
الرغ ��م م ��ن �أن بع� ��ض الط�ل�اب امل�سجل�ي�ن يف املقررات الت ��ي يكون �ضم ��ن متطلباته ��ا التعلم يف
املخت�ب�رات لديه ��م الإعداد اجليد للتعامل مع بيئة املختربات ،ولكن اجلزء الأكرب لي�س لديهم
�أي معرفة �أو خربة مبهارات وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات ،مما ينتج عنه
خم ��اوف الأم ��ن و ال�سالمة م ��ن املواد الكيميائي ��ة والطبية وامليكروبية ،وكذل ��ك كل ما يرتبط
بها.
فكل �شخ�ص ي�ستخدم الكيمياء يف حياته العملية يحتاج �إىل تعلم تقييم مدى املخاطر
يف املختربات وتعلم تقنيات �إدارة املخاطر ،والتي تهدف �إىل جتنب خمتلف املخاطر املحتملة يف
املخت�ب�رات ،ت�ب�رز �أهمية معرفة مه ��ارات حمددة للعمل بكل �أمان يف املخت�ب�ر ،وثقافة ال�سالمة
الرا�سخ ��ة ُتط ��ور مه ��ارات �سالم ��ة و�صح ��ة مهني ��ة رفيع ��ة وقي ��م �سالم ��ة را�سخة يت ��م تراكمها
عام ��ا بع ��د ع ��ام ،وابتداء م ��ن مناهج ال�سن ��ة الأوىل يف مرحل ��ة البكالوريو�س وم ��رورا بالتجارب
واخل�ب�رات املكت�سب ��ة يف مراح ��ل الدرا�سة التالية له ��ا وانتهاء بالدرا�سات العلي ��ا و التدريبات ما
بعد الدكتوراه ،فبناء قاعدة قوية للمعرفة واملهارات يف ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات
خالل الدرا�سة اجلامعية يتطلب تدري�س وتدريب الطالب على العديد من مهارات ال�سالمة
وال�صحة املهنية.
	�إن املخت�ب�ر ه ��و بيئ ��ة فريدة بح ��د ذاتها ملا حتتويه م ��ن مواد وجتهي ��زات ،و�إن حتديد
وتقيي ��م و�إدارة املخاط ��ر يف التج ��ارب املخربية )مب ��ا يف ذلك الأبحاث( تعترب مه ��ارات ح�سا�سة

يجب �أن تكون جزء من التعليم اجلامعي الأ�سا�سي والدرا�سات العليا و الدكتوراه ،وتعلم كيفية
اال�ستعداد حلاالت الطوارئ هو �أي�ضا مهارة ذات �أثر كبري يف احلد من �أثار احلوادث والإ�صابات
التي ميكن �أن حتدث يف املختربات ،فمن املهم �أن نتذكر ب�أن بع�ض املخاطر قد ال يتم حتديدها
�أو تقييمها و�إدارتها ب�شكل �صحيح عندما يتم ت�صميم التجربة املخربية.
ومتث ��ل ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية جزء ال يتجز�أ من جميع العمليات والأن�شطة التي
تتم داخل املختربات ،ولكن يتطلب ذلك �أن ينظر العامل يف املخترب بعني االهتمام �إىل متطلبات
ال�سالمة وال�صحة املهنية يف كل مرة يبد�أ ال�شروع يف العمل ،وبهذه الطريقة ف�إن عملية حتليل
املخاط ��ر ت�صب ��ح ج ��ز ًء ال يتج ��ز�أ من التجرب ��ة املخربية ،متاما مث ��ل املنهج العلم ��ي ،و�إن الكثري
م ��ن املع ��ارف وامله ��ارات الت ��ي جنده ��ا يف نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صحة املهن ��ي يف املختربات مت
اكت�سابه ��ا م ��ن الأخط ��اء و احل ��وادث التي حدث ��ت حول العامل خ�ل�ال الفرتة الزمني ��ة املا�ضية،
وتربز �أهمية ا�ستخدام تلك احلوادث والدرو�س امل�ستفادة منها كحاالت للدرا�سة خالل التعليم
اجلامع ��ي الأ�سا�س ��ي والدرا�س ��ات العليا ليمنح فر�صة للطالب لال�ستف ��ادة وتو�سيع اخليال عند
الطلب منهم التفكري حول كيف ميكن لقواعد وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية �أن متنع
�أو تقل ��ل م ��ن تل ��ك احل ��وادث ،و�إن �أحد �أه ��م عنا�صر بناء ثقاف ��ة �سالمة را�سخة ه ��و �إن�شاء نظام
للإب�ل�اغ ع ��ن احل ��وادث والتحقيق فها ،وحتدي ��د الأ�سب ��اب املبا�شرة واجلذرية لتل ��ك احلوادث،
وتنفيذ الإجراءات ال�صحيحة جتاهها.
وم ��ن ذل ��ك جن ��د �أنه يج ��ب �أن يكون هناك الت ��زام حازم من قب ��ل اع�ضاء هيئ ��ة التدري�س جتاه
نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهنية من �أجل احلد من التعر� ��ض للمواد اخلطرة وممار�سات
العم ��ل الغ�ي�ر �آمنة يف املخت�ب�رات ،و�إن تدري�س ال�سالمة وممار�س ��ات العمل الآمنة يف املختربات
يجب �أن يكون �أولوية ق�صوى لأع�ضاء هيئة التدري�س لأنهم يقومون ب�إعداد الطالب للعمل يف
املختربات ال�صناعية والأكادميية وال�صحية ،مما �سيكون له �أثر كبري لي�س على الطالب فقط
ولكن على جميع الذين �سيت�شاركون بيئات العمل معهم م�ستقب ً
ال.
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1-2توطئة:
�ول جامع ��ة املجمع ��ة �أهمية بالغ ��ة لتطبيق معاي�ي�ر عالي ��ة لإدارة ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية
ُت � يِ
باملخت�ب�رات ،كم ��ا تفعل يف اجلوانب الرئي�سية الأخرى من �أن�شطته ��ا ،فاملعايري العالية تتطلب
نهجاً منظماً لتحديد الأخطار وتقييم ومراقبة املخاطر املرتبطة بالعمل.
ون�سعى يف هذا الف�صل لتح�سني �أداء نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف املختربات وتدعيم
مفهوم التكامل بني الإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي و�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة
املهني ��ة م ��ع اجلهات املختلف ��ة يف اجلامعة وخارجها ،وحي ��ث �إن العديد من ممي ��زات نظام �إدارة
ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة الفعال مطابق ��ة للممار�سات الإداري ��ة التي ينادي به ��ا دعاة �ضمان
اجلودة والتميز يف العمل ،وبذلك يتم التحكم يف خماطر ال�صحة وال�سالمة بطريقة منهجية
فاعلة.
وحي ��ث �إن جامع ��ة املجمع ��ة نا�شئ ��ة ،وملا تتميز ب ��ه البيئة اجلامعي ��ة من تعدد حمتوي ��ات البيئة
التعليمية واملادية واختالف ما حتتويه من مواد وجتهيزات تختلف يف درجة خطورتها الناجتة
م ��ن ا�ستخدامه ��ا يف العمليات املختلفة �أو اخلطورة الناجتة من طبيعة هذه املواد والتجهيزات،
مما ُيظهر �ضرورة ت�أ�سي�س نظام �إدارة �سالمة و�صحة مهنية يقلل �أو مينع املخاطر التي ت�صيب
طاق ��م العم ��ل �أو �أي �أف ��راد �آخري ��ن ق ��د يتعر�ضوا ملخاط ��ر ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة املرتبطة
ب�أن�شط ��ة العم ��ل ،وتنفي ��ذ �صيان ��ة وحت�س�ي�ن نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة با�ستمرار،
والت�أك ��د م ��ن �أنه ��ا متوافق ��ة م ��ع �سيا�س ��ة ال�سالم ��ة وال�صحة املهني ��ة املعتمدة من قب ��ل اجلهات
ذات االخت�صا� ��ص ،ول�ضم ��ان ج ��ودة هذا النظام فق ��د حر�صت اجلامعة على �إظه ��ار توافق نظام
�إدارة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهنية مع املعايري العاملية املعتمدة يف هذا املجال ،لذلك فقد حر�صت
اجلامعة على الإف�صاح عن مدى تطبيق املعايري داخل مرافقها ،وال�سعي للح�صول على توكيد
توافقها مع تطلعات الأطراف الأخرى املهتمة باجلامعة مثل الطالب و�أولياء �أمورهم ،لذلك
ت�سع ��ى اجلامع ��ة للح�ص ��ول عل ��ى توكي ��د على دقة م ��ا �أف�صحت عن ��ه من خالل ط ��رف خارجي،
وكذلك توكيد �أو ت�سجيل نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية من خالل منظمة خارجية.
ولتحقي ��ق ذل ��ك اجته ��ت اجلامع ��ة �إىل تطبي ��ق نظ ��ام عامل ��ي لإدارة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة
( )OHSAS 18001وهو نظام تطبيقي تقييمي لأنظمة �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
ي�ساع ��د امل�ؤ�س�س ��ات عل ��ى تلبي ��ة التزاماته ��ا املتعلق ��ة بال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة ب�أ�سلوب كفء
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وفع ��ال ،وميك ��ن اخت�ش ��ار هذا النظ ��ام يف اأربع ��ة مراحل رئي�شي ��ة تتمثل يف مرحل ��ة التخطيط:
وت�شم ��ل تقيي ��م املخاط ��ر وحتدي ��د الت�شريع ��ات التي ميك ��ن تطبيقه ��ا ،ومرحلة التنفي ��ذ والتي
يت ��م بها حتديد امل�شوؤوليات وال�شالحيات والتدري ��ب والتوا�شل والتحكم وال�شتعداد للحالت
الطارئ ��ة ،ومرحلة الفح�س واملراقبة وت�شجيل املالحظات ومراجعة النظام ،واملرحلة الأخرة
تتمثل يف مرحلة التطوير من اأجل التح�شن.

ال�صكل ( )1-1املراحل الرئي�صية لنظام اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية
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2-2نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية:
يتكون النظام من �سبعة مبادئ توجيهية وخم�س وظائف حمورية لنظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة
املهني ��ة ،وتتطلب املب ��ادئ والوظائف املبينة على التخطيط ،وحتدي ��د املخاطر وال�ضوابط قبل
بد�أ العمل ،والعمل الذي يتعني �أدا�ؤه �ضمن هذه الأ�ساليب املحددة واملخطط لها.
1-2-2املبادئ:

• م�س�ؤولية الإدارة العليا جتاه ال�سالمة وال�صحة املهنية:

حي ��ث �إن الإدارة التنفيذي ��ة م�س�ؤول ��ة مبا�ش ��رة ع ��ن حماي ��ة جمي ��ع من�سوبيها وزائريه ��ا  ،و�إدارة
البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية ُتعنى بتطبيق �سيا�سة ال�سالمة ،ومهام الرقابة امل�ستقلة.

• الأدوار وامل�س�ؤوليات الوا�ضحة:

الهيكلي ��ة الإداري ��ة الوا�ضحة للمهام والواجبات التي ت�ضم ��ن ال�سالمة وال�صحة املهنية ،يجب

�أن ت�ؤ�س�س وت�صان على جميع امل�ستويات التنظيمية داخل اجلامعة واملتعاقدين معها.

• الكفاءة تتنا�سب مع امل�سئوليات:

يج ��ب عل ��ى الأفراد العاملني �أن ميتلكون اخلربة واملعرف ��ة واملهارات والقدرات الالزمة للوفاء

مب�س�ؤولياتهم.

• موازنة الأولويات:

يتم تخ�صي�ص املوارد ب�شكل فعال ملعاجلة اهتمامات ال�سالمة ظاهريا ،وعمليا .حيث �إن حماية

جميع من�سوبي اجلامعة والبيئة يجب �أن تكون �أولوية متى ما خططت الأن�شطة ومت تنفيذها.

• حتديد معايري وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية:

قب ��ل تنفي ��ذ العم ��ل يج ��ب �أن يت ��م تقيي ��م املخاط ��ر املرتبط ��ة به وجمموع ��ة معاي�ي�ر ال�سالمة
وال�صحة املهنية وا�شرتاطاتها املتفق عليها الواجب اتباعها ،بحيث �إنها اذا نفذت ب�شكل �صحيح
�س ��وف تعطي �ضمانات كافية حتقق ب� ��أن جميع من�سوبي اجلامعة والبيئة حمميون من �أي �آثار

�سلبية ب�إذن اهلل.
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• �ضوابط املخاطر تتنا�سب مع العمل الذي يتم �أداءه:

�إن ال�ضوابط الإدارية والهند�سية 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.

• تفوي�ض العمليات:

يتعني على ال�شروط واملتطلبات الواجب توافرها للبدء يف �إجراء العمليات �أن تكون مو�ضوعة
ومتفقاً عليها بو�ضوح.
2-2-2املهام:

• حتدي��د نطاق العمل :يت ��م حتديد املهام والأولويات ،وتخ�صي� ��ص املوارد ،ونتائج العمل
املنجز.

• حتليل املخاطر :يتم حتديد وحتليل وت�صنيف املخاطر املرتبطة بالعمل.

• و�ض��ع وتنفيذ �ض��وابط املخاطر :االتف ��اق على املعاي�ي�ر واال�شرتاط ��ات املعمول بها
وحتديدها ،وكذلك يتم حتديد �ضوابط منع وتخفيف املخاطر.

• تنفيذ العمل �ض��من �ض��وابط :يتم الت�أكد من تطبيق عمليات وا�شرتاطات التجهيز
لتنفيذ العمل وحتديد االحرتازات الواجب اتخاذها ،ومن ثم تنفيذ العمل ب�أمان.

• التغذية الراجعة والتح�سني امل�ستمر :يتم جمع املالحظات واملعلومات التي تبني
كفاءة نظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،و�إتاحة جمال وا�سع للم�شاركة يف عمليات التح�سني
وتخطيط العمل.

 3-2-2املمار�سات:
ال تتطل ��ب العملي ��ة التعليمي ��ة والبحثي ��ة امتالك اخل�ب�رة والتقييم الدقي ��ق للمخاطر املتوقع
حدوثه ��ا فح�سب ولكنها تتطلب �أي�ضا اختيار ممار�سات العمل املالئمة لأجل حتجيم املخاطرة
وتوفري احلماية للأفراد العاملني يف املختربات والطالب والزائرين.
املختربات حتتوي بداخلها على مواد خطرة عديدة مثل املواد الكيميائية امل�ستخدمة
يف الأبحاث التي يتم �إجرا�ؤها داخل املختربات وامليكروبات واملواد امل�شعة ،غري �أن هناك حقيقة
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يجهله ��ا الكث�ي�رون ب� ��أن معظ ��م املخاط ��ر املرتبط ��ة بتلك امل ��واد غ�ي�ر معلومة ل ��دي العديد من
العامل�ي�ن ،ف�ض�ل�ا عن ذلك ت�ؤدي التجارب املعملية �إىل تكوي ��ن العديد من املركبات الكيميائية
واملواد جمهولة اخل�صائ�ص وجمهولة اخلطورة.
لذلك يجب �إك�ساب العاملني يف املختربات مهارات ومعارف عن كيفية �إجراء التجارب
يف ظل ظروف م�ؤدية �إىل تقليل حجم املخاطر املتوقع حدوثها ب�سبب مواد جمهولة �أو معلومة
اخل�صائ� ��ص وال�صف ��ات ،وتقوم ممار�سات العمل داخل املخت�ب�رات على �أربع ركائز رئي�سية .ومن
ال�ض ��روري االهتم ��ام ب ��كل ركيزة على ح ��دة قبل البدء يف العمل حيث يع ��د ذلك جزء من ثقافة
ال�سالمة داخل املختربات وهي:

• التخطيط امل�ستقبلي:

�ضرورة حتديد املخاطر املتوقعة الناجمة عن التجربة قبل ال�شروع يف التجربة ذاتها.

• تقليل فر�ص التعر�ض للمواد اخلطرة:

�ض ��رورة ع ��دم مالم�سة املواد اخلطرة للجلد �أثناء التجربة ،كما يجب ا�ستخدام و�سائل الوقاية
املختلف ��ة يف املخت�ب�رات الكيميائي ��ة والبيولوجي ��ة وامل�شع ��ة وو�سائ ��ل التهوية املختلف ��ة من �أجل
احلد من التعر�ض للمواد اخلطرة التي يحملها الهواء.

• عدم اال�ستهانة بحجم املخاطر:

�ضرورة الو�ضع يف احل�سبان �أن تفاعل املواد الكيميائية قد ينتج عنه خماطر تفوق يف خطورتها
امل ��واد الكيميائي ��ة قبل تفاعلها ،كم ��ا يجب التعامل مع امل ��واد الكيميائية واملركب ��ات الكيميائية
اجلدي ��دة عل ��ى �أ�سا�س �أنه ��ا مواد �سامة كما يجب اعتب ��ار طريقة التفاع ��ل الكيميائية و�أن تغري
حالة املادة الكيميائية �سينتج عنه تغيري يف درجة خطورة تلك املادة.

• �ضرورة اال�ستعداد للحوادث:

قبل ال�شروع يف التجربة يجب حتديد نوع الإجراء املطلوب يف حال االنطالق العر�ضي لأي من
املواد اخلطرة .لذلك يجب و�ضع �أرقام الهواتف التي �سيتم االت�صال بها عند الطوارئ �أو عند
وقوع احلوادث يف موقع بارز .كما يجب معرفة جميع معدات ال�سالمة وموقع �أقرب �أداة �إطفاء
حريق ومعرفة ال�شخ�ص الواجب �إخطاره يف حالة الطوارئ.
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� 3-2سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية:
الهدف من هذه ال�سيا�سة هو منع وقوع احلوادث والإ�صابات النا�شئة �أو املرتبطة ببيئة العمل،
ع ��ن طري ��ق التقليل من م�ست ��وى املخاطر الكامنة يف بيئ ��ة العمل ،ولذا �أُ�س�س ��ت قواعد و�أنظمة
ال�سالم ��ة حلماي ��ة العاملني يف املختربات م ��ن ممار�سات العمل غري الآمن ��ة ،والتعر�ض للمواد
اخلط ��رة ،فاتب ��اع وتعزيز قواع ��د ال�سالمة با�ستم ��رار خللق بيئة عمل خمتربي ��ة �آمنة و�صحية
�س ��وف ي�ساع ��د عل ��ى ت�شجيع ثقافة ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية يف مكان العم ��ل .فيما يلي و�صف
لقواع ��د ال�سالم ��ة املختربي ��ة ،ولكن ��ه لن يغط ��ي كل الطوارئ .فج ��زء من ثقاف ��ة ال�سالمة هو
التوا�صل والنقا�ش حول خماطر ال�سالمة داخل املخترب.
 1-3-2قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية العامة:
ترتك ��ز �سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية العامة على بع�ض القواع ��د الأ�سا�سية للح�صول على
بيئة خمتربية �آمنة تتمثل يف الآتي:
1ــ ل�ضمان �إتاحة امل�ساعدة �إذا لزم الأمر ،ال تعمل وحدك يف املخترب.
2ــ ل�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.
3ــ عدم تنفيذ التجارب غري امل�صرح بها.
4ـ� �ـ التخطي ��ط للإج ��راءات الوقائي ��ة املنا�سب ��ة وحتديد مواقع جمي ��ع املعدات قب ��ل البدء يف �أي
عملية ،واتباع �إجراءات الت�شغيل املعيارية املنا�سبة يف جميع الأوقات يف املخترب.
5ـ دائما قم بقراءة بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد اخلطرة ( )MSDSقبل ا�ستخدام اي مادة
يف املخترب.
6ــ ارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية ( )PPEاملنا�سبة ،يف جميع الأوقات يف املخترب.
7ـ� �ـ اجلمي ��ع مبن فيهم الزوار يجب عليهم ارتداء نظارات حماية العني املنا�سبة يف املناطق التي
ت�ستخدم او تخزن فيها املواد اخلطرة.
8ـ �أارتداء القفازات املنا�سبة عند التعامل مع املواد اخلطرة والتحقق من جميع القفازات لعدم
وجود �أي ثقوب والعيوب قبل اال�ستخدام.
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9ــ ا�ستخدام التهوية املنا�سبة مثل خزائن �شفط الغازات ال�سامة عند التعامل مع املواد اخلطرة.
10ـ� �ـ االت�ص ��ال ب� ��إدارة البيئ ��ة اجلامعي ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة �أو الإدارة العام ��ة لل�سالم ��ة والأم ��ن
اجلامع ��ي يف ح ��ال وج ��ود ت�س ��ا�ؤالت ح ��ول م ��دى كفاي ��ة �أجه ��زة ال�سالم ��ة املتوف ��رة �أو �إجراءات
التعامل مع املواد اخلطرة.
11ـ� �ـ التع ��رف عل ��ى املوق ��ع واال�ستخ ��دام ال�سلي ��م ملع ��دات ال�سالم ��ة (وح ��دة غ�س ��ل العي ��ون ،د�ش
ال�سالمة ،وطفاية احلريق ،الإ�سعافات الأولية ،بطانية احلريق ،ومفتاح �إنذار احلريق).
12ـ� �ـ احلف ��اظ عل ��ى الوع ��ي بالظروف املحيط ��ة ،وكن على عل ��م باملخاطر التي ق ��د ي�شكلها عمل
الآخري ��ن يف املخت�ب�ر و�أي خماط ��ر �إ�ضافي ��ة ق ��د تنتج عن االت�ص ��ال بني امل ��واد املختربية واملواد
الكيميائية يف جماالت العمل املختلفة.
13ــ جعل الآخرين يف املخترب على علم ب�أي خماطر مرتبطة بعملك.
14ــ �إعالم امل�شرفني ب�أي ح�سا�سيات او تهيجات لأي مواد.
15ــ التبليغ والتقرير عن الإ�صابات واحلوادث والوقائع بح�سب توجيهات �سيا�سة اجلامعة.
16ــ حتم ً
ال للم�س�ؤولية وتقيداً با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية ال ت�سمح للأ�شخا�ص غري
امل�صرح لهم بالدخول للمخترب.
17ـ� �ـ �إبالغ م�شرف املخت�ب�ر �أو �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية �أو الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي ،عن �أي مالحظات �أو مقرتحات.
18ـ� �ـ التخل� ��ص ال�سلي ��م من جمي ��ع النفايات الكيميائي ��ة والطبية وامل�شع ��ة �أو �أي نفايات خطرة.
واتباع ال�سيا�سات التنظيمية اخلا�صة بذلك.
2-3-2الأجراءت العامة للتعامل مع املواد اخلطرة:

• ال�سلوك ال�شخ�صي:

�إن م ��ن �أبجدي ��ات ثقاف ��ة ال�سالم ��ة داخ ��ل املخت�ب�رات التعام ��ل ب�سل ��وك �شخ�ص ��ي جي ��د داخ ��ل
املخت�ب�رات ،حي ��ث يجب على الأف ��راد داخل املخت�ب�رات �أن يكونوا ملمني بحج ��م املخاطر داخل
املختربات وان يقدموا منوذجا احرتافيا يف التعامل مع زمالئهم داخل املخترب.
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• تقليل فر�ص التعر�ض للمواد اخلطرة:

يج ��ب �أخ ��ذ و�سائ ��ل احليطة الكافية لتجن ��ب تعر�ض اجلل ��د والعيون والأماك ��ن احل�سا�سة من
اجل�سد للمواد اخلطرة داخل املختربات وكذلك جتنب التعر�ض عن طريق اال�ستن�شاق والبلع،
وتتمثل الطرق املثلى لتحجيم التعر�ض املواد اخلطرة فيما يلي على التوايل:
1ـ ا�ستبدال املركبات الكيميائية اخلطرة مبركبات �أقل خطورة.
2ـ �أتباع خطوات التحكم الهند�سي.
3ـ املراقبة الإدارية.
4ـ و�سائل الوقائية ال�شخ�صية للعاملني باملختربات.
كم ��ا ينبغ ��ي الرجوع �إىل اخلطوات الوقائي ��ة املو�ضحة يف دليل �أو�شا لل�سالم ��ة املهنية والوقاية
م ��ن خماط ��ر امل ��واد الكيميائية ،ف�ضال عن ذل ��ك قبل ال�شروع يف �إجراء التج ��ارب العلمية يجب
مراجع ��ة جمي ��ع الإج ��راءات املخربي ��ة املقرتح ��ة من �أج ��ل حتديد املخاط ��ر ال�صحي ��ة املتوقعة
وكيفية تالفيها.

• خطوات التحكم الهند�سي:

يع ��رف التحك ��م الهند�س ��ي عل ��ى �أنه (بع� ��ض الإجراءات املتبع ��ة من �أج ��ل التخل�ص �أو
ف�صل �أو حتجيم التعر�ض للمخاطر الكيميائية �أو الفيزيائية �أو امليكروبية من خالل ا�ستخدام
�أن ��واع خمتلف ��ة من الأدوات الهند�سية مثل غرفة �شف ��ط الغازات ال�سامة و�أنظمة التهوية داخل
املختربات والدروع الواقية و�أنظمة الغلق املركزية).
دائم ��ا م ��ا ينظ ��ر �إىل و�سائل التحك ��م الهند�سية عل ��ى �أنها خط الدف ��اع الأول حلماية
العامل�ي�ن يف املختربات من التعر�ض للأخط ��ار املختلفة ،فعلى �سبيل املثال عندما تكون تهوية
املختربات الكيميائية ذات كفاءة عالية ف�ستكون و�سائل حماية اجلهاز التنف�سي ال�شخ�صية التي
حتول دون ا�ستن�شاق الأبخرة ال�سامة ذات كفاءة عالية جداً.

• جتنب �إ�صابات العيون:

�إن واق ��ي العي ��ون يعت�ب�ر �أم ��راً �ضروري� �اً جلمي ��ع العامل�ي�ن باملخت�ب�رات وكذل ��ك جلمي ��ع زوار
املخت�ب�رات حي ��ث تخزن �أو ت�ستخدم امل ��واد الكيميائية ،و�سوا ًء كانت هن ��اك جتارب جمراه �أم ال.
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فمن ال�ضروري توافر واقي العيون يف مداخل املختربات ،ويجب على الباحثني �ضرورة تقييم
املخاطر املرتبطة ب�إجراء التجارب املختلفة.
• �إن نظ ��ارات ال�سالم ��ة ذات الواقي اجلانبي توفر احلد الأدنى من احلماية املقبولة
لال�ستخدام العادي ،ويجب �أن توفر تلك النظارات الأ�سا�سية املعتمدة من جهات ذات اخت�صا�ص،
احلد الأدنى ل�سمك العد�سات امل�ستخدمة ومتطلبات مقاومة الت�أثري.

• تعد النظارات الواقية من املواد الكيميائية املتطايرة من �أف�ضل النظارات خا�صة
عن ��د �إج ��راء التجارب الكيميائية الت ��ي حتتوي على مواد �شديدة اخلط ��ورة مثل املواد املتفجرة
وامل ��واد الت ��ي ينتج عنها مواد �صلبة متطايرة ،وكذلك عند التعامل مع الأ�شعة الفوق بنف�سجية
و�أ�شعة الليزر.
• �ض ��رورة ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل التحك ��م الهند�سية عن ��د التعامل مع امل ��واد الكيميائية
القابل ��ة لالنفج ��ار ،فعلى �سبيل املثال �إ�ضافة �إىل ارت ��داء النظارات الواقية وواقي الوجه يجب
�أن يت ��م �إج ��راء تل ��ك التجارب خل ��ف دروع واقية من الله ��ب �أو يف �أواين زجاجي ��ة مغطاة بطبقة
مطاطية.

وملنع بع�ض احلوادث ال�شائعة يف املختربات يجب:
1ـ حماي ��ة اليدي ��ن دائما بالقفازات املنا�سب ��ة عند َق ْطع �أنابيب الزجاج .لتجنب الك�سر ،ال حتاول
جتفيف الأدوات الزجاجية عن طريق �إدخال �أنبوب الزجاج ملفوفة مع املنا�شف الورقية .دائماً
ق ��م بده ��ن الأدوات الزجاجي ��ة باجلل�سري ��ن �أو امل ��اء وال�صابون قب ��ل �إدخال ق�ضب ��ان� ،أنابيب� ،أو
املقيا�س يف ال�سدادات.
2ـ لتقلي ��ل فر� ��ص الإ�صاب ��ات الناجم ��ة ع ��ن القذائف عن ��د ت�سخني �أنب ��وب االختب ��ار �أو الأجهزة
الأخرى ،ال تقم بتوجيهه جتاه نف�سك �أو الآخرين.
3ـ ت�أك ��د م ��ن �أن الأوعي ��ة الزجاجي ��ة قد ب ��ردت قبل مل�سه ��ا .فالزج ��اج ال�ساخن يب ��دو متاما مثل
الزجاج البارد.
4ـ تخفي ��ف الأحما� ��ض املرك ��زة والقواع ��د ب�سك ��ب احلام� ��ض �أو القاع ��دة بب ��طء عل ��ى امل ��اء م ��ع
التحريك.
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 .3-3-2الوقاية من التعر�ض اليومي للمواد اخلطرة:
الكثري من املواد واملحاليل امل�ستخدمة ب�شكل روتيني يف املختربات ت�شكل خطرا �صحيا
كب�ي�را عن ��د التعامل معها ب�شكل غري �صحيح ،مما يحتم �ضرورة تدريب العاملني يف املختربات
عل ��ى مع ��ارف ومهارات ت�ساعدهم على احل ��د من املخاطر التي ت�ؤثر عل ��ى �سالمتهم و�صحتهم
و�صح ��ة زمالئه ��م ،وذلك عن طريق تقليل التعر�ض للمواد اخلط ��رة املختلفة يف نوعها ودرجة
�سميتها ،والق�ضاء على ممار�سات العمل غري الآمنة يف املخترب.
�إن معاي�ي�ر ( )OSHAاخلا�ص ��ة يف املخت�ب�رات تع ��رف امل ��ادة الكيميائي ��ة اخلطرة على
�أنه ��ا “امل ��ادة الت ��ي لها �أدلة �أو داللة �إح�صائية على �أ�سا� ��س درا�سة واحدة على الأقل �أجريت وفقا
للمب ��ادئ العلمية ال�صحيح ��ة والتي قد حتدث �آثار �صحية �ضارة (حادة �أو مزمنة) للأ�شخا�ص
املعر�ض�ي�ن له ��ا” .ومن املالح ��ظ �أن هذا التعريف ال يقت�ص ��ر على املواد الكيميائي ��ة ال�سامة بل
ي�شمل املواد امل�سببة للت�آكل والقابلة لالنفجار ،و�أي مواد خطرة �أخرى ،وتتعدد طرق التعر�ض
للم ��واد اخلط ��رة والت ��ي ميك ��ن ح�صره ��ا يف الآت ��ي :مالم�س ��ة اجلل ��د والعين�ي�ن ،واال�ستن�ش ��اق،
واالبتالع ،واحلقن.
ُيع ��رف التعر� ��ض ال�شدي ��د عل ��ى �أن ��ه فرتات ق�ص�ي�رة م ��ن التعر�ض لرتكي ��زات عالية
م ��ن امل ��واد اخلط ��رة يف مك ��ان العمل ،بينم ��ا يعرف التعر� ��ض املزمن عل ��ى �أنه التعر� ��ض امل�ستمر
عل ��ى م ��دى فرتة طويلة من الوقت لرتكيزات منخف�ض ��ة من املواد اخلطرة يف مكان العمل� ،إن
التعر�ض املفرط للمواد الكيميائية� ،سواء نتيجة لفرتة واحدة �أو التعر�ض على املدى الطويل،
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �آثار �صحية �ضارة ،وهذه الآثار ميكن ت�صنيفها بني حادة �أو مزمنة .والآثار
ال�صحي ��ة احل ��ادة تظهر ب�سرعة بعد تعر�ض واحد فق ��ط والأعرا�ض قد ت�شمل الطفح اجللدي،
وال ��دوار ،وال�سع ��ال ،واحل ��روق� .أما الآث ��ار ال�صحية املزمنة ق ��د ت�ستغرق �شه ��ورا �أو �سنوات قبل
�أن يت ��م ت�شخي�صه ��ا .و�أعرا� ��ض الآث ��ار ال�صحي ��ة املزمنة قد ت�شم ��ل �آالم املفا�ص ��ل ،اال�ضطرابات
الع�صبية ،والأورام.
وجتهي ��ز بيئ ��ة املخت�ب�ر مبجموع ��ة م ��ن اال�شرتاط ��ات حلماي ��ة العامل�ي�ن يف املخت�ب�ر
م ��ن املخاط ��ر املذكورة �أع�ل�اه ،مثل اال�شرتاط ��ات الهند�سية (خزائن �شف ��ط الأبخرة املختربية
وخم ��ارج الط ��وارئ) ،وال�ضواب ��ط الإداري ��ة مث ��ل (قواعد ال�سالم ��ة وا�شرتاط ��ات التخل�ص من
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النفاي ��ات اخلط ��رة و�إج ��راءات الت�شغي ��ل املوح ��دة) ومع ��دات الوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة (( )PPEمثل
القف ��ازات ،ومعط ��ف املخت�ب�ر ،والنظارات الواقية من ال ��رذاذ الكيميائ ��ي) ،وجميعها تهدف �إىل
احلد من الأخطار الناجمة عن خماطر بيئة املختربات.
 4-3-2توزيع الأجهزة والتجهيزات داخل املخترب:
هن ��اك عالق ��ة �إيجابية بني التنظيم داخل املخترب وم�ست ��وى ال�سالمة املتحقق داخل
املخت�ب�ر ،حي ��ث �أن املخت�ب�ر الغ�ي�ر منظم يع ��وق العاملني يف ح ��ال حدوث الط ��وارئ ،لذلك من
ال�ضروري تطبيق قواعد التنظيم التالية:

• �ض ��رورة �إزال ��ة جمي ��ع الأ�شياء التي قد تع ��وق الو�صول �إىل نق ��اط اخلروج وكذلك
�إىل مع ��دات الط ��وارئ مث ��ل طفاي ��ات احلريق ومر�ش ��ات ال�سالمة ،كما يج ��ب اخل�ضوع لقوانني
مكافحة احلريق املحلية اخلا�صة مبخارج الطوارئ واللوحات الكهربائية .
• �ضرورة تخزين الأغرا�ض ال�شخ�صية يف الأماكن املنا�سبة.

• يحظ ��ر ا�ستخدام الأر�ضيات وامل�صاع ��د والردهات كمناطق للتخزين ملا يف ذلك من
خطورة يف احلاالت الطارئة.
• �ض ��رورة االحتف ��اظ بالدوالي ��ب واخلزائ ��ن مغلق ��ة يف حال ع ��دم ا�ستخدامها وذلك
لتجنب احلوادث.
يجب و�ضع مل�صقات على جميع املواد اخلطرة امل�ستخدمة ب�صورة �صحيحة ومرتبة.

• �ض ��رورة و�ض ��ع مل�صق ��ات عل ��ى الأدوات التي حت ��وي املواد اخلط ��رة املتنقلة على �أن
تو�ضح تلك املل�صقات اال�سم الكامل للمادة وا�سم امل�صنع ودرجة اخلطورة و�أي حتذيرات �أخري.

• �ض ��رورة تخزي ��ن امل ��واد اخلط ��رة بطريق ��ة �صحيحة عل ��ى �أن تكون ب�ص ��ورة مرتبة
ومنتظم ��ة ،كم ��ا يج ��ب و�ض ��ع املل�صق ��ات يف الواجهة ك ��ي تكون مرئي ��ة للجميع ويج ��ب �أن تكون
احلاوي ��ات نظيف ��ة وخالي ��ة م ��ن الأترب ��ة ،ويحظ ��ر تخزين �أي م ��ن امل ��واد اخلطرة عل ��ى �أر�ضية
املخترب .

34

• �ضرورة حفظ احلاويات يف �صورة مغلقة عندما تكون غري م�ستخدمة.

• �ض ��رورة �أن ال يخ ��زن الغ ��از امل�ضغ ��وط داخل املخت�ب�رات ،ويخ�ص�ص مك ��ان منا�سب
ح�سب اال�شرتاطات اخلا�صة ملثل هذا الغر�ض..
• �ضرورة ت�أمني جميع منافذ املياه والهواء والو�صالت الكهربائية.

• �ض ��رورة �إع ��ادة جمي ��ع امل ��واد الكيميائي ��ة والطبي ��ة واملع ��دات �إىل �أماك ��ن تخزينه ��ا
املخ�ص�صة عقب ا�ستخدامها بنهاية العمل.
• �ض ��رورة تقلي� ��ص فر� ��ص ا�صط ��دام احلاوي ��ات ب�أر�ضي ��ة املعم ��ل كم ��ا يج ��ب و�ض ��ع

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
م ��ن جمي ��ع ال�سوائ ��ل م ��ن عل ��ى الأر�ضية عل ��ى نحو كبري م ��ن ال�سرع ��ة ،ف�ضال ع ��ن ذلك يجب
التخل� ��ص م ��ن بقايا الأتربة املرتاكمة واملواد الكيميائية الأخرى نظرا ملا ميكن �أن تت�سبب فيه
م ��ن �أخط ��ار على اجله ��از التنف�سي .كما يحظ ��ر ا�ستخدام التنظيف بالتجفي ��ف من �أجل جتنب
تك ��ون الهب ��اء اجلوي .ويج ��ب التخل�ص من الزجاج املك�س ��ور واملواد الكيميائي ��ة امل�سكوبة وبقايا
الأوراق من على �أر�ضية املخترب.

• �ض ��رورة ع ��دم �سد فتحات ال�صرف ال�صحي من �أج ��ل جتنب حدوث طفو املياه على
�سطح املخترب ،كما يجب و�ضع قطعة من املطاط يف قاع الأدوات الزجاجية لتجنب ك�سرها حال
�سقوطها ولتجنب اجلروح.
يحظ ��ر ت ��رك الأدوات الزجاجي ��ة مت�سخ ��ة داخل املخترب حي ��ث يجب غ�سلها بعناي ��ة ،كما يجب
تخزين الأدوات الزجاجية بحر�ص �شديد ،ويجب التخل�ص من الأدوات الزجاجية التي حتتوي
على ك�سور �أو �شروخ على وجه ال�سرعة.

• �ض ��رورة التخل� ��ص م ��ن جمي ��ع النفاي ��ات الكيميائي ��ة والطبي ��ة وامل�شع ��ة ب�ص ��ورة
�صحيحة ووفقا للأنظمة واللوائح اخلا�صة بذلك.
• �ض ��رورة التخل� ��ص من �شظايا الزج ��اج املك�سور ،على �أن يتم و�ضعها داخل حاويات
خا�ص ��ة لذل ��ك الغر�ض ،كما يج ��ب التعامل مع الزج ��اج املك�سور الذي كان يح ��وي بداخلة مواد
خطرة على �أنه �أي�ضا مادة خطرة.
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• �ض ��رورة التخل� ��ص م ��ن الأدوات احلادة مثل الإب ��ر و�شفرات الأموا� ��س يف احلاويات
اخلا�صة بذلك الغر�ض.
 5-3-2نقل املواد اخلطرة:
عن ��د نق ��ل امل ��واد اخلط ��رة خ ��ارج املخت�ب�ر �أو ب�ي�ن غ ��رف التخزي ��ن واملخت�ب�ر فريجي
ا�ستخدام حاويات ثانوية مقاومة للك�سر .ت�صنع احلاويات الثانوية املقاومة للك�سر من املطاط
�أو املع ��دن �أو م ��ن البال�ستي ��ك كما حتتوي عل ��ى مقاب�ض حاملة كافية حلم ��ل احلاويات يف حال
ح ��دوث الك�س ��ر .كذل ��ك ميك ��ن ا�ستخ ��دام احلقائ ��ب البال�ستكية حمكم ��ة الإغ�ل�اق يف حال نقل
الكميات القليلة .
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك عند نق ��ل اال�سطوانات التي حتتوي على الغ ��ازات امل�ضغوطة فيجب
توثيقها ب�شكل جيد يف العربات اخلا�صة بنقل الأ�سطوانات كما يجب تغطية �صمام الغاز بغطاء
حمكم.
 6-3-2تخزين املواد الكيميائية:
�ض ��رورة جتن ��ب تكدي� ��س امل ��واد الكيميائية يف مكان واح ��د ،حيث يج ��ب تخزين احلد
الأدن ��ى م ��ن املواد الكيميائية والذي يكفي بالك ��اد للم�شروع البحثي �أو التجارب التعليمية ،كما
يج ��ب و�ض ��ع املل�صقات اخلا�صة ببيانات املواد الكيميائية على جميع احلاويات ب�صورة �صحيحة
ووا�ضحة ،كما يجب ان حتتوي املل�صقات على �أية �أخطار خا�صة بعينها ،ف�ضال عن ذلك يجب
تدوين تاريخ فتح احلاويات على املل�صق اخلا�ص باحلاويات التي حتتوي على مواد خطرة.
علي ��ك االحتف ��اظ بكميات قليلة من املواد القابلة لال�شتعال يف مكان �إجراء التجارب،
حيث يجب تخزن الكميات الكبرية داخل اخلزائن املخ�ص�صة لذلك ،كما يجب تخزين احلاويات
الت ��ي حتت ��وي عل ��ى كمي ��ات كبرية عل ��ى �أرفف منخف�ض ��ة حتت م�ست ��وي النظ ��ر .ويحظر متاما
تخزي ��ن حاوي ��ات حتتوي على مواد خطرة على الأرفف مامل تكن هن ��اك حماية فائقة وو�سائل
وقاي ��ة �إ�ضافي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك يجب �أن تع ��ي �أن �أكواد احلري ��ق تو�ضح �إجم ��ايل حجم املواد
ال�سائلة القابلة لال�شتعال والغازات امل�سالة والغازات امل�ضغوطة القابلة لال�شتعال مبا يتنا�سب
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م ��ع كل بيئ ��ة عمل ،لذلك فم ��ن ال�ضروري التعرف على تلك الأكواد م ��ن خالل اال�ستف�سار من
خب�ي�ر ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة عن احل ��د الأق�صى امل�سم ��وح بتخزين ��ه من تلك امل ��واد داخل
املخترب و�أن تكون على يقني �أن املخترب خا�ضع ملا تن�ص عليه تلك الأكواد.
	�أم ��ا بخ�صو�ص الثالجات امل�ستخدمة حلفظ املواد الكيميائية القابلة لال�شتعال ف�إنه
من ال�ضروري �أن تكون من بني الأ�صناف الآمنة املح�صنة �ضد التفجريات ،حيث تباع الثالجات
امل�صنوعة �ضد االنفجار لهذا الغر�ض ،كما �أنها ت�شتمل على مل�صقات تو�ضح خ�صائ�صها.
ويج ��ب ا�ستخ ��دام احلاويات الثانوية لأجل احلد من ت�س ��رب املواد الكيميائية يف حال
ته�شم �أو حدوث ثقب يف احلاويات احلافظة ،ف�ضال عن ذلك �ضرورة �أن حتتوي ثالجات تخزين
املواد الكيميائية على مل�صقات حتذيرية �ضد تخزين الأطعمة وامل�أكوالت يف تلك الثالجات.
يج ��ب عن ��د تخزي ��ن امل ��واد الكيميائي ��ة �ض ��رورة االنتب ��اه �إىل و�ض ��ع امل ��واد املتماثل ��ة �سوي ��ا يف
نف�س احلاويات وذلك لتجنب التفاعالت الكيميائية امل�ؤدية لالنفجار �أو احلريق يف حال ته�شم
احلاويات وتفاعل املواد الكيميائية املختلفة.
 7-3-2ا�ستخدام و�صيانة املعدات والأدوات الزجاجية:
ُتع ��د عملي ��ات ال�صيانة �ضروري ��ة للت�شغيل الآمن وال�سليم للمع ��دات ،فمن ال�ضروري
فح� ��ص املع ��دات امل�ستخدم ��ة يف املختربات ب�صورة جي ��دة و�صيانتها ب�صورة دوري ��ة كما يجب �أن
تتوافر لها اخلدمات الالزمة وفقا لتو�صيات امل�صنعني.
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذل ��ك م ��ن ال�ض ��روري �أن تتم عملي ��ة تخزي ��ن وحف ��ظ الأدوات الزجاجية
ب�ش ��كل جي ��د لوقايتها من الك�سر والتلف ،كما يجب التخل�ص من الأدوات التي بها �شروخ �أو �أية
اعط ��اب ،كما يج ��ب �إزالة بقايا و�شظايا الزجاج املك�سور ,ويج ��ب التعامل مع الأدوات الزجاجية
بعناية وحر�ص فائقني ،ف�ضال عن ذلك يجب �أن يتم �إغالق الأدوات والأجهزة الفارغة و�أن يتم
تغطيتها بطبقه واقية.
عن ��د التقاط ��ك وتنظيفك لبقاي ��ا الزجاج املت�ساق ��ط ع ��ن الأدوات الزجاجية يجب �أن
حتم ��ي يديك بارتداء قفازات واقية ،كما يجب التخل�ص وتنظيف البقايا الزجاجية املت�ساقطة
عل ��ى الأر�ضي ��ة م ��ن خ�ل�ال فر�شاة مع ��دة لذل ��ك ،وال ين�صح بعملي ��ات �شفط الزج ��اج عن طريق
املكن�سة الكهربائية لل�شظايا الزجاجية.
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� 8-3-2شروط عر�ض التجارب الكيميائية:
ال يجوز ال�شروع يف تقدمي عرو�ض للتجارب الكيميائية يف �صورة حما�ضرات تقدم
للجمه ��ور م ��ا مل يك ��ن ذلك ج ��زء من الن�شاط اخلا� ��ص ب�إعداد التجربة �إال بع ��د احل�صول على
�إذن م�سبق من �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية ،ف�ضال عن ذلك يجب على منظمي مثل
تل ��ك الأن�شطة احل�صول على الن�صيح ��ة من خرباء ال�سالمة وال�صحة املهنية كلما �أمكن ذلك.
ويجب تقدمي خطة عمل م�سبقة مبا �سوف يدور يف تلك العرو�ض ،على �أن ت�شتمل تلك اخلطة
على ما يلي:
• موقع العر�ض.
• تاريخ احلدث.

• الفئة �أو اجلمهور امل�ستهدف.

• عدد احل�ضور.

• الدرجة العلمية للح�ضور.

• العرو�ض التي �سيتم تقديـمها.

• قائمة باملواد الكيميائية التي �سيتم نقلها �إىل مكان العر�ض.
• و�سائل الوقائية التي �سيتم ا�ستخدامها ومن �سي�ستخدمها.

�ض ��رورة نق ��ل جمي ��ع امل ��واد الكيميائية وفق ��ا للوائح النق ��ل املعتمدة م ��ن اجلهات ذات
االخت�صا� ��ص ،ويج ��ب التعامل مع تلك املواد بحذر وحر�ص ،و�أن يتم تعبئتها ب�شكل �صحيح و�أن
حتتوي على مل�صقات تو�ضيحية و�أن تنقل مرة �أخرى لإدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية
من �أجل التخل�ص منها وفقا لنظام التخل�ص من النفايات الكيميائية املعتمد ،وحتت �أي ظرف
من الظروف ال يجوز ترك �أي مواد كيمائية يف موقع العر�ض �أو التخل�ص منها يف نف�س املكان.
 4-2اال�ستجابة للحوادث وحاالت الطوارئ:

38

 1-4-2الإعدادات العامة حلاالت الطوارئ:
يج ��ب �أن يحت ��وي كل خمترب على خطة كتابية للط ��وارئ ،حيث تتعامل تلك اخلطة
م ��ع ح ��االت الإ�صاب ��ات وان�سك ��اب امل ��واد الكيميائية واحلري ��ق وجميع ح ��االت الط ��وارئ املتوقع
حدوثه ��ا ،كم ��ا 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�صابات وان�سكاب املواد الكيميائية وخماطر
املواد امليكروبية وامل�شعة وغريها ،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 اخلا�صة بالإخالء.

• كيفية ا�ستجابة رجال الأمن ومكافحة احلريق ورجال الطوارئ للحاالت الطارئة
داخل املختربات ودور العاملني يف املختربات جتاه ذلك.

• �ض ��رورة ت�أك ��د م�ش ��ريف املختربات ب�أن طاقم العاملني باملخت�ب�رات على علم ودراية
بتلك التعليمات الواردة بعالية.

• يج ��ب عل ��ى طاق ��م العاملني باملخت�ب�رات معرفة كيفي ��ة ا�ستخ ��دام طفاية احلريق
ومعدات الطوارئ وكيفية التعامل مع املواد الكيميائية امل�سكوبة والتعامل مع اجلروح.

• كما ال يجوز لهم القيام ب�أية �أفعال ال تقع يف نطاق حدود خرباتهم املعرفية حيث
يتوج ��ب عليه ��م يف مثل تلك احلاالت اللجوء �إىل الكوادر املدربة على كيفية التعامل مع حاالت
الطوارئ.
• يج ��ب و�ض ��ع معلوم ��ات االت�صال بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ع ��ن عمليات املخترب على
الأبواب اخلا�صة باملخترب.

2-4-2اخلطوات الأولية يف حالة الطوارئ:
عن ��د ح ��دوث ح ��االت طارئ ��ة يج ��ب تنبيه جمي ��ع العامل�ي�ن يف املخت�ب�ر باحلادثة وطبيع ��ة املواد
امل�ستخدم ��ة ،فف ��ي ح ��االت ت�س ��رب امل ��واد الكيميائي ��ة �شدي ��دة ال�سمي ��ة �أو الغ ��ازات املتطايرة من
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ال�ض ��روري �إخ�ل�اء مبن ��ي املخترب من جمي ��ع العاملني والتنبي ��ه يف مداخل املخت�ب�ر 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.
 3-4-2التعامل 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�ستخدام احلد الأدنى من املواد اخلطرة وجتنب ان�سكاب املواد الكيميائية �أثناء �إعداد
التج ��ارب ،ويف ح ��ال ح ��دوث ت�سرب مفاج ��ئ للمواد الكيميائي ��ة اخلطرة يجب �إتب ��اع 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 اخلط ��وات املنا�سبة الالزمة الحت ��واء وحتجيم امل ��ادة امل�سكوبة يف حال
ت�أكدك من �أن اللجوء �إىل هذا احلل لن ي�ؤثر على �سالمتك �سواء باجلرح �أو التلوث.
ق ��م بتنظي ��ف مكان املادة امل�سكوبة 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.

 4-4-2التعامل مع امل�صابني ومع حاالت التلوث باملواد الكيميائية:
يف حاالت الإ�صابة �أو التلوث باملواد الكيميائية اخلطرة يجب التوجه مبا�شرة لإ�سعاف
ال�شخ� ��ص امل�ص ��اب كما يجب االت�ص ��ال مبوظفي الطوارئ م ��ن �أجل تق ��دمي الإ�سعافات الأولية
لتل ��ك احلالة ،كما يجب توف�ي�ر ن�سخة من بطاقة معلومات ال�سالمة يف املختربات للم�سعفني
وللطبي ��ب املتواج ��د ،ويف ح ��ال ع ��دم مقدرتك عل ��ى تقييم املوق ��ف ومن ثم ع ��دم مقدرتك على
الت�أك ��د من �سالمت ��ك ال�شخ�صية فعليك �أن ال جتازف ب�سالمتك ال�شخ�صية و�أن تدخل النطاق
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الغري �آمن ويف هذه احلالة عليك االت�صال مبوظفي �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية و�أن
ت�شرح لهم طبيعة املوقف ب�صورة جيدة.
م ��ن ال�ض ��روري على جميع الك ��وادر يف املختربات �أن تطور ذاتها عل ��ى كيفية التعامل
م ��ع امل ��واد الكيميائي ��ة عالية اخلطورة ،حي ��ث �إن عملية التع ��رف وحتديد امل ��واد اخلطرة داخل
املخت�ب�ر ال يع ��د �أمرا ب�سيط ��ا بل يحتاج �إىل الرجوع �إىل التجارب ال�سابقة وحتديد �أي من املواد
اخلط ��رة (كيمائي ��ة ،ميكروبية ،م�شع ��ة) ،كانت ت�ستخدم على نطاق وا�س ��ع وبحجم كبري خا�صة
امل ��واد الكيميائي ��ة اخلطرة ،ويف حال عدم متكن الك ��وادر املختربات من تطوير �إجراءات وقائية
حم ��ددة �ض ��د املواد اخلطرة فيجب اللج ��وء �إىل تطبيق اخلطوات التالي ��ة والتي متثل خطوط
�إر�شادية.
 6-4-2التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة على بقعة �صغرية من اجللد:
1ـ قم بفتح املاء على اجللد مبا�شرة ملدة ال تقل عن خم�سة ع�شر دقيقة ويف حال ارتداء جموهرات
�أو قط ��ع ذهبي ��ة �أو مالب�س يرجي �ضرورة التخل�ص منها من �أج ��ل ت�سهيل عملية التخل�ص من
املواد الكيميائية املتبقية.
2ـ يف حال عدم وجود حروق مرئية يجب �أن تغ�سل اجللد مباء دافئ و�صابون .
3ـ يرج ��ي االط�ل�اع على بطاق ��ة معلومات �سالمة املواد لأجل الت�أكد م ��ن �أن هناك متطلبات �أو
�إجراءات حمددة ميكن اتباعها يف مثل تلك احلاالت.
4ـ يرج ��ي الرج ��وع �إىل امل�شورة الطبي ��ة يف مثل تلك احلاالت حتى لو كان ��ت احلروق الكيميائية
من الدرجة الأويل.
5ـ يحظ ��ر ا�ستخ ��دام الثلج او املرطبات مامل يو�ضح ذل ��ك حتديدا يف بطاقة معلومات ال�سالمة
للمادة �سبب الإ�صابة.
 7-4-2التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة على املالب�س:
1ـ يجب على �أخ�صائي الطوارئ ارتداء املالب�س الواقية من �أجل عدم تعر�ض للمواد الكيميائية.
2ـ تجَ نب تلوث واقي العني ،و ُيحظر �إزالة واقي العني قبل معاجلة احلالة الطارئة.
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3ـ �ض ��رورة التخل� ��ص ال�سريع من كافة املالب�س امللوث ��ة والأحذية واملجوهرات والقطع الذهبية
�أثناء ا�ستعمالك ملر�شات ال�سالمة.
4ـ علي ��ك التخل� ��ص م ��ن املالب� ��س مث ��ل املعاط ��ف وم ��ا �شابة ذل ��ك لأجل احلد م ��ن انت�ش ��ار املواد
الكيميائية على اجللد وبخا�صة العيون.
5ـ اغ�س ��ل ف ��ورا الأج ��زاء امللوث ��ة بامل ��واد الكيميائي ��ة باملي ��اه لفرتة ال تق ��ل عن  15دقيق ��ة وعليك
باال�ستمرار يف حال معاودة الأمل.
6ـ علي ��ك احل�ص ��ول عل ��ى امل�ساعدة الطبي ��ة ب�أ�سرع وقت ممكن ،كما يج ��ب �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.
7ـ �ضرورة التخل�ص من املالب�س امللوثة وغ�سلها ب�صورة منفردة مبن�أى عن املالب�س الأخرى.
 8-4-2التعامل يف حالة ت�ساقط رذاذ من املواد الكيميائية على العيون:
1ـ �ضرورة غ�سل العيون باملياه من م�صدر مائي متدفق منخف�ض ال�ضغط لفرتة زمنية ال تقل
ع ��ن  15ع�ش ��رة دقيقة ويف حال توافر وح ��دات غ�سيل العيون عليك امل�سارعة يف ا�ستخدامها ،ويف
حال عدم توافر تلك الوحدات يرجى و�ضع امل�صاب على ظهره و�سكب املاء بعناية وحر�ص على
عينية لفرتة ال تقل عن  15دقيقة.
2ـ �ض ��رورة الإم�س ��اك بحواجب العيون مبن�أى عن مقلة الع�ي�ن كما يجب عليك �إعطاء تعليمات
للم�ص ��اب لأج ��ل حتري ��ك عينية لأ�سف ��ل و�أعلى وعل ��ى اجلوانب م ��ن �أجل تدفق املي ��اه يف جميع
�أجزاء العني.
3ـ اتبع الإ�سعافات الأولية التي يقدمها �أفراد الطاقم الطبي املتواجد يف املخترب.
4ـ �أر�س ��ل ن�سخ ��ة م ��ن بطاق ��ة معلوم ��ات �سالم ��ة امل ��واد م ��ع امل�صاب ويف ح ��ال عدم تواف ��ر الن�سخ
الرقمي ��ة يرجي �إر�س ��ال الن�سخ الورقية والعك�س �صحيح ،ويف حال ع ��دم 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.
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 9-4-2التعامل يف حالة التعر�ض للجروح:
1ـ حتذي ��ر� :ض ��رورة ارت ��داء قف ��ازات واقي ��ة كو�سيل ��ة احرتازي ��ة عندم ��ا تك ��ون هن ��اك
احتمالي ��ة احتك ��اك م ��ع الدم �أو مع ال�سوائل املعدية الأخرى لأج ��ل جتنب نقل الأمرا�ض التي
يحملها الدم �أو �أي مواد حيوية.
2ـ يف ح ��ال تعر� ��ض ال�شخ� ��ص امل�صاب جلرح ب�سيط من ال�ضروري غ�س ��ل اجلرح يف املياه اجلارية
من �أجل التخل�ص من جميع �أثار التلوث ،ويف حال حدوث جرح حتت القفازات يجب التخل�ص
من القفازات عقب غ�سيل منطقة اجلرح ب�شكل كاف من �أجل جتنب تلوث اجلرح.
3ـ �ضرورة تغطية اجلرح ب�ضمادات طبية كما يجب عليك �إ�سداء الن�صح للمري�ض لأجل التبليغ
ع ��ن �أي م ��ن عالم ��ات العدوي للطبيب املعال ��ج .يف حال �أن هناك احتمالية تل ��وث اجلرح باملواد
اخلطرة ،فيجب �أن يخ�ضع املري�ض للرعاية الطبية املبا�شرة.
4ـ يف حال تعر�ض املري�ض جلرح خطري يجب االت�صال برقم الطورائ  997ويجب تعقيم اجلرح
ويف حال ال�ضرورة يجب ال�ضغط على اجلرح لأجل وقف نزيف الدماء.
5ـ يف ح ��ال ع ��دم توقف النزيف يرج ��ى ت�شجيع امل�صاب على �أن ي�ستلقي عل ��ى الأر�ض و�أن يرتقي
مبنطق ��ة اجل ��رح فوق م�ستوي القلب  .ويف حال ع ��دم مقدرتك على �إيقاف النزيف يجب عليك
�أن تظل متما�سكا وت�شرح بعناية املوقف مل�س�ؤول الطوارئ حيث �سيتوىل م�س�ؤول الطوارئ �إ�سداء
الن�صح نحو اخلطوة التالية التي يجب �أن تقوم بها.
6ـ �أر�س ��ل ن�سخ ��ة م ��ن بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد مع امل�ص ��اب (رقمية �أو ورقية) .ويف حال
عدم توافر بطاقات معلومات ال�سالمة يرجى اال�ستعالم من املخت�ص املتواجد عن ماهية املادة
الكيميائي ��ة املت�سبب ��ة يف الإ�صابة كما ميكن للمخت�ص الرتتيب للح�صول على ن�سخة و�إر�سالها
�إىل امل�ست�شفى.
 10-4-2التعامل يف حالةالتعر�ض للبلع:
1ـ ات�صل ب�أرقام الطوارئ.997
2ـ ال نو�صي بالتقي�ؤ وي�ستثني من ذلك ن�صيحة الطبيب.
3ـ �ض ��رورة حف ��ظ جمي ��ع احلاويات التي حتتوي على املواد الكيميائي ��ة و بع�ض الكميات القليلة
من القيء للتحليل.
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4ـ �ضرورة اجللو�س مع امل�صاب حتى ي�صل امل�س�ؤول الطبي للطوارئ.
� -5أر�س ��ل ن�سخ ��ة من بطاقة معلوم ��ات ال�سالمة للمواد مع امل�صاب ويف ح ��ال عدم توافر الن�سخ
الرقمي ��ة يرج ��ي �إر�سال الن�سخ الورقية والعك�س �صحيح .ويف ح ��ال عدم توافر بطاقة معلومات
ال�سالم ��ة يرج ��ي اال�ستع�ل�ام م ��ن املخت� ��ص املتواجد ع ��ن ماهي ��ة امل ��ادة الكيميائي ��ة املت�سببة يف
الإ�صابة كما ميكن للمخت�ص الرتتيب للح�صول على ن�سخة و�إر�سالها �إىل امل�ست�شفى.
 11-4-2التعامل يف حالة فقدان الوعي:
1ـ �ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
2ـ يف ح ��ال ت�أك ��دك م ��ن �سالمتك عند دخول ��ك ملنطقة اخلطر ,يجب �أن ت�ض ��ع ال�شخ�ص الفاقد
الوع ��ي عل ��ى ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حت ��اول �أن تذهب بامل�صاب بعيدا عن منطقة اخلطر
مامل تكن على يقني �أن هناك خطراً حمدقاً قريباً .
3ـ �ضرورة تنظيف املنطقة من �أي مواد كيميائية م�سكوبة �أو �شظايا زجاجيه متناثرة.
4ـ يف ح ��ال ب ��دء امل�ص ��اب يف القيء يجب علي ��ك حتريك الر�أ�س حتي ال يع ��ود �إىل الرئتني �سوائل
املعدة.
5ـ �ضرورة البقاء مع امل�صاب حتى و�صول امل�سعفني.
6ـ �أر�س ��ل ن�سخ ��ة م ��ن بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد مع امل�ص ��اب (رقمية �أو ورقية) .ويف حال
ع ��دم تواف ��ر البطاق ��ة معلوم ��ات ال�سالمة يرج ��ى اال�ستعالم م ��ن املخت�ص املتواج ��د عن ماهية
امل ��ادة املت�سبب ��ة يف الإ�صاب ��ة كما ميكن للمخت� ��ص الرتتيب للح�صول على ن�سخ ��ة و�إر�سالها �إىل
امل�ست�شفى.
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 12-4-2فالتعامل مع حاالت الت�شنج:
1ـ �ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
2ـ يف ح ��ال ت�أك ��دك م ��ن �سالمتك عند دخولك ملنطقة اخلطر ,يج ��ب �أن ت�ضع ال�شخ�ص الفاقد
الوع ��ي عل ��ى ظهره و�أن تغطية بغطاء وال حت ��اول �أن تذهب بامل�صاب بعيدا عن منطقة اخلطر
مامل تكن على يقني �أن هناك خطراً حمدقاً قريباً.

3ـ يف ح ��ال ب ��دء امل�ص ��اب يف القيء يجب علي ��ك حتريك الر�أ�س حتي ال يع ��ود �إىل الرئتني �سوائل
املعدة.
4ـ ح ��اول ق ��در جهدك �أن توفر احلماية لل�شخ�ص امل�صاب من �أي �أخطار �أخرى وال حتاول تقيد
حركة ال�شخ�ص املت�شنج.
5ـ �ضرورة البقاء مع امل�صاب حتى و�صول امل�سعفني.
6ـ يف ح ��ال ت�ضم ��ن احل ��ادث حلالة التعر�ض ملواد خطرة يرجى �إر�س ��ال بطاقة معلومات �سالمة
املواد مع امل�صاب.
 13-4-2التعامل يف حاالت احلروق الناجتة من احلرارة:
1ـ �ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
2ـ يف ح ��ال ح ��روق الدرج ��ة الأويل يرج ��ى ا�ستخدام كمي ��ات غزيرة من املاء اجل ��اري كما يرجى
ا�ستخدام ر�ش املالب�س مباء خفيف وا�ستخدام ال�ضمادات اخلا�صة بهذه احلاالت.
3ـ ال ت�ستخ ��دم املي ��اه يف احلروق من الدرجة الثاني ��ة والثالثة وحاول ا�ستخدام جتفيف املالب�س
وا�ستخدم ال�ضمادات الطبية وحاول ا�ستدعاء الرعاية الطبية ب�صورة مبا�شرة.
4ـ ال حتاول ا�ستخدام مراهم �أو ثلج على احلريق.
 14-4-2التعامل يف حاالت احلروق الباردة:
1ـ �ضرورة االت�صال بالطوارئ .997
2ـ ال تعمل على تدفئة منطقة الإ�صابة.
3ـ �إذا ك ��ان امل�ص ��اب خارج �إطار نقطة احلريق ,فريجي تقلي ��ل املالب�س التي يرتديها والتي تزيد
من درجة احلريق
4ـ ت� ��ؤدي ال�سوائ ��ل امل�سرطن ��ة �إىل �ألياف تالفة تت�شابه مع ما تنتجه احلروق الناجتة عن ارتفاع
درجة احلرارة مما يت�سبب عنه جتمد �شديد للأن�سجة و�أ�ضرار كبرية.
5ـ وج ��ه نح ��و املنطقة املت�أثرة كمي ��ات كبرية من املياه التي ترتاوح درجتها من  40ايل ْ 45درجة
مئوية وذلك من �أجل تقليل ن�سبة التجمد.
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6ـ 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.
7ـ �أر�س ��ل ن�سخ ��ة م ��ن بطاق ��ة معلوم ��ات �سالمة املواد م ��ع امل�ص ��اب (رقمية �أو ورقي ��ة) .ويف حال
ع ��دم تواف ��ر البطاق ��ة معلوم ��ات ال�سالمة يرج ��ى اال�ستعالم م ��ن املخت�ص املتواج ��د عن ماهية
امل ��ادة املت�سبب ��ة يف الإ�صاب ��ة كما ميكن للمخت� ��ص الرتتيب للح�صول على ن�سخ ��ة و�إر�سالها �إىل
امل�ست�شفى.
 15-4-2التعامل مع املواد الكيميائية املن�سكبة:
يج ��ب عل ��ى جمي ��ع العامل�ي�ن يف املخت�ب�رات الإمل ��ام بال�سيا�س ��ات التي تتبعه ��ا اجلامعة
واخلا�صة بكيفية التحكم يف املواد الكيميائية املن�سكبة ،وتوفر املختربات �أدوات التحكم يف املواد
املن�سكب ��ة حي ��ث تعد خ�صي�صا من �أجل التحكم يف املواد الكيميائية املن�سكبة وحتول دون ان�سكاب
املزي ��د م ��ن امل ��واد الكيميائية ف�إدارة البيئ ��ة اجلامعية وال�صحة املهنية تعم ��ل على توفري مدير
خمت�ب�ر يك ��ون م�س�ؤول عن ذل ��ك ،وت�شتمل �أدوات و و�سائ ��ل التحكم يف امل ��واد الكيميائية على ما
يلي:

• خم ��دات التحك ��م يف امل ��واد املن�سكب ��ة والتي تعمل على امت�صا�ص امل ��واد الكيميائية
والت ��ي منه ��ا عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال :املذيب ��ات والأحما� ��ض والقلويات ،م ��ع �ض ��رورة مالحظة عدم

ا�ستخدامها مع حم�ض الهيدروفلوريك(.)HF

• املواد املا�صة اخلاملة مثل الفريموكواليت وال�صل�صال والرمال وال يت�ضمن ذلك
الأوراق حي ��ث �أنه ��ا ال ت�صن ��ف من ب�ي�ن املواد املا�صة اخلامل ��ة وال ي�سم ��ح ا�ستخدامها يف تنظيف
املواد امل�ؤك�سدة مثل �أحما�ض النيرتيك .

• ( )neutralizing agentsوالت ��ي تعم ��ل عل ��ى امت�صا� ��ص امل ��واد احلام�ضي ��ة
املن�سكبة مثل بيكربونات ال�صوديوم وكربونات ال�صوديوم.

•

( )neutralizing agentsوالتي تعمل على امت�صا�ص املواد القلوية املن�سكبة

مثل ال�صوديوم باي �سلفيت وحام�ض ال�سرتيك .
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•
• مع ��دات الوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة املنا�سب ��ة وو�سائ ��ل التنبي ��ه ,وو�سائ ��ل احلماي ��ة �ضد
املجارف البال�ستكية الكبرية وغريها من املعدات مثل املكان�س واحلقائب.

االنزالق �أو ال�سقوط على الأر�ضيات املبللة.
 16-4-2التخل�ص من املواد الكيميائية املن�سكبة:
تختل ��ف اخلط ��وات املتبع ��ة عن ��د تنظيف امل ��واد الكيميائي ��ة املن�سكبة باخت�ل�اف موقع
احلادث ��ة ،وكمي ��ة امل ��ادة املن�سكب ��ة ون ��وع ودرج ��ة خط ��ورة امل ��ادة وم ��دى تدري ��ب طاق ��م العاملني
املخت�صني بتلك العملية ،ف�ضال عن ذلك يجب على الأ�شخا�ص امل�س�ؤولون عن عملية التنظيف
ارتداء املالب�س ال�شخ�صية الواقية و�أن ال يخرقوا القواعد والإجراءات التي تتبعها اجلامعة يف
مث ��ل هذه احل ��االت ،وتتمثل الإر�شادات املتبعة عند التعامل مع امل ��واد الكيميائية املن�سكبة فيما
يلي:

• املواد الكيميائية منخف�ضة اال�شتعال -الغري متطايرة� -أو املنخف�ضة
ال�س��مية :ت�شتمل تلك املجموعة عل ��ى املواد الكيميائي ��ة الغري ع�ضوي ��ة  -والقواعد الكاوية،
وعن ��د تنظي ��ف تلك امل ��واد يجب على املنظف ارتداء مالب�س الوقاي ��ة ال�شخ�صية املالئمة مبا يف
ذل ��ك القفازات ونظارات املقاومة للقطرات املتطايرة و�أغطية الأحذية ،كما يو�صى بامت�صا�ص
امل ��واد املن�سكب ��ة من خالل املا�صات اخلامل ��ة وميكن حتييد املواد الكيميائي ��ة من خالل �إ�ضافة
بع� ��ض امل ��واد الكيميائي ��ة الأخرى مث ��ل ال�صوديوم باي �سلفي ��ت للقلويات وكربون ��ات ال�صوديوم
للمواد احلام�ضية.

• املذيبات �س��ريعة اال�ش��تعال :ويجب اتخاذ خط ��وات وقائي ��ة �سريعة عن ��د ان�سكاب
تل ��ك امل ��واد �س ��واء كانت كمية �صغ�ي�رة �أو كبرية ،ف�ضال ع ��ن ذلك يجب �إخط ��ار جميع العاملني
يف املخت�ب�ر عن ��د ان�سكاب �أي من تلك امل ��واد ،كما يجب �إغالق جميع م�صادر اللهب امل�شتعلة و�أي
م�ص ��در لال�شتع ��ال ويج ��ب ف�صل التيار الكهربائي م ��ع ترك �أنظمة التهوي ��ة 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
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• امل��واد الكيميائية عالية ال�س��مية :ال تكتف ��ي بتنظيف امل ��واد الكيميائي ��ة �شديدة
ال�سمي ��ة فح�س ��ب ولك ��ن البد من �إخط ��ار �إدارة البيئ ��ة اجلامعية وال�صحة املهني ��ة لأجل تقييم
حج ��م املخاط ��ر املحتمل ��ة ،حي ��ث يتطلب التعام ��ل مع هذه احل ��وادث 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.
 17-4-2التعامل مع ت�سرب ا�سطوانات الغاز:
ت�ش ��كل ح ��االت ت�سرب الغازات م ��ن الأ�سطوانات م�صدرا كب�ي�را للخطورة والذي رمبا
يتطل ��ب عملي ��ات �إخ�ل�اء عاجلة وكذلك ا�ستدعاء موظفي الط ��وارئ ،يف حال حدوث الت�سرب ال
تب ��ذل م ��ا ف ��وق طاقتك لأجل �إغ�ل�اق ال�صمام املعط ��وب ،كما يجب عليك ارت ��داء مالب�س وقاية
�شخ�صي ��ة منا�سب ��ة والت ��ي حتت ��وي على �أجه ��زة تنف�س ا�صطناع ��ي ،تغطي اخلط ��وط الإر�شادية
التالية حاالت الت�سرب املتعددة :

• امل��واد القابل��ة لال�ش��تعال -امل��واد اخلاملة � -أو الغازات املت�أك�س��دة:

�إذا ك ��ان الو�ض ��ع �آمن ��ا فريجي نق ��ل ا�سطوانات الغاز �إىل مك ��ان منعزل مبن�آي عن امل ��واد امللتهبة
وامل ��واد القابل ��ة لال�شتعال .كما يجب و�ضع عالم ��ات حتذيرية للتحذير من مدى خطورة تلك
امل ��واد .كم ��ا يجب عليك احلذر �أثناء نقلك لأحدى ا�سطوانات الغاز التي ت�سرب الغازات حتى ال
تتعر�ض مل�صدر ا�شتعال.

• الغازات امل�ؤدية للت�آكل :رمبا تعمل الغازات امل�ؤدية للت�آكل على زيادة حجم الت�سرب
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك بع�ض املواد امل�ؤدية للت�آكل ميكن �أن حتتوي على مواد م�ؤك�سدة ومواد م�شتعلة
وم ��واد �سام ��ة ،لذا فمن ال�ض ��روري نقل الأ�سطوان ��ة �إىل ،مكان منعزل جي ��د التهوية كما يجب
ا�ستخدام الو�سائل املنا�سبة لأجل توجيه الغازات �إىل املجيدات الكيميائية املالئمة.

• الغازات ال�سامة :يجب �أتباع نف�س الإجراءات املو�ضحة بعالية عند التعامل مع الغازات
ال�سامة كما يجب حتذير املتواجدين �ضد خطر تلك الغازات ال�سامة.
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 18-4-2التعامل مع ال�سائل الزئبقي املن�سكب:
عندما ين�سكب ال�سائل الزئبقي داخل املخترب فمن املتوقع �أن يت�سرب حتت �سرياميك
الأر�ضي ��ات وحت ��ت اخلزان ��ات وحت ��ى بني اجل ��دران ،وم ��ن اجلدير بالذك ��ر �أن لل�سائ ��ل الزئبقي
ت�أث�ي�رات �صحي ��ة مزمن ��ة عند التعر� ��ض له حتى ولو بكمي ��ات قليلة خا�ص ��ة يف املرافق القدمية
داخ ��ل املخت�ب�رات حي ��ث �أن هناك حاالت تعر� ��ض متعددة ،لذلك فقد �أع ��دت احلكومة واجلهات
املخت�ص ��ة معاي�ي�ر حم ��ددة لكيفية تنظيف امل ��واد املن�سكبة داخ ��ل املختربات ،وم ��ن تلك املعايري
�ض ��رورة توف�ي�ر احلماية الالزمة لرواد املختربات والعاملني بها .كما يو�صى ب�إتباع الإر�شادات
التالية عند حدوث حاالت االن�سكاب اخلا�صة بالزئبق داخل املختربات:

•

ق ��م بع ��زل املنطق ��ة الت ��ي حتت ��وي على امل ��ادة املن�سكب ��ة :و تنبيه رواد املخت�ب�ر والعاملني

بتجنب ال�سري داخل تلك املنطقة املعزولة.

•
• ق ��م بتجمي ��ع القط ��رات املت�ساقط ��ة على الفوط ��ة املبللة بال�سائل الزئبق ��ي حتى نتجنب
�ضرورة ارتداء القفازات الواقية والأحذية املنا�سبة لأغرا�ض التنظيف.

جتمع القطرات ال�صغرى.

•
• قم با�ستخدام الإ�سفنجات التجارية اخلا�صة بالتخل�ص من ال�سائل الزئبقي املن�سكب.
• قم با�ستخدام مكان�س كهربائية معدة خ�صي�صا للتخل�ص من ال�سائل الزئبقي املن�سكب.
• يجب التعامل مع نفايات ال�سائل الزئبقي على �أنها مواد خطرة حيث يجب و�ضعها يف
قم بالتخل�ص من القطرات املتجمعة من خالل مك�شطة.

عبوة �سميكة اجلدار من مادة البويل �إثلني .

•

�ض ��رورة �إزال ��ة التل ��وث م ��ن �أر�ضي ��ات املخترب م ��ن خالل ا�ستخ ��دام و�سيلة �إزال ��ة التلوث

املالئمة.
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 19-4-2اجلاهزي��ة للح��وادث الناجم��ة ع��ن ان�س��كاب امل��واد الكيميائي��ة عالي��ة
ال�سمية:
�ض ��رورة الت�أك ��د من �أن خطة الطوارئ تغطي جميع امل ��واد الكيميائية عالية ال�سمية.
فيج ��ب �أن تك ��ون و�سائ ��ل التعام ��ل مع احل ��االت الطارئة يف مك ��ان قريب وكما يج ��ب �أن تتوافر
الك ��وادر املدرب ��ة على كيفي ��ة التعامل مع تل ��ك احلاالت الطارئ ��ة ،وت�شتمل و�سائ ��ل التعامل مع
احلاالت الطارئة الن�سكاب املواد الكيميائية الأج�سام املمت�صة لل�سوائل والأغطية التي ال ت�سمح
بالنف ��اذ حيث تعمل عل ��ى منع انت�شار املادة امل�سكوبة والعالمات التحذيرية والإ�سعافات الأولية
وموانع االنت�شار.
قب ��ل ب ��دء التجرب ��ة يجب الت�أكد من وج ��ود جميع و�سائل 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 تنفي ��ذ التجارب الت ��ي ت�شتمل على م ��واد كيميائية عالي ��ة ال�سمية يف مناطق
م�صمم ��ة عل ��ى كيفية التخل�ص من املواد الكيميائية املن�سكب ��ة �أو املتطايرة يف حاالت الطوارئ .
كم ��ا يج ��ب ان تزود تلك النطاقات بو�سائ ��ل احتواء �إ�ضافية والتي حت ��ول دون ت�سرب تلك املواد
الكيميائية.
قبي ��ل ال�ش ��روع يف تنفيذ التج ��ارب الكيميائية يجب �إر�سال جمي ��ع املعلومات اخلا�صة
بدرج ��ة �سمي ��ة امل ��واد الكيميائي ��ة وكيفية التعامل معه ��ا يف حاالت الطوارئ مبا�ش ��رة �إىل خارج
مك ��ان �إج ��راء التجربة وذلك من �أج ��ل �ضمان الو�صول �إىل تلك املعلوم ��ات يف حاالت الطوارئ،
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك يج ��ب تدريب جميع طاق ��م العاملني يف املخت�ب�رات الذين يتعامل ��ون مع تلك
امل ��واد الكيميائي ��ة عالي ��ة ال�سمي ��ة عل ��ى كيفي ��ة التعامل مع الأخط ��ار الناجتة عن تل ��ك املواد يف
حاالت الطوارئ.
20-4-2التعامل مع �أخطار احلريق:
تعد �أخطار احلريق من �أكرث احلوادث �شيوعاً وانت�شاراً داخل املختربات .ف�ضال عن ذلك يجب
�أن يك ��ون جمي ��ع العامل�ي�ن يف املخت�ب�ر على �إمل ��ام ودراية وا�سع ��ة بالإر�شادات العام ��ة التي �سي�أتي
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ذكره ��ا �أدن ��اه واخلا�صة بكيفية التعامل مع احلريق ،كم ��ا يجب على جميع العاملني يف املخترب
التدريب اجليد على كيفية ا�ستخدام طفاية احلريق اليدوية .

• كن م�ستعدا للتعامل مع احلريق:
• اال�ستعداد ملواجهة خطر احلريق يعد �أمرا �ضرورياً ،ويجب الت�أكد من �أن جميع
العاملني يف املخترب على معرفة مبكان طفايات احلريق و�أي �أنواع من احلريق ميكن �أن يجدي
مع ��ه ا�ستخدام طفاي ��ات احلريق وكيفية ا�ستخدام تلك الطفايات ب�ص ��ورة �صحيحة ،وت�أكد من
�أن العامل�ي�ن يعلم ��ون مك ��ان �أقرب جهاز �إنذار حري ��ق وقائمة ب�أرقام هوات ��ف الطوارئ ،واماكن
ومر�شات ال�سالمة وبطاطني الطوارئ.

• يف ح ��ال ح ��دوث احلري ��ق يرج ��ي االت�صال على وج ��ه ال�سرعة مب�س� ��ؤول الطوارئ
وذلك من خالل تن�شيط جهاز الإنذار �ضد احلريق ،وبعد االحتواء املبدئي على احلريق يجب
�إبالغ جميع العاملني املخت�صني عن احلريق لكي يتتبعوا م�صدر احلريق.

• وحت ��ى يف احل ��االت التي ميكن ال�سيط ��رة خاللها على النريان املندلعة من خالل
طفايات احلريق اليدوية ,فال يجب �أن حتاول القيام بذلك بنف�سك �إال عندما تكون على م�ستوى
ع ��الٍ م ��ن التدري ��ب حول كيفية ا�ستخدام طفاي ��ات احلريق اليدوية وكيفي ��ة التعامل معها ،وال
حتاول �إخماد احلريق دون اعتبار حجم احلريق املندلع ،ومن املمكن �أن ينت�شر احلريق وجتده
حميط� �اً ب ��ك يف غ�ضون ث ��وان قليلة ،ف�ضال ع ��ن ذلك متثل الغ ��ازات ال�سامة والدخ ��ان م�صدرا
�إ�ضافي ��ا للخط ��ر .وعند �شكك يف �أنه ي�صع ��ب ال�سيطرة على احلريق يجب �إخالء املبني مبا�شرة
بدال من حماولة �إخماد احلريق.
• �أخم ��د الن�ي�ران املندلع ��ة يف الأدوات ال�صغ�ي�رة م ��ن خ�ل�ال تغطيته ��ا ،وال حت ��اول
التقاط احلاويات امل�شتعلة بالنريان.

• حاول �إخماد النريان امل�شتعلة �صغرية احلجم مبا يف ذلك املواد املتفاعلة واملركبات
الكيميائي ��ة امل�ساع ��دة عل ��ى اال�شتعال مثل املغن�سيوم والبوتا�سي ��وم وال�صوديوم وذلك من خالل
ا�ستخ ��دام الطفاي ��ات م ��ن �أن ��واع � MET-L-X, MET-LKY1أو م ��ن خ�ل�ال تغطية احلريق
بالرمال اجلافة ،ويف حال احتواء احلريق على مذيبات �أو مواد متفجرة يجب ا�ستخدام تقنيات
خا�صة ملكافحة احلريق.
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• يف حال اندالع حريق كبري ال ميكن ال�سيطرة عليه  ,يرجى �ضرورة �إخالء املخترب
وتن�شي ��ط �أق ��رب جه ��از �إن ��ذار .وعند و�ص ��ول فريق مكافحة احلري ��ق يرجى �إبالغه ��م عن املواد
الكيميائية اخلطرة املوجودة يف املخترب.

• يف ح ��ال ان ��دالع الن�ي�ران يف املالب�س التي يرتديها �أيٌّ م ��ن العاملني داخل املخترب
عليك �أن ت�أخذه مبا�شرة اىل مر�شات ال�سالمة كما ميكن ا�ستخدام البطانيات املقاومة للحريق
غري �أنها متثل احلل الأخري وذلك لأنها عندما تغطي النريان ف�إنها ال تخف�ض درجة احلرارة
مم ��ا �سيزي ��د من �آث ��ار احلريق .يج ��ب التخل�ص عل ��ى وجه ال�سرعة م ��ن املالب�س امللوث ��ة باملواد
الكيميائية كما يرجى لف ال�شخ�ص امل�صاب باحلروق بعد ا�ستخدام مر�شات يف بطانية من �أجل
جتنب ال�صدمات و�أن يح�صل على العناية الطبية ب�أق�صى �سرعة ممكنة.

21-4-2الإج��راءت االحرتازي��ة الواج��ب اتباعه��ا للح��د م��ن التعر���ض للم��واد
الكيميائية عالية ال�سمية:
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حتدد املمار�سات املدونة �أدناه الإجراءات االحرتازية ال�ضرورية الواجب اتباعها عند
التعامل مع املواد الكيميائية �شديدة ال�سمية:
1ـ �ض ��رورة �إج ��راء التج ��ارب الكيميائي ��ة التي ت�شتمل على م ��واد كيميائية عالي ��ة ال�سمية والتي
ينت ��ج عنه ��ا غبار �أو غ ��ازات �أو هباء جوي داخل غرفة �شفط الغ ��ازات �أو ا�ستخدام و�سائل احتواء
�أخرى �أكرث مالءمة.
2ـ من ال�ضروري فح�ص �أغطية الأدوات امل�ستخدمة يف التجربة قبل ال�شروع يف التجربة وذلك
للت�أك ��د م ��ن م ��دى �صالحيته ��ا لإج ��راء التجارب ب�سالم ��ة ،ويف ح ��ال ا�ستم ��رار التجربة لفرتة
زمنية طويلة يجب �إعادة فح�ص الأغطية مرة كل ثالثة �أ�شهر ويجب تزويد الأغطية ب�أجهزة
لتتب ��ع التدف ��ق حيث يت�ضح م ��ن خالل امل�ؤثرات ال�سمعية �أو ال�صوتي ��ة درجة �أداء تلك الأجهزة،
وعن ��د ا�ستخ ��دام امل ��واد الكيميائي ��ة �شدي ��دة ال�سمية بداخ ��ل �صن ��دوق القف ��ازات املخربي يجب
ت�شغي ��ل ال�صن ��دوق حت ��ت ال�ضغط ال�سالب ،وكما يج ��ب فح�ص مدى كف ��اءة ومالءمة القفازات
قب ��ل اال�ستخ ��دام ،و�ض ��رورة الو�ضع يف احل�سب ��ان نتائج مركب ��ات كيميائية عالي ��ة ال�سمية �أثناء
�إج ��راء التجرب ��ة ،ويف ح ��ال تك ُّون غب ��ار �أو هباء جوي يرج ��ى ا�ستخدام فالتر تنقي ��ة عالية قبل

تفريغ ذلك الغبار �إىل الهواء اخلارجي.
3ـ ال يجوز ا�ستخدام الأغطية ك�أداة للتخل�ص من الأجهزة التالفة.
4ـ �ضرورة ارتداء القفازات عند التعامل مع املواد الكيميائية ال�سائلة عالية ال�سمية .كما يجب
انتق ��اء القف ��ازات ب�صورة جيدة و�أنه ��ا �ضد املواد الكيميائية و�أنه ��ا ذات �سمك مالئم يحول دون
حدوث الت�سرب.
5ـ �ض ��رورة ارت ��داء واقي العيون والوجه ملنع عمليات البل ��ع واال�ستن�شاق وامت�صا�ص اجللد لأي
م ��واد �سامة .كما ين�ص ��ح بارتداء دروع واقية للوجه و�أجهزة تنف�س ا�صطناعي عند التعامل مع
املواد الكيميائية املتوالد عنها هباء جوي �أو غبار �أو غازات.
6ـ �ض ��رورة ع ��زل املع ��دات امل�ستخدمة يف التعامل مع املواد الكيميائي ��ة عالية ال�سمية مبن�أى عن
بيئ ��ة املخت�ب�ر العام ��ة ،ويجب تهوية املخترب من خالل م�ضخات �شف ��ط تعمل على �سحب املواد
املنبعثة من تلك املواد الكيميائية �شديدة اخلطورة.
7ـ �ض ��رورة احلف ��اظ عل ��ى النظاف ��ة ال�شخ�صي ��ة للعامل�ي�ن يف املخترب خا�ص ��ة يف الأماكن التي
يت ��م م ��ن خاللها التعام ��ل مع امل ��واد الكيميائية �شدي ��دة ال�سمية ،فمبا�شرة عق ��ب ا�ستخدامهم
للم ��واد الكيميائي ��ة يج ��ب على طاق ��م العاملني يف املخترب غ�س ��ل �أيديهم ووجوهه ��م ورقابهم
و�أذرعهم كما يحظر بتاتا التخل�ص من و�سائل الوقاية ال�شخ�صية مثل القفازات امللوثة باملواد
الكيميائي ��ة �إال عق ��ب تنظيفها ب�صورة كاملة من امللوثات ،كما يجب اختيار الأدوات التي ي�سهل
تنظفيها كما يجب تنظيف الأ�سطح من جميع الروا�سب الكيميائية �أو �أن يتم تغطيتها بو�سائل
وقائية والتي ميكن التخل�ص منها عقب انتهاء التجربة الكيميائية.
8ـ يجب توافر خطة نقل جيدة جلميع املواد الكيميائية ال�سامة ،و يجب عدم التعامل مع تلك
امل ��واد خ ��ارج حدود املخترب �أو خارج حدود النطاق املخ�ص� ��ص لذلك ،وعند نقل هذه املواد يجب
عل ��ى من يقومون بعملية النقل ارت ��داء املالب�س ال�شخ�صية الواقية املالئمة و�أن تكون حاويات
ال�شحن مالئمة لنقل تلك النوعية من املواد الكيميائية.
 22-4-2التعامل مع املواد �شديدة ال�سمية:
يجب على الأ�شخا�ص الذين يتعاملون مع املواد الكيميائية �شديدة ال�سمية �أن يلموا
ب�ش ��كل جي ��د بجميع الإر�شادات والتعليمات اخلا�صة بالتعامل الآمن مع املواد الكيميائية داخل

53

املختربات� ،إ�ضافة �إىل ذلك يجب ح�صولهم على التدريب الكايف واملهارات الكافية التي متكنهم
من �أداء �أعمالهم ب�صورة �آمنة داخل املخترب.
غ�ي�ر �أن تلك الإر�ش ��ادات مبفردها غري كافية لتوفري ال�سالمة �ضد املواد الكيميائية
�شديدة ال�سمية خا�صة عندما تندمج تلك املواد مع مواد �أخرى �أثناء �إجراء التجارب الكيميائية
حي ��ث م ��ن املمك ��ن �أن تتوالد عنها م ��واد كيميائية �شدي ��دة اخلطورة ،لذا يج ��ب تكوين خطوط
وقائي ��ة متع ��ددة لأجل حتجي ��م مقدار املخاطر التي ميكن �أن تنتج ع ��ن التعامل مع تلك املواد.
وكم ��ا �أو�ضحن ��ا �سابقاً ف� ��إن من �أبجديات الوقاية م ��ن املواد عالية ال�سمي ��ة �أن نخطط للتجارب
ب�ص ��ورة جي ��دة و�أن نع ��ي املخاطر الكامن ��ة يف تلك املواد وم ��دى املخاطر الناجم ��ة عن التعر�ض
له ��ا �أثن ��اء الإعداد للتجربة وكيفية الوقاية منها و�أن نخت ��ار الإجراءات الوقائية الأخرى التي
حتج ��م �أو حت ��ول دون التعر� ��ض لتلك الأخطار ،و�أن نراجع جميع خط ��وات 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 يت ��م التخطيط لكل جترب ��ة كيميائية على حدة ومبن� ��أى عن التجارب
الأخ ��رى� .إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ينبغ ��ي للمخط ��ط املتمر� ��س �أن يعتم ��د عل ��ى قائم ��ة واح ��دة للمواد
الكيميائي ��ة ال�سام ��ة من �أجل حتديد م�ستوي اخلطورة ففي ظل بع�ض الظروف ميكن للعديد
م ��ن امل ��واد الكيميائية التي ال ت�شتملها تلك القائمة �أن تتفاعل وتكون مركبات كيمائية �شديدة
ال�سمية.
وعل ��ى وج ��ه العم ��وم ف� ��إن الإج ��راءات املذكورة يف ه ��ذا الدليل متثل احل ��د الأدنى من
املعاي�ي�ر الالزم ��ة للوقاي ��ة م ��ن امل ��واد الكيميائية اخلط ��رة داخل املخت�ب�رات ،ويج ��ب �أن ت�صبح
مبثاب ��ة اح ��دى ممار�س ��ات العم ��ل التي يتبعه ��ا العاملون يف املخت�ب�رات وعلى الرغ ��م من �أهمية
جتن ��ب العم ��ل الفردي داخل املختربات فيو�صى بوجود �أكرث من �شخ�ص عند التعامل مع املواد
الكيميائي ��ة اخلط ��رة كما يجب على جميع الأ�شخا�ص اللذي ��ن يح�ضرون التجارب الإملام بكافة
املخاطر املتوقعة والتي ميكن حدوثها جراء التجربة الكيميائية.
يج ��ب تطبي ��ق و�سائل التحك ��م الهند�سية من �أج ��ل حتجيم �إمكاني ��ة التعر�ض للمواد
الكيميائي ��ة اخلط ��رة ،وا�ستخدام و�سائل الوقاية ال�شخ�صية اجلي ��دة والتي بدورها تقي اليدان
والذراع ��ان والوج ��ه م ��ن التعر� ��ض للم ��واد الكيميائي ��ة ،كم ��ا يج ��ب االهتم ��ام بنظاف ��ة املخترب
وتنظيمه وترتيبه ب�شكل جيد خللق بيئة عمل �آمنة ،ويجب التقيد ب�شروط ال�سالمة وال�صحة
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املهني ��ة يف بيئ ��ات العمل خا�صة عند التعامل مع م ��واد كيميائية خطرة و�سامة ،ف�ضال عن ذلك
يع ��د م ��ن احلكمة تقليل كمية املواد الكيميائية داخل املختربات ولكن ذلك ال ينطبق على املواد
الكيميائي ��ة اخلط ��رة ذات الطبيع ��ة ال�سام ��ة ،حي ��ث ال تتوقف اخلطورة عل ��ى الكمية ولكن على
نوعية املواد امل�ستخدمة مما يجعل تطبيق �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية مطلبا هاما لأجل
حتقي ��ق ال�سالم ��ة ،و�إن و�ضع خط ��ط طوارئ جيدة والتدريب اجلي ��د للعاملني يف املختربات ذو
�أهمية كربي.
 23-4-2التنظيم��ات املعتمدة يف التجارب التي حتتوي على مواد كيمائية �ش��ديدة
اخلطورة:
قبل ال�شروع يف التجربة ينبغي �ضرورة �إعداد خطة للتجربة ت�صف معايري ال�سالمة
وال�صح ��ة املهني ��ة الإ�ضافية التي �سيتم ا�ستخدامها يف جمي ��ع مراحل التجربة ابتداء من طلب
املواد الكيميائية الالزمة وحتى التخل�ص الآمن من املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف التجربة.
م ��ع �أهمي ��ة تدوي ��ن كميات املواد الكيميائي ��ة امل�ستخدمة يف التجربة و�أي�ض ��ا �أ�سماء امل�شاركني يف
�إع ��داد التج ��ارب يف �أح ��د دفاتر املخترب ،وتو�ضح عملية التخطي ��ط �أن املتابعة واملراقبة من بني
اخلطوات الهامة ل�ضمان �سالمة حتقيق التجربة مع املحافظة على �سالمة و�صحة العاملني،
وتتخ ��ذ ه ��ذه الإجراءات الإ�ضافي ��ة عندما يكون هناك احتم ��ال �أن تتع ��دى م�ستويات التعر�ض
تلك امل�ستويات التي ت�سمح بها الأو�شا.
م ��ن ال�ض ��روري �أن يت�س ��م الأ�شخا� ��ص الذين يج ��رون التجارب مبق ��درة على التعرف
عل ��ى �أعرا� ��ض وعالمات التعر� ��ض احلاد واملزمن للم ��واد كيميائية مبا يف ذل ��ك الأعرا�ض التي
تظه ��ر بع ��د ف�ت�رة زمني ��ة ،كما يج ��ب �إيجاد خط مفت ��وح مع �أخ�صائ ��ي الرعاية الطبي ��ة املهنية
وذلك من �أجل ا�ست�شارته فيما يتعلق ب�صحة العاملني باملختربات و�أن فح�صهم الطبي �سليم.
 24-4-2املناطق الإر�شادية:
يج ��ب حتدي ��د مناطق حم ��ددة بعينها داخل املخترب لعر�ض جمي ��ع خطوات التجارب
الت ��ي ت�شتم ��ل على مواد �سمية �شديدة اخلطورة مبا يف ذل ��ك نقل تلك املواد وتخزينها يف �أوعية
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داخ ��ل املخت�ب�رات .هذه املنطقة والت ��ي رمبا تتمثل يف �أغطية املخت�ب�رات الكيميائية �أو �صناديق
مغلفة �أو �أي مكان �آخر داخل املخترب يجب �أن تكون معلومة للجميع من يعملون يف املخترب.
كم ��ا يجب و�ض ��ع عالمات �إر�شادية لتو�ضح �أن تلك املنطقة خم�ص�صة لذلك الغر�ض.
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك من ال�ضروري و�ضع مل�صقات على باب املخترب يو�ضح اخل�صائ�ص الكيميائية
لتلك املواد الكيميائية.
 25-4-2اال�شرتاكات اخلا�صة باملختربات:
�ضرورة التحكم يف منافذ املختربات التي حتتوي على مواد كيميائية �شديدة ال�سمية
حي ��ث ي�سم ��ح للدخول للعاملني امل�صرح لهم بالدخول واللذي ��ن يتمتعون مب�ستوي تدريب عال
يتي ��ح لهم التعامل مع تلك امل ��واد الكيميائية ب�صورة �آمنة ،ويتطلب ذلك �إعداد �إجراءات �إدارية
وتنظيمية حتول دون دخول املخترب للأ�شخا�ص الغري م�صرح لهم بالدخول.
يج ��ب �أن تظ ��ل �أب ��واب املخت�ب�ر مغلقة من �أج ��ل منع دخ ��ول الأ�شخا� ��ص �إىل الأماكن
املحظ ��ور دخوله ��م �إىلها ،غري �أنه م ��ن ال�ضروري �أن ال حتول �إج ��راءات ال�سالمة املتخذة على
عدم �إن�شاء خمارج طوارئ ،كما يجب �إعداد ترتيبات خا�صة من �أجل حتديد كيفية التعامل مع
حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك ما بعد فرتات العمل الر�سمية.
يج ��ب الت�أكد من �إغ�ل�اق الثالجات واملجمدات و�أماكن التخزي ��ن الأخرى 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.
يج ��ب االحتف ��اظ ب�سج�ل�ات تف�صيلي ��ة ع ��ن امل ��واد الكيميائي ��ة �شدي ��دة ال�سمي ��ة ،كم ��ا
يج ��ب تدوين جمي ��ع املعلومات اخلا�صة بكمي ��ة ومواقع والأ�شخا�ص امل�سئول�ي�ن عن طلب املواد
الكيميائي ��ة و�إج ��راء التج ��ارب عليه ��ا والدخول �إىله ��ا ونقله ��ا وتوزيعها والتخل� ��ص منها ،كما
يجب حتديث تلك ال�سجالت ب�صفه �سنوية.
فيم ��ا يتعل ��ق بالتج ��ارب طويلة الأمد املحتوي ��ة على مواد كيميائي ��ة �شديدة ال�سمية
والت ��ي ال تتطل ��ب �أ�شخا� ��ص حل�ض ��ور التجربة لذل ��ك فيمكن ت�أم�ي�ن املخترب م ��ن الدخول من
قب ��ل �أ�شخا�ص غ�ي�ر متخ�ص�صني ،ف�ضال عن ذلك يجب �أن حتتوي تلك املختربات على و�سائل
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غل ��ق ذاتي ��ة حيث تعمل على توقف التجربة من خالل ممرات الت�سخني �أو من خالل �صمامات
الأم ��ان ،حي ��ث ت� ��ؤدي وظيفته ��ا عن ��د �أي ط ��ارئ ،وت�صم ��م و�سائل الغل ��ق الذاتي ��ة بطريق حتول
دون تط ��ور امل�ش ��كالت اخلا�صة بالتجارب وتعمل على بقاء التج ��ارب يف املعدل الأمن وال�سالمة
الالزم.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك يجب توافر �أدوات الوقائية مث ��ل جهاز الإنذار وال ي�سمح لطاقم
احلرا�س ��ة الغ�ي�ر م ��درب بدخ ��ول غ ��رف التج ��ارب الت ��ي ت�شتم ��ل عل ��ى م ��واد كيميائي ��ة �شدي ��دة
اخلط ��ورة .كم ��ا �أن العالم ��ات التحذيري ��ة املل�صقة عل ��ى الأب ��واب املغلقة يجب �أن ت ��دون �أ�سماء
الأ�شخا� ��ص املخت�ص�ي�ن الذي ��ن ميك ��ن االت�ص ��ال بهم يف ح ��ال �سماع �أ�ص ��وات جهاز الإن ��ذار داخل
املخترب.
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1-3توطئة:
تقت�ض ��ي ثقاف ��ة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة التي تطم ��ح اجلامع ��ة �إىل حتقيقها� ،أن
تعمل جميع املجموعات يف تناغم وتعاون لأجل خلق بيئة جامعية �آمنة والت�أكد من �أن املخاطر
قد مت حتديدها وتقييمها ب�صورة �صحيحة قبل ال�شروع يف العمل ،وتعد عملية تقييم املخاطر
املحتملة وحتليل م�صادر اخلطر الناجمة عن ا�ستخدام املواد اخلطرة (كيميائية – ميكروبية
– م�شعة  -طبية) يف املختربات �أحد �أهم العنا�صر الأ�سا�سية لإعداد التجارب والتخطيط لها،
ويق ��ع ع ��بء امل�س�ؤولي ��ة الأ�سا�سية للتقيي ��م ال�سليم للمخاط ��ر على كاهل ال�شخ� ��ص الذي يقوم
ب� ��أداء التجرب ��ة غري �أن ذلك ال يعفي م�شرف املخترب م ��ن م�س�ؤوليته بامل�شاركة يف عملية تقييم
املخاط ��ر ،ومبعن ��ى �آخ ��ر يج ��ب �أن تتويل الك ��وادر الب�شرية املدرب ��ة العامل ��ة يف املختربات مهمة
التقيي ��م الفعل ��ي للمخاطر وحتليل م�صادر اخلطر ،على �أن تتم حتت �إ�شراف ومراجعة م�شرف
املخت�ب�ر ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك يتوىل امل�شرف م�س�ؤولية الت�أكد م ��ن �أن جميع الأفراد املنخرطني
يف التجربة على دراية وفهم بعملية التقييم.
يف �أوائ ��ل عام � 1991أ�صدرت ( )OSHAاملوا�صفة القيا�سية ()CFR 1910.1200 29
والت ��ي تتعل ��ق باملخاط ��ر الكيميائي ��ة املحتم ��ل حدوثه ��ا يف املخت�ب�رات ،وامت ��دادا لذل ��ك �أع ��دت
( )OSHAكتيبا يتناول كافة و�سائل الوقاية ال�شخ�صية للعاملني يف املختربات جراء تعر�ضهم
للمخاطر الكيميائية« .وفر�ضت �ضرورة �إملام العاملني يف املختربات مبحتوى ذلك الكتيب كما
يج ��ب �أن يك ��ون متاح ��ا لهم ب�سهول ��ة» ،وي�شتمل ذلك الكتي ��ب على �إجراءات الت�شغي ��ل القيا�سية
املتعلق ��ة بالتعام ��ل م ��ع بع�ض امل ��واد الكيمائية املح ��ددة  ,غري �أن معظم الكتيب ��ات ال تقدم �سوى
معلوم ��ات عام ��ه عن كيفية التعامل مع املواد الكيميائي ��ة� ,أما فيما يتعلق بالتخطيط للتجارب
ف� ��إن ذل ��ك يتطل ��ب م ��ن العامل�ي�ن يف املخت�ب�رات ا�ست�ش ��ارة م�ص ��ادر معلوم ��ات �إ�ضافي ��ة تتعل ��ق
باخل�صائ� ��ص الكيميائي ��ة للم ��واد الت ��ي �سيت ��م �إج ��راء التج ��ارب عليه ��ا يف املخت�ب�رات ،وتتطلب
العدي ��د م ��ن املخت�ب�رات توثي ��ق �أنواع حمددة م ��ن املخاط ��ر وكيفي ��ة مراقبتها من �أج ��ل �إجراء
التجارب املقرتحة.
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يتمثل امل�ستخدمون الرئي�سيون بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد يف الفئات التالية:
حم�ت�ريف ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة وامل�س�ؤولني ع ��ن حتديد ممار�س ��ات العمل الآمن ��ة و�أفراد
الطاق ��م الطب ��ي امل�س�ؤولني عن مراقب ��ة الربامج الطبية ومعاجلة العامل�ي�ن الذين يتعر�ضون
للم ��واد الكيميائي ��ة وفرق الطوارئ مث ��ل طاقم مكافحة احلريق ،ومع انت�ش ��ار املعايري الدولية
مث ��ل معي ��ار ( )OSHA) (29 CFR 1910.1200ومعي ��ار خمت�ب�رات (OSHA)(29CFR

 ,)1910.1450فق ��د ازداد ع ��دد امل�ستخدم�ي�ن الرئي�سي�ي�ن بطاق ��ة معلومات ال�سالم ��ة للمواد
( )MSDSليت�ضمن ذلك العاملني يف املختربات الأكادميية وال�صناعية ،وعلى الرغم من ذلك
فلي�س ��ت جميع بطاقة معلومات ال�سالمة للم ��واد املكتوبة تلبي احتياجات جمهور امل�ستخدمني
بكفاءة وفاعلية.
وب�إيج ��از فم ��ن بني م�ص ��ادر املعلومات املتاحة تظل بطاقة معلوم ��ات ال�سالمة للمواد
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(� )MSDSأف�ض ��ل م�ص ��ادر املعلوم ��ات لغر� ��ض تقيي ��م املخاط ��ر الناجم ��ة ع ��ن ا�ستخ ��دام امل ��واد
الكيميائي ��ة غ�ي�ر �أن ��ه م ��ن ال�ضروري عل ��ى العاملني يف املخت�ب�رات معرفة نق ��اط �ضعف بطاقة
معلوم ��ات ال�سالم ��ة للمواد خا�ص ��ة عندما تنطبق على العمليات التي جت ��ري داخل املختربات،
ويف ح ��ال ع ��دم كفاي ��ة بطاقة معلومات ال�سالمة للم ��واد فيجب توافر �إج ��راءات وو�سائل وقاية
حمددة يف املخترب للتحكم يف متطلبات الت�شغيل ،و�أبرز نقاط �ضعف بطاقة معلومات ال�سالمة
للمواد:
1ـ تتباي ��ن ج ��ودة بطاق ��ة معلوم ��ات ال�سالم ��ة للم ��واد الت ��ي يقدمه ��ا م ��وردي امل ��واد الكيميائية
للمخت�ب�رات ،حي ��ث تعاين بع�ض البطاقات من الغمو� ��ض والتعميم الغري مهني وعدم التنا�سق
بني الأجزاء الداخلية.
2ـ ال تت�ضم ��ن البطاق ��ات �ش ��روح ع ��ن خا�صي ��ة الت�ش ��كل الفري ��دة للم ��واد الكيميائي ��ة اخلط ��رة
ال�صلب ��ة :فعل ��ى �سبيل املثال ف�إن بطاقة معلومات ال�سالمة لثنائ ��ي �أك�سيد التيتانيوم (حبيبات
الغبار املتطايرة ذات الأحجام املتناهية ال�صغر) ال تقدم البطاقات معلومات ذات �صلة بالت�أثري
ال�سمي الفريد لهذا الغبار.
3ـ �ضرورة �أن تت�ضمن بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد و�صف لإجراءات التحكم والوقاية على
خمتل ��ف الأ�صعدة ابتداء من التجارب املخربي ��ة ال�صغرية حتى العمليات الت�صنيعية الكربى،

ل ��ذا ف� ��إن هن ��اك بع�ض الإجراءات املبين ��ة يف البطاقات ق ��د تبدو غري �ضروري ��ة �أو غري مالئمة
للأعمال القائمة يف املختربات ،لذلك فمن التداعيات ال�سلبية لهذه امل�شكلة زرع بذور ال�شك يف
مدى �صالحية البطاقات كو�سيلة مالئمة للعمل داخل املختربات.
4ـ �أدرج ��ت العدي ��د م ��ن البطاق ��ات جمي ��ع املخاط ��ر ال�صحي ��ة املرتبط ��ة بامل ��ادة الكيميائية دون
تو�ضي ��ح �أي م ��ن تلك املخاطر �أكرث �أهميه و�أيها �أك�ث�ر احتمالية احلدوث ،مما نتج عنه �صعوبة
التفرقة بني �أكرث املواد الكيميائية خطورة و�أقلها .
ومم ��ا �سب ��ق تتوقف عملية ا�شرتاك م�ش ��رف املخترب املبا�شرة يف �إج ��راء التجارب على
امل�ست ��وى التدريب ��ي وكف ��اءة الأف ��راد املنخرط�ي�ن يف �أداء التج ��ارب ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ميك ��ن
ا�ست�شارة املخت�صني يف �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية ,من �أجل �إ�سداء الن�صح للعاملني
باملختربات وم�شرفيهم عن كيفية تقييم املخاطر ،وفقا ملتطلبات اللوائح والتنظيمات املعتمدة
من اجلهات ذات االخت�صا�ص.
 2-3بطاقة معلومات ال�سالمة للمادة الكيميائية )MSDS(:
َع ّرف ��ت ( )OSHAامل ��ادة اخلط ��رة ب�أنه ��ا �أي ��ة م ��ادة ُتظهر خط ��ورة �إما حت ��ت الظروف
الطبيعي ��ة �أو �أي ��ة ظروف �أخرى متوقعة ،وتل ��زم ( )OSHAالعاملني يف املخترب توفري بطاقات
( )MSDSللمواد الكيميائية اخلطرة لأي عامل قد يحتاج �إليها ،وعلى الرغم من �أن الطالب
لي�س ��وا عم ��اال �أو موظف�ي�ن يف املخت�ب�ر عل ��ى الأغل ��ب  ،ف� ��إن �أغل ��ب املعاه ��د و الكلي ��ات التعليمية
تزوده ��م ببطاق ��ات( )MSDSويـمك ��ن لهذه البطاق ��ات �أن تكون مفيدة م ��ن الناحية التعليمية
على الرغم من �أن بع�ضها قد يحتوي على معلومات ي�صعب فهمها �أحيانا ب�صورة وا�ضحة.
لق ��د باتت بطاقة معلومات ال�سالم ��ة للمادة الكيميائية امل�صدر الأ�سا�سي للمعلومات
ع ��ن خط ��ورة امل ��واد الكيميائي ��ة ،والت ��ي يت ��م عر�ضه ��ا وتقدميه ��ا للمتدرب�ي�ن م ��ن العامل�ي�ن 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 �سالمة املواد اليكرتونية �أو ورقية طاملا كانت متاحة
جلمي ��ع العامل�ي�ن يف املخت�ب�رات ،وم ��ن اجلدير بالذكر �أن ��ه يف حالة الط ��وارئ يطلب من بع�ض

63

املخت�ب�رات طباع ��ة ن�س ��خ ورقي ��ة من تلك البطاق ��ات ،وكخط ��وة �أوىل يف عملية تقيي ��م املخاطر,
فم ��ن ال�ض ��روري على الك ��وادر التي تعمل يف املخترب فح�ص جميع اخلط ��ط املتعلقة بالتجارب
املقرتح ��ة وحتدي ��د امل ��واد الكيميائي ��ة  ،ومن ال�ض ��روري �أي�ضا فح�ص بطاق ��ة معلومات �سالمة
املواد فيما يتعلق باملواد الكيميائية الغري م�ألوفة ،وتتوافر ملفات من بطاقة معلومات �سالمة
امل ��واد يف كل خمت�ب�ر على حده ،غ�ي�ر �أنه تتوافر الن�سخة الكاملة من بطاقة معلومات ال�سالمة
يف مركز مراقبة املواد ال�سامة واخلطرة ب�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية.
و لي� ��س هن ��اك �ش ��كل حم ��دد لبطاق ��ة معلوم ��ات �سالمة امل ��واد وعلى الرغ ��م من ذلك ف� ��أن �أو�شا
تو�صي با�ستخدام النموذج الذي �أعده املعهد الوطني الأمريكي للمقايي�س (،)ANSIZ 400.1
و ُتظهر املعلومات املوجودة يف بطاقة معلومات �سالمة املواد البيانات التالية:

1ـ املورد(العنوان ورقم الهاتف) وتاريخ �إعداد بطاقة معلومات �سالمة املواد
�أو مراجعتها:
م ��ن ال�ض ��روري مراجع ��ة بطاق ��ة معلوم ��ات �سالم ��ة امل ��واد ب�ص ��ورة دورية م ��ن �أجل
الت�أك ��د م ��ن �أنها حتتوي على معلومات حمدثة ،ويج ��ب �أن تكون �أرقام التليفونات متاحة حيث
ي�ستطي ��ع امل�ستخدم ��ون االت�ص ��ال باملوردي ��ن �أو مبرك ��ز مراقبة امل ��واد ال�سامة واخلط ��رة ب�إدارة
البيئ ��ة اجلامعي ��ة وال�صح ��ة املهنية ،عن ��د ال�ضرورة من �أج ��ل احل�صول على معلوم ��ات �إ�ضافية
تتعلق باملخاطر و�إجراءات الطوارئ.

2ـ املركبات الكيميائية:
ه ��ذا اجل ��زء يق ��دم معلوم ��ات تك�شف عن ن ��وع ومكون ��ات كل مرك ��ب دون التطرق لكل
مكون على حده ،ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إنه يحدد املواد الكيميائية ذات الطبيعة اخلطرة.

3ـ اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية:
ت�شتمل اخل�صائ�ص الفيزيائية على املعلومات املتعلقة بدرجة الذوبان ودرجة الغليان
والوزن الذري.

4ـ الأرقام (الرموز) الدولية:

64

يف الغال ��ب يت ��م ا�ستخدام اال�سم املعروف من قبل االحتاد العاملي للكيمياء التطبيقية

والبحت ��ة – الأيوب ��اك(� )IUPACأو اال�س ��م املعروف من قب ��ل (� )CASأو الرمز الدويل ()DOT
�أو رق ��م الأمم املتح ��دة ( ،)UNولكن قد ي�ستخدم اي�ضا اال�سم التجاري �أو ال�شائع اي�ضا ،فمثال
ا�سم جاليكول الإيثيلني �أكرث قبوال من ا�سم الأيوباك� – 1،2 :إيثانديول.

5ـ م�صادر اخلطر الفيزيائية:
يوف ��ر هذا اجلزء بع� ��ض املعلومات املرتبطة مبخاطر اال�شتع ��ال والتفاعل الكيميائي
واالنفج ��ار و�ضغ ��ط البخ ��ار ودرج ��ة خط ��ورة احلريق ودرج ��ة ح ��رارة اال�شتعال وكثاف ��ة البخار
وغريها من م�صادر اخلطر الفيزيائية.

6ـ معلومات عن املواد ال�سامة:
تق ��دم العدي ��د من بطاق ��ة معلومات �سالمة امل ��واد معلومات �شاملة وكلي ��ة عن املواد
ال�سام ��ة وكذل ��ك تق ��دم �إر�ش ��ادات عن ا�شرتاط ��ات ومعايري ال�سالم ��ة املعتمدة م ��ن اجلهات ذات
االخت�صا�ص.

7ـ املخاطر ال�صحية:
ت�شتم ��ل قائمة املخاطر ال�صحية على �أعرا�ض وعالمات التعر�ض للمواد الكيميائية.
ف�ضال عن ذلك تو�ضح الطرق الأ�سا�سية لدخول املواد الكيميائية �إىل اجل�سم.

8ـ �إجراءات التخزين واملناولة:
يحت ��وي عل ��ى قائم ��ة االحتياط ��ات الواج ��ب اتخاذه ��ا عن ��د مناول ��ة وتخزي ��ن امل ��واد
الكيميائي ��ة ،ويرك ��ز عل ��ى و�سائ ��ل التحك ��م يف م�صادر اخلط ��ر ،مثل و�سائ ��ل التحك ��م الهند�سية
ومع ��دات الوقاي ��ة ال�شخ�صي ��ة ال�ضروري ��ة للحماي ��ة م ��ن التعر�ض للم ��واد الكيميائي ��ة ال�ضارة،
ونظ ��را حلقيق ��ة �أن �صحائ ��ف بيانات احلماية ال�شخ�صي ��ة قد كتبت من �أج ��ل و�ضع حلول لعدد
كب�ي�ر م ��ن �إ�شكالي ��ات التعام ��ل مع امل ��واد الكيميائية ,ف�إن الإج ��راءات املو�صي به ��ا يف هذا اجلزء
تت�ضمن و�سائل حيطة �أكرث �أهمية من مثيالتها املطبقة يف حميط املختربات.
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9ـ �إجراءات الطوارئ والإ�سعافات الأولية:
يتن ��اول هذا اجلزء التو�صيات املتعلقة مبج ��ال مكافحة احلريق والإ�سعافات الأولية
واخلط ��وات الواج ��ب اتخاذها يف حال �سك ��ب �أو ت�سرب املواد الكيميائية .مرة �أخرى �أود �أن �أ�شري
�إىل �أن الإج ��راءات املح ��ددة مع ��دة خ�صي�صا ملواجهة �أ�سوء احلوادث مب ��ا يت�ضمن ذلك الأحداث
الأ�شد خطورة من التي ميكن �أن حتدث يف املختربات.

10ـ معلومات النقل:
�إن بطاق ��ة معلوم ��ات �سالم ��ة امل ��واد ته ��دف �إىل حل جمي ��ع امل�شكالت املتعلق ��ة باملواد
الكيميائية يف جميع املواقف املمكنة ،مبا يت�ضمن ذلك عمليات الت�صنيع وحوادث النقل وغريها
من املواقف التي تتطلب التعامل مع هذه املواد بحذر ووفق ا�شرتاطات �سالمة حمددة.

11ـ ا�شرتاطات التخل�ص من خملفات املادة:
حيث �إن بطاقة معلومات �سالمة املواد توفر املبادئ التوجيهية للتخل�ص ال�سليم من
املخلفات الناجتة عن ا�ستخدام املادة ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة.

12ـ حدود ال�سقف:
امل ��واد الكيميائي ��ة اخلطرة جدا تتميز مب ��ا يعرف با�سم حدود ال�سق ��ف بالإ�ضافة �إىل
حدود التعر�ض امل�سموحة  ، PELو قيم حدود العتبة  TLVحدود ال�سقف وهي الرتاكيز باجلزء
ل ��كل ملي ��ون �أو باملليجرام لكل مرت مكعب )ملج ��م/م ،( 3والتي يجب �أن ال يتم جتاوزها خالل
فرتة من الزمن  ،عادة  15دقيقة.

13ـ تركيب املخاليط:
ت�شمل كل املكونات اخلطرة املوجودة برتاكيز �أعلى من  ،%1و جميع املواد امل�سرطنة برتاكيز
�أعلى من .%0.1
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14ـ معايري التحكم:

ت�شم ��ل قائم ��ة ملالب�س الوقاية والقفازات و�أدوات حماية اجله ��از التنف�سي ،ف�إن لزم التعامل مع
م ��ادة م ��ا يف خزان ��ة طرد الغ ��ازات �أو يف �صن ��دوق القف ��ازات � Glove Boxأو يف نظام تهوية
�إ�ضايف ف�إن مثل تلك التو�صية قد تو�ضع حتت هذا الق�سم �أو حتت هذا العنوان ) الحظ هنا �أن
ا�ستخدام �أغلب �أقنعة التنف�س يتطلب تدريبا و فح�صا من قبل طبيب خمت�ص).

15ـ معلومات خطر احلريق �أو االنفجار:

تو�ض ��ح �إذا م ��ا كان ��ت املادة الكيميائي ��ة باختالف حالته ��ا الفيزيائية (�صلب ��ة � -سائلة – غازية)
قابل ��ة لال�شتع ��ال �أو االنفجار ،ونواجت احرتاقه ��ا �أو انفجارها ،حيث �أن بع� ��ض املواد الكيميائية
ت�شتعل بدون وجود �شرارة �أو لهب �أو �أي م�صدر ا�شتعال �آخر ،ونلخ�ص فيما يلي بع�ض اخلوا�ص
الفيزيائية امل�ؤثرة على احرتاق �أو انفجار املواد الكيميائية:
�أ .درج ��ة الومي� ��ض� :أق ��ل درج ��ة حرارة �ص ��در عندها امل ��ادة الكيميائية �أبخرة تبل ��غ تراكيزها يف
الهواء اجلوي احلدود الدنيا �أن ت�شتعل باللهب.

ب .درجة اال�شتعال الذاتي :هي �أقل درجة حرارة ت�شتعل عندها املادة الكيميائية ذاتياً.

ج .حدود اال�ش��تعال :جمي ��ع امل ��واد الكيميائي ��ة القابل ��ة لال�شتع ��ال واملتطاي ��رة (القابلة
للتبخر) ،لها تراكيز دُنيا و ق�صوى يف الهواء  ،بحيث �أعلى من ذلك �أو �أدنى ال ميكن �أن ت�شتعل
 .فح ��دود اال�شتع ��ال هي قيم تقريبية ُيعرب عنها بن�سب حجمية يف الهواء عند ال�ضغط اجلوي
و درجة احلرارة املحيطة ،وجتدر الإ�شارة هنا �أنه كلما زادت درجة احلرارة ف�إن حدود اال�شتعال
الدني ��ا تق ��ل و ح ��دود اال�شتع ��ال العليا تزداد  ،و�أي�ض ��ا الزيادة يف ال�ضغط ي�سب ��ب 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�ص ��ات ال�سالم ��ة الكيميائي ��ة تقدم معلومات امل ��واد الكيميائي ��ة امل�ستخدمة يف
املخت�ب�رات ،وه ��ذه امللخ�ص ��ات غ�ي�ر هادف ��ة �إىل تقدمي معلوم ��ات �شاملة تفي بجمي ��ع املتطلبات
املعرفي ��ة مل�ستخدمي امل ��واد الكيميائية داخل املختربات �إمنا تق ��دم املعلومات الأ�سا�سية الالزمة
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لتقيي ��م املخاطر املرتبط ��ة با�ستخدام �أي مادة كيميائية داخل املخت�ب�رات ،يتم حفظ ملخ�صات
ال�سالمة الكيميائية للمختربات املجهزة خ�صي�صا للكوادر املدربة التي تعمل يف املختربات.
حتت ��وي ملخ�ص ��ات ال�سالم ��ة الكيميائية على معلوم ��ات عن اخل�صائ� ��ص الفيزيائية
والكيميائي ��ة ودرج ��ة ال�سمي ��ة للم ��ادة الكيميائي ��ة ،وه ��ذه املعلوم ��ات �ضروري ��ة لتقيي ��م درج ��ة
اخلط ��ورة الن�سبية التي ت�شكلها هذه امل ��واد الكيميائية ،و�أ�ضف �إىل ذلك حتتوي امللخ�صات على
بع� ��ض املعلوم ��ات الهام ��ة التي تتعلق باملواد وكيفية التعام ��ل معها وطرق تخزينها و التخل�ص
منه ��ا واخلط ��وات املتبع ��ة يف حاالت الط ��وارئ والإ�سعافات الأولية والتي يت ��م عر�ضها ب�أ�سلوب
�سهل ومب�سط للكوادر املدربة.
م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �أنه يف حال ��ة عدم توفر ملخ� ��ص �سالمة امل ��ادة الكيميائي ��ة (  ) LCSSف�إن
اخلطوات التالية �ستمكن العاملني باملختربات من �إعداد ملخ�ص ال�سالمة اخلا�ص بهم:

1ـ حتديد املواد الكيميائية امل�ستخدمة وظروف ا�ستخدامها:
م ��ن ال�ض ��روري حتديد امل ��واد الكيميائية امل�ستخدم ��ة يف التجارب وكذل ��ك مقدارها،
كما يجب �ضرورة و�ضع �إجابة للت�سا�ؤالت التالية :هل �ستجري التجربة مرة واحدة �أو هل يتم
ا�ستخ ��دام املركب ��ات الكيميائي ��ة لعدة م ��رات؟ هل �سيتم �إج ��راء التجربة يف معم ��ل مفتوح� ,أو يف
�أجه ��زه مغلق ��ة� ,أو يف غرفة �شفط الغازات؟ هل هناك �إمكانية تكوين مركبات كيميائية جديدة
�أو غري معروفة �أثناء �إجراء التجربة؟ هل هناك �أي من امل�شرتكني يف �إجراء التجربة حامل �أو
م ��ن املحتم ��ل �أن ي�صبح حامل؟ هل يعاين الأف ��راد امل�شرتكون يف التجارب من �أي ح�سا�سية �ضد
�أي من املركبات الكيميائية املحددة؟

2ـ م�صادر املعلومات:
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يجب على العاملني باملختربات �ضرورة الرجوع �إىل ملخ�ص �سالمة املواد الكيميائية
املع ��دة م ��ن قبل اجلهات املعتمدة وذلك فيم ��ا يتعلق بجميع املركب ��ات الكيميائية امل�ستخدمة يف
التجربة املخطط �إجرا�ؤها �أو الرجوع �إىل بطاقة معلومات ال�سالمة للمواد يف حال عدم توافر
ملخ� ��ص �سالم ��ة امل ��واد الكيميائي ��ة يرج ��ي الرج ��وع �إىل مراجع تف�صيلي ��ة مثل باتني ��ك 2007
وبنغ ��ام  2001واخ ��رون �أو �أي م�صادر الأخرى حمكمة علمياً ،ويف حال كون املركبات الكيميائية
ذات مع ��دالت خط ��ر كامنة مرتفع ��ة وغري متوقعة ،ف�ضال عن ذلك يتوق ��ف طلب امل�ساعدة من

امل�شرف�ي�ن وحم�ت�ريف ال�سالم ��ة قبل الب ��دء يف تقييم املخاط ��ر على اخلربة املهني ��ة للعاملني يف
املختربات ودرجة اخلطورة املتوقعة عند �إجراء التجربة.

3ـ تقييم نوع ال�سمية:
�ض ��رورة ا�ستخ ��دام م�ص ��ادر املعلوم ��ات �سالف ��ة الذك ��ر �أو �أي م�صادر موثوق ��ة من �أجل
حتدي ��د ن ��وع ال�سم ��وم املرتبط ��ة بكل مرك ��ب كيميائي عل ��ى حدة ،وم ��ن ال�ض ��روري الإجابة عن
الت�س ��ا�ؤالت التالي ��ة :ه ��ل �أي م ��ن املركب ��ات الكيميائي ��ة امل�ستخدم ��ة يحت ��وي على درج ��ة عالية
م ��ن ال�سمية؟ هل �أي م ��ن املركبات الكيميائية امل�ستخدمة يت�ص ��ف ب�أنه عامل حتفيز كيميائي؟
ه ��ل هن ��اك �إمكانية التعر�ض ملواد م�سرطن ��ة؟ كما يجب الرجوع �إىل م�ص ��ادر علمية موثوقة �أو
االت�صال مبركز مراقبة املواد ال�سامة واخلطرة ب�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية.

4ـ حتديد طرق التعر�ض للمركبات الكيميائية:
�ض ��رورة حتدي ��د الط ��رق املحتمل ��ة للتعر� ��ض لأخط ��ار كل م ��ادة كيميائي ��ة على حده،
وال ��ذي يعتم ��د على �إجابة الت�سا�ؤالت التالية :هل كمية الغازات الكيميائية �أو املواد الكيميائية
املتطايرة كافية لت�صبح م�صدرا للخطر عند ا�ستن�شاقها؟ و�إذا كانت املركبات الكيميائية �سائلة
فه ��ل م ��ن املمك ��ن امت�صا�صها من خ�ل�ال اجللد؟ هل من املمك ��ن �أن ت�ؤدي التج ��ارب الكيميائية
�إىل تكوين رذاذ متطاير؟ هل تت�ضمن التجربة خماطر ابتالع �أو امت�صا�ص مركبات كيميائية
ب�صورة غري متعمدة؟

5ـ تقييم املعلومات الكمية بخ�صو�ص درجة �سمية املركبات الكيميائية:
�ضرورة ا�ست�شارة م�صادر املعلومات لأجل حتديد اجلرعة املميتة.

6ـ اختي��ار و�س��ائل الوقاية ال�س��ليمة لتقلي��ل فر�ص التعر���ض للمركبات
الكيميائية:
يج ��ب تطبي ��ق املمار�سات الوقائية اجليدة عند التعامل مع املركبات الكيميائية داخل
املخت�ب�رات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك �ض ��رورة حتديد �سواء كانت �أي من املواد الكيميائية امل�ستخدمة
م�صنف ��ة عل ��ى �أنه ��ا �شديدة اخلطورة ،نظ ��راً الرتفاع درج ��ة �سميتها �أو كونها م ��واد م�سرطنة �أو
ينت ��ج ع ��ن تفاعالتها الكيميائي ��ة مواد �سامة ,ويج ��ب تقدير �إجمايل مقدار املرك ��ب الكيميائي
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امل�ستخ ��دم ومع ��دل التك ��رار املتوق ��ع لال�ستخدام وط ��رق التعر� ��ض للم ��واد الكيميائية وظروف
اال�ستخدام املحيطة ،ومن ال�ضروري ا�ستخدام تلك املعلومات من �أجل حتديد اذا كان �صحيحا
ان ن�ستخدم �إجراءات وقاية ا�ضافية للتعامل مع املواد الكيميائية التي حتتوي على درجة عالية
من ال�سمية ،وهل من الالزم ا�ست�شارة خمت�صني يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية.

7ـ الوقاية من املواد امل�سرطنة:
�ض ��رورة مالحظ ��ة عالمات و�أعرا�ض التعر� ��ض للمركبات الكيميائي ��ة امل�ستخدمة يف
التج ��ارب .ويج ��ب اتخ ��اذ الإج ��راءات املالئم ��ة يف حالة التعر� ��ض للمركبات الكيميائي ��ة �أو عند
حدوث ت�سرب لأي من تلك املركبات مبا يف ذلك الإ�سعافات الأولية �أو �إجراءات االحتواء.
 4-3املل�صقات:
وفق ��ا ملعي ��ار ( )OSHAاخلا� ��ص بالإبالغ عن املخاط ��ر التي تتعلق بامل ��واد الكيميائية
اخلطرة ي�ستوجب �ضرورة �أن يقوم موردو املواد الكيميائية بعمل وتركيب مل�صقات ت�شتمل على
و�سائ ��ل الوقاي ��ة من املخاطر ،وعادة ما حتتوي تلك املل�صقات على ملخ�صات غري فنية موجزة
تتعلق بالأخطار الأ�سا�سية للمواد الكيميائية ،من املالحظ �أن تلك املل�صقات التي حتتوي على
املعلوم ��ات التحذيري ��ة ال متثل ب�أي ح ��ال بديال لبطاقات معلومات ال�سالم ��ة وملخ�صات املواد
الكيميائية اخلطرة واللتان متثال م�صدر املعلومات الأ�سا�سي لتقييم املعلومات يف املختربات.
غ�ي�ر �أن تل ��ك املل�صق ��ات متثل و�سيلة تنبي ��ه هامة للمخاطر الرئي�س ��ة املرتبطة بتلك
امل ��واد الكيميائي ��ة .وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر عن ��د مقارنة املعلوم ��ات التي حتتوي عليه ��ا بطاقات
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معلوم ��ات ال�سالم ��ة ( )MSDSف� ��إن املعلوم ��ات الت ��ي حتتويه ��ا املل�صق ��ات تع ��د معلومات غري
مكتمل ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك يف �أكرث الأح ��وال ال تتطلب املواد الكيميائي ��ة املنقولة بني املعامل يف
ذات املبني ل�صق مل�صقات عليها ،واملل�صقات النموذجية يجب �أن حتتوي على:
�أـ ا�سم املادة الكيميائية املوجودة داخل العبوة  -الزجاجة.
بـ واحدة من الكلمات التحذيرية الثالثة  :خطر ،حتذير �أو انتبه للإ�شارة �إىل درجة خطورة
�أو �أخط ��ار امل ��ادة الكيميائية  .اخلطر �أو الأخط ��ار املتوقعة للمادة الكيميائية عند التعامل معها
ور�سم �شعار يدل على اخلطر .

ج ـ معاي�ي�ر ال�سالم ��ة التي �سوف حتم ��ي امل�ستخدمني للمادة من الت�أث�ي�رات ال�ضارة لتلك املادة
اخلطرة
د ـ تعليمات الإ�سعافات الأولية �إذا لزم الأمر لتخفيف �أو منع تفاقم الإ�صابة قبل توفر امل�ساعدة
الطبية .
هـ ـ تعليمات يف حالة حدوث حريق ال �سمح اهلل.
وـ طرق و تعليمات للتعامل مع امل�سكوب من املادة الكيميائية �إن حدث ذلك.
زـ التعليمات الالزمة يف حال احتياج املادة الكيميائية �إىل تعامل خا�ص �أو طرق تخزين خا�صة.
ح ـ 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:
حتتوي املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املختربات على قاعدة عري�ضة من اخل�صائ�ص
الكيميائي ��ة وال�سمي ��ة والآثار الف�سيولوجية .لذلك فمن ال�ضروري ا�ستيعاب املخاطر املرتبطة
بامل ��واد الكيميائي ��ة قبل ا�ستخدامها يف �إجراء التجارب املعملي ��ة حيث ترتبط الأ�ضرار الناجمة
عن املواد ال�سامة مبدى التعر�ض ومبقدار ال�سموم الكامنة يف املادة الكيميائية ،وكما �سنو�ضحه
بالتف�صي ��ل فيم ��ا يلي ,ف�إن م ��دى التعر�ض للمواد الكيميائية ميك ��ن حتديده من خالل ح�ساب
اجلرع ��ة وزمن ومع ��دل تكرار التعر�ض وكذلك طريقة التعر� ��ض ،فالتعر�ض جلرعة كيميائية
كب�ي�رة ولكنه ��ا حتت ��وي ذات درجة �سمية منخف�ض ��ة مثل الفو�سفات ميثل مع ��دل منخف�ض من
اخلط ��ر ،وعل ��ى النقي� ��ض م ��ن ذلك ,ف� ��إن التعر� ��ض لكمي ��ات طفيفة م ��ن امل ��واد الكيميائية ذات
املعدالت املرتفعة من ال�سمية قد ي�ؤدي �إىل �أثار جانبية خطرية.
فمق ��دار زم ��ن التعر�ض ومع ��دل تكرار التعر� ��ض يعدان من العوام ��ل الهامة حل�ساب
وحتدي ��د مق ��دار ال�ضرر .فالتعر�ض ولو ملرة واحدة لبع�ض امل ��واد الكيميائية قد ي�ؤدي �إىل اث�آر
�صحي ��ة جانبي ��ة خطرية ،وعلى النقي�ض من ذلك فقد ال حتدث �أثار جانبية �إال عقب التعر�ض
املتك ��رر للم ��واد الكيميائي ��ة ،وتعد طريق ��ة التعر�ض والتي تتمث ��ل يف التعر�ض من خالل اجللد
والع�ي�ن و االحتك ��اك والتنف� ��س يف بع�ض امل ��واد عامال هاما يف حتديد ن�سب ��ة ال�ضرر ،ففي املواد
الكيميائي ��ة الت ��ي تنتمي ل�سميات النظامية تعد ن�سبة اجلرع ��ة الداخلية �إىل الع�ضو امل�ستهدف
عام�ل�ا هام ��ا يف حتدي ��د ن�سبة ال�ضرر ،وميكن حتدي ��د مقدار ال�ضرر الناجم ع ��ن املواد ال�سامة
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�شدي ��دة اخلط ��ورة م ��ن خ�ل�ال حتدي ��د وتعريف معاي�ي�ر الت�سم ��م ،والتي ميك ��ن حتديدها من
خالل الدرا�سات احليوانية.
عن ��د درا�س ��ة خماط ��ر الت�سم ��م املحتمل ��ة �أثن ��اء التخطي ��ط لإع ��داد اح ��دى التجارب,
ميكنن ��ا التو�ص ��ل �إىل نتيجة مفادها �أن اندماج الآثار ال�سامة ملادت�ي�ن كيميائيتني قد ي�ؤدي �إىل
نتائ ��ج ت�سم ��م �أكرب من �آثر الت�سم ��م اخلا�ص بكل مادة على حده ،ونظ ��را لأن معظم التفاعالت
الكيميائي ��ة ق ��د تت�سبب يف �إنتاج خليط من املواد الكيميائية الت ��ي حتمل �سموم م�شرتكة والتي
مل يت ��م تقدي ��ر درج ��ة ال�سمي ��ة التي حتتويها م ��ن قبل ,لذا فم ��ن 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 مادتني كيميائيتني �أو �أكرث �إىل
تكوين مركبات كيميائية جديدة �أكرث �سمية من املواد الكيميائية البدائية ،ورمبا ال ي�ستطيع
العامل ��ون يف املخت�ب�رات �أن يتوقع ��وا احتمالي ��ة تك ��ون مركب ��ات كيميائية جدي ��دة �سامة خا�صة
يف احل ��االت الت ��ي يت ��م من خالله ��ا اندماج امل ��واد الكيميائية ب�ص ��ورة ع�شوائية ،ويج ��ب �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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1-4توطئة:
يق ��دم ه ��ذا الف�ص ��ل منهج� �اً وطريق� � ًة لإدارة نفاي ��ات املخت�ب�رات والتخل� ��ص النهائي
منه ��ا ،والت ��ي ق ��د يت�سبب التعامل اخلاطئ معها �إىل �أن تكون م�ص ��ادر خطر عالية على ال�صحة
العامة والبيئة ،وعلى وجه اخل�صو�ص النفايات املتعددة والتي حتتوي على خليطاً خطراً جداً
م ��ن امل ��واد الكيميائية والإ�شعاعي ��ة والبيولوجية ،وتهدف ا�سرتاتيجي ��ة �إدارة نفايات املختربات
لتحقيق �أق�صى قدر من ال�سالمة وال�صحة املهنية وتقليل الأثر ال�سلبي على البيئة ،وتت�ضمن
ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة ت�سل�س�ل ً�ا هرمي� �اً لإدارة امل ��واد اخلط ��رة باخت�ل�اف �أنواعه ��ا لتحقي ��ق هذه
الأهداف .
تق ��ع امل�س�ؤولي ��ة يف املقام الأول عل ��ى موظفي املخترب املدربني ملعرف ��ة خ�صائ�ص املواد
التي ا�ستخدموها �أو قاموا ب�إيجادها ،وهم امل�س�ؤولون عن تقييم املخاطر الناجتة منها ،وتزويد
�إدارة البيئ ��ة اجلامعية وال�صحة املهني ��ة باملعلومات ال�ضرورية لأخذ قرار دقيق ب�ش�أن التخل�ص
م ��ن ه ��ذه النفاي ��ات ،وامل�شارك ��ة يف تقييم وحتديد �أف�ض ��ل الطرق للتخل�ص من ه ��ذه النفايات،
واحلد من م�صادر اخلطورة الناجتة منها.
	�إن املب ��د�أ الرئي�س ��ي املتحك ��م باملعاجلة اجلي ��دة لنفايات املختربات هو ع ��دم البدء ب�أي
ن�ش ��اط �أو جترب ��ة تعليمي ��ة �أو بحثي ��ة �إال بوج ��ود خط ��ة للتخل�ص م ��ن النفاي ��ات اخلطرة وغري
اخلطرة الناجتة منها ،وي�ضمن تطبيق هذا املبد�أ على حتقيق التقيد بالأنظمة واللوائح املقرة
لعملي ��ة التخل� ��ص من النفايات اخلط ��رة وجتنب �أي م�صاعب غري متوقعة مثل توليد �أي �شكل
م ��ن النفاي ��ات (�إ�شعاعي ،كيميائ ��ي  ،بيولوجي ) ال ت�ستطيع اجلهات املخت�ص ��ة التعامل معها �أو
غري جاهزة لذلك.
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�ستوى الأول للت�سل�سل الهرمي اال�سرتاتيجي:
ي�شم ��ل مب ��ادئ الكيمي ��اء اخل�ضراء واملتمثل يف منع التلوث واحل ��د من امل�صدر ،حيث �إن �أف�ضل
طريق ��ة للتخل� ��ص من نفايات املختربات هي منع توليده ��ا ،مثل تقليل نطاق عمليات املخترب،
وتقلي ��ل كمي ��ات النفايات الناجتة من خالل التجارب والتحالي ��ل املنفذة يف املخترب ،وا�ستبدال
املواد اخلطرة �أو غري اخلطرة يف الإجراءات الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية.

وامل�ستوى الثاين للت�سل�سل الهرمي اال�سرتاتيجية هو:
�إع ��ادة ا�ستخ ��دام املواد غري املرغ ��وب فيها و�إعادة توزيع الفائ� ��ض من املواد اخلطرة،
وتقلي ��ل م�ص ��ادر اخلطر ،وت�شمل املمار�سات الت ��ي تنفذ هذه اخلطة �شراء ما يحتاج �إليه فقط ،
واحلف ��اظ عل ��ى خمزون املواد اخلطرة ملن ��ع �شراء مثيل للمواد املتوفرة ،و�إع ��ادة ا�ستخدام املواد
الزائ ��دة ،وم ��ن املهم ج ��داً وال�ضروري يف هذا امل�ستوى �أن يكون العم ��ل تكاملياً بني العاملني يف
املختربات ومن�سوبي �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية ليقرروا عند �أي نقطة ت�صبح املواد
اخلطرة منظمة كنفايات.

وامل�ستوى الثالث للت�سل�سل الهرمي اال�سرتاتيجية هو:
�إعادة 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).

وامل�ستوى الرابع للت�سل�سل الهرمي اال�سرتاتيجية هو:
ح ��رق النفاي ��ات �أو الدف ��ن يف الأر� ��ض  .والق ��رار يف ا�ستخ ��دام هذه الطريق ��ة ي�ؤثر به
�أث ��ر ه ��ذه املخلفات على البيئة بع ��د الدفن �أو احلرق ،وتعترب طريقة دف ��ن النفايات يف الأر�ض
طريق ��ة غري مف�ضلة ،وميك ��ن �أن حتوي النفايات احلديثة اخلطرة نفايات لها ت�أثريات �سلبية
عل ��ى البيئ ��ة لع ��دة عق ��ود حي ��ث يوجد دائم� �اً خط ��ر م�ستقبل ��ي للت�س ��رب ،واجلري ��ان ال�سطحي
للملوث ،وت�سريبات �ضارة �أخرى للبيئة .
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 2-4تو�صيف النفايات:
ُتع ��رف النفاي ��ات عل ��ى �أنها مواد يج ��ب التخل�ص منه ��ا� ،أو ينوى التخل� ��ص منها� ،أو مل
تع ��د �صاحل ��ة لأي ا�ستخ ��دام �آخر .وقد يطلق على امل ��ادة ب�أنها نفاية بعد �أن تغ ��ادر املخترب ،ولكن
غالبا ما يكون للجهة طريقة يف �إعادة ا�ستخدام �أو �إعادة توزيع املواد ليعاد ا�ستخدامها ب�إجراءات
�أخ ��رى ،والح ��ظ �أن بع�ض املنظمات قد تعترب بع�ض املواد نفايات لو تركت لفرتات طويلة �أو �أنها
يف طبيعته ��ا ت�شب ��ه النفاي ��ات ،ومتث ��ل التنوعي ��ة الكبرية للنفاي ��ات الناجتة من العملي ��ة البحثية
والتعليمي ��ة يف املخت�ب�رات حتدي� �اً كبرياً ،ولتطبي ��ق �آلية ناجحة للتخل�ص م ��ن النفايات اخلطرة
يف املخت�ب�رات تعتم ��د ب�ش ��كل �أ�سا�سي على �إج ��راءات ت�صنيف النفايات يف املخت�ب�رات ب�شكل �صحيح
و�آم ��ن ،مث ��ل و�ضع احلاوي ��ات ال�صغرية للنفاي ��ات الكيميائية يف حاويات �أك�ب�ر ،وجمع الكثري من
املذيب ��ات وامل ��واد املذابة يف حاوي ��ة لل�سوائل القابلة لال�شتعال ،وت�صني ��ف النفايات وفقاً لنوعيتها
وحمتوياته ��ا ،وخماطره ��ا ،وت�صني ��ف النفاي ��ات مه ��م ج ��داً لتحدي ��د طريق ��ة التخل� ��ص منها �أو
تدويره ��ا ،حيث �إن حتديد نوعي ��ة النفايات اخلطرة واملجموعة القابلة للعالج ،وحتديد طريقة
النق ��ل املنا�سب ��ة للمعاجل ��ة �أو التخل� ��ص م ��ن النفايات اخلط ��رة للمختربات ،وم ��ن املمكن تقليل
كمي ��ة �أو م�ص ��در خط ��ورة هذه املواد لكثري من نفايات املخت�ب�رات بوا�سطة بع�ض الإجراءات التي
يتم اتخاذها من قبل العاملني يف املختربات.
 3-4النفايات متعددة اخلطورة:
النفاي ��ات متع ��ددة اخلط ��ورة هي النفايات التي متثل �أي خليط م ��ن املواد الكيماوية �أو
الإ�شعاعي ��ة �أو البيولوجي ��ة اخلط ��رة ،وتعت�ب�ر �إدارة النفايات املتعددة اخلط ��ورة حتدياً ملختربات
البحوث والتي يوجد فيها تغريات متكررة يف الربوتوكوالت والإجراءات واملواد وعمليات توليد
النفايات ،وميكن لأمور الإدارة املعقدة وال�صعبة �أن تعقد �أي�ضاً تعزيز املمار�سات اجليدة وال�سليمة
ملن ��ع التل ��وث ،وتبني مفهوم احلد من امل�صدر ميثل �أحد املب ��ادرات اجلديدة يف امل�ؤ�س�سات البحثية
لت�شجي ��ع من ��ع التل ��وث ،وميكن �أن يحل التطبيق ال�ص ��ارم ملبادئ تقليل م�ص ��ادر النفايات م�شاكل
�إدارة النفاي ��ات املتع ��ددة املخاط ��ر ،وجهود كهذه تعت�ب�ر ناجحة عندما يعم ��ل الباحثون ومن�سوبو
�إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة املهنية لتقييم عمليات املخترب.

77

�إن �أف�ض ��ل الط ��رق الت ��ي حتقق قل ��ة يف النفايات املخلوطة هي تعدي ��ل عمليات املعمل
وحت�سينها �أو ا�ستخدام مواد بديلة ،وقد ت�ساعد بع�ض التح�سينات الت�شغيلية الب�سيطة يف تقليل
النفاي ��ات متعددة املخاطر ،وم ��ن ال�ضروري توريد املواد الكيميائي ��ة والإ�شعاعية والبيولوجية
بكمي ��ات حم ��دودة لإج ��راء جتربة خمطط لها لتجن ��ب �إنتاج فائ�ض كبري وال ��ذي قد ينتهي به
املط ��اف �إىل حاوي ��ات النفايات ،ومن ال�ضروري تبني �إجراءات ت�ساع ��د على منع خلط النفايات
امل�شعة مع املخلفات الأخرى.
و�إن تطبي ��ق نظ ��ام �إدارة �سلي ��م وفع ��ال لهذه النفاي ��ات �ضروري ج ��دا حلماية ال�صحة
العامة و�سالمة البيئة ،ومن ال�ضروري تطبيق الت�سل�سل الهرمي التايل لتقليل انتاج النفايات
متعددة اخلطورة:

		
		
		
		

• احلد من امل�صدر.
• �إعادة التدوير.
• املعاجلة.
• التخل�ص ال�سليم.

ت�شم ��ل املناهج احلكيمة لإدارة النفايات االلتزام من قبل الإدارة العليا لتطوير ودعم
مفه ��وم احل ��د م ��ن امل�ص ��در ،وينبغ ��ي �أن ي�ش�ت�رك يف تطوير الربنام ��ج موظفو املخت�ب�رات ذوي
اخل�ب�رة العالية يف تخطي ��ط اال�سرتاتيجيات للحد من م�صادر امللوثات ،والتعرف على خيارات
احلد من امل�صدر مثل دمج �أهداف منع التلوث يف مقرتحات امل�شاريع وتدريب موظفي املخترب
ليدرك ��وا جمي ��ع الفر� ��ص للحد م ��ن م�صدر التل ��وث ،ويدقق ��وا يف مقرتحات البح ��وث ل�ضمان
اعتم ��اد اال�سرتاتيجي ��ات املتاحة للحد من امل�ص ��در ،وحت�سني االمتث ��ال للمتطلبات التنظيمية،
وتتطل ��ب النفاي ��ات متعددة املخاط ��ر اهتماماً خا�ص� �اً ومعقداً ب�سبب تع ��دد املخاطر وال�ضوابط
التنظيمي ��ة ،والغر� ��ض الرئي�س ��ي من تقييم خماط ��ر النفايات هو حتدي ��د �أي املكونات اخلطرة
للنفاي ��ات املتع ��ددة املخاط ��ر ت�ش ��كل �أك�ب�ر خط ��ر ،وت�ساعد ه ��ذه املعرف ��ة على احلد م ��ن امل�صدر
و�إمكاني ��ات املعاجلة لتقليل خط ��ر النفايات ،و�إن �إدارة النفايات كنفايات خطرة ولي�ست متعددة
اخلط ��ورة ت�شم ��ل خيارات �إدارة النفايات �إع ��ادة التدوير ومناهج املختربات له ��ذه الإدارة  ،ومن
ال�ض ��روري �أن تقوم �إدارة النفايات برتتيب الأولوي ��ات بالن�سبة للمخاطر من املخاطر املرتفعة
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�إىل املخاط ��ر املنخف�ض ��ة ،ويجب �أن تكون اخلي ��ارات متوافقة مع املخاطر وقد يكون اجلمع بني
�أ�ساليب �إدارة النفايات حمدود ب�سبب ت�سل�سل التطبيق.
 4-4متطلبات عامة للتخل�ص من املخلفات اخلطرة:
�إن التعام ��ل ال�صحي ��ح م ��ع النفاي ��ات اخلط ��رة يف املخت�ب�رات الأكادميي ��ة ،يعت�ب�ر
عام�ل�ا هام ��ا و �أ�سا�سي� �اً للحد من الآث ��ار ال�سلبية له ��ذه النفايات على ال�صح ��ة العامة والبيئة،
ويج ��ب عل ��ى جمي ��ع العامل�ي�ن يف املختربات باخت�ل�اف فئاته ��م �أن يكونوا مدرك�ي�ن ويتحملون
م�سئولياته ��م حول �ض ��رورة التقيد ب�أنظمة وتعليمات التخل�ص ال�سلي ��م من النفايات اخلطرة،
و�أن ��ه يج ��ب و�ضع كل نوع من املخلف ��ات يف احلاوية املخ�ص�صة لها ،و�أن ال يتم �أبداً التخل�ص من
النفايات اخلطرة ال�سائلة يف حو�ض الغ�سيل �أو يف م�صارف ال�صرف ال�صحي ما مل ي�سمح بذلك
لأ�شخا� ��ص م�ص ��رح له ��م ،فمث�ل�ا ميكن للم ��اء واملحاليل املائي ��ة لكلوريد ال�صودي ��وم و ال�سكر و
ال�صابون املوجودة يف املخترب �أن يتم التخل�ص منها مبا�شرة يف �أحوا�ض ال�صرف ال�صحي ،ومن
ذلك تظهر �ضرورة و�ضع خطة لإدارة املختربات وتقييم الأداء وتتكون من:
1ـ االحتياج التدريبي للعاملني يف املختربات.
2ـ حتديد نوع النفايات.
3ـ �آلية التخل�ص من النفايات.
4ـ معايري حاويات نفايات املخترب.
5ـ معايري و�ضع املل�صقات على احلاويات.
6ـ ع ��دم تخزي ��ن امل ��واد اخلط ��رة يف املخت�ب�رات ،واحلر�ص عل ��ى �إجراء عملي ��ات مراجعة
دورية.
7ـ خطة الطوارئ.
ويج ��ب مراجع ��ة �صفح ��ة اللوائ ��ح والأنظم ��ة يف بواب ��ة ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة
الإلكرتونية يف بوابة اجلامعة الإلكرتونية.
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 5-4جتميع النفايات يف املختربات:
تول ��د العملي ��ة التعليمي ��ة والبحثي ��ة يف املخت�ب�رات الأكادميي ��ة �أنواع� �اً خمتلف ًة م ��ن النفايات،
تختل ��ف يف ا�شرتاط ��ات و�آليات التعام ��ل ال�سليم معها ،لذلك ال تقم ب�أي ن�شاط يف املختربات �إال
بع ��د االنته ��اء من و�ضع خطة التخل�ص من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة الناجتة من هذه
العملي ��ة ،وي�سم ��ى جتميع وتخزين النفايات يف املخترب التجميع حتت املراقبة ،لكل فئة �أو نوع
م ��ن النفاي ��ات احتياطات معينة وط ��رق منا�سبة للتخل�ص منها ،وفيما يل ��ي عدد من املتطلبات
واملمار�سات اجليدة لتجميع النفايات اخلطرة يف املختربات:
• جتمي ��ع املذيب ��ات اخلط ��رة �أو القابلة لال�شتع ��ال يف حاوية منا�سب ��ة يف انتظار نقلها �إىل
املرف ��ق الرئي�س ��ي باجلامع ��ة �أو جمعه ��ا بوا�سط ��ة �شرك ��ة للتخل� ��ص من النفاي ��ات اخلطرة.
وغالباً ما جتمع �أنواع خمتلفة من النفايات يف حاوية م�شرتكة.
• يج ��ب ع ��دم خل ��ط النفاي ��ات الغ�ي�ر متطابقة ،والت ��ي يجب �أن تك ��ون متوافق ��ة كيميائياً
ل�ضمان عدم توليد احلرارة �أو الغازات وعدم حدوث �أي تفاعالت.
حافظ على تفريق النفايات التي �ستتم معاجلتها ب�شكل خمتلف.
• اجم ��ع النفاي ��ات يف حاوي ��ة ذات ج ��ودة عالي ��ة تك ��ون متوافق ��ة م ��ع حمتوياته ��ا ،وات ��رك
احلاويات مغلقة �إال يف حالة �إ�ضافة �أو تفريغ النفايات ،قم بتفريق النفايات الغري متوافقة
وتخزينها بطريقة �آمنة.
• قم با�ستخدام حاوية منا�سبة لتجميع النفايات اخلطرة ال�سائلة.
• و�ضع املل�صقات ب�شكل �سليم ووا�ضح على حاويات النفايات اخلطرة للتعريف مبحتواها.
كم ��ا يج ��ب �أن يك ��ون العامل ��ون يف املخت�ب�رات مدرب�ي�ن (عل ��ى دراي ��ة تام ��ة بالنفايات
وتوليدها) م�شاركني ب�شكل فعال يف حتديد النفايات وتقارير �إدارتها ،لكي تتم عملية التخل�ص
من النفايات ب�شكل �آمن و�سليم ،وغالباً ما يكون الوقت املنا�سب لتقرير �إعادة تدوير �أو ا�ستخدام
امل ��واد الفائ�ض ��ة مبا�ش ��رة بعد توليد النفايات ،ولي�س بعد �إر�س ��ال النفايات ملكان التخل�ص منها،
وقد يكون من ال�صعب �إعادة تدوير �أو �إعادة ا�ستخدام املواد بعد دجمها مع مواد �أخرى ،ويجب
�أن تكون اعتبارات الأمان يف املقام الأول.
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 6-4جتميع النفايات اخلطرة يف منطقة التجميع الرئي�سية:
تعت�ب�ر املنطق ��ة املركزي ��ة لتجم ��ع النفايات اخلط ��رة جزءاً مهماً م ��ن خطة �إدارة امل ��واد اخلطرة
للمن�ش� ��أة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ك ��ون هذه املنطقة هي املوق ��ع الرئي�سي لإدارة النفاي ��ات اخلطرة ،وقد
تك ��ون �أي�ض� �اً املوق ��ع الرئي�س ��ي حلف ��ظ امل ��واد اخلط ��رة الفائ�ض ��ة لإع ��ادة توزيعه ��ا يف امل�ستقب ��ل،
وبالإ�ضاف ��ة �إىل املخت�ب�ر تعترب املنطقة املركزية لتجمع النفاي ��ات املكان الذي غالباً ما يتم فيه
التخل� ��ص م ��ن النفاي ��ات من خالل عملي ��ات معاجلة م�سموح به ��ا يف املوقع وه ��ي �أي�ضاً املنطقة
املنا�سبة لتحقيق توفري التكلفة العالية عن طريق دمج النفايات املت�شابهة ،وهذه العملية التي
يتم فيها جمع النفايات املتطابقة يف حمتوياتها من م�صادر خمتلفة قبل التخل�ص منها.
م ��ع �ض ��رورة مالحظ ��ة �أن ��ه يف بع�ض احل ��االت يتطلب منه ��ج التخل�ص م ��ن النفايات
وامل�صري النهائي لها عدم خلط النفايات املختلفة مع بع�ضها ،و�أهمية معرفة جميع حمتويات
النفاي ��ات وتطاب ��ق حمتوياته ��ا التي يتم مزجها م ��ع بع�ضها ،لأن خلط النفاي ��ات يتطلب نقلها
م ��ن حاوي ��ة لأخرى ،وعلى الرغم م ��ن �أن هذه الإجراءات فعالة جداً من حي ��ث التكلفة �إال �أنها
تتطل ��ب احتياط ��ات �سالمة �أخرى والتي ت�شمل ا�ستخدام مع ��دات احلماية ال�شخ�صية ومراقبة
خا�صة وا�شرتاطات هند�سية.
ينبغ ��ي �أن يك ��ون ملناط ��ق جتم ��ع النفاي ��ات املركزي ��ة �أنظم ��ة �إخم ��اد للحرائ ��ق � ،أنظمة
تهوي ��ة  ،و�س ��دادات لتجن ��ب التلوث يف املجاري يف حالة �أي ان�سك ��اب لل�سوائل ،وينبغي �أن يخ�ضع
العامل ��ون �إىل تدري ��ب جي ��د ليقوم ��وا ب�إج ��راءات �صحيح ��ة ملعاجل ��ة امل ��واد والتخطيط حلاالت
الط ��وارئ واال�ستجاب ��ة لها ب�سرعة ،ويج ��ب ت�أمني املنطقة ،وت�شجي ��ع املوظفني للإبالغ عن �أي
ن�ش ��اط م�شب ��وه ،وينبغ ��ي عل ��ى املوظفني معرف ��ة خ�صائ�ص والية عم ��ل �أجهزة الإن ��ذار ،وكيفية
ا�ستخ ��دام طفاي ��ات احلري ��ق ،ومع ��دات الط ��وارئ اخلا�ص ��ة ،وخم ��ارج الط ��وارئ ،ومواقع نقطة
التجمع اخلارجية ،وتطبيق فر�ضيات طوارئ ب�شكل دوري.
يتطل ��ب �أي�ض� �اً نق ��ل النفايات اخلطرة م ��ن املخت�ب�رات �إىل املناطق املركزي ��ة لتجميع
النفاي ��ات ا�شرتاط ��ات خا�ص� � ًة لل�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة ،وحي ��ث يج ��ب نقل امل ��واد يف حاويات
منا�سب ��ة عليه ��ا مل�صقات وا�ضحة ب�شكل دائم ،توفري احتياطات ملراقبة االن�سكاب يف حالة وقوع
ح ��ادث �أثن ��اء عملية النقل ،نن�صح بامت�ل�اك نظام تتبع داخلي لتتبع حرك ��ة النفايات اخلطرة،
وللتخل� ��ص م ��ن النفاي ��ات غري اخلطرة من ال�ض ��روري عند خلط �أنواع خمتلف ��ة من النفايات،
التعام ��ل م ��ع املزيج على �أنه نفايات خطرة ،بع�ض نفاي ��ات املختربات لي�ست خطرة ولكن ينبغي
�أن تدار ب�شكل �آمن ،ويتخل�ص منها ح�سب الأنظمة والتعليمات املعتمدة.
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سياسة السالمة
والصحة المهنية
تلت ��زم �إدارة جامع ��ة املجمع ��ة ب�إن�ش ��اء وتطبيق نظ ��ام �إدارة ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية
وذلك من خالل االتي:
 .1التطبي ��ق الفع ��ال لر�ؤي ��ة اجلامع ��ة ور�سالته ��ا و �إن�شــــ ��اء �أهـ ��داف ال�سالمة وال�صحـ ��ة املهنيــــة
ومــراجعتهــــا ب�شكل دوري وتعميمها على جميع املعنيني.
 .2االلتزام بكافة الأنظمة والتعليمات املعتمدة من قبل اجلهات ذات االخت�صا�ص.
 .3تطبيق متطلبات املوا�صفات القيا�سية الدولية OHSAS 18001:2007
 .4التطوير والتح�سني امل�ستمر للخدمات والعمليات.
 .5التدقيق امل�ستمر واملحافظة على التطبيق الأمثل للنظام.
 .6خل ��ق الثقـاف ��ة التي متــكن من�سوبي اجلامعة من امل�شارك ��ة يف هذا االلتزام و�إتباع التعـــليمات
اخلــــا�ص ��ة بال�سالم ��ة وال�صحة املهنية ،والتي ت�ؤدي �إىل وقــاي ��ة من�سوبي اجلامعة من الأخطـار
وااللتزام مبنع الإ�صـــابات والأمرا�ض املهنيـة.
 .7تلت ��زم الإدارة العليا للجامعة بتــوفيـ ��ر كافة املـوارد الالزمـة لتنفيذ ومراجعة هذه ال�سـيا�سة
والعمل على ن�شرها على كافة الفئات املعنية.

يعتمد
معايل مدير اجلامعة
د .خالد بن �سعد املقرن
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وثيقة سياسة السالمة
والصحة المهنية بجامعة المجمعة

الأ�شراف العام
د .م�سلم بن حممد الدو�سري
�إعداد
�أ.عبدالإله بن عبداهلل املطريي
املراجعة اللغوية
�أ .عبداهلل بن حممد الوا�صل
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مقدمة:
ت�سع ��ى جامع ��ة املجمع ��ة �إىل توفري بيئ ��ة متميز ٍة للعم ��ل والدرا�سة والبح ��ث العلمي،
جاذب ��ة للكف ��اءات الوطني ��ة والأجنبية لأداء دوره ��ا التعليمي والبحثي وخدم ��ة املجتمع بجودة
عالي ��ة تلب ��ي احتي ��اج وطنن ��ا من الك ��وادر الوطنية امل�ؤهل ��ة علمي� �اً يف العديد م ��ن التخ�ص�صات.
وكذل ��ك لدع ��م بل ��وغ اجلامع ��ة مكان ��ة مرموقة �ضم ��ن قائمة اجلامع ��ات الأكرث جناح� �اً ،وذلك
ال ميك ��ن �أن يتحق ��ق �إال بب ��ذل ق�ص ��ارى جهدن ��ا لتقلي ��ل املخاط ��ر املهنية على ال�صح ��ة وتطبيق
ا�شرتاطات ال�سالمة يف مرافق اجلامعة مبا يوفر بيئة �أمنة ملن�سوبيها وزائريها.
	�إن جامع ��ة املجمع ��ة تعت�ب�ر ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية عام ً
ال رئي�سي� �اً لتميز اجلامعة
ورقيه ��ا ،و�إن النتائ ��ج الإيجابي ��ة الت ��ي تط ��ر�أ على من�سوبيها م ��ن توفر بيئة عم ��ل �آمنة متميزة
داعم ��ة �إىل اجل ��د واالجته ��اد يف �أداء الأعمال املوكل ��ة �إليهم ي�ؤدي �إىل تقلي ��ل الفاقد من موارد
اجلامعة ،والرقي يف جودة املخرجات.
ت�أتي وثيقة ال�سالمة وال�صحة املهنية لتحقيق الأهداف التالية:
تطوي ��ر ثقاف ��ة ونظ ��ام الإدارة ال ��ذي ي�ضم ��ن �أن ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهنية ج ��زء ال يتجز�أ من
التخطيط والعمليات داخل مرافق اجلامعة.
�إن امل�سئولية ال�شاملة عن تنفيذ �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف جميع مرافق اجلامعة ويف
عملي ��ات وممار�س ��ات �إجن ��از الأعمال واحلد م ��ن امل�سئولية امل�ؤ�س�سية هي �أ�سل ��م طريقة للتقليل
من احلوادث.
و�ض ��ع نظ ��ام موحد ووا�ضح مل�ساعدة الأفراد والإدارات والوح ��دات ال�صحية ملعرفة م�سئولياتهم
لتحقيق �أعال درجات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مرافق اجلامعة.
بناء ثقافة �إدارة وتقييم املخاطر وا�ستباق وقوع احلوادث والإ�صابات.
التح�سني امل�ستمر يف �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وحتت ��وي ه ��ذه الوثيق ��ة على و�صف ملهام وواجب ��ات جميع من�سوبي اجلامع ��ة وزائريها لتحقيق
هذه الأهداف.
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التزام مدير الجامعة:
	�إن حتقيق ا�شرتاطات ومعايري ال�سالمة وال�صحة املهنية وزيادة الوعي ب�أهميتها يف
جميع مرافق اجلامعة لتوفري البيئة اجلامعية اجلاذبة والداعمة جلميع من�سوبيها وزائريها
بجمي ��ع فئاتهم ق�ضية ذات �أهمية و�أولوية يف عملي ��ات التخطيط والتطوير لربامج وم�شاريع
اجلامعة.
و�إنن ��ا ن�ؤك ��د عل ��ى �إن �إدارة اجلامع ��ة تعت�ب�ر ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة م ��ن �أه ��م
م�سئولياته ��ا و�أح ��د مقوم ��ات حتقيق ر�ؤي ��ة وا�سرتاتيجيات اجلامع ��ة ،مع الت�أكيد عل ��ى �أننا يف
جامع ��ة املجمع ��ة ن�ؤمن ب�أن امل�سئولية ال�شاملة عن تنفيذ �سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
جمي ��ع مراف ��ق اجلامع ��ة ويف عمليات وممار�سات �إجناز الأعمال ه ��ي �أ�سلم طريق لتحقيق بيئة
العمل الأمنة والداعمة للتميز والنجاح.
ول�ضم ��ان احلف ��اظ على االلت ��زام مب�ستوى �سالمة و�صح ��ة مهنية عالٍ يف بيئ ��ة اجلامعة ف�إننا
نكل ��ف وكال ��ة اجلامعة ممثل ��ة يف �إدارة البيئة اجلامعي ��ة وال�صحة املهنية ب�إع ��داد تقييم �سنوي
للإج ��راءات والعملي ��ات املتخذة لتحقيق �أه ��داف هذه الوثيقة كما ذك ��ر يف مقدمتها ،واقرتاح
�آليات وتنظيمات لتاليف �أي ق�صور �أو م�ستجدات يف بيئة اجلامعة لعر�ضه على جمل�س اجلامعة
التخاذ الإجراءات النظامية حياله.
واهلل ويل التوفيق،،،

مدير جامعة املجمعة
د .خالد بن �سعد املقرن
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التزام وكالء الجامعة:
بن ��ا ًء عل ��ى تكلي ��ف معايل مدي ��ر اجلامعة ف� ��إن وكالء اجلامعة يعت�ب�رون �أن ال�سالمة
وال�صح ��ة املهنية �أحد مقومات �إجنازه ��م ملقرتحات التخطيط والتطوير للربامج وامل�شاريع يف
نطاقه ��م الإداري ويتحمل ��ون م�سئولي ��ة متابعة تقي ��د �إداراتهم با�شرتاط ��ات ومعايري ال�سالمة
وال�صحة املهنية املعتمدة من قبل اجلهات ذات االخت�صا�ص يف اجلامعة.
يلت ��زم وكالء اجلامع ��ة بدعم جناح عمليات تقييم املخاطر التي تنفذه ��ا �إدارة البيئة اجلامعية
وال�صح ��ة املهني ��ة .والت�شدي ��د عل ��ى �إط�ل�اع جمي ��ع من�سوب ��ي �إداراتهم عل ��ى القوان�ي�ن واللوائح
واملمار�سات التي يجب تقيدهم بها �ضمن اخلطة ال�شاملة لل�سالمة وال�صحة املهنية باجلامعة.
واهلل ويل التوفيق،،،
التزام العمداء و مدراء اإلدارات:
يلت ��زم العم ��داء وم ��دراء الإدارات بتنفيذ وتطبي ��ق �سيا�سة ال�سالم ��ة وال�صحة املهنية
التي تقرها اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ،وبالإ�ضافة �إىل التقيد بالنقاط التالية:
1 .1تنفي ��ذ �سيا�س ��ة اجلامعة لل�سالمة وال�صحة املهنية يف جمي ��ع املرافق والعمليات التي حتت
�إدارتهم.
2 .2الإبالغ عن احلوادث يف نطاق �إداراتهم ،ودعم عمليات التحقيق فيها.
3 .3الت�أك ��د م ��ن ان جمي ��ع من�سوب ��ي �إداراتهم على عل ��م تام بالأنظم ��ة والتعليم ��ات التي يجب
عليهم التقيد بها فيما يخ�ص ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وكذلك على علم تام مبحتويات
هذه الوثيقة و ما �سيتبعها من ملحقات.
4 .4الت�أك ��د من التحاق جميع من�سوبي �إداراتهم باخت�ل�اف فئاتهم بدورات ال�سالمة وال�صحة
املهنية التي تنفذها اجلامعة.
 5 .5دم ��ج متطلب ��ات ال�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة يف �أماك ��ن العم ��ل �ضم ��ن امل�سئولي ��ات وامله ��ام
الوظيفية ملن�سوبي �إداراتهم.
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6 .6التن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات ذات االخت�صا� ��ص يف اجلامعة ح ��ول معاجلة �أي م�ص ��ادر خطر على
ال�سالمة وال�صحة املهنية يف نطاق �إداراتهم.
7 .7الت�أكي ��د عل ��ى من�سوب ��ي �إداراته ��م با�ستخ ��دام و�سائل الوقاي ��ة ال�شخ�صية للحماي ��ة من �أي
خماطر حمتملة.
�8 .8ضم ��ان �إج ��راء عملي ��ات دوري ��ة لتقييم املخاط ��ر والتقي ��د با�شرتاطات ال�سالم ��ة وال�صحة
املهنية.
9 .9دعم �أداء فرق ال�سالمة وال�صحة املهنية لإعمالها.
1010التقيد ب�أنظمة وتعليمات التخل�ص من النفايات بال�شكل ال�صحيح.
التزام أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم:
ميثل ع�ضو هيئة التدري�س �أهم ركائز متيز وجناح اجلامعة ويحمل على عاتقه �أن يكون القدوة
واملث ��ل ال ��ذي يحتذي به بقية �أفراد جمتمع اجلامعة ،و�إن دوره �أ�سا�سي ٌا يف ن�شر ثقافة امل�سئولية
ال�شامل ��ة لل�سالم ��ة وال�صحة املهنية بني طالبه وبقية �أفراد املجتم ��ع ،لذلك ف�إن عليه االلتزام
بالنقاط التالية:
1 .1تنفي ��ذ �سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صح ��ة املهنية باجلامعة و�أن تكون جزء م ��ن �أعماله التعليمية
والبحثية.
2 .2مطالب ��ة الط�ل�اب واملوظف�ي�ن الذين حت ��ت �إدارتهم بح�ض ��ور ال ��دورات التدريبة يف جمال
ال�سالمة وال�صحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.
3 .3احلف ��اظ عل ��ى �أماكن العمل واملع ��دات والتجهيزات التي حت ��ت م�سئولياتهم يف حال ح�سن
و�آمن.
4 .4الإبالغ عن �أي م�صادر خطر و اقرتاح �أف�ضل ال�سبل ملعاجلتها.
5 .5التخل�ص من النفايات ب�شكل �صحيح ح�سب ما �أقرته اجلامعة من �أنظمة وتعليمات.
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التزام الموظفين:
�إن من�سوب ��ي اجلامع ��ة م ��ن �إداري�ي�ن وفنيني لديه ��م م�سئوليات حمددة �ضم ��ن �سيا�سة اجلامعة
لل�سالمة وال�صحة املهنية مما يتوجب عليه االلتزام بالنقاط التالية:
	•التعاون ب�شكل كامل ل�ضمان تطبيق �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية باجلامعة.
	•حتم ��ل امل�سئولية جت ��اه �سالمتهم ال�شخ�صية و�سالمة زمالئه ��م يف العمل ،وذلك بالإبالغ
عن �أي حوادث �أو م�صادر خطر حمتملة يف مرافق اجلامعة.
	•الإملام التام بجميع الإجراءات املتعلقة بالطوارئ.
	•االلتزام ب�إتباع معايري وا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية يف العمليات وال�سلوك �أثناء
ت�أدية �أعمالهم .والتقيد با�ستخدام و�سائل ال�سالمة ال�شخ�صية.
	•ح�ضور الدورات التدريبة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.
التزام الطالب والطالبات:
�إن ط�ل�اب وطالب ��ات اجلامع ��ة ه ��م الثم ��رة التي يت ��م رعايتها لتك ��ون نافع ��ة ذات دور �إيجابي يف
املجتم ��ع ،ومتث ��ل �سالمته ��م و�صحته ��م هاج�س� �اً يعت�ب�ر �أح ��د �أه ��م ركائ ��ز عملي ��ات التخطي ��ط
والتطوير يف اجلامعة ،وحيث �أن مفهوم امل�سئولية ال�شاملة لل�سالمة ي�ضع عدد من امل�سئوليات
عل ��ى الطال ��ب ل�ضم ��ان التطبيق الناجح ل�سيا�س ��ات ال�سالمة وال�صحة املهني ��ة يف اجلامعة ،ف�إن
على الطالب والطالبات االلتزام بالنقاط التالية:
1 .1التعاون ب�شكل كامل ل�ضمان تطبيق �سيا�سة ال�سالمةزمالئهم،ملهنية باجلامعة.
2 .2حتم ��ل امل�سئولي ��ة جتاه �سالمته ��م ال�شخ�صية و�سالم ��ة زمالئهم  ،وذل ��ك بالإبالغ عن �أي
حوادث �أو م�صادر خطر حمتملة يف مرافق اجلامعة.
3 .3ح�ضور الدورات التدريبة يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية التي تنفذها اجلامعة.
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4 .4الإملام الكامل مبهامهم وواجباتهم يف حالة الطوارئ.
5 .5التقيد ب�أنظمة ولوائح التخل�ص من املخلفات بجميع �أنواعها.
مسئوليات الزوار:
�إن جميع الزوار �سيتم �إبالغهم عن �ضوابط ال�سالمة الأ�سا�سية داخل اجلامعة كما هو وارد يف
�سيا�س ��ة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،والأنظمة املعم ��ول بها لالمتثال لهذه ال�سيا�سة وال�سيا�سات
ذات ال�صلة .و�أهم النقاط التي يجب على الزوار التقيد بها هي:
1 .1التعاون ب�شكل كامل ل�ضمان تطبيق �سيا�سة ال�سالمة وال�صحة املهنية باجلامعة.
2 .2حتم ��ل امل�سئولي ��ة جت ��اه �سالمته ��م ال�شخ�صي ��ة ،والإبالغ ع ��ن �أي ح ��وادث �أو م�صادر خطر
حمتملة يف مرافق اجلامعة.
3 .3الإملام الكامل مبهامهم وواجباتهم يف حالة الطوارئ.
4 .4دعم �أداء فرق ال�سالمة وال�صحة املهنية لإعمالها.
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