دليل االمن والسالمة داخل معامل
كلية الطب البيطري جامعة طرابلس

ٌجب على العاملٌن بالمعامل مراعاة المعاٌٌر االتٌة:
السلوك الشخصي
 االلتزام بالهدوء خالل ولت المعمل االلتزام بموعد المعمل تجنب االكل والشرب داخل المعمل عدم السماح للزوار بدخول المعمل االحتفاظ بالمتعلمات الشخصٌة كالحمٌبة و ؼٌرها بعٌدا عن مكان اجراء التجاربالمعملٌة
 -عدم التدخٌن داخل او بالمرب من المعامل او داخل مبنى المكاتب

السلوك داخل المعمل
 -1التأكد من ارتداء النظارات الوالٌة والمعطؾ لبل الدخول للمعمل
 -2لبس احذٌة مؽلمة داخل المختبر للمحافظة على االرجل من الكٌماوٌات والزجاج
 -3استخدام االجهزة فً الؽرض المخصص لها فمط وعد تشؽٌل أي جهاز دون
االطالع على طرٌمة تشؽٌله او العمل تحت اشراؾ احد المتخصصٌن
ٌ -4جب استخدام كل جهاز حسب االجراء المٌاسً
 -5االلتزام التام بموانٌن و مبادئ و تعلٌمات العمل داخل المختبر واي تهاون سٌؤدي
الى نتائج ؼٌر حمٌدة
 -6المحافظة على المكان نظٌفا وعدم الماء عٌدان الثماب او اوراق الترشٌح او المنادٌل
فً االحواض او على المنددة
 -7تجنب الخطأ اثناء لٌاس حجم السائل (ٌتم سكب السائل الى الخارج حتى ٌصل
السطح الممعر من السائل الى العالمة المطلوبة والتً ٌجب ان تكون مستوٌة مع
العٌنٌن)
 -8عند افراغ الماصة ٌسمح للسائل بالخروج دون الدفع على خروجه
 -9عدم السماح للحامل او اصحاب االمراض التنفسٌة او التحسسٌة او االشخاص الذٌن
ٌستعملون عدسات الصمة الدخول الى المعمل
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االبالغ فورا عن أي تسرب او حادث او اصابة عند حدوثها
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الحرص على التعامل مع االوانً الزجاجٌة الساخنة و االجهزة فً المختبر

-12

الحرص على لراءة كافة المعلومات على علب المواد الكٌمائٌة والمذٌبات

للتعرؾ على خواصها لبل استعمالها
-13

تأكد من عدم وضع المذٌبات المابلة لالشتعال فً المنطمة المحٌطة باللهب او

عرضة لدرجات الحرارة العالٌة
-14

تأكد من وضع المواد السامة فً خزانة بعٌدا المتناول

اٌماؾ تشؽٌل كافة اجهزة التكٌٌؾ وحنفٌات الماء والكهرباء عندما ال تكون لٌد
االستعمال مع الحرص على عدم االسراؾ فً استعمال المٌاه او الكهرباء او الؽاز او
المواد الكٌمائٌة التً ٌتم استخدامها
-15

عند استخدام المٌزان ال تزن ابدا مباشرة  ،استخدم ورق لٌاس الوزن

-16

العمل فً مجموعات صؽٌرة تتألؾ من طالبٌن الى اربع طالب كحد الصى

مصادر الخطر المحتملة :
 مناولة وتجهٌز المواد الخام المابلة لالشتعال
 التعامل مع الؽازات المضؽوطة
 تداول و معالجة المواد السامة
 التعامل مع المواد المسببة للتأكل
 تداول المواد المؤكسدة
 تشؽٌل اآلالت الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة لتصنٌع و اختٌار المنتجات
 التعامل مع مختلؾ الكائنات الحٌة الدلٌمة فً التصنٌع وكذلن فً اختبار االدوٌة
انواع المخاطر
 صدمة كهربائٌة
 االصابة والموت
 االصابة بالحروق
 عدوى
 تسمم

التعرض للمواد الكٌمائٌة
ٌ -1جب التأكد من عمل الشفاط ( ) Laboratory hoodلبل بداٌة المعمل لتفادي
انتشار االبخرة الخطرة داخل المعمل واجراء التجارب التً تنبعث منها ؼازات
ضارة فً دوالب الؽازات
ٌ -2جب لبس لفازات و كمامات عند تجفٌؾ النباتات او طحنها خاصة السامة منها او
المهٌجة للجلد او الجهاز التنفسً والتعامل مع االبخرة الصادرة منها بحذر تحت
الشفاط
 -3إبماء الٌدٌن بعٌدا عن الوجه العٌون الفم والجسم اثناء استخدام المواد الكٌمائٌة
ٌجب اخد االحتٌاطات الالزمة لتملٌل تعرض الجلد و العٌون للمواد الخطرة عند سموط
أي مادة كٌمائٌة على الجسم او المالبس ٌجب ؼسل المكان الملوث جٌدا بكمٌة كبٌرة من
الماء لتملٌل االضرار
العدٌد من المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً المعامل سامة ٌمكن للسموم ان تدخل الجسم
بسهولة عبر ثالث طرق االستنشاق او االبتالع او االمتصاص
االستنشاق :استنشاق االبخرة ممنوع استنشاق أي ابخرة او ؼازات
االبتالع  :عدم تذوق طعم المواد الكٌمائٌة وٌجب استخدام الماصة عند تداول المحالٌل
وال ٌجب استخدام المصاة بالفم فهنان المضخات الٌدوٌة التً تستعمل معها  ،عدم
السماح لألطعمة والمشروبات فً المختبر وبعد العمل فً المختبر  ،من الضروري
ؼسل الٌدٌن جٌدا
االمتصاص عبر الجلد  :اذا انسكبت مواد كٌمائٌة على الجلد ٌجب ؼسلها على الفور
بالماء والصابون اٌضا اذا كان المصاب ٌرتدي خواتما او ساعة ٌجب التأكد من الؽسل
تحتها
 -4ضرورة لراءة المعلومات الخاصة باألمن و السالمة للمادة الكٌمائٌة و اخبار
مشرفً المختبر باي حادثة تحدث داخل المعمل مهما كانت بسٌطة فً حال كانت
المادة سامة ٌنمل المصاب الى المستشفى

ٌ -5جب لبس لفازات عند تداول المواد الكٌمائٌة بحٌث ال ٌمرر المادة المستعملة مع
العلم احٌانا ٌكون استعمال لفازات ؼٌر مناسبة اكثر ضررا من عدم استخدامها الن
هذه المفازات لد تسرب خاللها المواد الكٌمائٌة و بالتالً ٌكون زمن التالمس بالجلد
اطول مسببا ضررا اكبر
ٌ -6جب عدم استخدام الزجاجٌات المستخدمة فً العملٌات الكٌمائٌة فً أي نوع من
انواع حفظ االطعمة والمشروبات
ٌ -7منع استخدام الثالجات و االفران و ؼٌرها من االدوات بالمعمل لحفظ االطعمة
والمشروبات وال ٌجب استخدام مصادر المٌاه او المٌاه المنماة من االٌونات لؽرض
الشرب
 -8بعد استخدام زجاجٌات الكٌماوٌات ٌجب اعادتها الى مكانها مع احكام ؼلمها حتى
ٌتسنى للؽٌر استخدامها بأمان  ،ممنوع ارجاع المواد الكٌمائٌة المستعملة الى
مصدرها االول لمنع تلوثها و لذلن ٌجب استخدام الكمٌة المناسبة من المادة
 -9عند تخفٌؾ االحماض ٌجب اضافة الحمض الى الماء  ،فذلن سٌسمح هذا للحرارة
بالتبدد بسهولة اكبر
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فتح صنبور المٌاه لبرهة عند الماء االحماض المستعملة او نواتج التجارب فً

االحواض منعا لتأكل انابٌب الصرؾ
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التأكد من وجود طفاٌات الحرٌك بشكل دوري واستخدمها حسب الؽرض المعد

له مع االحتفاظ بأكٌاس رمل داخل المعامل للضرورة عند الحرائك
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التعرٌؾ بمولع المخارج(بما فً ذلن مخرج الطوارئ)

-13

االلمام جٌدا باإلرشادات الخاصة باإلسعافات االولٌة و معرفة اماكم حمٌبة

االسعافات االولٌة
-14

استخدام االعالمات و اإلشارات التوجٌهٌة االجبارٌة و التحذٌرٌة داخل المعمل

وفً المساحات الالزمة لالستدالل على المعلومات
تخزٌن المواد الكٌمائٌة
 -1ال بد من تخزٌن المواد الكٌمٌائٌة داخل دوالٌب
 -2تامٌن الرفوؾ على الجدار او االرضٌة
 -3التأكد من ان جمٌع ابواب منطاق التخزٌن لدٌها الفال

 -4الحفاظ على دوالٌب تخزٌن المواد الكٌمائٌة فً اماكن متاحة لجمٌع
الطالب
 -5تهوٌة مناطك التخزٌن بطرٌمة كافٌة
 -6تخزٌن و تنظٌم المواد الكٌمائٌة ابجدٌا ضمن مجموعة متوافمة
 -7فصل الكٌماوٌات و المذٌبات االحماض كال فً الخزانة مخصص لها
كذلن عند تخزٌن الكٌماوٌات فً مكان ٌجب مراعاة لتوافك و عدم التوافك
فٌما بٌنها
 -8تخزٌن النباتات الجافة فً العبوات المخصصة لها مع وضع بطالة
تعرٌؾ علٌها و تارٌخ تجمٌعها
 -9تخزٌن المستخلصات فً الثالجة الخاصة بها و فً درجات الحرارة
المناسبة لها بعٌدا عن الضوء و الرطوبة
ارشادات خاصة بمعمل االحياء الدقيقة
 -1اخد الحٌطة و الحذر التام فً مناولة عٌنات الدم و االنسجة و التعامل
معها كعٌنات مصابة بأمراض معدٌة خطٌرة
 -2المحافظة على نظافة المجهر االلكترونً و تعمٌمه باستمرار
 -3عدم اخد اطباق المزارع خارج المعمل
 -4التخلص من مزارع البكتٌرٌا على الفور فً حالة عدم الحاجة لها او
انتهاء العمل بها ٌتم التخلص من اطباق المزارع البكتٌرٌا والعٌنات
بطرٌمتٌن
 التعمٌم بالبخار
ٌ ستخدم االوتوكالؾ بالبخار من اجل تعطٌل الكائنات الحٌة الدلٌمة وتعمٌم
االجهزة الطبٌة و معالجة النفاٌات الطبٌة
 ترمٌد :الترمٌد هو عملٌة تحرق فٌها النفاٌات الطبٌة و تنتج ؼازات احتراق
وبماٌا ؼٌر لابلة لالحتراق (رماد)
 -5ؼسل الٌدٌن جٌدا بالماء و الصابون بعد انجاز أي اختبار ولبل مؽادرة
المعمل
 -6تعمٌم منضدة المعمل لبل وبعد االستعمال

كيفية تنظيف الزجاجيات :
ٌ -1جب تنظٌؾ جمٌع االوانً الزجاجٌة جٌدا لبل االستخدام
ٌ -2جب التعامل مع االوانً الزجاجٌة بعناٌة شدٌدة لتجنب الكسر
 -3ضرورة التخلص من االجزاء الزجاجٌة المكسورة فً اوعٌة خاصة بعٌدا عن
كٌس النفاٌات المعتاد
 -4تنظؾ الزجاجٌات المتسخة فً حوض خاص فً المختبر آو الدش الخاص
بتنظٌؾ الزجاجٌات فً المختبر
 -5استخدم مواد تنظٌؾ ممبولة بٌئٌا مثل الصابون و المنظفات االعتٌادٌة  ،استخدم
الماء الساخن اذا لزم االمر كما ٌمكن استخدام مسحوق تنظٌؾ خشن اذا لزم االمر
اٌضا البس المفازات الوالٌة المناسبة و استخدم الفراشً المناسبة لعملٌة التنظٌؾ و
الؽسٌل.
 -6عادة تكون المنطمة المحٌطة بحوض الؽسٌل ضٌمة و بالتالً تكدٌس الزجاجٌات
المتسخة او حتى النظٌفة لد ٌسبب فً كسرها كما ٌجب المالحظة من ان الماء
المعكر لد ٌخفى تحته الحواؾ و النتوءات الحادة لمطع الزجاجٌات المكسورة التً
كسرت اثناء الؽسٌل فلو كسرت أي زجاجة فً الحوش اعمل فورا على تفرٌػ
الحوض من الماء و ازالة الزجاج المكسور باستخدام لفازات مماومة للمطع مثل
لفازات كٌلفر او ما ٌشابهها  ،و للتملٌل من كسر الزجاجٌات ٌجب ان ٌكون لاع
الحوض الؽسٌل مؽطى بطبمة من البالستٌن او المطاط الطريء بحٌث ال تؽلك
مصرؾ الحوؾ
 -7ال تستخدم مواد تنظٌؾ لوٌة مثل حمض النٌترٌن و حمض الكرومٌن و حمض
الكبرٌتٌن او أي مواد مؤكسدة لوٌة اال اذا اوصى تحدٌدا باستخدامها وٌتم ذلن فمط
عند لبس جمٌع المالٌس الولائٌة فمد تم تسجٌل العدٌد من الحوادث المرتبطة
باستخدام مواد تنظٌؾ المؤكسدة الموٌة
 -8ال تستخدم مطلما المذٌبات المابلة لالشتعال لعملٌة التنظٌؾ ما لم ٌطلب منن ذلن

التوصيات

ٌ -1لزم عمل لائمة بالمواد الكٌماوٌة المستخدمة فً كل تجربة مع تمٌٌم الخطورة لكل
مادة والعالج المستخدم فً حاالت عرض المادة او تناولها
 -2اذا وجدت مادة مسرطنة من بٌن المواد المستخدمة فً التجربة ٌجب التنبٌه على
اتخاد االحتٌاطات الالزمة اثناء التعامل معها كما ٌجب اٌجاد بدٌل عنها و ان
ٌوضح اباب استخدامها للطالب
 -3عمل ملصمات مكبرة واضحة بإرشادات السالمة الواجب اتباعها من لبل الطالب
و الزامهم علال االطالع علٌها و المحاسبة فً حالة االهمال
 -4فً حالة حصول حادث و حرٌك فً نفس المعمل او المعامل المجاورة و التضى
االمر اٌماؾ جمٌع التجارب و اخالء المبنى اذا التضى االمر بهدوء دون اثارة
الذعر بٌن الموجودٌن
 -5استخدام وسائل إطفاء الحرٌك إلٌماؾ اللهب عن االستمرار
 -6لطع مصادر الحرارة والتٌار الكهربائً
 -7استخدام الرمل فً حالة انسكاب مادة على االرض ثم استخدام الماء اذا لم ٌكن ذو
مفعول عكسً
 -8المعٌد و المحاضر هما اخر من ٌخرج من المختبر للتأكد من خلو المعمل من
الطالب او ؼٌرهم و التبلٌػ عن الحوادث

 عال االشخاص الذٌن ٌتعاملون مع حٌوانات التجارب ان تكون لدٌهم الدراٌة
الكاملة بكٌفٌة اطعام  ،التعامل و اٌواء الحٌوانات
ٌ جب اتباع التعلٌمات فً كٌفٌة التعامل مع حٌوانات التجارب و فً حالة حدوث
أي طارئ الرجاء اعالم مسؤولً المعمل
 على الطالب ان ٌتعامل دائما برفك مع حٌوانات التجارب حتى ٌعتاد التعامل
الصحٌح معهم
 االمتناع عن اصدار أي ضجة لد تسبب االضطراب للحٌوانات والذي بدوره لد
ٌجعل الحٌوان ٌتصرؾ بعدوانٌة

ٌ جب ان تعاد حٌوانات التجارب إلى لفاصها فورا بعد االنتهاء من التجربة وعدم
تركها طلٌمة فً المعمل
ٌ جب اتباع الطرق الصحٌحة لحمن الحٌوانات و تجنب أي فعل لد ٌؤثر بالسلب
على سالمة الحٌوانات
 فً حالة حدوث أي إصابة للحٌوانات ضرورة ابالغ اخد اعضاء الطالم االكادٌمً
او الفنٌٌن من اجل المٌام باإلسعافات االولٌة الالزمة
ٌ جب ان تكون الحمن المستعملة مع الحٌوانات حمن جدٌدة معممة
ٌ جب التخلص من الحمن التً سبك وتم استخدامها فً اوعٌة خاصة
 تتمٌز االبر و الحمن المخصصة لالستعمال الواحد بانها معممة  ،سهلة االستخدام
و رخٌصة اذا لم تكن متوفرة ٌمكن استخدام االبر والحمن الزجاجٌة وتعمٌمها عند
 115درجة مئوٌة
 فً النهاٌة بعد االنتهاء من التجربة و اعادة الحٌوانات ال ماكنها المخصصة ،
الطالب علٌه ان ٌؽسل ٌدٌه جٌدا بالماء و الصابون

