
خطوات تتطلب مصاريف قليلة :
الصحة  تتعلق بشئون  أو سياسة مكتوبة  لديك خطة  – كن   1

والسالمة و البيئة .

– شكل جلنة ضمن القسم تعني بشئون الصحة و السالمة   2
هيئة  و  املدراء  و  املوظفني  تشمل  أعضاء  من  مكونة  البيئة  و 
لتناقش  دورية  بصورة  جتتمع  التي  و   ، الطالب  و  التدريس 

مواضيع تتعلق بالصحة و السالمة و البيئة .

3 – ضع خطة تدريبية تتعلق بشئون الصحة و السالمة والبيئة 
جلميع املوظفني و الطالب اجلدد.

4 - شجع الطالب و املوظفني باالهتامم بصحتهم وسالمتهم و 
صحة و سالمة اآلخرين.

 
– شارك كل طالب أو موظف يف أحد مواضيع السالمة و   5

عنينّ له مسؤوليًة حمددة .

املتعلق  أداءه  أو طالب حسب  لكل موظف  احلوافز  وفر   - 6
بالسالمة.

7 – ألزم مجيع املوظفني بقراءة أدلة السالمة املناسبة و كذلك ألزم 
الطالب بقراءة قواعد السالمة املخربية اخلاصة باملؤسسة التعليمية 
التابعني هلا. احصل عىل تواقيع منهم عىل أهنم قاموا بذلك و اهنم 
يدركون متاما ما قرأوه وموافقون عىل مجيع االجراءات و اخلطوات. 

احتفظ بتلك املستندات يف ملف خاص يف اإلدارة.

للمختربات  فجائية  تفتيشية  ميدانية  زيارات  باجراء  قم    -  8
اخلطرة  الظروف  تصحيح  و  تعيني  و  حالتها  عىل  للوقوف 
واملامرسات اخلاطئة . شارك الطالب و املوظفني يف اجراءات 

تفتيشية متثيلية ملنظمة الصحة و السالمة املهنية.

9 – اجعل من أن عملية تعلم كيف تكون آمنا يعترب جزًء ال يتجزأ 
عن العملية التعليمية و عن عملك و حياتك أيضا.

10 – حدد لقاءات جمدولة مع مجيع الطالب و العاملني ملناقشة 
نتائج التفتيشات و األمور املتعلقة بالسالمة املخربية.

اسأل   ، خطرة  كيميائية  مواد  مع  التعامل  تنوي  عندما   –  11
نقسك هذه األسئلة:

ما هي املخاطر؟     ما هي أسوأ االحتامالت التي قد حتدث؟
كيف يمكنني التعامل معها؟

الالزم  األدوات  و  األجهزة  و  الوقائية  االجراءات  هي  ما 
استخدامها للتقليل من التعرض للمواد الكيميائية ؟ 

12 – ألزم بأن يتم تدوين و تقييم مجيع احلوادث من قبل جلنة 
السالمة التابعة للقسم و أن يتم أيضا مناقشتها خالل اجتامعات 

القسم املتعلقة بالسالمة .

13 – ألزم بأن تكون هناك مناقشات ما قبل املحارضة العملية 
حول ما يتعلق بأمور األمن و السالمة .

رى التجربة بدون أي مراقبة إال إذا  14 – ال تسمح ابدا بأن جتجُ
كانت مأمونة اجلانب.

15 – يمنع العمل بصورة فردية يف املخترب ، أو العمل يف املخترب 
بدون معرفة مسبقة من اإلدارة.

16 – وسع برنامج السالمة اىل ما بعد املخترب ليشمل وسائل 
النقل و املنزل.

17 -  اسمح فقط بأقل كمية ممكنة من املواد القابلة لالشتعال 
بالتواجد يف املخترب.

18 – يمنع األكل و الرشب و التدخني يف املخترب.

املواد  حفظ  ثالجة  يف  الطعام  بتخزين  أبدا  تسمح  ال   –  19
الكيميائية .

التعامل  حول  تدريبات  بإجراء   قم  و   ، اخلطط  ضع   -  20
وانسكاب  التسمم  و  التفجريات  مثل  الطواريء  حاالت  مع 
والتلوثات  واجلروح  الكهربائية  الصدمات  و  الكيميائية  املواد 

الشخصية.

21 – حافظ عىل اجراء ترتيب و تنظيم يف مجيع مناطق العمل.

إدارة  أو  املدين  الدفاع  هواتف  ارقام  أكتب  أو  وضح   –  22
أو  نفسه  اهلاتف  عىل  اإلسعاف   و  الرشطة  قسم  و  املطايفء 

بالقرب منه.

خزن  و   ، منفصلة  بصورة  القواعد  و  احلموض  خزن   –  23
الوقود و املواد املؤكسدة بصورة منفصلة أيضا.

مواد  رشاء  لتجنب  الكيميائية  للمواد  جرد  باجراء  قم   –  24
كيميائية غري رضورية .

25 – استخدم الرموز التحذيرية لتحديد املخاطر .

للتجارب  خاصة  عمل  ممارسات  أو  اجراءات  ضع   –  26
الفردية مثل تلك التي جيب ان جترى يف خزانة طرد الغازات او 
التي ينشأ عنها خماطر خاصة. كلام امكن ذلك، أغلب التجارب 

اخلطرة جيب ان جترى يف خزانة طرد الغازات.
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27 – احجز مبلغا من ميزانية القسم لغايات السالمة.

التواجد يف  اثناء  للعينني  املناسبة  الوقاية  استخدام  ألزم   –  28
املخترب يف مجيع األوقات و يف املناطق التي يتم فيها نقل املواد 

الكيميائية.

النظارات  مثل  املناسبة  الشخصية  احلامية  وسائل  وفر   –  29
الواقية و واقيات الوجه و القفازات و معاطف املخترب واحلاجز 

الواقي .

السالمة  دشات  و  احلريق  طفايات  خمترب  كل  يف  وفر   –  30
األولية  اإلسعافات  صناديق  و  العينني  غسيل  ونافورات 
عىل  اعمل  و   ، الغازات  طرد  خزانات  و  احلريق  وبطانيات 

فحصها و التأكد من سالمتها كل شهر .

ن  وأمِّ التفريغ  مضخات  مجيع  عىل  أمان  صاممات  وفر   –  31
مجيع اسطوانات الغازات املضغوطة .

التعليامت  و  املناسبة  األولية  اإلسعافات  معدات  وفر   –  32
اخلاصة هبا لكيفة استخدامها بطريقة مناسبة .

الكيميائية  املواد  لتخزين  للحريق  مقاومة  – وفر خزانات   33
القابلة لإلشتعال .

بأمور  خمتصة  القسم  داخل  مكتبة  تواجد  عىل  احرص   –  34
السالمة . من الكتب املقرتحة :

● “Safety in School Science Labs”, Clair 
Wood, 1994, Kaufman & Associates, 101 Oak 
Street,Wellesley, MA 02482.

● "The Laboratory Safety Pocket Guide", 
1996, Genium Publisher, One Genium Plaza, 
Schnectady, NY. 
 
● "Safety in Academic Chemistry 
Laboratories", ACS, 1155 Sixteenth Street NW, 
Washington, DC 20036. 
 

● "Manual of Safety and Health Hazards in 
The School Science Laboratory", "Safety in the 
School Science Laboratory", "School Science 
Laboratories: A guide to Some Hazardous 
Substances" Council of State Science 
Supervisors (now available only from LSI.). 
 
● "Handbook of Laboratory Safety", 4th 
Edition, CRC Press, 2000 Corporate Boulevard 
NW, Boca Raton, FL 33431. 
 
● "Fire Protection Guide on Hazardous 
Materials", National Fire Protection 
Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 
02269. 
 
● "Prudent Practices in the Laboratory: 
Handling and Disposal of Hazardous 
Chemicals", 2nd Edition, 1995. 
 
● "Biosafety in the Laboratory", National 
Academy Press, 2101 Constitution Avenue, 
NW, Washington, DC 20418.

● “Learning By Accident”, Volumes 1 - 3 ,  
1997- 2000, The Laboratory Safety 
Institute, Natick, MA 01760.

مجيع تلك اإلصدارات متوفرة يف معهد السالمة املخربية .

ثالجات  داخل  من  الكهربائية  التوصيالت  مجيع  أزل   -  35
حفظ املواد الكيميائية ، و وفر األقفال املغناطيسية .

36 – قم بتأريض مجيع املقابس و قم برتكيب العوازل األرضية 
حيثام لزم األمر.

يظهر  الكيميائية  املواد  مجيع  عىل  ملصقات  بإلصاق  قم   –  37
التدبريات  و  خطورهتا  مدى  و  طبيعتها  و  املادة  اسم  عليها 
الوقائية الالزم اتباعها عند التعامل معها و كذلك اسم الشخص 

املخول باستخدامها .

38 – صمم برناجما لتصنيف و تأريخ املواد الكيميائية املخزنة 
مدة  أقىص  ختزينها  بعد  منها  التخلص  أو  استخدامها  إعادة  و 

ممكنة .

39 – صمم نظاما للتخلص من نفايات املواد الكيميائية بصورة 
مرشوعة و آمنة و مقبولة من الناحية البيئية .

املواد  لتخزين  التهوية  و جيد  فسيح   و  آمن  وفر مكان   –  40
الكيميائية . 

المبادىء التوجيهية للسالمة المخبرية
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