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مواد هً نؤكل وما نلبس وما واجسامنا والحٌاة الكون ان به الشك مما 

  اعداد وازدٌاد الكٌمٌابٌة المواد من هابلة كمٌات إنتاج فً التوسع وإن كٌمٌابٌة
 .العالم فً الصناعً التوسع عن ناتج هو سنوٌا   المركبات هذه

 ومنها المتعددة، المخاطر من ٌخلو ال وسط فً ٌجري المختبرات فً العمل أن 

 مناطق العملٌة،أوتعرض التجارب أو التحضٌرات عن ناتجة حرابق حدوث

 أو سامة ؼازات تسرب أو والسامة، الحارقة للكٌماوٌات والعٌن كلجلد بالجسم

 األخطار أو الملوثة، الزجاجٌات شظاٌا أو لبقاٌا التعرض أو مهٌجة،

 الوعً قلة أن .المخاطر من وؼٌرها نفسها المختبر ببٌبة الخاصة المٌكانٌكٌة

 التساهل المعاٌٌرأو لهذه االمتثال بكٌفٌة أو والسالمة للصحة معاٌٌر بوجود
 .المهنٌة واألمراض لإلصابات التعرض نسبة زٌادة إلى وأدى ٌإدي

 

 



 WHOالعالمٌة  الدولٌة  ومنظمة الصحة إحصابٌات المنظمات وبحسب  
   .عالمً نطاق على كٌمٌابٌة مادة ألؾ 100 حوالً ٌستخدم-1

   .جدٌدة كٌمٌابٌة مادة 1000 حوالً عام كل األسواق ٌدخل-2

 فً واالستخدام العام فً طن ملٌون /400/ حوالً الكٌماوٌات من العالمً اإلنتاج ٌبلػ-3

 . والزراعٌة والعلمٌةوالصناعٌة والخدمٌة الطبٌة المجاالت مختلؾ
 سرطانات من%10 حوالً سنوٌاَ،وٌعزى عامل ألؾ834 حوالً الخطرة المواد تقتل-5

 .العمل مكان فً الخطرة المواد إلى للتعرض الجلد
 وحوادث إصابات بسبب ملٌون 2.2 وفاة إلى الدولٌة العمل منظمات إحصابٌات أشارت وقد .

 حالة ملٌون 160و العمل، حوادث آثار من ٌعانون ملٌونا   270و المهنٌة، واألمراض العمل

 وتصل الصناعٌة، الدول فً القومً الناتج من %4 ٌعادل ما وهو المهنٌة، األمراض بسبب

  بنحو السنوٌة اإلجمالٌة النسبة وُتقدر فقط، العمل إصابات بسبب النامٌة الدول فً %10 إلى

 .إصابة ملٌون 270

 إلى ٌسعى التً الهامة األهداؾ أهم أحد المخاطر من وخال   آمن محٌط فً العمل :ٌعتبر ولذا

 تجهٌزات وتعتبر.الكٌمٌابٌة المختبرات داخل العمل عند الجامعة فً المسإولون تحقٌقها

 داخل األكادٌمً واالعتماد الجودة إدارة أولوٌات من واألمان السالمة ناحٌة من المختبرات

 وظروؾ بؤمان العمل الباحثٌن أو الفنٌٌن أو الطالب لجمٌع ٌتٌح الذي األمر الجامعة، كلٌات

 ..المختبري العمل جودة من عال   مستوى على تحافظ جٌدة عمل

 
. 



التعرض الصناعً لهذه الكٌماوٌات المتنوعة ٌمكن أن ٌإدي إلى بٌبات عمل إن 
 :التعامل مع المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة من ضارة بالصحة 

 

أن ٌكون لهذه المواد الكٌمٌابٌة تؤثٌرات كارثٌة مثل قابلٌة االشتعال ٌمكن 
 .واالنفجار وؼٌرها

 

 السالمةلذا من الضروري وجود أوراق بٌانات 
 Material Safety Data Sheets (MSDS)  

 

 ًتبٌن طبٌعة المادة المستخدمة ومواطن الخطورة فٌها وطرٌقة الت
 .االستعمال السلٌمة

 



 :السالمة و الصحة المهنٌةاهم هداؾ 
 
 .العاملٌن من اإلصابات الناجمة عن مخاطر العملحماٌة -1

 

على العنصر البشري و الممتلكات من الحوادث و الضٌاع و الحفاظ -2

 .التلؾ
 .كافة إرشادات و تعلٌمات السالمة و الصحة المهنٌة إتباع -3
 
 .بٌبة عمل آمنة خالٌة من المخاطرتوفٌر -4

 

العاملٌن فً بٌبات العمل المختلفة والحد من أمن واستقرار على الحفاظ -5
 .مؤمونةالتً تنتابهم عند العمل تحت ظروؾ ؼٌر والفزع نوبات القلق 

 

 



 

 :حاالت المواد الكٌمٌابٌة
منظفات  -دهانات  -قواعد -حوامض –محالٌل عضوٌة  :سابلة  -1

مبٌدات سابلة  وتدخل عن طرٌق امتصاص الجلد أو البلع  -سابلة 

 .الحقنأو 

 

أؼبرة المواد الكٌمٌابٌة كمساحٌق المبٌدات وؼبار : صلبة -2

 .الفمعن طرٌق األنؾ أو وتدخل العملٌات الصناعٌة 

 

المواد وتبخر األبخرة واألدخنة والؽازات المعدنٌة  :ؼازٌة  -3

الكٌماوٌة واحتراقها وتفاعلها سوء االستخدام أو التخزٌن أو 

 .األنؾعن طرٌق وتدخل النواتج عن العمل 
 



 :الكٌمٌابٌةالتعرض للمواد طرق 
 

:أن تدخل المواد الكٌمٌابٌة لجسم اإلنسان عن طرٌق أربعة طرق هًٌمكن   
Inhalation 1- االستنشاق: 

.و تشمل المواد المستنشقة الؽازات واألبخرة واألؼبرة واألدخنة  

Absorption 2- االمتصاص 

.والعٌنٌنخالل الجلد من   

.الحرارةعوامل تساعد على زٌادة االمتصاص مثل ارتفاع درجة وهناك   

 :Ingestion3- البلع 

:دخول المواد الكٌمٌابٌة بهذه الطرٌقة إلى الجهاز الهضمً نتٌجةو ٌجري    

.ؼٌاب النظافة العامة أو الشخصٌة -  

.ابتالع المواد المستنشقة -   

 

Accidental Injection الحقن الخاطا  -4 : 
.عن طرٌق اإلصابة بآلة حادة ملوثة بمادة كٌمٌابٌة خطرة   

 

 

 

 

 

 

 

  

. 



 تصنٌؾ المواد الكٌمٌابٌة
 :الخطورة الذاتٌة --1 

 .المواد القابلة لالشتعال -آ       

 .المواد القابلة لالنفجار -ب      

 وهً عبارة عن مواد ؼـنـٌـة باألوكسجٌن وشدٌدة التفاعل مع المواد األخرى : المواد المإكســدة -ج      

 .فوق الكلورات وفوق األكاسٌد)     

   وهً مواد قادرة على إحداث تخرٌب فً النسٌج الحً لدى مالمسته لها، وتكون درجة : المواد األكــالـة -د     

 (قواعدحوامض قوٌة او ) 12.5أو أكثر من 2من حموضتها  أقل 

. 

 :الخطورة الصحٌة -2  
 :تشٌر إلى اآلثار السمٌة والضارة بالصحة الفورٌة وهً         

األؼشٌة  .وهً تتمٌز بتؤثٌر موضعً تخرٌشً للعٌون والجلد والجهاز التنفسً: المهٌجةالمواد -أ        

 المخاطٌة

 .التنفسٌة العلوٌةللمجاري مهٌجة              وحمض الكلور                 الفلور واالمونٌا           

 .مهٌجة  للقصبات الهوابٌة              ؼازات الكلور والبروم وأكاسٌد الكبرٌت               

 .مهٌجة  لألسناخ الربوٌةالنتروجٌن                          الفوسجٌن وثانً أوكسٌد           

موضعٌة مختلفة  تؤثٌراتتحدث المواد الكٌمٌابٌة المهٌجة للجلد كالحموض والقلوٌات العضوٌة والمعدنٌة  -أ

 ,الشدة

وهً مواد تحدث لدى دخولها إلى العضوٌة تفاعال  تحسسٌا  ٌتجلى على شكل التهاب : المواد المحسسة -ب. 

 والنفتالٌن، الراتنجات، مركبات اإلٌتلٌن القطران                تنفسٌة مشاكل 
 

 

. 



كمخدرات  تإثر بعض المواد على الجهاز العصبً المركزي كمواد مثبطة أو مخدرة : المواد المثبطة -ج 

 .المذٌبات العضوٌة عموما  مركبات كٌمٌابٌة مخدرةطبٌة تعتبر 

 

 :الخانقةالمواد   -د
وهً لٌست سامة بحد ذاتها إال أن ارتفاع تركٌزها على حساب األوكسجٌن ٌإدي إلى : خانقة بسٌطةمواد  -

.عن المستوى الضروري لعملٌة التنفساألوكسجٌن  خفض نسبة    
 سٌانٌد الهٌدروجٌن   (CN-الخانقات الكٌمٌابٌة      

 وهً مواد ٌإدي التعرض لها إلى احتمال حدوث تؤثٌرات مسرطنة : (االشعاعٌة)المواد المسرطنة و -و

استخدام مواد مشعة اٌضا مسببات  ( البنزول، األسبست، األمٌنات العطرٌة)                                          

 .السرطانات

 

وهً مواد تهاجم األعضاء أو األجهزة الحٌوٌة بآلٌات سمٌة قد ال تكون : ذات السمٌة الجهازٌةالمواد -ح

 .األحٌانمفهومة فً بعض 
 .التولوٌدٌن                       ٌإثر فً الدم ،الرصاص، البنزول،                   

.العصبً والدماغالجهاز فً  ا لزببق ٌإثر                          ، المنؽنٌز، البنزول، الرصاص                    

.الجلد ٌإثر فً         ، النٌكل، الفٌنول                          الكروم                    

 .الكبد والكلىٌإثر فً                   كلور الكربون، الكادمٌوم       رابع                    

 

                                                          الجهاز العصبً تصٌب مواد ٌإدي التعرض لها إلى وهً  :النفسٌة المإثرة على الصحة المواد  -ط

 ، ثانً كبرٌت الكربون، الزببق

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



وهً مواد تإثر على الصبؽٌات وتحدث تؽٌرات جٌنٌة مإدٌة إلى : المواد المطفرة -ز

.أضرار وراثٌة  



 

 :الخطورة البٌبٌة -3

السابلة )وهً تشٌر إلى اآلثار التخرٌبٌة المباشرة أو المتؤخرة الناجمة عن مخلفات المواد  الكٌمٌابٌة           

 .على عناصر البٌبة العامة( والصلبة والؽازٌة

 .على الؽالؾ الجوي -الحٌوان هـ -الؽطاء النباتً   د-المٌاه   ج -التربة    ب -أ

 
 



                          المواد الخطرة الضارة بالصحه  العالمات التحذٌرٌة للمواد الخطرة                   

 سام جدا

 سام

 ضار

 قابلة لالشتعل

 شدٌدة االشتعال

 متفجرة



 قواعد السالمة فً تخزٌن المواد الكٌمٌابٌة

:ٌجب أن تتوافر فً أماكن التخزٌن المواصفات التالٌة -أ  

.أن تبنى من مواد مالبمة وفقا  للؽرض المعدة من أجله   -            

.أن تزود بنظام التهوٌة المالبم عند الضرورة   -            

.الشروط المناخٌة المالبمة   -            

إجراءات الوقاٌة المالبمة من الحرٌق وال سٌما لدى تخزٌن المواد القابلة    -          

.لالشتعال مع توافر أجهزة اإلنذار واإلطفاء المالبمة  

.ومنابع المٌاه الؽزٌرة المعدة لالستخدام فً ظروؾ التعرض الطارئالنظافة  -          

.فٌها مواد قابلة للتفاعل معهاأماكن تخزن  ٌجب عدم خزن المواد الكٌمٌابٌة فً  -ب  

 ج- ٌجب حفظ عبوات المواد الكٌمٌابٌة شدٌدة الخطورة خارج مجال التداول المعتاد.

.العبوات الملوثة بمواد خطرة وسامة بصورة فورٌة وموثوقةإتالؾ  -د  

:ٌجب أن تتوافر فً أوعٌة حفظ المواد الكٌمٌابٌة الشروط التالٌة -هـ  

 ؼٌر قابلة للكسر، ؼبر قابلة للتفاعل )أن تكون مصنوعة من مادة مالبمة -          -

 .أن تكون محكمة اإلؼالق لمنع تسرب المواد الكٌمٌابٌة   -          -

 .ترقٌم وتصنٌؾ وتعرٌؾ كل عبوة مخزنة بصورة دابمة ومفهومة   -          -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قواعد السالمة فً تداول المواد الكٌمٌابٌة

 .ٌجب اإلطالع على التعلٌمات المحددة فً بطاقة التعرٌؾ الخاصة بالمادة المتداولة -أ

 .ٌجب ارتداء مالبس الوقاٌة الشخصٌة المالبمة -ب

 ٌجب التحقق من سالمة العبوات وسالمة وسابل النقل الٌدوٌة -ج

 .ٌجب استخدام وسابل مناسبة لدى نقل محتوٌات العبوات الكبٌرة   -د

لدى نقل مواد كٌمٌابٌة سابلة خطرة بشكل ٌدوي، ٌجب الحد من الكمٌة المنقولة قدر  -هـ

 .اإلمكان

 :ٌجب أن ٌتوافر لدى عمال التداول المعرفة باألمور التالٌة -و

 .مدلوالت بطاقة التعرٌؾ        -          

 .مخاطر المواد وإجراءات السالمة        -          

 .قواعد وإجراءات اإلسعاؾ األولً        -          

 

 
 

 

 

 



 رموز عالمات الخطر والسالمة
 Risks: (R)رموز الخطر 

 :وهً عبارة عن رموز تشٌر إلى  أخطار المادة الكٌمٌابٌة ومستوٌاتها على الشكل التالً

R1 منفجرة بالحالة الجاؾ 

R10 قابلة لإلشتعال 

R36 ٌسبب تهٌجا  للعٌون 

R204  المسرطنةثبت بشكل مإكد تؤثٌراتها 

 

 :وهناك أخطار مركبة للمادة الكٌمٌابٌة نشٌر إلٌها برقمٌن أو أكثر بٌنهم خط مابل

 

R20/21  الجلدٌسبب ضررا  عند االستنشاق أو عن طرٌق. 

R36/38  والجلدمهٌج للعٌون. 

 .R39/26/28  استنشق أو إذا ؼٌرعكوسة حدوث تؤثٌرات شدٌدة خطر )السمٌةشدٌد

 (.ابتالعه

 
 

 

 

 

 

 



 Safety : (S(رموز السالمة

 
 :هً عبارة عن رموز تشٌر إلى  نوع وشكل تحذٌرات ومتطلبات السالمة على الشكل التالً

  S1 تحفظ مؽلقة 

S12   تحفظ العبوة مؽلقةال 

  S36 قم بارتداء أدوات وقاٌة مناسبة 

S62   ابتالعها ال تقم بإجراءات الحث على التقٌإ، واحصل على تعلٌمات المنتج عند

 .الخاصة بتداولها والتخلص من مخلفاتها

 

وهناك تحذٌرات السالمة لألخطار المركبة للمادة الكٌمٌابٌة نشٌر إلٌها بؤرقام متعددة بٌنهم 
 :خط مابل
S1/2 تحفظ مؽلقة وبعٌدة عن متناول األطفال 

S24/25 احذر مالمستها للعٌون والجلد 

S36/37/39 قم بارتداء مالبس وقاٌة مناسبة وقفازات وواقٌات للوجه والعٌون. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطاقات التعرٌؾ  (ماهً وثٌقة بٌانات السالمة للمواد(:  
عنىنت وتعرٌف  تعطً الصقت تىضع على كل عبىة تحتىي مادة كٍمٍائٍت 

:معلىماث سرٌعت وسهلت الفهم تحدد  

اسن الوادة الكُوُائُت التجارٌ   -1  
وصف أو تركُب الوادة الكُوُائُت   -2  
اسن صانع الوادة وعنىانه -3  
رهىز الخطىرة للوادة   -4  
(حرَق –صحُت  –ذاتُت )هستىي خطىرة الوادة    -5  
6-  R  الخطىرةرهىز عباراث أرقام 
 Sرهىز عباراث السالهت أرقام  -7

علً أى َكىى كل شٍء هىضح بالتفصُل فٍ نشرة بُاناث السالهت  
(الوهنُت  SMDS)   SAFETY MATERIAL DATA SHEET 

: 



:ماهً وثٌقة بٌانات السالمة للمواد  
SAFETY MATERIAL DATA SHEET 

((((SMDS 
العمل كٌفٌة و( الصحة ، والحرابق ، والتفاعالت والبٌبة)هً وثٌقة تتضمن معلومات عن المخاطر المحتملة 

هذه الصحٌفة تعتبر نقطة انطالق مهمه تبنى على اساسها كامل . المعدٌةوالمواد بامان مع المنتجات الكٌماوٌة 

تتضمن الصحٌفة اٌضا معلومات عن استعمال وتخزٌن ومناوله المادة واجراءات . برامج الصحة والسالمة

 ..الطوارئ لجمٌع المخاطر 

 :فبات اساسٌة من المعلومات موجوده فً هذه الوثٌقة ( 9)وهناك تقرٌبا

، والشركة المصنعه والموردٌن ( االسم)المنتج المعرؾ : أوالمادة المعدٌة  -معلومات عن المنتج الكٌمٌابً. 1

 االسماء والعناوٌن وأرقام الهاتؾ فً حاالت الطوارئ
 .أو خطر المادة المعدٌة على الصحة –المكونات الخطره . 2

 .أو انتشارهاالعدوى -الفٌزٌاءٌهالمواصفات . 3

 .أو مدى قابلٌة الماده المعدٌة للبقاء -مخاطر الحرٌق أو االنفجار. 4
 .المعدٌةأو الناحٌة الطبٌة للماده  –بٌانات التفاعالت . 5

 .أو المخاطر فً المختبر –خصابص سمٌة . 6

 تدابٌر وقابة. 7
 او معلومات عن التعامل مع الماده المعدٌة –وسابل اسعافات اولٌة . 8

 او معلومات عامة عن الماده المعدٌة –معلومات عن كٌفٌة اعداد الماده . 9

 

 

 

 
 



 

What information is on the MSDS? 
SAFETY MATERIAL DATA SHEET 

 

1. Product Information or INFECTIOUS AGENT: product identifier (name), 
manufacturer and suppliers names, addresses, and emergency phone 
numbers 
2. Hazardous Ingredients or HEALTH HAZARD. 
3. Physical Data, or DISSEMINATION 
4. Fire or Explosion Hazard Data or VIABILITY 
5. Reactivity Data or MEDICAL: information on the chemical instability of 
a product and the substances it may react with 
6. Toxicological Properties or LABORATORY HAZARDS: health effects 
7. Preventive Measures or RECOMMENDED PRECAUTIONS 
8. First Aid Measures or HANDLING INFORMATION 
9. Preparation Information or MISCELLANEOUS INFORMATION: who is 
responsible for preparation and date of preparation of MSDS 
 
 
 
 







  : 

 

 االولٌةالصحٌة واالسعافات الطوارئ 

  

First Aid  

 



 

 الجلدالكٌمٌابٌة على المواد  

 الماء والصابون ولفترة أو غسل مساحة التعرض على الفور بالماء البارد

 عشرون دقٌقة 

 المالبس الملوثة بالمادة الكٌمٌائٌة إزالة. 

 الرذاذ بالعٌون. 

 العٌن وعلى الفور بسٌل هادئ من الماء البارد ولفترة عشرون دقٌقة إغراق

 .الطبابة إلى العٌن مفتوحة ثم مرافقة الشخص إبقاء وٌكون من الضروري 

 شظٌة الزجاج فً العٌن 

 الجفن مفتوح والى الطبابة على وال تدع ضع قطعة الشاش على العٌن برفق
 الفور



 تؽسل بالماء والصابون الزالة المواد الكٌمٌابٌة ثم تؽطٌتها : البسٌطة الجروح

 .اإلسعافات األولٌة بلفافة 

 تؽسل بالماء البارد وتؽطى بالشاش والى الطبابة واستدعاء : الجروح البلٌؽة

األمروإذا كان هناك احتمال بقاء شً من الزجاج داخل اإلسعاؾ إذا تطلب 

الجرح اؼسل الجرح بالماء البارد وجعل ؼطاء شاش خفٌؾ علٌة ثم إلى 

 الطبابة

 المواد الكٌمٌابٌة ابتالع 

 ًالطبابة إلى الحلٌب لٌشرب ورافقه أو المصاب كمٌة كبٌرة من الماء أعط

 عند الحاجة اإلسعاؾ واستدعاء 

 



  لحروقا

 

ضع الشاش المغمور فً ماء الثلج أو الماء الجاري البارد على مساحة 

الحرق وأبدلها بالسرعة الممكنة بلباده مملوءة بالماء والثلج وإبدالها 

كلما ٌذوب الثلج وإذا كانت الحروق بالغة رافق الشخص إلى الطبابة  
 واطلب اإلسعاف

 

 

 الصدمة أو اإلؼماء 

المالبس وتغطٌة  شداداتواحلل األرض اجعل الشخص مضطجعا على 

فإذا استمرت العالمات رافقه .   الٌهالشخص بغطاء مناسب وتحدث 

 الطبابة إلى 

 



 إسعافها طرٌقتو اإلصابت نىع
 

انًركسة باألحًاض انبشرة إصاباث*  
 انغسٍم بانًاء ثى بًحهٌل بٍكربٌناث انصٌدٌٌو

 

انًركسة بانمهٌٌاث انبشرة إصاباث**  

  بنسبت انًخفف انخهٍك بحًط ثى بانًاء انغسٍم 1% 

 

 انعٍن إنى ًًصٌنو لهٌي أً حًط تناثر***

  ين يخفف حًاو نيا ٌعًم ثى األلم عهى ساعت ربع نًذة بانًاء انعٍن تغسم

 .انبٌرٌك يطاح%1

 

انبرًو بسائم انبشرة إصابت****  

 تغطى انبشرة بانجهٍسرٌن يع دنكيا جٍذا ً ثى تجفٍفيا ًدىانيا بًرىى

 

اننازفت انجرًح*****  

 تطير بانكحٌل أً بًحهٌل انٌٍد ثى ٌٌلف اننسٌف بًحهٌل كهٌرٌذ انحذٌذ انثالثً ًٌربظ.

 

 



 انسايت انغازاث إستنشاق
 .إصطناعً تنفس نو ًٌعًم انطهك انيٌاء إنى انغاز يصذر عن انًصاب إبعاد

 

 .يعذنٍت أً زجاجٍت ساخنت ألجساو انبشرة ياليست

 شاش رباط أً فازنٍن بشاش انًصاب انجسء نف

 

 .لهٌٌت يادة إبتالع

 فٌرا ً يضٍتاح يادة إعطاؤة ثى بسرعت انفى نغسٍم يٍاه انًصاب إعطاء

 انًخفف انخهٍك يطاح يثم

 

 .يضٍتاح يادة إبتالع

 فٌرا ً لهٌٌت يادة إعطاؤة ثى بسرعت انفى نغسٍم يٍاه انًصاب إعطاء

 انصٌدٌٌو بٍكربٌناث يثم



  : االولٌة االسعافات مهمة عبارات

 
 . السرٌع الفعل رد الى والحاجة التعرض حصول حالة فً تفعل ماذا حول التعلٌمات تتضمن

 ..بسٌط باطار تكون التعلٌمات وصٌاؼة
 

 تحت تضمن سوؾ فانها خاصة معالجات او السموم مضادات الى الحاجة كانت واذا 
 NOTES للمعالج مالحظات او  (ANTIDOTE)السموم مضادات هو فرعً عنوان
TO Physicians  . 

 

 

 

 : ٌلً كما االولٌة االسعافات عبارات على واالمثلة
If I held, remove to the fresh air .  

 . الطلق الهواء الى انتقل استنشقت اذا



If not breathing ,give artificial respiration .If 
breathing is difficult, give oxygen . 

واذا كانت هناك . كان التنفس متوقؾ اعمل على التنفس االصطناعً  اذا
 .صعوبة الجراء عملٌة التنفس علٌك باالوكسجٌن

 
Get medical attention immediately with water for at 
least 15 minutes . 

 . دقٌقة 15فً حالة التماس مع العٌن اؼسلها بالماء فورا ولفترة 



 الكٌمٌابٌةشروط وتوصٌات  السالمة  من مخاطر المواد:: 

1- الكٌمٌابٌةاالحتٌاطات الكفٌلة بحماٌة العمال المعرضٌن لخطر التعرض للمواد توفٌر. 

2-  الكٌمٌابٌةالفص الطبً الدوري على العمال المعرضٌن للمخاطر أجراء. 

3-  الضارةٌجب توفٌر الوسابل الفنٌة الفعالة للوقاٌة من المواد الكٌمٌابٌة. 

4- استخدام التهوٌة سواء كانت تهوٌة عـامة أو تهوٌة موضعٌة بجوار مكان تصاعد الؽازات واألبخرة أو

او الحرص على اجراء التجارب فً .ؼازات التجربه(.ساحب وطارد)فٌوم هوت بالمختبر توفٌر ضرورة 

 .مكان سحب الؽازات

5-  ٌجب توفٌر مهمات الوقاٌة الشخصٌة للعاملٌن والتً تتناسب مع طبٌعة العمل الذي ٌقوموا به وان

الطلبة والباحثبن بااللتزام بها ونظارات وحث الصداري والكفوؾ . تكون مطابقة للمواصفات الفنٌة لذلك

 .على العملً للطلبهواجراء تفتٌشات دورٌه 

6- توفٌر المٌاه الكافٌة لالؼتسال أو االستحمام للعمال العاملٌن بالمخزن الكٌمٌاوي واستخدام ٌجب

 .المعقمات والصابون فً المختبرات العادٌه

7-  بمالبس العمل أو العكس حسب طبٌعة العمل على أن تكون هذه واحذٌة العاملٌن مالبس استبدال ٌجب

 .التعرضاألماكن بعٌدة عن أماكن 

 

 

 

 

وتشكٌل فرق اسعافات اولٌه فً الكلٌهتدرٌب -8  



 ( .التعرض) العمل منع تناول الطعام والتدخٌن فً أماكن ٌجب -9

اتباع تعلٌمات استالم وتسلم المواد الكٌمٌابٌة بإثباتها فً السجالت المعدة لذلك -10

 .واجراء جرودات دورٌة,لمكافحة الفقد والضٌاع أمر فً ؼاٌة األهمٌة 

توفٌر صٌدلٌة .وسابل المكافحة األولٌة للحرٌق والتدرب على كٌفٌة استعمالها توفٌر -11

 .تحو شاش ومعقم ومقص على االقلحتى لو بسٌطه فً المختبر 

المستخدمة فى التجارب بالمختبرات للمواد ٌجب معرفة الخواص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة -12

 :مثال

ٌجب حفظ  -تخزٌن النترات فى مكان جاؾ مستقل بعٌدا  عن المواد العضوٌة او المواد القابلة لالشتعال ٌجب -  

البوتاسٌوم والصودٌوم ومسحوق األمونٌوم داخل أوعٌة محكمة الؽلق ال تسمح بنفاذ الماء الى داخلها نظرا  

ٌجب حفظ --لالشتعالالنها تتفاعل مع الماء وٌصحب ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة او تصدر ؼازات قابلة 

درجة مبوٌة وٌحذر إشعال النار أو  24األكسٌد فوق العضوٌة بمكان مظلم فى درجة حرارة ال تزٌد عن 

 .التدخٌن بالمكان

التركٌز وبشكل دقٌق على متابعة المواد الكٌمٌاوٌة والباٌلوجٌة الخطرة والمشعه وجرد -14

وعدم اقحام مسإإل اللجنه بجرودات  .دورٌا حتى لو استلم الباحث منها كمٌات ب ملؽرام

 .روتٌنٌه لكل المواد

ختصاصً كٌمٌاء  ان ٌكون المسإإل عن اللجنة والسالمه الكٌمٌاوٌه شخص اٌجب -13

 ..الكٌمٌاوٌه ومشترك بدورات اهذا الؽرضلدورات السالمه والمخازن خاضع وٌخضع  



على المكلفٌن بادارة المخازن الكٌمٌاوٌه االطالع على دلٌل التاكٌد -14
 .دوربةالسالمة المهنٌة وباصدارات 






