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تقديم
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة و ال�سالم على �أ�شرف الأنبياء و المر�سلين،
نبينا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين .وبعد:
يطيب للجنة الأجهزة والمعامل بكلية العلوم جامعة الملك �سعود �أن تقدم دليل
ال�سالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم ،كجزء من اهتمام الكلية ب�سالمة
من�سوبيها وتهيئة المناخ المنا�سب والآمن الذي ي�ساعد الطالب على تلقي
العلم.
ت�شتمل كلية العلوم على العديد من المختبرات والمعامل التي يتلقى فيها
طالبها العلوم المتنوعة .ونظر ًا الحتواء هذه المختبرات على العديد من
الأجهزة والمواد الكيميائية التي ينطوي على �سوء ا�ستخدامها خطورة �شديدة
و�إ�صابات م�ضرة بالفرد والمن�شئة .ومن المخاطر التي يمكن �أن نتعر�ض لها
بالمعامل مخاطر كهربائية وميكانيكية ومخاطر من الزجاج والكائنات الحية
ولعل �أ�شدها خطورة هي تلك الناتجة من التعر�ض للمواد الكيميائية ال�سامة
و�أبخرتها المت�صاعدة من التجارب التي يقوم بها الطالب.
وقد تم بحمد اهلل �إعداد هذا الكتيب بهدف تعريف من�سوبي الكلية بالأخطار
التي قد يتعر�ضون لها وكيفية تجنبها وكذلك يحوي على تعريف بالمخاطر

المحتملة بكل ق�سم من �أق�سام الكلية ب�شكل مف�صل  .وقد �ساهم في �إعداد هذا الدليل نخبة من
الأ�ساتذة بالكلية قاموا بمراجعة قواعد ال�سالمة بالمختبرات والمعامل ح�سب ما هو موجود
على �أر�ض الواقع بمعامل الكلية.
وفي الختام تقدم اللجنة ال�شكر لكل من �ساهم في �إخراج هذا الدليل الإر�شادي التوعوي
وتخ�ص  بال�شكر �سعادة الأ�ستاذ الدكتور /عو�ض بن متيريك الجهني على دعمه الم�ستمر
وجهوده الدائمة في تطوير الكلية ،وكذلك تقدم اللجنة �شكرها ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور/
محمود بن �أحمد من�شي مقرر اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي على تعاونه المثمر
مع اللجنة �سائلين اهلل عز وجل �أن يكون في هذا الكتيب فائدة للجميع ،واهلل الموفق  والهادي
�إلى �سواء ال�سبيل.
لجنة الأجهزة والمعامل
كلية العلوم
جامعة الملك �سعود
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أعضاء لجنة األجهزة بكلية العلوم
الوظيفة
مقرر ًا

اال�سم

الق�سم

�أ.د /حمود بن فار�س البلوي

وكيل الكلية لل�شئون الإدارية واملالية

�أ.د /فهد بن حممد احلميد

ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

�أ.د /في�صل بن حممد ابو طربو�ش

  ق�سم علم احليوان

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

د /مازن زين الدين

ق�سم الإح�صاء وبحوث العمليات

د /عادل جمذوب ح�سيب.

ق�سم الفيزياء

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

د /عي�سى بن عبد اهلل ال�سعيد.

ق�سم الريا�ضيات

�أ.د /ه�شام حممد العربي

ق�سم اجليولوجيا

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

د /تركي بن حممد الرتكي

ق�سم الكيمياء

د /عبد الرحمن بن حممد ال�سنيدي

ق�سم الكيمياء احليوية

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

د /عبد احلكيم بن عبد املح�سن البابطني

رئي�س وحدة اجلودة

ع�ضو ًا
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خطط الطوارئ واإلخالء
أو ًال :خطة الطوارئ
تعني خطة الطوارئ مجموعة من التدابير والإجراءات ا�ستعداد ًا لمواجهة
المخاطر الكيميائية المحتملة بالمختبرات الكيميائية والمن�ش�آت ،وو�ضع
الترتيبات الالزمة لمواجهة ما قد ينجم عنها من �آثار ،والعمل على تهيئة
كافة الإمكانات ،وتن�سيق خدمات الجهات المعنية والم�سئولة ،وتوفير كافة
الم�ستلزمات ال�ضرورية لتنفيذ هذه الخطة ،متى ما دعت الحاجة �إلى تنفيذها.
تت�ضمن الخطة كذلك كيفية �إخالء تلك المختبرات والمباني من �شاغليها في
الحاالت الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتامين �سالمتهم وكفالة
الطم�أنينة واال�ستقرار والأمن لهم .وجدير بالذكر �أن العبء الأكبر في هذه
الخطة يقع على عاتق وحدة �أو �إدارة الأمن وال�سالمة الخا�صة بالمن�ش�أة .للتقليل
من حجم الخ�سائر ،ف�إن على كل �إدارة من�ش�أة �إعداد خطة تف�صيلية مدرو�سة
وقابلة للتنفيذ عند حدوث �أي طارئ .ت�ستدعي خطة الطوارئ ت�شكيل وتدريب
فرق لإدارة الأزمات والحاالت الطارئة بكل من�ش�أة وتحديد المهام المنوطة بكل
فريق لتكون بمثابة �إطار عمل لتنفيذ الخطط الخا�صة بالحماية من الحوادث
ومكافحة الحرائق والإ�سعافات الأولية ،ودليل مر�شد في �سبيل حماية الأفراد
بالتن�سيق مع �إدارات الدفاع المدني والأمن.

ثاني ًا :خطة اإلخالء
يعني الإخالء نقل الأ�شخا�ص من الأماكن المعر�ضة �أو التي تعر�ضت لأخطار �أو كوارث �أو طوارئ �إلى
�أماكن �آمنة .تهدف خطة الإخالء �إلى حماية الأرواح والممتلكات ،والتنظيم الجماعي للت�صرف الأمثل وقت
الإخالء ،وتنمية روح التعاون بين �أفراد المن�ش�أة.
من الأمور الواجب مراعاتها عند �إعداد خطة الإخالء:
ت�أمين و�سائل ال�سالمة مع تحديد مخارج الطوارئ والطرق الم�ؤدية �إليها ح�سب مواقع المرافق بالمن�ش�أة.
�ضرورة و�ضع لوحات و�أ�سهم �إر�شادية لمخارج الطوارئ بكل مرفق من مرافق المن�ش�أة وداخل الممرات.
عدم ا�ستخدام الم�صاعد وقت الإخالء ،وبخا�صة عند حوادث الحريق.
تحديد نقاط التجمع مع االتفاق على كلمة �سر متعارف عليها بين �أع�ضاء فريق الإخالء والطوارئ.
التدريب الدوري لخطة الإخالء ي�ساهم �إلى حد كبير في التطبيق والتنفيذ العملي لهذه الخطة ،والك�شف
عن �سلبيات الخطة ،ومحاولة تفاديها في التدريبات الالحقة� .إن التهي�ؤ النف�سي والذهني والج�سدي
للتعامل مع حدث الإخالء ي�ساهم بدرجة كبيرة في ت�سهيل مهمة رجال الدفاع المدني والأمن وال�سالمة
عند تنفيذ عملية الإخالء .وبالرغم من �أهمية عامل ال�سرعة في عمليات الإخالء �إال �أنها لي�ست الهدف
الرئي�س ،بل هي ت�أتي دائم ًا بعد ال�سالمة من حيث الأهمية.
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أرقام تهمك
المملكة العربية ال�سعودية
جامعة الملك �سعود
الإدارة العامة لل�سالمة والأمن الجامعي
�ص  .ب    2454  :
الرمز البريدي :  الريا�ض11451  
الموقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع   :الإدارة العامة مبنى  ) 19 ( الدور الأر�ضي
البريد االلكتروني secure@ksu.edu.sa  :
رقم الهاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف 4677837  :
رقم الفاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س 4684684  :

االتصال باإلدارة خالل الساعة للطوارئ
للطوارئ  داخل المدينة الجامعية:
غرفـ ـ ـ ــة عمليات الجامـ ـ ـ ــعة:
غرفـ ـ ـ ــة عمليات الجامـ ـ ـ ــعة:
الدفاع المدني :داخل المدينة الجامعية:
خارج الجامعة:
�إ�س ــعاف م�ست�شفى المـلك خالـ ــد:
المدير المناوب:

950
4677866
4676298
955
998
4671699
4673128
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إرشادات عامة للسالمة
في المختبرات والمعامل
 .1انتبه للمل�صقات التحذيرية الموجودة على عبوات المواد الكيميائية والأواني
الزجاجية لغر�ض التنبيه على خطورة محتواها ،واالحتياطات الالزم �إتباعها
عند ا�ستخدامها.
 .2ال  تحاول نقل المواد الكيميائية خارج المختبر ،و�إن ا�ضطررت �إلى ذلك
فا�ستخدم كلتا يديك لحمل العبوة  ،وال ت�سندها ب�صدرك ،وال تحمل �أكثر من
عبوة في �آن واحد.
 .3اغ�سل يديك جيدا بالماء الجاري بعد االنتهاء من العمل المخبري ،فهذا يقلل
من خطر الت�سمم بالمواد الكيميائية ال�سامة .
ّ .4
ح�ضر كميات قليلة من الغـازات وخا�صة الكلـور والـبروم لال�ستخدام الآني
فقط على �أن يتم ذلك في خزانة طرد الغازات� ،أو في مكان جيد التهوية مع
وجوب ا�ستخدام كمامة واقية.
 .5احذر عند قيامك بت�شكيل الزجاج ،وط ّبق احتياطات ال�سالمة العامة في
ذلك.

 .6ال تحاول �شم المواد الكيميائية ب�شكل مبا�شر لأن بع�ضها خطر جد ًا وعالي ال�سمية.
 .7ال تتذوق �أي مادة كيميائية مهما كانت الأ�سباب.
� .8إذا الحظت �أن الإ�شارة التحذيرية المو�ضوعة على عبوة المادة الكيميائية تدل على �أنها
مادة قابلة لال�شتعال ،فابتعد عن الت�سخين على اللهب المبا�شر ،و�أبعد م�صدر اللهب قدر
الإمكان عن مكان عملك.
 .9ال تتهاون في لب�س معاطف المختبر والكمامات والنظارات الواقية والقفازات عند التعامل
مع المواد الكيميائية حفاظا على �سالمتك.
 .10احذر عند التعامل مع الزئبق ،و�إذا ان�سكب على الأر�ض بكمية كبيرة ،فال تجمعها بيديك،
و�أما �إذا كانت الكمية قليلة فيمكنك التخل�ص منها بر�ش كمية من الكبريت عليها .
 .11عند ت�سخين المحاليل ،حاول �أن تكون الحرارة موزعة بانتظام ،وا�ستخدم �شبكة الت�سخين
الخا�صة بذلك� ،أو ح ّرك �أنبوبة االختبار ب�شكل م�ستمر على اللهب ،و�أبعد الفوهة عن وجهك
�أو وجه زميلك.
 .12ال ت�ستعمل زجاجة خزن المحاليل مبا�شرة في العمل المخبري اليومي ،وخذ منها ما
تحتاج �إليه و�ضعه في ك�أ�س منع ًا لتل ّوث المادة الكيميائية ،وال تُرجع المادة المتبقية �إلى عبوة
التخزين.
� .13أغلق عبوة تخزين المادة الكيميائية بغطائها الخا�ص مبا�شر ًة بعد �أخذ الكمية المنا�سبة
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منها منع ًا لخلط الأغطية بع�ضها ببع�ض مما ي�ؤدي �إلى تلوث المواد الكيميائية ،وبالتالي ف�شل
بع�ض التجارب.
الما�صة،
 .14ال ت�ستخدم طريقة ال�سحب بالفم عند �أخذ كميات من المواد الكيميائية بوا�سطة ّ
الما�صة المطاطية المخ�ص�صة لذلك ل�ضمان �سالمتك.
وا�ستخدم عو�ض ًا عن ذلك ّ
 .15تج ّنب تناول الأطعمة �أو تخزينها في المختبر ،وال ت�شرب من الماء المخ�ص�ص للمختبر.
وخا�صة قرب المواد الكيميائية ،فبع�ضها ذات
ُ .16يمنع التدخين داخل المختبر منع ًا بات ًا
ّ
�أبخرة �سريعة اال�شتعال.
 .17الم�شي بهدوء داخل المختبر ،وعدم االندفاع في الم�شي� ،أو التحرك المفاجئ ،وترك اللهو
والمزاح وال�شجار داخل المختبر.
 .18عدم �س ّد الطرقات والممرات بالأجهزة والأدوات ،خا�ص ًة منافذ خروج الطوارئ التي يجب
�أن يكون الو�صول �إليها �سه ًال و�سريع ًا.
 .19يجب و�ضع اللوحات والإعالنات الإر�شادية داخل المختبر ،وقم بتطبيقها.
ُ .20ين�صح الطالب ب�إتباع النظام والترتيب عند دخول المختبر.
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مستلزمات السالمة الشخصية

م�ستلزمات الوقاية ال�شخ�صية ال تمنع وقوع الحوادث ،ولكنها قد تمنع �أو تقلل
من ال�ضرر والأذى الناجم عنها ،مما يعني �ضرورة �أن يتم اختيار معدات الوقاية
ال�شخ�صية بحيث تكون مطابقة للموا�صفات العالمية حتى تقلل من الأخطار التي
ت�ستخدم من �أجلها لأقل حد ممكن؛ � ّأي �أنها يجب �أن تكون ف ّعالة في الوقاية من
المخاطر التي يتعر�ض لها متداولو المواد الكيميائية.
�إن النظارات الواقية ،والحجاب ال�شفاف الواقي للوجه والر�أ�س ،وكمامات
التنف�س ،وقفازات اليدين والرجلين ،والقبعة الواقية (الخوذة) ،والمعطف؛
كلها من م�ستلزمات ال�سالمة ال�شخ�صية .وت�صرف جميع �أنواع هذه الأدوات
للعاملين؛ كل على ح�سب طبيعة عمله كالمعيدين والمح�ضرين (في المعامل
التعليمية) والباحثين وم�ساعديهم والفنيين ،ويتم متابعة ذلك من قبل ق�سم
ال�سالمة (�أو �إدارة ال�سالمة)  .ونوردها بالتف�صيل فيما يلي:
األدوات الواقية للوجه والعينين:
 .1النظارات العادية الواقية للعين المعروفة :هي �سهلة اللب�س  واال�ستعمال،
ويجب �أن تلب�س في المختبرات التعليمية ومعامل الأبحاث عند �إجراء التجارب
البحثية (ولي�س  بال�ضرورة �أثناء الأعمال الكتابية) ،وكل ذلك وفق الأنظمة
ال�سائدة والتعليمات المتبعة.

 .2الحجاب الواقي للوجه :يلب�س عند التعامل مع المذيبات والأحما�ض حيث �أنه يعطي حماية �أعلى (ب�إذن
اهلل) من  النظارات العادية وذلك في حالة ت�ساقط رذاذ ال�سوائل (ل ّأي �سبب من الأ�سباب) من جهة �أعلى
الر�أ�س على الوجه والعينين.
 .3النظارات المظللة :ت�ستعمل في حالة التعر�ض لم�صادر ال�ضوء المكثف كتلك الناتجة عن �شعلة لحام
الأك�سجين (في الور�ش الميكانيكية)� ،أو لحام الزجاج (في ور�شة الزجاجيات)� ،أو غير ذلك.
 .4الكمامات الواقية للجهاز التنف�سي :ت�ستعمل عندما تكون الأبخرة الكيميائية (الناتجة عن المذيبات �أو
الأحما�ض المركزة �أو عند تركيب �أو تفكيك �أدوات التقطير �أو غيرها) ذات كثافة عالية ت�ؤدي �إلى ن�سبة �ضرر
كبيرة في حالة ا�ستن�شاقها� .أما في الحاالت العادية ف�إنه يجب �إجراء التجارب الكيميائية (وغيرها) داخل
خزانة �شفط الغازات.
 .5الخوذة الواقية للر�أ�س و المعطف :يلزم توفيرهما ب�شكل م�ؤقت في حالة الرحالت الحقلية وداخل الور�ش 
الميكانيكية والمباني ،والبد من توفيرهما لفريق ال�سالمة ب�شكل دائم.
ُ .6ي�ستخدم البالطو للحماية من المواد المتناثرة �أو المن�سكبة التي قد تلوث �أو ت�ؤدي �إلى ت�آكل �أو تلف
المالب�س التي يرتديها القائمون بالتجارب الكيميائية.
 .7القفازات الواقية لليدين :هي �أنواع فهناك النوع الم�ستخدم لمرة واحدة  disposableوهو خفيف
وي�ستخدم للتجارب المعملية وعند تناول الأدوات والكيميائيات .هناك �أي�ض ًا القفازات المطاطية التي ت�شبه
تلك الم�ستعملة في المنازل ،وهي تحمي من التلوث الكيميائي بدرجات مختلفة�  .أما القفازات الجلدية فهي
نوع �آخر يوفر الحماية عند تناول الأدوات ال�ساخنة ،وهناك نوع من القفازات الثقيلة التي ت�ستعمل من قبل
العاملين في الور�ش الميكانيكية والزجاجيات والمخازن وغيرها.
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم
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السالمة في مختبرات
قسم الكيمياء
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�إن عملية تجنب الأخطار هي م�س�ألة بديهية  ،فنحن نبتعد عما ي�ؤذينا تلقائي ًا بمجرد
تع ّرفنا على م�صدر ال�ضرر  .من م�صادر ال�ضرر المواد الكيماوية ،و�أقل ما فيها �أنها ملوثة ،
وبع�ضها �ضارة  Harmfulو مهيجة ( Irritantجدول   )1والبع�ض الآخر قابل لال�شتعال
 Flammableو�أكولة ّ � Corrosiveأي ت�سبب ت�آكل �أن�سجة الج�سم �إذا ان�سكبت عليها،
وبع�ضها �سامة �( Toxicسنذكر تفا�صيل �أكثر و�أمثلة عليها الحق ًا).
ُيمكن �أن يتعر�ض الم�ستخدم للمواد الكيميائية لل�ضرر ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر �سوا ًء
كانت هذه المواد غازية �أو �صلبة �أو �سائلة؛  فالغازات يتم التعامل معها مبا�شرة من خالل
الأ�سطوانات المعبئة �أو تلك التي تنتج �أثناء التفاعالت ،وال�سوائل ُيمكن �أن تنت�شر على �شكل
غازات و�أبخرة� ،أو �أن تن�سكب  .و�أما المواد ال�صلبة ف ُيمكن �أن تت�سامى  .وهناك مواد لي�ست
متفجرة �أو ن�شطة كيميائي ًا ،ولكنها ت�شتعل� ،أو تنتج غازات �ضارة �أو �سامة� ،أو تنفجر بمجرد
�إ�ضافة مواد �أخرى �إليها �أو عند ارتطامها بالأر�ض.
نورد في هذا الدليل �إر�شادات ُيمكن من خاللها التعرف على طبيعة المواد الكيميائية،1
وذلك ليتم التعامل معها بطريقة �آمنة من حيث الحفظ والتخزين واال�ستخدام والتخل�ص  .
هناك ثالثة �أمور �أ�سا�سية يلزم الحذر من حدوثها �أثناء ا�ستخدام المواد الكيميائية والتعامل
معها على اختالف �أنواعها؛ وهي حوادث مرتبة ح�سب الأهمية كما يلي:
 .1الحذر من حدوث انفجار.
 .2الحذر من حدوث ان�سكاب وحرائق.
 .3الحذر من الآثار ال�صحية الخطرة الناتجة عن زيادة التعر�ض لأبخرة المواد الكيميائية
وا�ستن�شاقها.
ولأن ال�سالمة من متطلبات الجودة ،والجودة تتطلب تحديد م�س�ؤوليات العاملين (م�ستخدمي
المختبرات) والإدارة (الكلية �أو الق�سم) ،ولذا ف�إننا �سنهتم بذكر هذه الم�س�ؤوليات ابتدا ًء
بالعاملين وانتها ًء بالإدارة على �أن يتم تحديث هذا الدليل من خالل الممار�سة الفعلية لهذه
الإر�شادات  .وعلى العموم ف�إنه ُيمكن مراجعة �إدارة الكلية في حالة وقوع لب�س في فهم ما
ُذكر.

(� )1أنظر جدول ( )1ت�صنيف المواد الكيميائية ح�سب نظام الأمم المتحدة . UN

.UN  تصنيف المواد الكيميائية بنظام األمم المتحدة:)1( جدول
الأمثلة

النوع

ال�صنف

املتفجرة

1

Acetylene (dissolved), Ethylamine, Hydrogen
,Butane, ethers

الغازات القابلة
لال�شتعال

1-2

.Nitrogen dioxide, CO, Sulphur dioxide, Nitric
oxide, Chlorine

الغازات ال�سامة

2-2

الغازات ا َمل ْ�ض ُغوطة
غري القابلة
لال�شتعال

3-2

ال�سوائل القابلة
لال�شتعال
نقطة الومي�ض
°18-<C

1-3

ال�سوائل القابلة
لال�شتعال
نقطة الومي�ض لها
18- C to °23C

2-3

Metal azides
(dry or containing by weight less
than50%water)
Picric acid
(dry or containing by weight less than 30%
water)
Trinitrotoluene (TNT)

2

Argon (compressed or liquid), Helium,
Nitrogen, Oxygen

3
Acetaldehyde, Diethylamine , Carbon
disulphide, Acetone, Diethyl ether,
Cyclohexane , Tetrahydrofuran

Acetonitrile, Butandione , Ethanol , Ethyl
acetate , Propanol,
Benzene, 1,4-Dioxan , Toluene
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النوع

ال�صنف

ال�سوائل القابلة
لال�شتعال
نقطة الومي�ض لها
°23C to °61C

3-3

Magnesium, ribbon , Titanium, powder. ,
Phosphorus
red Silicon, powder. , Naphthalene

املواد ال�صلبة
القابلة لال�شتعال

1-4

Metal dithionites , Magnesium diamide,
Charcoal, activated
Diethyl magnesium, Phosphorus,white and
yellow

مواد قابلة
لال�شتعال التلقائي

2-4

Alkali Metals, Calcium carbide, Magnesium
phosphide
Sodium borohydride, Zinc, powder

املواد التي تنتج
غازات قابلة
لال�شتعال عندما
تكون رطبة

3-4

All nitrates, Calcium hypo chlorite,
Ammonium dichromate
Hydrogen peroxide, Zinc peroxide, Sodium
persulphate

املواد امل�ؤك�سدة

1-5

Acetyl peroxide (up to 27% in solution),
Dihydroperoxide
Lauroyl peroxide, Benzoyl peroxide (up to
72% as a paste)

البريوك�سيدات
الع�ضوية

2-5

Acetic acid 80-100%, Chlorobenzene,
Formaldehyde solution
Nitro methane, Cyclohexanone,
Furfuraldehyde

4

5

6
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الأمثلة

الأمثلة
Dimethyl sulphate, Osmium tetroxide,
Aniline, Mercury compounds , Potassium
cyanide
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النوع

ال�صنف

املواد ال�سامة
1-6

Oxalates, water soluble, Dichloromethane,
Nirophenols
Trichlorobenzene

   املواد ال�ضار

Infectious substances — these are substances
containing
disease producing micro organisms

املواد املعدية

2-6

Acetic anhydride, Benzoyl chloride, Acetic,
Hydrochloric, Nitric and Sulphuric acids,
Bromine & solutions, potassium and Sodium
hydroxides, Ferric chloride

املواد الآكولة

7

Asbestos

املواد اخلطرة
املتنوعة

8
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الكيماويات املنا�سبة لها

املادة

Aldehydes, Carboxylic acids, Glycols and
ethers. Hydroxyl compounds and alcohols
Peroxides

Butyl rubber (Br)

Acetone, alcohols, Alkalies and Caustics
Ammonium fluoride,
Dimethyl sulphoxide (DMSO)
Phenol, Plating solutions

Natural rubber (Nr)

Alcohols, Alkalies and caustics
Cello solve, Degreasing solvents
Mineral acids, Oils, Plating solutions

Neoprene (Ne)

Alcohols, Ammonium fluoride, Freons
Hexane, Hydrofluoric and hydrochloric acid,
Perchloric acid, Perchloro ethylene
Phosphoric acid
Potassium and sodium hydroxide

Nitrile rubber (Ni)

General prevention of contamination
Medical examination, Nuisance materials

Vinyl
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 دليل أنواع القفازات المقاومة للمواد الكيمائية ورموزها المختصرة:)2( جدول

جدول ( :)3رموز مختصرة لمسميات أنواع القفازات التجارية
4H

  )عالمة جتارية( )4H (PE/EVAL

B

)عالمة جتارية( Barricade

CPF

CPF 3

Pe

Polyethylene

Pva

Polvinyl alcohol

Pvc

Polyvinyl chloride

Res

  )عالمة جتارية( Responder

S

)عالمة جتارية( Saranex

T

 )عالمة جتارية( Teflon

Ty

Tychem 10000

V

)عالمة جتارية( Viton

نصائح هامة للعاملين في المختبرات الكيميائية:
ُيق�صد بهم جميع الم�ستفيدين من هذه المختبرات �سوا ًء كانوا معيدين �أو فنيين �أو مح�ضرين �أو باحثين
�أو م�ساعديهم �أو طالب المرحلة الجامعية �أو طالب الدرا�سات العليا�  .أما المختبرات فهي �إما بحثية،
�أو تعليمية لطالب المرحلة الجامعية� ،أو مختبرات مركزية خدمية تحتوي على الأجهزة المختلفة لإجراء
التحاليل للم�شاريع البحثية  .
�إن الإر�شادات �أدناه مرتبة ح�سب مراحل العمل التي تبد�أ بتقييم الخطورة والتخطيط للتجربة �أو ًال بما فيه
ح�صر المواد والأدوات الم�ستخدمة ،والتعرف على مخاطرها ،وتحديد االحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية
منها ،ثم الطريقة ال�سليمة للتخل�ص من المواد (ال�صلبة �أو ال�سائلة) الخطرة� ،أو معالجة الأنواع الأخرى التي
ُيمكن التخل�ص منها ذاتي ًا .قبل ذلك كله نذكر �إر�شادات التخزين المطابقة للموا�صفات المعتمدة العالمية.
ح�صر وتخزين المواد الكيميائية في المختبرات:
يعتبر ح�صر المواد الكيميائية والتخزين ال�سليم لها في المختبرات �أمر ًا �ضروري ًا من �أجل �إجراء تقييم
الخطورة ،وهو يتطلب جهد ًا وتركيز ًا ال�ستيعاب فوائده والمحاذير المرافقة له  .من فوائده تقليل احتماالت
الحوادث من خالل التعرف على �أ�صناف الكيماويات المتوافقة والمتنافرة 2Incompatibilityلتالفي
الحوادث الناتجة عن خلطها ،ولتقليل التعر�ض للكيماويات ال�سامة وال�ضارة والأكولة ،ولح�سن الت�صرف
�أثناء ا�ستخدام الكيماويات والتعامل معها  .
(  )2راجع املالحق بكتاب «�إدارة املواد الكيميائية باملختربات  ،املراحل الهامة لل�سالمة»
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم
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�إن تخزين المواد الكيميائية بكميات كبيرة في المختبرات يزيد من احتمال التعر�ض لآثارها
ال�ضارة �إما باللم�س �أو اال�ستن�شاق �أو غيره  .ولذا ُيفتر�ض االلتزام باالحتياطات والقواعد
الأ�سا�سية التالية:
 -1ال ينبغي تخزين كميات �أكثر من الحاجة من المواد الكيميائية في المختبر ،وال يجب �أن
تظل في المختبر لفترة طويلة.
 -2المواد الن�شطة ال تخزّن في المختبر لأكثر من �ستة �أ�شهر.
 -3يجب كتابة تاريخ ا�ستالم المادة الكيميائية والرموز التحذيرية المنا�سبة.
 -4ال تُبقي الكيماويات ذات الهوية المجهولة في مختبرك.
 -5اف�صل المجموعات المتوافقة من الكيماويات ك ٌّل على حدة ،وقم بترتيب كل مجموعة
�أبجدي ًا.
 -6قم بتق�سيم المجموعات �إلى �صلبة و�سائلة ،ثم تق�سيم ٍّ
كل منها �إلى الت�صنيفات التالية:
المركبات الم�شتعلة  -المواد الم�ؤك�سدة   -المواد ال�سامة.
ُ -7يراعى تخزين المواد الأكولة والأحما�ض المعدنية في �أرفف مقاومة للأحما�ض بالقرب
من الأر�ض.
 -8تخزين المواد المتفجرة والمواد ال�سامة ب�شكل منف�صل.
 -9يجب عزل المواد الكيميائية الم�ؤك�سدة عن باقي المجموعات لأنها تزيد اال�شتعال في حالة
الحرائق.
 -10يجب عزل جميع المواد عالية ال�سمية مثل الم�سرطنة والمتطايرة ال�سامة بحيث تكون في
م�ستودع منف�صل.
 -11يجب تخزين المواد التي لها قابلية اال�شتعال عند درجة حرارة الغرفة؛ وذلك بف�صلها في
الثالجة �أو في غرفة تبريد مخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
ً
 -12يجب التع ّرف على المواد غير المتوافقة والقابلة للتفاعل مع بع�ضها بع�ضا ،وعدم تخزينها
بالقرب من بع�ضها بع�ض ًا فعلى �سبيل المثال ال الح�صر( :القلويات الفلزية :يجب �أن ال تخزّن
بالقرب من الماء �أو ثاني �أك�سيد الكربون �أو الهيدروكربونات المهلجنة  .اال�سيتيلين :مع الأنابيب
النحا�سية �أو الهالوجينات ب�أنواعها �أو الف�ضة �أو الزئبق  .نترات الأمونيوم :مع الأحما�ض �أو
م�ساحيق الفلزات �أو ال�سوائل �سهلة اال�شتعال�  .أمالح ال�سيانيد :مع الأحما�ض  .خام�س �أك�سيد
الف�سفور :مع الماء)  .وغير ذلك من المواد غير المتوافقة التي توفرها المراجع.

التخطيط قبل �إجراء التجربة واتخاذ االحتياطات ال�سالمة والأمان لتداول المواد
الكيميائية:
تقييم الخطورة :الكيماويات قد تتواجد في المختبرات بكميات كبيرة  .ولذا ف�إن الم�ستخدم لها البد �أن
يتخذ االحتياطات الالزمة للوقاية من مخاطرها من خالل تعبئة ا�ستمارات تقييم الخطورة الواجب توفرها
في كل مختبر ولكل م�شروع بحثي  .يجب تو�ضيح احتياطات ال�سالمة الواجب اتخاذها في كل تجربة ب�شكل
م�ستقل في التجارب المعملية لطالب المرحلة الجامعية ،و ُيفرد لها جزء في ملزمة التجربة وفي التقارير
المقدمة من الطالب ،وذلك لأن تنبيه الطالب �إلى تلك االحتياطات في م�ستهل التجربة �أو �أثناءها �سوف
يغر�س في ذهنه المخاطر  Hazardsالمحتملة من �سوء اال�ستخدام �أو من العادات الخاطئة في �إجراء
التجارب المعملية حيث �أنه ال  ُيمكن للطالب الح�صول على المهارات في ال�سالمة المعملية �أو ا�ستيعابها �إ ّال
بهذه الطريقة  .ويتم ذلك ب�إتباع الخطوات التالية:
 -1عمل قائمة بالمواد الكيماوية الم�ستخدمة في كل تجربة مع تقييم الخطورة لكل مادة من خالل بطاقة
ال�سالمة  MSDSللكيماويات الم�ستخدمة با�ستمرار ،وتحديد العالج في حال التعر�ض لخطر ج ّراء
ا�ستخدامها.
 -2كتابة تعليمات حول الخطورة المحتملة من التعر�ض لهذه المواد �أمام ٍّ
كل منها ،وتحديد االحتياطات
3
الواجب اتخاذها لتالفي الخطورة المحتملة عند ا�ستعمال هذه المواد لكل مادة على حدة .
 -3تعيين التجارب التي يتم فيها التعامل مع مواد خطرة ،وتُعمل ترتيبات �إ�ضافية الحتياطات ال�سالمة
تح�سب ًا لأي طارئ ،و ُيراعى ا�ستخدام عالمات الخطورة الدولية المل�صقة على العبوة.
ّ
 -4تج ّنب مع الآخرين التعر�ض لهذه المواد وذلك با�ستخدام �أدوات الوقاية المنا�سبة (تهوية جيدة ,قفازات ,
كمامات ,نظارات... ,الخ).
� -5إذا وجدت مادة م�سرطنة بين المواد الم�ستخدمة في التجربة فينبغي التنبيه على الطالب لالحتياط
�أثناء التعامل معها ،و ُي ّ
ف�ضل �إيجاد بديل عنها �إن �أمكن ،و�أن يو�ضح �أ�سباب ا�ستخدامها للطالب (ك�أن
تكون �أف�ضل الخيارات و�أقلها �ضرر ًا).
 -6العمل في جو ذو تهوية جيدة.
 -7عدم الأكل وال�شرب في المختبر.
 -8تثبيت ا�سطوانات الغاز بالطريقة ال�صحيحة لتالفي احتمال �سقوطها.
 -9قفل الغاز والت�أكد من ذلك بعد االنتهاء.
 -10تج ّنب العمل المنفرد وخارج �ساعات الدوام الر�سمي.
 -11الت�أ ّكد من عالمات التحذير قبل اال�ستعمال.
� -12إبعاد م�صادر اال�شتعال ،وعدم التدخين قرب المواد الكيميائية.
 -13مراعاة التوافق وعدم التوافق للمواد عند �إجراء التفاعالت ،وعند التخل�ص من الزائد منها بعد نهاية
التجارب.
(�  )3أمثلة على ذلك :احلذر من املواد العالية الربودة مثل  CO2اجلاف والنيرتوجني  N2ال�سائل .ا�ستخدام الت�سخني باحلمام املائي بدال من اللهب
املبا�شر .والتفاعالت ذات احلرارة ال�شديدة جترى يف حمام ثلجي .العمل بحر�ص مع الأ�شعة فوق البنف�سجية واملواد امل�شعة .ا�ستخدام �صندوق مغلق
عندما تكون املواد الناجتة �سامة� .إبعاد م�صادر اال�شتعال.
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 -14لب�س المالب�س الواقية والقفازات والنظارات �أثناء العمل.
 -15التخل�ص ال�سليم للمواد ال�صلبة ب�شكل منف�صل ومعالجة ال�سوائل.
 -16ال تلم�س �أو ت�شم �أو تتذ ّوق المواد الكيميائية نهائي ًا .ن ّفذ الأعمال التجريبية في خزانة
�شفط الغازات.
 -17تو ّقع المخاطر واحتط لها.
 -18التخطيط الكامل للتجربة قبل �إجرائها.
احتياطات �إجراء التجربة:
اقر�أ المعلومات المكتوبة على العبوة جيد ًا ،وت�أ ّكد �أنك ت�ستعمل المادة المطلوبة .ت�أكد من
التحذيرات وت�صنيف ال�سالمة المكتوب عليها.
الب�س النظارات الواقية لحماية العينين ،وارتد  المعطف لحماية مالب�سك وج�سمك من
الكيماويات المن�سكبة ،وا�ستخدم القفازات عند التعامل مع المواد الم�ؤك�سدة والأكولة.
 �أبعد ال�سوائل القابلة لال�شتعال عن م�صدر اللهب.
الما�صة المطاطية المخ�ص�صة.
قم ب�سحب ال�سوائل بطريقة �آمنة وبا�ستخدام ّ
قم بالتبليغ عن الحوادث مهما كانت �صغيرة.
اطلب الإ�سعافات الأولية فور ًا �إذا تعر�ضت ل ّأي حادث ال �سمح اهلل.
 ال ت�شم �أو ت�ستن�شق �أو تلم�س �أو تتذوق المواد الكيماوية.
 ال توجه �أنبوبة االختبار �إلى وجهك �أثناء الت�سخين على اللهب.
ّ
احذر من فك الزجاجيات الم�ستع�صية بالقوة فقد تن�سكب عليك الكيماويات �أثناء فتحها،
�أو قد تنك�سر.
تج ّنب التدخين والأكل وال�شرب داخل المختبرات.
النقل ال�سليم للمواد ،والحذر من االن�سكاب �أثناء النقل.
التع ّرف على عالمات الخطورة الدولية المل�صقة على العبوة مع مالحظة �أن وعدم وجود هذه
العالمات ال يعني �أن العبوة لي�ست خطرة.
ا�ستعمل �أدوات ال�سالمة المنا�سبة (قفازات ،نظارات .،الخ) للتعامل مع كل مادة ،وارتد
معطف ًا نظيف ًا دائم ًا.
افتح العبوة بحذر ،وفي مكان جيد التهوية (في خزانة �شفط الغازات) ،وا�ستخدم الكمامات
ليكون اال�ستن�شاق �أقل ما ُيمكن .ا�ستخدم قفازات نظيفة دائم ًا لت�ضمن عدم ات�صال المواد
ال�ضاره بالجلد ،والب�س النظارات لحماية العينين.
4
تج ّنب ا�ستعمال �أو لم�س الأدوات الملوثة بالكيماويات  .ال ت�ستخدم القفازات الملوثة �أثناء
ا�ستعمال الأدوات المكتبية� ،أو عند الرد على الهاتف� ،أو ما �شابه ذلك.
اقفل العبوة جيد ًا بعد االنتهاء من ا�ستعمالها.
اغ�سل يديك دائم ًا قبل وبعد االنتهاء� .أبق ِ الم�ساحات التي تعمل فيها �أو عليها نظيفة ّ
ومنظمة
دائم ًا.
(  )4هذا خط�أ �شائع يقع فيه الكثريون.

الطوارئ والإخالء
في حالة ح�صول حادث �أو حريق في المختبر واقت�ضى الأمر �إيقاف العمل يجب عمل الخطوات التالية:
تقديم الم�ساعدة لإيقاف جميع التجارب.
ا�ستخدام و�سائل �إطفاء الحريق لإيقاف اللهب عن اال�ستمرار.
ْ
قطع م�صادر الحرارة والتيار الكهربائي.
ا�ستخدام الرمل في حالة االن�سكاب ،وا�ستخدام الماء في حالة ت�أكدك من عدم تفاعله مع المادة
المن�سكبة.
ابذل الجهد الم�ستطاع لحل الم�شكلة ،ف�إن لم ت�ستطع فقم بالتجهيز   للإخالء وترك المهمة للرجال
المدربين.
اال�ستعداد للإخالء ّ
المنظم للمكان (�إذا لزم الأمر) ،ويتم من خالل:
 ا�ستخدام جر�س الإنذار. الإخالء بهدوء حتى ال يت�س ّبب في �إثارة الذعر للموجودين. المعيد والمح�ضر هما �آخر من ُيخلي المختبر بعد الت�أ ّكد من خل ّوه من الطالب �أو غيرهم. تعبئة ا�ستمارة التبليغ عن الحوادث الواجب توافرها في المختبر.الإ�سعافات الأولية
ُيمكن للحوادث �أن تقع؛ ف�إذا وقعت ف�إنه من ال�ضروري �إنقاذ الم�صاب في الحال ،و�أجراء الإ�سعافات
الأولية بوا�سطة الم�ؤهلين للقيام بذلك �أو بوا�سطة المتطوعين�  .إن هذه الم�س�ألة ُيمكن �أن تكون �أحيان ًا م�س�ألة
حياة �أو موت ,و ُيمكن �أن ت�ؤدي �إلى الوقاية من حدوث ع ّله �أو عاهة دائمة ,كما ُيمكن �أن تكون عالج ًا من
�إ�صابة متو�سطة �أو ب�سيطة  .في جميع الأحوال ف�إن �إيجاد الإ�سعافات الأولية في مواقع العمل ُيع ّد مطلب ًا
�ضروري ًا وب�سيط ًا ،وعلى �أرباب العمل �إيجاده وتوفيره لحماية العاملين لديهم  .وهناك �أمران مهمان هما:
�أ -توفير �صندوق للإ�سعافات الأولية ,وو�ضعه في المكان المنا�سب.
ب -توفير الأ�شخا�ص المدربين الم�ؤهلين (�أو المتطوعين) لإجراء الإ�سعافات الأولية و�إنقاذ الم�صاب.
موا�صفات الإ�سعافات الأولية المطلوبة للمختبرات:
تختلف المخاطر المتوقعة باختالف قطاعات العمل المختلفة  ,وفيما يخ�ص  المعامل والمختبرات
المتخ�ص�صة فهي تختلف بح�سب المواد الكيميائية �أو الأجهزة �أو المعدات الموجودة بها .لذا ف�إن على كل
معمل� ،أو مجموعة معامل� ،إجراء تقييم للخطورة المتوقعة ,وبناء ًا عليه يتم تزويدها بالمحتويات المنا�سبة
ل�صندوق الإ�سعافات الأولية ،ولكن هناك موا�صفات عامة للحد الأدنى من االحتياطات  الأ�سا�سية التي يجب
�أن تتوفر في �صندوق �أو دوالب الإ�سعافات الأولية  .
يجب �أن يحتوي �صندوق الإ�سعافات الأولية في المختبر على التالي:
�ضمادات معقَّمة للعينين.
�ضمادات معقَّمة ال�صقة للجروح (مقا�سات متعددة).
م�سحات طبية مع ِّقمة (كحول) لتنظيف وتعقيم الجروح.
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم

29

30
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم

قفازات طبية معقَّمه وحيدة اال�ستعمال.
لفات �شا�ش طبي معقَّم.
 �أدوات الغيار( .ملقاط ,مق�ص..,الخ ).
قطن طبي معقم لت�ضميد الجروح.
 �أربطة بمقا�سات مختلفة(�شا�ش طبي) لت�ضميد الجروح   والحروق.
�شا�ش فازلين معقم للحروق.
 �أقرا�ص لأوجاع الر�أ�س �سارية ال�صالحية.
مرهم للحروق �سارية ال�صالحية.
محلول �أمونيا ()%1لإفاقة فاقد الوعي ( ُي ّ
ح�ضر في المختبر).
محلول بيكربونات �صوديوم ( )%10لغ�سيل الحروق الناتجة عن �أحما�ض مركزة ( ُي ّ
ح�ضر في
المختبر).
حم�ض خل ( )%6لغ�سيل الحروق الناتجة عن قلويات مركزة ( ُي ّ
ح�ضر في المختبر).
محلول حم�ض البوريك  %1لغ�سيل العيون ( ُي ّ
ح�ضر في المختبر).
محلول �صابوني لغ�سل الأيدي.
الإ�سعافات الأولية لبع�ض الحاالت ال�شائعة:
�سوف نتط ّرق هنا �إلى التعامل مع حاالت التعر�ض ال�شائعة للمواد الكيميائية كاال�ستن�شاق� ،أو
االن�سكاب على الأر�ض� ،أو مالم�سة الجلد� ،أو البلع� ،أو تناثرها على العين� .سنذكر الإ�سعافات
الأولية المتبعة في حاالت التعر�ض لمواد كيميائية محددة مثل  :ال�سيانيد وحم�ض فلوريد
الهيدروجين  HFوالفينول مع التنبيه على ال�شخ�ص القائم بالإ�سعافات الأولية �أن ي�ضمن
�سالمة نف�سه �أو ًال حتى ال يتعر�ض للمادة الكيميائية �أثناء معالجة الم�صاب ،حيث يلزمه لب�س 
القفازات ،وارتداء المالب�س الواقية ،والمبادرة �إلى الحالة الطارئة بال�سرعة المطلوبة.
 تع ّر�ض الجلد للكيماويات :عندما تتناثر المواد الكيميائية على الجلد مبا�شرة �أو علىالمالب�س وتخترقها لت�صل �إلى الجلد ,ف�إنه يجب �إتباع الإجراءات التالية:
 -1و�ضع الحالة مبا�شرة تحت �أقرب مرو�ش ،و�إبقائها تحت الماء الجاري لمدة ال تقل عن
ع�شر دقائق للت�أكد من زوال كل المادة المن�سكبة �أو معظمها.
 -2ا�ستخدام ال�صابون لإزالة المواد الكيميائية العالقة التي ال تزول بالماء فقط.
� -3إزالة المالب�س الملوثة وا�ستبدالها ب�أخرى نظيفة.
� -4إذا كانت الحالة �إ�سعافية ُفتنقل في الحال �إلى �أقرب م�ست�شفى �أو عيادة ،وعلى الم�سعف �أن
يز ّود الطبيب بمعلومات وافية عن المادة ال ُم�س ّببة (بطاقة ال�سالمة) ،والإ�سعافات الأولية
الخا�صة بها.
 تناثر الكيماويات على العين :في حالة تع ّر�ض العين لرذاذ �أو قطرات الكيماويات المتناثرةفيجب �إتباع التالي:

 -1تُغ�سل العين بكمية كبيرة من الماء الجاري لكن بحذر حتى ال تت�أثر العين� ،أو تغ�سل با�ستخدام عبوات
غ�سيل العين المتوفرة في المعمل ك�إ�سعافات �أولية وذلك لمدة ال تقل عن ع�شر دقائق.
 -2ت�أ ّكد من و�صول الماء� ،أو مادة الغ�سيل� ،إلى العين ،وذلك بتفريق الجفنين العلوي وال�سفلي �أثناء
الغ�سيل.
 -3نقل الم�صاب بعد ذلك �إلى الطبيب التخاذ الالزم م�صحوب ًا ببطاقة ال�سالمة.
 ا�ستن�شاق المواد الكيماوية :عند التعر�ض �إلى ا�ستن�شاق جرعات كبيرة من الغازات ال�ضارة� ،أو �إلى رائحةالمواد الكيميائية المتطايرة المن�سكبة ،ف�إنه يجب القيام بالخطوات التالية:
� -1إخراج الم�صاب من منطقة الخطر �إلى منطقه ذات جو نقي.
� -2إزالة المالب�س الزائدةّ ،
وفك الأزارير حول العنق وال�صدر لإتاحة مجال اكبر ال�ستن�شاق الهواء النقي.
 -3في حاله فقدان الوعي يو�ضع الم�صاب على ظهره ،وتُراقب عملية التنف�س فيما �إذا كانت طبيعية �أم
متوقفة.
� -4إذا كان الم�صاب ال يتنف�س تُجري له عمليه التنف�س اال�صطناعي بوا�سطة الفم.
ُ -5ينقل الم�صاب �إلى الم�ست�شفى� ،أو العيادة ،م�صحوب ًا ببطاقة ال�سالمة الخا�صة بالمادة التي تع ّر�ض
لها.
 دخول الكيماويات �إلى الفم �أو الجوف :يلزم اتخاذ الإ�سعافات التالية للتعامل مع حاالت �شفط �أو ابتالعالكيماويات:
 -1تُ�ستخدم كميات كبيرة من �سائل غ�سيل الفم �إذا و�صلت المادة �إلى الفم فقط ولم تتجاوزه �إلى الجوف.
� -2إذا تم ابتالع المادة وو�صولها �إلى المعدةُ ،يعطى الم�صاب مقدار ربع لتر من الماء لتخفيف تركيز المادة
المبتلعة في المعدة.
 -3ال تدع الم�صاب يتقي�أ يدوي ًا لأن ذلك ي�ؤدّي في الغالب �إلى زيادة الخطورة والأ�ضرار خ�صو�ص ًا �إذا تم
ابتالع مذيبات �أو مواد �أكولةCorrosive .
ً
قدر
 -4تُنقل الحالة �إلى الم�ست�شفى� ،أو العيادة ،م�صحوبة ببطاقة ال�سالمة ،و ُيز ّود الطبيب بمعلومات ْ -
الإمكان  -عن وقت الإ�صابة (� ّأي مدة الفترة التي م�ضت عليها منذ وقوعها) ،وكميه المادة التي ا ُبتلعت
وتركيزها.
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في ال�سابق كان العاملون في المختبرات يقررون كيفية التخل�ص من المواد الكيميائية بطرق
ع�شوائية غير محددة�  .أما في الوقت الحا�ضر فقد �أ�صبحت الجهات الم�سئولة تتدخل في
ّ
ن�ستدل بها على
تقرير الأ�سلوب الأمثل في التخل�ص من المخلفات .هناك بع�ض العالمات التي
�أن المواد �أ�صبحت تالفة ويجب التخل�ص منها؛ عند تع ُّكر ال�سوائل� ،أو عند تغ ّير اللون� ،أو ظهور
تر�سبات �أ�سفل ال�سائل� ،أو عند تح ّول ال�صلب �إلى �سائل� ،أوعند مالحظة ما يدل على تفاعلها
مع الماء� ،أو عند حدوث انتفاخ في المواد ال�صلبة ب�سبب زيادة ال�ضغط داخل العبوة� ،أو�أخير ًا
عند تلف العبوة  .ينبغي �أن يوكل �أمر مهمة التخل�ص من المواد الكيميائية �إلى �أ�صحاب الخبرة
في �إدارة الكلية� ،أو اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي� ،أو ال�شركات المتخ�ص�صة
ممن تتوفر فيهم �شروط الئحة الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة.
تعليمات عامة للتخل�ص من النفايات الكيميائية:
من �أهم �أ�سباب الحماية من الحوادث هو دور العاملين في المختبرات ،من باحثين وطالب
وفنيين الذين يقومون ب�إجراء التجارب ،ويتج ّلى ذلك في طريقة تعاملهم مع النواتج الجانبية
ومع الفائ�ض من المواد الكيميائية والمخلفات والمواد الملوثة ،وقيامهم ب�إيقاف ن�شاطها
الكيميائي ،والتخل�ص منها بالطرق المالئمة� ،أو ا�ست�شارة المخت�ص في هذا المجال .ولذا ف�إن
كل متعامل مع هذه المواد م�سئول عن الت�أكد من تطبيق جميع القواعد التي تقلل من احتمال
حدوث مخاطر �شخ�صية �أو بيئية �أو �أ�ضرار بالمن�ش�آت .وفيما يلي نورد بع�ض التعليمات العامة
للتخل�ص من النفايات الكيميائية:
ا�ستعمل حاويات التجميع للرجيع والتالف ح�سب التق�سيم المذكور �أدناه.
 ال  ت ُِلق الكيماويات في �أحوا�ض الت�صريف مهما ح�صل ،ما لم يكن رمي هذه المواد بهذه
الطريقة م�سموح به.
�ضع الأوراق التالفة في حاويات خا�صة بها فقط ،وال تخلطها مع المواد الكيماويات.
خ�ص�ص للزجاج المك�سور حاويات خا�صة ،و�أما الزجاج الملوث بالزئبق �أو بالكيماويات
ّ
الأخرى فيو�ضع في حاويات خا�صة به.
النفايات المحتوية على مخلفات كيميائية متعددة الأنواع مثل (مواد م�شعة مع مواد حيوية)
قد تحتاج �إلى ترتيبات معينة ،ويلزمها عناية خا�صة حيث �أن الطريقة الم�ستخدمة للتخل�ص 
من نوع واحد من هذه الأ�صناف قد ال تنا�سب الطريقة الم�ستخدمة للتخل�ص من النوع
الأخر.
التجميع ال�صحيح للمواد في عبوات خا�صة (جدول .)4
تعريف كل نوع من المخلفات على حدة �أثناء التغليف.
تعبئة نماذج وا�ستمارات بتفا�صيل عن المخلفات الكيميائية المراد التخل�ص منها ،و ُيحدّد
فيها معلومات عن موقع التخل�ص.
 �أن تتعهد �شركات التخل�ص بااللتزام بنقل المخلفات وتخزينها في �أماكن م�سموح بها بطريقة
�آمنة.

يجب �أن يتطابق جميع ما �سبق ذكره مع ال�شروط الواردة في الئحة الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة.
في حالة ان�سكاب المادة ،ا�ستعمل الطريقة ال�صحيحة للتعامل معها( .انظر  MSDSجدول رقم )5
 ال تتخل�ص من بقايا التفاعالت الكيميائية الخطرة في �أحوا�ض الت�صريف العادية و�إنما في عبوات خارجية
للتخل�ص منها بالطرق المنا�سبة (ح�سب �إر�شادات العبوة وبطاقة ال�سالمة).
التخل�ص ال�سليم للمواد ال�صلبة ومعالجة ال�سوائل (جدول رقم .)4
على كل م�ستخدم للمواد الكيميائية تقديم تقرير عن حالة المادة ،و�إعادة ما لم ُي�ستخدم منها (�أو مخلفات
اال�ستخدام) وفق نموذج ُيب ّين حالة المادة الكيميائية من ناحية �صالحيتها لال�ستخدام.
ت�صنيف النفايات الكيميائية:
ق�سم النفايات �إلى �أربعة
بعد تجميع المواد الكيميائية في عبوات خا�صة (ح�سب ما ُذكر �أعاله) يجب �أن ُن ّ
�أق�سام كما يلي:
�أو ًال :المواد القابلة لال�شتعال؛ وتت�ض ّمن المواد ال�سائلة التي تحتوي على  %24على الأقل من الكحول ،و
تلك التي لها درجة غليان اقل من °60م  ،والمواد غير ال�سائلة التي ُيمكن �أن ت�س ّبب حريق باالحتكاك �أو
بامت�صا�ص الرطوبة �أو بالتفاعل التلقائي فيما بينها (عند درجة الحرارة وال�ضغط العادي)  ،والغازات
الم�ضغوطة القابلة لال�شتعال  ،والمواد الم�ؤك�سدة.
ثانياً :المواد الأكولة؛ مثل الأحما�ض والقواعد القوية.
ثالثاً :المواد الن�شطة؛ وتت�ضمن مواد ن�شطة غير م�ستقرة ،ومواد تتفاعل ب�شدة مع الماء وتنتج غازات و�أبخرة
ودخان ،وكذلك المواد التي تنتج ال�سيانيد والكبرتيد على هيئة غازات و�أبخرة عندما تتفاعل مع الأحما�ض
والقواعد القوية ،والمواد التي ُيحتمل �أن ينتج عنها تفجير.
رابعاً :المواد ال�سامة والمواد التي تحتوي في نواتج تر�شيحها بقايا الفلزاتAs, Ba, Cd, Hg, Pb,:

Cr, Se, Ag
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A

املذيبات والكوا�شف وحماليل املركبات الع�ضوية اخلالية من الهالوجني يف
مذيبات ع�ضوية خالية من الهالوجني.

B

حماليل ومركبات ع�ضوية هالوجينية يف مذيبات ع�ضوية هالوجينية(  .يراعى
عدم جتميع املادة يف حاويات معدنية من الأملنيوم �أو الفوالذ) وكذلك املحاليل
القاعدية والأمينية احلاوية على الهالوجني.

C

املخلفات ال�صلبة الناجتة من املعامل الع�ضوية ( مثل �أوراق الرت�شيح� ,أنابيب
احلرق.... ,الخ).

D

املحاليل املائية للأمالح املعدنية « يجب �أن تعالج قبل �أن تو�ضع يف العبوة بحيث  
تكون متعادلة ،وذلك با�ستخدام حماليل( ) NaOH & NaHCO3بحيث  
(  .») pH = 6 – 8الأحما�ض الكربوك�سيلية الع�ضوية يجب تر�سيبها بوا�سطة
حملول  NaHCO3خمفف وتر�شيح الرا�سب ،ثم يو�ضع يف احلاوية ()C
والرا�شح ال�سائل يبقى يف (.)D
وحماليل �أمالح الفلزات

E

حماليل بقايا املركبات غري الع�ضوية ال�سامة
الثقيلة (عنا�صر .)d-, f-block

F

املواد القابلة لال�شتعال وال�سامة (التي حتمل �إ�شارتي  
كانت مواد �صلبة �أو �سائلة.

G

بقايا الزئبق و�أمالح الزئبق غري الع�ضوية.

H

بقايا الأمالح الفلزية (الذهب ،الف�ضة ،وغريها من الفلزات النفي�سة) حيث
ُيجمع كل فلز على حده بهدف ا�سرتجاعه.

I

الأمالح ال�صلبة للمواد غري الع�ضوية (عنا�صر املجموعات الرئي�سية يف اجلدول
الدوري)� .أما املحاليل املتعادلة لهذه الأمالح فتو�ضع يف العبوة (( .)Dت�أكد من
الرقم الهيدروجيني قبل الإ�ضافة).

K

جتمع بقايا املعادن والزجاج واملواد البال�ستيكية ك ٌّل يف عبوة منف�صلة.

 ،و  

) �سوا ًء

. المعلومات الشاملة في بطاقة السالمة الخاصة بالمادة:)5( جدول
CRYSTALS ,PHENOL )2-95-108 :.No CAS(      الفينول
:Product Identification
Synonyms .1  التعريف باملادة  م�سميات �أخرى-1
Composition/Information on Ingredients .2  املكونات-2
Hazards Identification .3                                                      التعرف على املحاذير-3
  الآثار ال�صحيةPotential Health Effects -   الطوارئEmergency Overview

.املحتملة

–  مالم�سة اجللدContact Skin -   االبتالعIngestion -  اال�ستن�شاقInhalation
 التعر�ض املتكررChronic Exposure -  مالم�سة العنيContact Eye
First Aid Measures .4  �إ�سعافات �أولية-4
                              مالحظات تهم الطبيبNote to Physician
Fire Fighting Measures .5                                                               مكافحة احلريق-5
-   االنفجارFlash point: 79C (174F) CC - Explosion :  احلريقFire
Information Important   -    نوع الطفاياتFire Extinguishing Media
:معلومات هامة
Accidental Release .6                                                 احلوادث املفاجئة-6
Measures

.Handling and Storage .7                                                            اال�ستخدام والتخزين-7
Exposure Controls/Personal .8                          احلماية ال�شخ�صية/ �ضوابط التعر�ض-8
Protection
 احلدود امل�سموحةAllowed limits of Exposure to ambient atmosphere
:Phenol :للتعر�ض يف اجلو املحيط
:                                                                   نظام التهويةVentilation System
:)                           نوع الكماماتPersonal Respirators (NIOSH Approved
:                                                                           وقاية اجللدProtection Skin
:                                                                            وقاية العنيEye Protection
and Chemical Physical .9                                              اخلوا�ص الكيميائية والفيزيائية-9
Properties
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 -10ثباتية ون�شاط املادة                                                        Stability and Reactivity .10
                     Hazardous Decomposition Productsنواجت التحلل اخلطرة
                                                Polymerization Hazardousحماذير التبلمر
                                                                       Incompatibilitiesاملواد غري املتوافقة
 Conditions to Avoidظروف يجب جتنبهاsources Heat, flames, ignition :

.
 -11معلومات عن ال�سمية                                                                                 Toxicological .11
Information

 -12                                                            Disposal Considerations .12ظروف
التخل�ص
�إجراءات مطلوبة من الجهات المنتجة للنفايات الكيميائية:
�إ�ضاف ًة �إلى ما تقدّم من ت�صنيف منا�سب للمواد الكيميائية وتجميعها في عبوات خا�صة ،فانه يترتب
على الجهات التي لديها مختبرات ومعامل تُنتج مخلفات كيميائية بكميات كبيرة متطلبات �إ�ضافية تعتمد
على الكمية التي تنتجها .فعلى �سبيل المثال فان على الجامعات الكبيرة �أن تتخل�ص من المواد الكيميائية
المتجمعة لديها كل  90يوم�  .أما المن�ش�آت الأ�صغر فيمكن �أن تتخل�ص من المخلفات لديها في مدة �أطول.
و�أخير ًا ف�إن المن�شات التي تنتج كمية ما بين � 100إلى  1000كغم من المواد الخطرة ت�ص ّنف على �أنها من
الجهات قليلة النفايات ،و ُيمكنها تخزين النفايات لديها مدة تتراوح من � 180إلى  270يوم ح�سب المكان
ال ُمعد للتخزين ،وذلك قبل التخل�ص منها نهائيا.
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السالمة في مختبرات
قسم الكيمياء الحيوية
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�إن الن�شاط الذي يقوم به الباحثون و الطلبة داخل المختبرات ُي�شغلهم في كثير الأحيان عن
التفكير في خطورة المواد التي ي�ستخدمونها �أو الأجهزة التي يعملون عليها ،كما ي�صرفهم عن
االهتمام بالتعليمات التي ي�ضعها �أهل الخبرة و االخت�صا�ص والمتعلقة ب�سالمتهم ،فتن�شا عن
ذلك �أخطار �أو كوارث ال  ُيحمد عقباها .وتنق�سم المخاطر في المختبرات �إلى ما يلي:
 - 1مخاطر كيميائية وت�شمل:
�أ  -مواد قابلة لال�شتعال� ،أو مواد قابلة لالنفجار.
ب  -مواد �سامة �أو حارقة.
ج  -مواد م�سببة لل�سرطان.
د  -مواد م�شعة.
هـ  -غازات م�ضغوطة.
 - 2مخاطر الزجاجيات.
 - 3مخاطر كهربائية.
 - 3مخاطر ميكانيكية.
 - 5مخاطر حيوية (بيولوجية).
( )1مخاطر المواد الكيميائية و الوقاية منها :
هناك احتياطات وقائية يجب الأخذ بها لتج ّنب مخاطر المواد الكيميائية ول�ضمان �سالمة
الأفراد و المن�ش�آت ،و من هذه االحتياطات ما يلي :
 1ـ  :1احتياطات وقائية يجب مراعاتها من قبل الم�سئولين:
� -1ضرورة ت�أمين و�سائل الوقاية كالنظارات لحماية العينين ،والمعاطف ،والخوذات ،والأحذية
الواقية ،والأقنعة  الم�ضادة للغازات ال�سامة ،والقفازات.
 -2يجب على العاملين معرفة كيفية ا�ستخدام �أجهزة التنف�س الواقية من الغازات �أو الأتربة.
 -3يجب حفظ الأحما�ض المركزة ،وال�سوائل القابلة لال�شتعال ،في �أماكن خا�صة ،وذلك
لخطورتها على الإن�سان والممتلكات.
� -4ضرورة تدوين الإر�شادات والتحذيرات على عبوات المواد الكيميائية    ،وذكر درجة
�سميتها ،ومدى خطورتها.
 -5و�ضع قائمة ت�شمل جميع ال�سموم.
 -6ينبغي الحذر من �إلقاء المواد الكيميائية في الأحوا�ض ،وو�ضعها في عبوات خا�صة للتخل�ص 
منها من قبل الجهة الم�سئولة مع مراعاة و�ضع المواد المتماثلة مع بع�ضها بع�ض ًا منع ًا
لحدوث تفاعالت ،و لتفادي ت�آكل �أنابيب ال�صرف ال�صحي وتلويث البيئة.
 -7ينبغي �أن تتم عمليات تعبئة وا�ستخدام المواد الكيماوية داخل خزانات الغازات.
 -8و�ضع لوحات تحذيرية في المختبرات عن الأخطار والوقاية.
 -9و�ضع لوحات (ممنوع التدخين).

� -10ضرورة تزويد المختبر بخط هاتف ،وو�ضع �أرقام تليفونات الطوارئ والعيادات بقرب الهاتف.
� -11ضرورة الك�شف على نظام التهوية دوري ًا للت�أكد من عمل جهاز �شفط الغازات.
 -12تج ّنب تكدي�س الأجهزة و المواد الكيميائية على المنا�ضد ع�شوائي ًا.
 -13يجب تنفيذ الأوامر ال�صادرة عن طريق لوحات �أو �إر�شادات التحذير ك�إ�شارة ممنوع التدخين والإر�شادات
الأخرى التي تب ّين �أن المواد م�شعة �أو �سامة� ،أو مواد ملتهبة �أو متفجرة.
 -14العمل ما �أمكن على ا�ستبدال المواد ال ُم�س ّببة لل�سرطان بمواد �أخرى �أقل خطورة.
 -15يجب زيادة التهوية ،وزيادة عدد خزانات الغازات الم�ستعملة في المختبرات ،كلما ازداد عدد الم�شتغلين
في �إجراء الأبحاث الكيميائية.
 1ـ  :2احتياطات ال�سالمة للطالب:
بالن�سبة للطالب ف�إنه يجب عليهم الإطالع على �إر�شادات ال�سالمة التالية ،والعمل بها ،ومحا�سبتهم في
حالة الإهمال ،وعليك � -أخي الطالب � -أن تتذكر دائم ًا �أن �سالمتك و �سالمة زمالئك في المختبر تقع على
عاتقك �أنت �أو ًال:
�  - 1أن تلب�س النظارات الواقية لحماية العينين من المواد الكيماوية .
�  - 2أن تن ّبه زمالئك للأخطار المحيطة بهم � -إن وجدت .-
� - 3أن ترتدي المعطف الواقي لحماية مالب�سك وج�سمك من الكيماويات المن�سكبة.
�  - 4أن تُبعد ال�سوائل القابلة لال�شتعال عن اللهب.
�  - 5أن تت�أكد من ا�سم المادة التي تتعامل معها ودرجة تركيزها.
�  - 6أن تقوم ب�سحب ال�سوائل بطريقة �آمنة� ،أو با�ستخدام الما�صة.
�  - 7أن ت�ؤدي التجربة بحر�ص و هدوء و تركيز لتالفي الحوادث.
�  - 8أن تقوم بالتبليغ عن الحوادث مهما كانت �صغيرة.
�  - 9أن تتج ّنب الأحاديث الجانبية مع زمالئك �أثناء القيام بالتجربة  .
�  -10أن تغ�سل يديك بعد االنتهاء من التجربة.
� - 11أن تلب�س القفازات عند التعامل مع المواد الم�ؤك�سدة والأكولة.
� - 12أن تلب�س الحذاء الواقي من الأخطار المحتملة والمنا�سب لقدميك.
� - 13أن ت�س�أل الم�سئول عن ما ال تعرفه.
� - 14أن تطلب الإ�سعافات الأولية فور ًا �إذا تعر�ضت ل ّأي حادث  -ال �سمح اهلل .-
� - 15أن تزيل الغترة قبل البدء في �إجراء التجربة.
� - 16أن تلتزم باحتياطات ال�سالمة الخا�صة بكل تجربة.
كما يجب عليك �أخي الطالب �أن تحذر دائماً:
من �أن ت�شم �أو ت�ستن�شق روائح المواد الكيماوية.
من �أن تلم�س �أو تتذوق المواد الكيماوية.
  من �أن تخرج الكيماويات� ،أو الأجهزة المتعلقة بها ،خارج لمختبر.
توجه �أنبوبة االختبار نحو وجهك �أثناء الت�سخين على اللهب.
  من �أن ّ
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من ان�سكاب الكيماويات عليك �أثناء فتحها.
من �أن تقترب ب�إ�صبعك� ،أو ر�أ�سك ،من اللهب.
من محاولة ّ
فك الزجاجيات الم�ستع�صية بالقوة.
من القيام بالتجارب الكيميائية �إ ّال بعد �أخذ الإذن بذلك.
من القيام بالتجارب الكيميائية بمفردك خارج �أوقات الدوام.
 :3-1ن�صائح خا�صة للطلبة والعاملين في المختبرات:
 -1التع ّرف على �أماكن الكوا�شف والزجاجيات ال�ضرورية.
 -2قراءة التجربة ،والإلمام بها ،قبل الح�ضور �إلى المختبر لتفادي �سوء فهم التعامل مع المواد
الكيميائية.
 -3ا�ستخدام �أجهزة نظيفة ب�صفة دائمة.
 -4تنظيف المكان الذي تم ا�ستخدامه قبل مغادرة المختبر.
 -5عدم �إجراء تجارب غير مطلوبة.
-6الت�أكد من ا�ستعمال المادة ال�صحيحة المطلوب ا�ستعمالها ،و يتم ذلك بقراءة اال�سم و
التعليمات المكتوبة على الورقة المل�صقة على الوعاء الذي يحوي المادة.
 -7عدم �أخذ ما يزيد عن الحاجة من المادة الالزمة للتفاعل ،وفي حالة بقاء زيادة منها يجب
عدم �إرجاعها لمكانها ،بل ُي ّ
ف�ضل و �ضعها في وعاء �آخر� ،أو يتم التخل�ص منها ،وذلك حتى
ال ت�س ّبب � ّأي تلوث للمادة الموجودة في الوعاء الأ�صلي.
 -8يجب �إغالق الزجاجيات� ،أو الأوعية الحاوية للمواد الكيميائية ،ب�إحكام .
-9عدم فتح عدة زجاجيات في وقت واحد لتحا�شي اختالط ال�سدادات ،ومن ثم تلوث
المحتويات.
 -10عند االنتهاء من عمل التجارب يجب تنظيف الأدوات التي تم ا�ستعمالها تنظيف ُا جيد ًا،
وغ�سل اليدين بالماء و ال�صابون ،قبل الخروج من المختبر.
ال  ب�أول مع مراعاة الدقة في تدوين تلك
� -11ضرورة كتابة المالحظات عن التجارب �أو ً
المالحظات.
 -12الإلمام ب�أ�سا�سيات الإ�سعافات الأولية للجروح والحروق ،و�إبالغ الم�شرف على المختبر
فور ُا عند وقوع �أي حادث.
� :4-1أدوات الوقاية من المخاطر الكيميائية:
هناك عدة �أنواع من الأدوات التي تقي ال�شخ�ص  من مخاطر المواد الكيميائية ،وهي
ت�ستخدم  لحماية �أجزاء الج�سم المختلفة على النحو التالي:
 -1حماية الأيدي :ت�ستخدم القفازات الواقية الم�صنوعة من المطاط عند التعامل مع المواد
الكيماوية �أو الأعمال الكهربائية ،وهي قد تكون  م�صنوعة من � ّأي مادة �أخرى لتالئم نوعية
العمل الذي يقوم به ال�شخ�ص كاال�سب�ستو�س الذي ُي�ستخدم عند العمل على المواد ال�ساخنة.
 -2حماية الأرجل :ت�ستخدم الأحذية ذات الرقبة الم�صنوعة من المطاط.

 -3حماية الجذع :ت�ستخدم ،عند التعامل مع المواد الكيميائية ،المرايل الم�صنوعة من المطاط �أو
البال�ستيك المجلفن ،وقد تكون المرايل م�صنوعة من مواد �أخرى كالأن�سجة القطنية وذلك ح�سب نوع العمل
الذي يقوم به ال�شخ�ص.
 -4حماية الر�أ�س :ت�ستخدم الخوذات الم�صنوعة من البال�ستيك ذوات الحواف لوقاية الوجه والعينين ،كما
�أن هناك قبعات خا�صة لمقاومة ال�صدمات التي قد يتع ّر�ض لها الر�أ�س.
 -5حماية الوجهُ :ي�ستخدم قناع ُي ّ
غطي الوجه م�صنوع من البال�ستيك ال�شفاف الذي ال يتفاعل مع المادة
الخطرة التي  يتعر�ض لها ال�شخ�ص.
 -6حماية العينين :هناك نظارات عادية ،ونظارات مقامة للمواد الكيميائية ،ونظارات خا�صة باللحام،
وتُ�ستخدم النظارات المقاومة للمواد الكيميائية وفق طبيعة المادة التي يتعر�ض لها ال�شخ�ص .في حالة �إذا
كانت المادة �سائلة ،ف�إن النظارات المالئمة هي تلك التي تحتوي على فتحات جانبية للتهوية� .إما �إذا كانت
المادة غازية �أو �أتربة فت�ستخدم نظارات لي�س بها فتحات جانبية� ،أو تكون ُمغطاة من الجانبين.
 -7حماية الأذن :ت�ستخدم واقيات خا�صة بالأذن كما �أن هناك �سدادت للأذن.
 -8حماية الأجهزة التنف�سية :ت�ستخدم في هذه الحالة عدة �أنواع من الكمامات �أو الأقنعة ح�سب طبيعة
العمل ،ومن �أنواع هذه الأقنعة� :أقنعة تحتوي على مر�شح للغازات �أو �أ�سطوانات � -أقنعة �ضد التيار � -أجهزة
توليد الأك�سجين � -أقنعة على �شكل خرطوم � -أجهزة تنف�س مزودة بالهواء ....الخ.
 :5 - 1الوقاية من مخاطر تخزين المواد الكيميائية:
�إن خزن المواد الكيميائية قد يت�س ّبب في كثير من الحوادث كالحرائق �أو االنفجارات ،و للتقليل من هذه
المخاطر يجب معرفة مواقع الخطورة لتالفيها ،ويتم ذلك بمراعاة النقاط التالية:
� -1ضرورة �أن يكون حجم المخازن الكيميائية كبير منع ًا لتكد�س تلك المواد.
 -2وجود التهوية الخا�صة ل�سحب الغازات التي قد تنفجر �أو تحترق عندما ي�صل تركيزها �إلى ن�سبة معينة.
� - 3إبعاد م�صادر الإ�شعال المعروفة ،واختيار الم�صابيح الكهربائية ذات الموا�صفات المنا�سبة.
 - 4تجهيز المخازن الكيميائية بمعدات �إطفاء للحرائق اليدوية والتلقائية المنا�سبة ح�سب نوع المواد
الكيميائية المخزونة.
 - 5يجب معرفة مدى �صالحية بقاء كل مادة حيث �أن طول البقاء لتلك المواد قد يتولد عنه مادة متفجرة
كااليثرات واال�سترات و غيرها.
 -6يجب التخل�ص  من المواد الكيميائية التي ال  ت�ستعمل حتى ال  تكون �سبب ًا في ن�شوء بع�ض الحوادث
الم�ؤ�سفة.
مواد
مواد �سامة ،و ٍ
 -7معرفة �صفات المواد الكيميائية الخطرة ،وهي ت�ص ّنف �إلى مواد ٍ كيميائية م�شتعلة ،و ٍ
�آكولة ،وغازات م�ضغوطة ،ومواد ح�سا�سة للماء والرطوبة ،ثم �إتباع الطرق المنا�سبة لتخزين تلك المواد
وذلك بترتيبها ح�سب خطورتها ،ولي�س ح�سب الترتيب الأبجدي.
ُيمكن تلخي�ص طرق التخزين ح�سب نوعية تلك المواد على النحو التالي:
�أ  -تخزين المواد ال�سامة :لتخزين المواد ال�سامة ُيراعى ما يلي:
يجب �أن تحتوي خزانات الغازات على فتحات �صغيرة تعمل على �سحب الهواء و الغازات.
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و�ضع عالمات �صغيرة مل�صقة على الأوعية الحاملة للمواد الكيميائية لتو�ضيح مدى خطورة
المواد ال�سامة.
و�ضع قائمة ت�شتمل على المواد ال�سامة الموجودة في المخزن.
و�ضع قائمة تب ّين المخاطر التي ترافق ا�ستخدام هذه المواد ا�ستخدام ًا غير حذر ،على �أن
ت�شمل هذه القائمة طريقة معالجة الم�شاكل الناجمة ،ونوعية المادة الم�ضادة لل�سموم
.Antidotes
ب ـ تخزين المواد الكيميائية المتفجرة :لتخزين هذه المواد ُيراعى ما يلي:
 �أن تكون في بناية �آمنة ال يدخلها �إ ّال الم�سئول.
 �أن تخزّن ب�أقل كمية ممكنة.
و�ضع عالمة للمواد المتفجرة على الزجاجيات �أوالأوعية التي تحويها.
ج ـ تخزين المواد الم�ؤك�سدة :هذه المواد يمكنها بدء الحرائق ذاتي ًا ،لذا فعند تخزينها يجب
�أن تكون بعيدة عن المواد القابلة  لال�شتعال كالوقود  والمذيبات الع�ضوية.
 - 8الحذر من المواد الكيميائية المت�سربة �إلى المجاري والتي قد تحدث انفجار ًا �أو حريق ًا �إذ
�أن الماء ي�ساعد بع�ض المواد الكيميائية على اال�شتعال.
 - 9تتم مكافحة الحرائق ال�صغيرة بوا�سطة ثاني �أك�سيد الكربون� ،أو الكيميائيات الجافة� ،أو
الرغوية الكحولية� .أما  الحرائق الكبيرة فتُكافح بوا�سطة بخاخ الماء الرذاذ� ،أو الرغوة
المنا�سبة� ،أو الرمل الجاف ،كما   يمكن ال�سيطرة على الحرائق الكبيرة بطريقة التحكم
في �أجهزة الإطفاء عن ُب ْعد.
� - 10إذا لم يتم �إطفاء الحرائق يجب االن�سحاب وترك المواد ت�شتعل.
من المهم االنتباه �إلى �إن المواد المتخ ّلفة عن الحريق قد تكون م�صدر ًا لتلوث الهواء ،كما
�أن الماء المتخ ّلف عن الإطفاء قد ي�ؤدي �إلى حدوث التلوث ،ولذا ينبغي ا�ست�شارة الخبراء عند
التخل�ص من بقايا المواد الكيميائية المحترقة ،وهناك مالحظة مهمة �أخرى وهي �أن الحريق
قد ي�شتعل مرة �أخرى بعد �إطفائه ،ولذا يجب الت�أكد من عدم وجود ما يت�سبب في �إ�شعاله.
 :6 – 1بع�ض المواد الكيميائية الم�سببة لل�سرطان:
تتميز بع�ض المواد الكيميائية ب�أنها قد ت�سبب ال�سرطان ،وذلك لأنها عند دخولها الج�سم
تتراكم فيه نتيجة ال�ستمرار التعر�ض لها ،ويعود تراكمها في الج�سم �إلى �صعوبة تخل�ص الج�سم
منها مقارن ًة بتخل�صه من المواد ال�سامة الأخرى ،ولذا ف�إن التعر�ض �إلى جرعة كافية ،ولو لمرة
واحدة ،قد تكون كافية للإ�صابة بمر�ض ال�سرطان .لهذا ف�إن �أهمية اتخاذ االحتياطات الالزمة
للوقاية من المواد الكيميائية �ضروري جد ًا .وفي الواقع هناك عدد كبير من تلك المواد �إ ّال �أننا
�سنتطرق �إلى ذكر �أ�سماء بع�ضها فقط:
 - 1بنزين  (.)Benzene
� - 2ستايرين (.)Styrene
 - 3ميثايل �ستايرين (.)Methyel styrene

 - 4كلوريد الفينايل (.)Vinyl chloride
 - 5ثنائي �أيزو�سيانات التولوين (.)Toluene 2.4 diisocyanate
� - 6أك�سيد االيثلين  (.)Ethylene oxide
 - 7االيثلين (.)Ethylene
 - 8الكلوروفورم  (.)Chloroform
 - 9ثنائي كلوريد البنزين (.)Dichlorobenzene
 -10الفورمالدهيد  (.)Formaldehyde
 -11زايلين  (.)Xylene
 -12كلور (.)Chlorine
 -13فو�سجين  (.)Phosgene
 -14كبريتيد الهيدروجين (.)Hydrogen Sulphide
 -15كلورو بنزين (.)Chlorobenzene

 :7 - 1ت�صريف المخلفات الكيميائية:
ُيمكن التخل�ص من عدد كبير من الكيماويات المتخلفة (خا�صة الكميات القليلة) بت�صريفها مع ال�صرف
ال�صحي بعد معالجتها بمواد كيميائية �أخرى وتحويلها �إلى مواد �أقل �ضرر ًا.
ال يقت�صر التخل�ص من الف�ضالت الكيميائية على معالجتها ثم ت�صريفها مع مياه ال�صرف ال�صحي فقط،
و �إنما هناك طرق �أخرى ُيمكن ا�ستخدامها ح�سب طبيعة المواد الكيميائية التي ُيراد التخل�ص منها ،وهذه
الطرق هي الحرق (الأك�سدة)� ،أو الدفن� ،أو تحويلها �إلى مواد غير �ضارة (معالجة كيميائية) ثم دفنها .من
الجدير بالذكر �أن هناك مواد كيميائية �أخرى ذات مخاطر ج�سيمة ،وهذه ال ينبغي ت�صريفها في ال�صرف
ال�صحي ،بل يجب ا�ستعادتها وا�ستخدامها مرة �أخرى� ،أو دفنها في مقابر خا�صة �إذا اقت�ضت ال�ضرورة .من
�أمثلة هذه المواد الزئبق و �أمالحه ،والزرنيخ ،والر�صا�ص ،والف�ضالت الم�شعة ،ويتم دفن المواد الم�شعة بعد
ا�ستعادتها  .
نورد فيما يلي بع�ض الأمثلة على ت�صريف بع�ض المواد الكيميائية كثيرة التداول:
 - 1ت�صريف الأغوال (الكحوالت) وااليثرات والكيتونات واال�سترات :يتم التخل�ص من هذه الأنواع من المواد
الكيميائية بوا�سطة حرقها ،وينبغي الحذر من االيثرات المخزنة �إذ قد تُعتبر مواد متفجرة ،ولذا ف�إنه
ُي�ستخدم لها محارق خا�صة مقاومة لالنفجارات.
 - 2ت�صريف الأحما�ض غير الع�ضوية :يتم التخل�ص منها ب�إ�ضافتها ببطء �إلى كميات كبيرة من محلول
كربونات  ال�صوديوم و الجير المطف�أ ،ثم ت�صريفها مع مياه ال�صرف ال�صحي.
 - 3ت�صريف الأحما�ض الع�ضوية :يتم ذلك ب�إ�ضافتها �إلى بيكربونات ال�صوديوم ،وتخفف بالماء ،ثم ت�صرف
�إلى ال�صرف ال�صحي بعد � 24ساعة تقريب ًا.
 - 4ت�صريف الهيدروك�سيدات القلوية والأمونيا :يتم التخل�ص منها بت�صريفها مع مياه المجاري بعد معادلتها
بحم�ض كلوريد الهيدروجين (.)6N
يجب الأخذ بعين االعتبار �أن الغالبية العظمى من المواد الكيميائية ت�ؤثر على نظام تنقية مياه ال�صرف
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ال�صحي بالإ�ضافة �إلى ت�سببها في ت�آكل �أنابيب ال�صرف ال�صحي ،ولذا فمن الم�ستح�سن جمعها
في �أوعية مختلفة لحرقها �أو دفنها.
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( )2مخاطر الزجاجيات وسبل الوقاية منها:
يكثر ا�ستخدام الزجاج في المختبرات ،وور�ش الزجاجيات ،و�أماكن �أخرى عديدة؛ والزجاج
قابل للك�سر ب�سهولة مما ينتج عنه �أ�ضرار كبيرة لما ي�س ّببه من خدو�ش� ،أو ان�سكاب المواد
ال�سامة �أو الحارقة في �أماكن ا�ستخدامه .لذا يجب الحذر ،و�أخذ االحتياطات ال�ضرورية،
للتقليل من مخاطر الزجاجيات .من هذه االحتياطات ما يلي:
 - 1تخزين الأجهزة على رفوف ذات ارتفاع منا�سب بحيث ي�سهل التقاطها �أو �إرجاعها ،وتو�ضع
الزجاجات �سهلة الك�سر في علب م�صنوعة من الكرتون.
 - 2عند تركيب جهاز زجاجي يجب مراعاة عدم �شد الزجاج حتى ال ينك�سر عند منطقة
الو�صل لدى الت�سخين.
� - 3ضرورة ا�ستخدام مادة لزجة بين الو�صالت الزجاجية الم�صنفرة ،ولإزالة هذه المادة بعد
تفكيك الجهاز الزجاجي ت�ستخدم مادة التنظيف المنا�سبة كالأ�سيتون.
 - 4لإدخال الأنابيب الزجاجية في قطعة من المطاط يجب �أن ّ
تلف الأنبوبة بقطعة القما�ش 
منع ًا لجرح اليد في حالة ك�سر مفاجئ في الزجاج.
 - 5للتقليل من خطورة الزجاج المقطوع يجب �إزالة الأجزاء الحادة ،وذلك بت�سخينها حتى
االحمرار ثم تبريدها ببطء.
 - 6عند االنتهاء من عملية ت�سخين الزجاج يجب �إطفاء اللهب ،وو�ضع الزجاج ال�ساخن فوق
قطعة من ال�صوف الزجاجي� ،أو الأ�سب�ستو�س ،لتفادي ت�أثير حرارة الزجاج على المواد
الأخرى.
� - 7ضرورة حماية المعدات الزجاجية عند ا�ستخدام ال�ضغط العالي ،وذلك ب�إحاطتها
بالحواجز الواقية من جميع الجهات.
 - 8عند القيام ب�إجراء التجارب تو�ضع الزجاجات الحاوية على مواد كيماوية �سامة �أو قابلة
لال�شتعال في خزانة  الغازات .Fume cupboard
 - 9لت�سخين المواد الكيميائية داخل الأوعية الزجاجية ُي ّ
ف�ضل ا�ستخدام الم�سخنات الكهربائية،
و�إذا لم تتوفر فالحمام المائي �أو الزيتي ،و�إذا كان ال ب ّد من ا�ستخدام الم�صباح الغازي
 Gas burnerلت�سخين هذه المواد فيجب منع اللهب من مالم�سة منطقة �أعلى من
تلك المنطقة المراد ت�سخينها ،ويتم ذلك بو�ضع �شبك (م�صنوع من �سلك معدني مغطى
و�سطه من ناحيتين  بطبقة من الأ�سب�ستو�س) بين اللهب و الوعاء الزجاجي.
 - 10عند نقل الأواني الزجاجية المفرغة من الهواء يجب الحذر من اهتزازها ب�شدة لأن ذلك
قد ي�ؤدي �إلى وقوع انفجار ،و ُي ّ
ف�ضل و�ضعها في �صناديق خ�شبية.
 - 11عند تنظيف الزجاج يجب الحذر من وجود مواد م�ؤذية� ،أو �سامة� ،أو متفجرة ،ويجب
لب�س  القفازات الم�صنوعة من المطاط لوقاية اليدين من المواد ال�سامة� ،أو �أ�صابتها

بالجروح عند تك�سر الزجاج ،وتعتبر بع�ض محاليل التنظيف مثل حم�ض الكروم     Chromic acid
مواد م�ؤك�سدة ومتلفة للجلد.
( )3المخاطر الكهربائية و الميكانيكية و سبل الوقاية منها:
تعتبر الأجهزة الكهربائية و الميكانيكية من الم�صادر الفعلية لإحداث الحرائق �أو الإ�صابات المبا�شرة
للإن�سان ،و تزداد خطورتها في المختبرات التي تحتوي على �سوائل قابلة لال�شتعال بالقرب منها ،و من هذه
الأجهزة �أو المعدات �أجهزة الت�سخين والإ�ضاءة و المحركات ب�أنواعها  .لتج ّنب مخاطر هذه الأجهزة ُين�صح
بحماية الأجهزة نف�سها وحماية العاملين عليها ،ولذلك ف�إنه من ال�ضروري تنفيذ ما يلي:
 - 1ن�صب الأجهزة في �أماكن جيدة التهوية و ذات �إ�ضاءة كافية و في مكان منا�سب حتى ال ي�ؤدي االهتزاز
الناتج من ت�شغيلها �إلى الت�أثير عليها �أو �سقوط الأجهزة و المعدات الأخرى.
 - 2ا�ستعمال الأدوات ذات المقاب�ض غير المو�صلة �أثناء التعامل مع الأجهزة الكهربائية.
 - 3تنفيذ التو�صيالت الكهربائية من قبل كهربائي متخ�ص�ص.
 - 4تركيب �صنابير المياه بعيد ًُا عن مفاتيح الكهرباء و المعدات الميكانيكية.
 - 5تحديد �أو ترقيم الجهد الكهربائي ( )Voltsللأجهزة المختلفة.
 - 6تو�صيل الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بالأر�ض.
 - 7حماية الأ�سالك الكهربائية من الت�آكل ،وذلك بتج ّنب تع ّر�ضها للحرارة �أو مالم�ستها للمذيبات �أو المواد
الكيميائية الأكولة.
 - 8الحذر من ا�ستبدال المن�صهر ( )Fuseبمن�صهر �آخر �أعلى منه في المعدل �أو ب�سلك معدني.
 - 9يجب �أن يكون لكل كهربائي نظام �أر�ضي لتبديد الكهربائية المت�سربة من الأجهزة المعطوبة.
 - 10تزويد معظم الأجهزة بنظام خا�ص لقطع التيار ذاتي ًا كلما دعت ال�ضرورة.
� - 11إحاطة الأجهزة بحواجز مالئمة لحمايتها.
 - 12الإخبار عن �أي خلل في عمل الجهاز لأن الإهمال قد ي�ؤدي �إلى م�ضاعفة العطل وقد يتوقف الجهاز
كلي ًا.
 - 13عند القيام ب�صيانة الأجهزة كالتنظيف� ،أوالترتيب� ،أو ا�ستبدال قطع في الجهاز ،يجب �إيقاف الجهاز
وف�صل التيار الكهربائي.
 - 14يجب ا�ستخدام المذيبات المالئمة وغير ال�سامة لتنظيف الأجهزة الكهربائية.
 - 15عندما ين�سكب �سائل على الجهاز ف�إنه ينبغي ف�صل التيار والت�أكد من تجفيف جميع الأجزاء خا�صة
الداخلية وذلك قبل �إعادة تو�صيل التيار.
 - 16بعد االنتهاء من العمل ف�إنه من ال�ضروري �إيقاف الجهاز وف�صل التيار الكهربائي ،ولمزيد من الوقاية
والحذر يجب �إتباع التعليمات التالية:
ا�ستخدم المعدات الواقية ال�ضرورية.
يجب �أن تكون اليدان جافتين عند ت�شغيل الجهاز.
عدم لب�س المالب�س الوا�سعة� ،أو القفازات الف�ضفا�ضة� ،أثناء ت�شغيل الأجهزة المتحركة خوف ًا من
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم
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التقاطها ،وتزيد الخطورة في حالة وجود ربطة العنق �أو ال�شعر الطويل �أو �أغطية
الر�أ�س.
اجتناب ا�ستعمال ال�ساعات اليدوية ذات ال�سوار المعدني �أثناء �إ�صالح �أو �صيانة
الأجهزة الكهربائية لأن ذلك قد ي�ؤدي �إلى حدوث �صدمة كهربائية حيث يقوم ال�سوار
المعدني على المع�صم مقام قطب كهربائي في بع�ض الأحيان.
عدم الوقوف على �أر�ض مبللة �أثناء �إ�صالح �أو �صيانة الأجهزة الكهربائية.
عند حدوث �صدمة كهربائية يجب م�ساعدة ال�شخ�ص الم�صاب ،و يتم ذلك ب�سحب
التو�صيل من الم�صدر لف�صل التيار الكهربائي ،ثم القيام بعملية التنف�س ال�صناعي
عند ال�ضرورة .يلي ذلك ا�ستدعاء النجدة ،و يجب الحذر من لم�س الأجزاء المحروقة
من ج�سم الم�صاب ،وكذلك الأجزاء المعدنية.
( )4السالمة في مختبرات الكيمياء الحيوية:
منع ًا النتقال الأمرا�ض المعدية نتيجة للتعامل مع عينات م�أخوذة من دم� ،أو بول� ،أو مادة
ال�صفراء� ،أو براز م�صاب ب�أحد الأمرا�ض المعدية ،ف�إن هناك احتياطات يجب �إتباعها للتقليل
من مخاطر نقل العدوى ،ويمكن تلخي�صها في ما يلي:
 - 1عدم ا�ستعمال الما�صة الزجاجية بدون �سداده قطنية في فوهة الما�صة منع ًا النتقال
الجراثيم.
 - 2يجب ارتداء القفازات الواقية دائم ًا �أثناء فح�ص العينات.
 -3يجب ارتداء المعاطف ،وي�ستح�سن و�ضع مالب�س واقية فوقها م�صنوعة من البال�ستيك.
 - 4قبل مغادرة المختبر يجب خلع المعاطف المختبرية وغ�سل الأيدي .
 - 5ا�ستعمال المواد المطهرة لم�سح المناطق الملوثة بالعينات المن�سكبة مع �إعطاء الوقت
الكافي لو�صول المادة المعقمة �إلى الأجزاء الملوثة.
 - 6االبتعاد ما �أمكن عن التعامل مع المواد الحيوية ال�شديدة الخطورة خا�صة في مختبرات
الجامعات.
 - 7يتم تعقيم الزجاجات الملوثة بالحرارة العالية� ،أوبوا�سطة المواد المطهرة ،وفي حالة
المواد البال�ستيكية تُ�ستخدم المواد المطهرة.
� - 8ضرورة ا�ستخدام المنا�شف الورقية.
 - 9يجب تعقيم عينات البول قبل ت�صريفها �إلى ال�صرف ال�صحي منع ًا النت�شار الأمرا�ض.
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أوالَ :احتياطات عامة:
 -1يجب �أن يكون المعمل نظيف ًا ،ومرتب ًا ،ومنظم ًا ،وخالي ًا من �أي عوائق قد تعيق �سهولة
الحركة داخله.
 -2عدم الأكل وال�شرب والتدخين داخل المعامل والمختبرات.
 -3لب�س المعطف طوال الوقت.
� -4إزالة الغترة قبل البدء في �إجراء التجربة وخالل الجل�سات العملية لت�شريح الحيوانات.
 -5عدم ا�ستعمال الما�صات عن طريق الفم �إطالق ًا ،كما يجب عدم ا�ستعمال الما�صات
الما�صة منع ًا النتقال الجراثيم.
الزجاجية بدون �سدادة قطنية في فوهة ّ
 -6عدم ا�ستعمال الزجاجيات ذات الحواف التالفة ،والتخل�ص من كل الزجاجيات المك�سورة
في حاويات خا�صة.
 -7عدم ا�ستعمال الحيوانات الهزيلة �أو المري�ضة.
 -8و�ضع الحقن والإبر والدبابي�س وخالفه في حاويات خا�صة ،ثم التخل�ص منها بطريقة
�آمنة.
� -9إعادة غلق وم�سح حاويات الكوا�شف والمواد الكيميائية الأخرى قبل �إعادتها �إلى �أماكنها.
 -10يجب تدوين الإر�شادات والتحذيرات على حاويات المواد الكيميائية وذكر درجة �سميتها
ومدى خطورتها.
 -11عدم �سكب المواد الكيميائية �أو مخلفات الحيوانات الم�ش ّرحة في �أحوا�ض الغ�سيل ،بل و
�ضعها في حاويات خا�صة للتخل�ص منها بطريقة �آمنة.
 -12يجب ارتداء �أدوات الوقاية ال�شخ�صية (قفازات ،كمامات ،نظارات وخالفه) دائما عند
ت�شريح حيوانات التجارب و�أثناء فح�ص العينات الميكروبية.
 -13يجب تطهير كل طاوالت التجارب وحاويات العينات و�أطباق و�أدوات الت�شريح بعد االنتهاء
من الجل�سات العملية.
 -14يجب �إعادة الحيوانات الحية غير الم�ستخدمة �إلى �أماكنها في بيت الحيوان ،وعدم تركها
في المعمل �إلى اليوم التالي.
 -15التخل�ص بطريقة �آمنة من الحيوانات الم�شرحة والنافقة بعد االنتهاء من الجل�سات العملية
( بالحرق في �أفران خا�صة� ،أو تجميعها بطريقة �آمنة ا�ستعداد ًا لت�سليمها للمخت�صين).
 -16تج ّنب ازدحام منطقة العمل حتى ي�سهل التحرك ال�سريع في حالة حدوث �أي طارئ  -ال 
�سمح اهلل .-
 -17يجب ا�ستخدام �إر�شادات التحذيرات العامة في كل المعامل.

ثانياَ) احتياطات السالمة في مختبرات علم الحيوان :
�أ) �أماكن التربية �أو التعامل مع حيوانات التجارب:
 -1يجب �أن تكون نظيفة ومجهزة بالم�ستلزمات المختلفة الم�ستخدمة لهذا الغر�ض.
 -2يجب �أن تتوفر فيها �سبل الراحة للحيوانات بحيث تعي�ش هذه الحيوانات نظيفة ،وتتي�سر لها �سهولة
الحركة ،و�أن يكون غذا�ؤها نظيف ًا ،و�صحتها جيدة.
ُ -3يراعى عدم ازدحام �أو تكد�س حيوانات التجارب في هذه الأماكن ،كما يجب �أن تكون درجة الحرارة
والرطوبة الن�سبية فيها مالئمة.
 -4للح�صول على حيوانات �سليمة خالية من الأمرا�ض ،يجب مراعاة �أن تكون �أقفا�ص الحيوانات مريحة
وم�صنوعة بطريقة ت�سهل نظافتها وتغيير محتوياتها لتالفي تلوثها.
 -5يرعى �أن تكون �أقفا�ص الحيوانات خالية من الك�سور �أو القطع لوقاية الحيوانات من الجروح ،وتالفي
انت�شار العدوى.
 -6يجب �أن تكون التهوية والإ�ضاءة في هذه الأماكن كافية.
ب) النظافة:
 -1يجب المحافظة على نظافة �أماكن وجود الحيوانات وتنظيفها ب�صفة دورية ،وذلك بغ�سلها وتطهيرها.
 -2يجب �أن تكون فر�شات �أر�ضية الأقفا�ص (الن�شارة) وال�صناديق نظيفة وخالية من المواد ال�صلبة الحادة،
و�أن تُحفظ بعيد ًا عن التلوث ببراز الحيوانات الأخرى ،و�أن تعقم في �أواني محكمة الغلق.
-3يجب تنظيف الأقفا�ص والأرفف والأدوات الم�ساعدة (�أواني الأكل وال�شرب) ب�صفة دورية بمادة مطهرة
غير �ضارة بالحيوانات ،و�أن تُحفظ نظيفة وخالية من التلوث ،وين�صح بغ�سلها مرة �أو مرتين في الأ�سبوع
على الأقل.
 -4يجب االحتفاظ بعدد من الأقفا�ص  والأرفف الزائدة عن الحاجة ،ال�ستخدامها في الغيار �أو عند
الحاجة.
ً
ً
 -5يجب �أن ُيلحق ببيت حيوانات التجارب فرنا خا�صا لحرق المخ ّلفات ،والمواد الم�ستعملة المل ّوثة ،وجثث
الحيوانات النافقة والم�ش ّرحة.
أكيا�س خا�صة قبل حرقها.
 -6يجب و�ضع جثث الحيوانات النافقة والم�ش ّرحة في �
ّ
 -7ال ينبغي حمل � ّأي حيوان مري�ض �أو نافق والمرور به بالقرب من الحيوانات ال�سليمة.
ج) �أواني المخلفات:
 -1يجب �أن تكون م�صنوعة من البال�ستيك �أو ال�صاج  المجلفن.
 -2يجب �أن تكون خالية من الفتحات ولها �أغطية محكمة الغلق.
ُ -3يراعى في الحاالت الخا�صة بالحيوانات� ،أو الكائنات المعدية �أو النافقة� ،أو المواد الم�شعة �أو ال�سامة� ،أن
تو�ضع في �أكيا�س من الورق المق ّوى ،و�أن يتم تعقيمها� ،أو �أن تو�ضع في �أكيا�س من البال�ستيك المحتوية
على مادة كيميائية مطهرة قبل �إلقائها في فرن حرق الحيوانات.
 -4يجب االهتمام ب�إزالة المخلفات الحيوانية على وجه ال�سرعة حفاظ ًا على �سالمة الحيوانات الأخرى
والعاملين.
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د) العاملون مع حيوانات التجارب:
 -1يجب دوام المحافظة على �صحتهم مع االحتياط بعدم انتقال عدوى منهم �إلى حيوانات
التجارب �أو العك�س ،ويتحقق ذلك بما يلي:
�أ) يجب �أن يكونوا دوم ًا على م�ستوى عال من النظافة ال�شخ�صية.
ب) يجب �أن يرتدوا الأدوات الخا�صة لوقايتهم طوال الوقت (مثل المعطف ،القفازات،
الكمامات وخالفه).
ج) يجب �أن تكون معاملتهم للحيوانات مت�سمة بالرحمة وال�شفقة عند عملية تغيير
الحيوانات� ،أو نقلها من مكان لآخر� ،أو التعامل معها.
د) عدم الأكل �أو ال�شرب �أو التدخين في �أماكن تربية حيوانات التجارب� ،أو مناطق التعامل
معها.
 -2يجب الك�شف الدوري ،وبطريقة منتظمة ،على جميع العاملين مع حيوانات التجارب ،وي�شمل
ذلك الك�شف عن ال�صدر بالأ�شعة للأمرا�ض ال�صدرية والأمرا�ض الجلدية والعيون.
 -3يجب فح�ص عينات دم وبراز وبول العاملين مع الحيوانات ب�صفة دورية ،للت�أكد من خل ّوهم
من � ّأي �أمرا�ض ،كما يجب تح�صينهم باللقاحات والأم�صال المنا�سبة المتوفرة.
 )4غ�سل �أيديهم بالمطهر بعد حمل � ّأي حيوان مري�ض �أو نافق.
هـ) التعامل مع حيوانات التجارب:
على الفني �أو م�ساعد الباحث التقيد بالتالي:
� -1أن يكون على دراية بالطرق ال�صحيحة للتحكم بالحيوانات الم�ستخدمة.
� -2أن يكون على دراية بالطرق ال�صحيحة بتخدير حيوانات التجارب.
� -3أن يكون على دراية بالطرق ال�صحيحة للتخل�ص  من المخ ّلفات الناتجة من ا�ستعمال
حيوانات التجارب ،وهذا ي�شمل جثث الحيوانات النافقة والم�ش ّرحة وف�ضالتها والمواد
الم�ستعملة في الجل�سات العملية.
� -4أن يكون ملم ًا بطرق التخ ّل�ص ( �إعدام ) من حيوانات التجارب  بطرق �إن�سانية رحيمة في
نهاية الجل�سات العملية.
� -5أن يكون ملم ًا بالظروف المناخية القيا�سية لحيوانات التجارب كدرجة الحرارة والرطوبة
وخالفه ،والعمل على تهيئة المكان الم�ستخدم لتتما�شى مع هذه الظروف.
 -6ارتداء المالب�س والأدوات الخا�صة بالمختبرات طوال وقت التعامل مع هذه الحيوانات.
 -7غ�سل اليدين دائما بعد التعامل مع حيوانات التجارب.
 -8ا�ستعمال �أطباق و�أدوات ت�شريح نظيفة دائما.
 -9ا�ستعمال الأقفا�ص  والن�شارة النظيفة التي توفر لهذه الحيوانات احتياجاتها الطبيعية
وال�سلوكية.
 -10المحافظة على نظافة الحيوانات وجفافها.
 -11تحقيق �أمن و�سالمة حيوانات التجارب وعدم تعري�ضها للإ�صابات.

 -12الأخذ بالو�سائل الإن�سانية في معاملة حيوانات التجارب خالل الجل�سات العملية �أو خالل �إجراء
الأبحاث.
 -13الإ�شراف على تنظيف �أطباق و�أدوات ت�شريح حيوانات التجارب بعد االنتهاء من الجل�سات العملية
المخ�ص�صة لها.
وو�ضعها في الأماكن
ّ
المعني العناية البيطرية بحيوانات التجارب.
 -14يجب �أن تتوفر في الق�سم
ّ
 -15يجب ت�سجيل � ّأي حاالت مر�ضية �أو نفوق بين الحيوانات.
و) التعامل مع الحيوانات ال�سامة:
معظم الحيوانات ال�سامة التي توجد في المملكة العربية ال�سعودية هي من الثعابين والعقارب؛ ونظر ًا لكون
هذه الحيوانات بالغة ال�سمية وذات خطورة على من يتعامل معها ،فال ب ّد من مراعاة التالي:
� -1إر�شادات عامة:
�أ) يجب حفظ الثعابين والعقارب ال�سامة داخل �أقفا�ص خا�صة محكمة الغلق.
ب) يجب حفظ جميع الأقفا�ص التي بداخلها حيوانات �سامة داخل غرفة �أو غرف مخ�ص�صة للعناية بها،
و ُين�صح بعدم و�ضع حيوانات �أخرى داخل هذه الغرف با�ستثناء الحيوانات ال�سامة بغر�ض الح ّد من كثرة
ا�ستعمال هذه الغرف من قبل �أ�شخا�ص �آخرين.
ّ
ج) يجب االحتفاظ بمفتاح هذه الغرف لدى �شخ�ص واحد فقط ،و�أال يكون هذا المفتاح من المفاتيح العمومية  
(.)master keys
-2التعامل مع الثعابين:
يحتاج الباحث� ،أو م�ساعده في هذا المجال� ،إلى التعامل مع هذه الحيوانات بين فترة و�أخرى ،لذا عليه
�إتباع التالي:
�أ) ا�ستخدام الع�صا الخا�صة بم�سك الثعابين حتى ال ي�ضط ّر �إلى م�سكها بيديه عند �إخراجها من �صندوق �إلى
�آخر �أو في حالة ا�ستحالبها �أو تغذيتها.
ب) لب�س قفازات خا�صة لحماية الأيدي تفادي ًا ل ّأي حركة غير متوقعة من الثعابين .
ج) لب�س نظارات خا�صة لوقاية الأعين وخا�صة عند التعامل مع الكوبرا  الذي ي�ستطيع �أن يب�صق ال�سم في
الأعين حتى ولو كان ذلك على م�سافة مترين.
د) قفل غرفة الثعابين بعد �أخذ الثعابين المطلوبة ،لكي يتم التحكم بالثعابين في حالة هروبها من
القف�ص.
و) ُين�صح با�صطحاب �شخ�ص �آخر له دراية بمو�ضوع الحيوانات ال�سامة عند الدخول �إلى غرفة الثعابين
للم�ساعدة في حالة التع ّر�ض للدغ  -ال �سمح اهلل .-
ز) توفر الم�صل المنا�سب والواقي للدغة الثعابين ،ويجب �أن يتم ذلك من خالل التن�سيق مع الم�ست�شفيات
القريبة من مقر العمل لأن عامل الوقت هنا مهم جدا.
ّ
ح) يجب الحذر ال�شديد عند التعامل مع هذه الحيوانات ،و�أال ُيترك مجال للخط�أ ،لأن الخط�أ هنا قد يكون
مك ّلف ًا للغاية.
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 -3االحتياطات الوقائية الواجب مراعاتها لمنع انت�شار الأمرا�ض بين حيوانات التجارب:
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النظافة هي العامل الأ�سا�س للوقاية من انت�شار الأمرا�ض بين حيوانات التجارب ،ولذا ينبغي
مراعاة التالي:
�أ) تغيير وتنظيف وتطهير �أقفا�ص حيوانات التجارب بطريقة روتينية مرتين على الأقل
�أ�سبوعي ًا.
ب) منع تراكم المواد المتعلقة ببول وبراز و�شعر وغير ذلك من ف�ضالت حيوانات
التجارب.
ج) االهتمام الأكيد بالنظافة ال�شخ�صية في البدن والأيدي والمالب�س الم�ستخدمة في
التعامل مع الحيوانات.
د) التخل�ص ال�سريع والآمن من الحيوانات الم�ش ّرحة �أو النافقة �أو المري�ضة ،وف�ضالتها.
 -4الأمرا�ض الم�شتركة بين حيوانات التجارب والإن�سان:
على الراغب في الح�صول على � ّأي معلومات تتعلق بهذا المو�ضوع ،مراجعة كتاب «دليل
العناية بحيوانات التجارب وا�ستعماالتها في البحوث الطبية»
ال�صفحات 526  -513:
الم�ؤلف :د/عبد الوهاب بن محمد ب�شندي.
النا�شر :دار الكتب العلمية للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
�سنة الن�شر2003 :م
هناك ن�سخة من هذا الكتاب متوفرة في مكتبة ق�سم علم الحيوان  -كلية العلوم  -جامعة
الملك �سعود� ،أو يمكن االت�صال على تلفون  4675762للح�صول على هذه الن�سخة.
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السالمة في مختبرات
قسم النبات واألحياء
الدقيقة
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هناك نوعان من مختبرات النبات والأحياء الدقيقة:
أ) النوع األول:

دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم

مختبرات تُجرى فيها تجارب علمية على �أحياء لي�س لها � ّأي قدرة �إمرا�ضية ،وبالرغم من
ذلك ف�إنه ال ب ّد من اتخاذ االحتياطات التالية:
 -1الت�أكد من تهوية المختبر.
المخ�ص�ص للمعامل.
 -2ارتداء المعطف
ّ
 -3الت�أكد من خلو الطاولة (البن�ش) التي �أمامك من � ّأي مزارع ميكروبية  غير مرغوب فيها.
 -4م�سح الطاولة بمحلول ديتول مخفف.
 -5نزع الغترة قبل البدء في العمل.
� -6إ�شعال اللهب بحذر ،ثم تعقيم �إبر التلقيح بو�ضعها تحت اللهب.
 -7عند تقديم المزارع الميكروبية لدرا�ستها �أو عينات بها ميكروباتُ ،يمكن �إتباع التالي:
�أ) تح�ضير خطوات العمل المطلوبة.
ب) تح�ضير الأدوات المطلوبة ،ثم يو�ضع ال ُمع ّقم فيها في جهة ،وغير ال ُمع ّقم في جهة
�أخرى.
 -8عند طلب تح�ضير عينات مجهريه ،يتم �إتباع ما يلي:
تعقيم �إبر التلقيح قبل وبعد �أخذ العينات.
 �إذا كانت العينة موجودة في �أنابيبُ ،يزال غطاء الأنبوب ،ثم تُعقم الفوهة على اللهب قبل
وبعد �أخذ العينة ،ثم ُيعاد الغطاء �إلى مو�ضعه.
�إذا كانت العينة موجودة في �أطباقُ ،يفتح الطبق بجوار اللهب ب�شكل جزئي بحيث ي�سمح
لإبرة التلقيح بالدخول والخروج ب�سهولة .ال  تُزح الغطاء من على الطبق �إ ّال في حاالت
خا�صة وبتوجيه الم�شرف.
ّ
عدم التنف�س بالقرب من المزارع الميكروبية حتى و�إن كانت ُمغطاة.
يجب �إتالف كل المزارع غير المرغوب فيها بو�ساطة التعقيم.
عند االنتهاء من العمل ،تنقل الزجاجيات �إلى وعاء خا�ص ،و ُيطلب تعقيمها ثم غ�سلها.
يجب و�ضع ق�صا�صات الورق والقطن في محلول معقم وعدم تركها على الطاولة .
م�سح الطاولة بالديتول قبل الخروج من المعمل.
يجب خلع البمعطف وو�ضعه في المكان المخ�ص�ص له ل ُيغ�سل كلما دعت الحاجة لذلك.
يجب غ�سل اليدين قبل مغادرة العمل.
ُيمنع منعا باتا الأكل وال�شرب والتدخين في مختبرات الأحياء الدقيقة والمعامل
الأخرى.

ب) النوع الثاني:
مختبرات يجرى فيها التع ّرف على الأحياء الدقيقة ذات الطبيعة الممر�ضة.
يكون العمل والدخول �إلى هذه المختبرات قا�صر ًا على المخت�صين� .أما بالن�سبة للطلبة الذين تلزمهم
درا�سة هذا المو�ضوع ،فعاد ًة ما تُقدّم لهم عينات ت�س ّمى بالعينات الدرا�سية ،وهي عينات تماثل في �سلوكها
الكيميائي والطرق المتبعة في تعريفها تلك ال ُممر�ضة ،ولكن قدرتها على الإمرا�ض �ضعيفة �إلى ح ّد �أنها ال 
ت�ش ّكل خطر ًا على الطالب .وبالرغم من ذلك ف�إنه يجب �إتباع الخطوات ال�سابقة في الدرا�سة.
وب�شكل عام ف�إنه يجب �إتباع الخطوات الم�ستخدمة مع مختبرات النوع الأول ،كما �أن المختبرات الطبية
ٍ
تكون مجهزة عادة بخزانات خا�صة (كابينات) ذات خوا�ص معينة تُجرى فيها عملية الزرع والفح�ص لأن في
تلك الخزانات نظام يمنع انت�شار الأحياء الدقيقة في المعمل.
يعتبر مختبر الأحياء الدقيقة (الميكروبات)المختبر الرئي�سي في جميع الم�ؤ�س�سات الطبية وال�صحية
والجامعية  �سوا ًء كانت تعليمية �أو بحثية وعالجية .ومن هنا يجب �أن تبرز �أهمية التعامل مع المواد والكائنات
المعدية (العينات الإكلينيكية ،والبكتريا ،والفيرو�سات ،والفطريات) والتى يجب  �أن تتبع �إر�شادات محددة
للتحكم في العدوى ،وذلك  لتقليل المخاطر المتعلقة بالتعامل مع عينات الم�سببات المر�ضية ،والمزارع
(الم�ستنبتات) والآالت الحادة الملوثة ومعدات الت�شخي�ص .وبالتالي ،فالبد للعاملين والدار�سين بالمعامل
(المختبرات) من اتخاذ االحتياطات القيا�سية لتقليل خطر الإ�صابة بالعدوى � ،إ�ضاف ًة �إلى توفير بيئة �آمنة  
للعاملين بالمعمل (المختبر) وغيرهم .ومن  هنا يبرز دور ت�صميم المعمل (المختبر) نف�سه  ،والتجهيزات
المنا�سبة  ،ومعرفة العاملين بالم�سائل الأمنية.
�إن العاملين في المعامل (المختبرات)  يواجهون  خطر التعر�ض لتلك الميكروبات الم�سببة للأمرا�ض
التي تنتقل عبر الدم وذلك عن طريق الإ�صابة بالجروح الناتجة عن التعامل مع الآالت الحادة � ،أو من
جراء تعر�ض العيون �أو الفم للرذاذ�  ،أو من تعر�ض الجلد الم�صاب للدم ول�سوائل الج�سم الأخرى .تزداد
فر�صة التعر�ض للعدوى داخل المعمل (المختبر) في المزارع المركزة ب�أنواع معينة  من الميكروبات  �أثناء
القيام بعمليات المزارع (الم�ستنبتات) الثانوية للدم وعمليات المزج والتقليب والطرد المركزي .من �أمثلة
الميكروبات التي تنتقل عن طريق هذه العمليات �إلى العاملين بالمعامل (المختبرات) المكورات البنية
"ني�سيريا" الم�سببة لاللتهاب ال�سحائي وميكروب الدرن والبرو�سيلة و الجمرة الخبيثة (الع�صوية الخبيثة)
والطاعون .لذلك كان  من ال�ضروري  �إيجاد �إ�ستراتيجية �أمنية تكفل الأمن وال�سالمة للعاملين فى المختبر،
وتكمن تلك المنظومة الأمنية فى �إحتياطات عامة و�أخرى �شخ�صية  ،وكذلك   في التعرف على المواد
الخطرة فى المختبر  .لذا  يجب �أن تكون هناك اتفاقية بين �إدارة المختبر والعاملين فيه  قبل بداية العمل
فى المختبر تحتوي على  بع�ض التوجيهات الهامة ل�ضمان ال�سالمة  ،وتحقيق الهدف ب�أقل قدر من الخ�سائر
و�أعلى قدر من الجودة.
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      قبل الخو�ض فى �إحتياطيات ال�سالمة بالمختبرات يجب التنويه ببع�ض التعريفات الهامة والتى تعد من
�أ�سا�سيات العمل داخل المختبر والتى يجب �أن يكون جميع العاملين بالمختبر على دراية كافيه بها لنجنب
الكوارث.
المواد الحيوية الخطرة في المعمل (المختبر)
هي المواد البيولوجية الخطرة و الميكروبات وت�شمل ما يلي:
  الميكروبات الم�سببة للعدوى (البكتريا ،والفطريات ،والطفيليات ،البريونات ،الريكت�سيات ،الفيرو�سات،
 ...الخ)  ،والتي ب�إمكانها �أن ت�سبب �أمرا�ض ًا للأفراد الأ�صحاء � ،أو ت�ؤثر على البيئة والزراعة ت�أثير ًا
وا�ضح ًا .
  مزارع (م�ستنبتات) الخاليا ،وال�سوائل ،والأن�سجة الب�شرية �أو �أن�سجة الثدييات الرئي�سية.
الحم�ض النووى منقو�ص الأك�سجين .
الحيوانات التي قد تنتقل الأمرا�ض منها �إلى الإن�سان.
ب�شكل عام يمكن تق�سيم المواد الخطرة ،التي قد تكون �ضارة �إذا ا�ستخدمت �أو تم تداولها بطريقة غير
ٍ
مالئمة� ،إلى عوامل فيزيائية (كالإبر ،والزجاج) وعوامل كيميائية (كالأحما�ض ،والقلويات) وعوامل
بيولوجية (كالعينات الإكلينيكية ،والمزارع (الم�ستنبتات) الميكروبية)،
كابينة األمان البيولوجي في المعمل (المختبر)
المواد الحيوية الخطرة
هي جهاز رئي�سي لمنع انت�شار العدوى وهي م�صممة ل�سحب الهواء للداخل بالأ�ساليب الميكانيكية ،وت�ستخدم
في منع انت�شار التناثر والرذاذ المتطاير المعدي والمنبعث من بع�ض الإجراءات المعملية (المختبرية).
وهناك ثالث فئات من كبائن الأمان البيولوجي ،ويتم ت�شغيلها ب�إدخال �أيدي و�أذرع الم�ستخدم فقط ،ويتم
في هذه الكبائن التعامل مع الميكروبات الم�سببة للأمرا�ض �شديدة الخطورة.
احتياطات عامة في المعمل (المختبر)
يجب اعتبار كل عينة ت�صل �إلي المختبر ،معدية والتعامل معها علي هذا الأ�سا�س.
يجب اعتبار وجود خطر كامن في جميع المواد الكيميائية ،ويجب التعامل معها ح�سب تو�صيات
ال�صانعين.
يجب االلتزام با�ستعمال المالب�س  واالقنعه الواقية ،و�إتباع توجيهات و�إر�شادات ذوي الخبرة في
مختبرك.
يجب عدم الأكل وال�شرب داخل المختبر� ،أو و�ضع م�أكوالت �أو م�شروبات في مبردات المختبر.
يجب عدم ا�ستخدام الفم �أو لم�س العينين �أثناء العمل داخل المختبر.
تكتب المعلومات على الأطباق والأنابيب بطريقه مثالية (على الطبق ولي�س على الغطاء).

 �إتباع الأ�سلوب ال�سليم في التخل�ص من �أي مواد (حيوية �أو كيميائية).
ارتداء المعطف (البالطو).
عدم ا�صطحاب الأدوات ال�شخ�صية والحقائب الن�سائية �إلي المختبر حر�صا علي عدم تلوثها.
عدم لم�س �أو تحريك �أي جهاز �أو م�ستنبت �أو �أي من �أدوات المختبر �إال ّبعد التعرف عليها ،و�شرح طريقة
وكيفية ا�ستخدامها بوا�سطة الم�شرف.
يجب تنظيف وتطهير مكان �إجراء التجارب المعملية بمطهر قبل وبعد �إجراء التجارب.
في حالة تلوث مكان العمل� ،أو ان�سكاب �أي ماده ،يجب  �إخطار الم�شرف فور ًا.
غ�سل اليدين جيد ًا بالماء وال�صابون وم�سحهما بالمطهر قبل مغادرة المختبر.
إحتياطات شخصية في المعمل (المختبر)
التاكد من تهوية المختبر.
ارتداء الرداء االبي�ض المخ�ص�ص لمعامل االحياء الدقيقة.
التاكد من خلو الطاولة التي امامك من اي مزارع ميكروبية غير مرغوب فيها.
م�سح الطاولة بمحلول ديتول مخفف.
نزع الغترة قبل البدء في العمل.
 �إ�شعال اللهب ،ثم قم بتعقيم �إبر التلقيح ،وو�ضعها على اللهب.
عند تقديم المزارع الميكروبية لدرا�ستها� ،أو عينات بها ميكروبات ،يمكن �إتباع التالي:
تح�ضر خطوات العمل المطلوبة.
تح�ضر االدوات المطلوبة  ،ويو�ضع المعقم منها في جهة  ،وغير المعقم في جهة اخرى.
كيفية التعامل مع المزارع الميكروبية في المعمل (المختبر)
قبل ابتداء ،وبعد انتهاء فترة كل در�س عملي  ،يجب م�سح طاولة العمل بالمادة المطهرة.
عدم و�ضع المزارع  و الأو�ساط  على طاولة العمل مبا�شرة ً ،بل و�ضعها في الحوامل �أو ال�سالل �أو �أي وعاء
�آخر مخ�ص�ص لهذا الغر�ض.
احرق �إبرة التلقيح � ،أو الإبرة الناقلة  ،قبل وبعد كل ا�ستعمال.
�ضع المواد الملوثة   ،والمزارع القديمة  ،ومخلفات  العمل الذي �أنهيته  ،في الأوعية المخ�ص�صة لذلك.
يجب عدم ا�ستعمال الفم عند ا�ستعمال الما�صات لنقل المزارع الميكروبية ،وفي حالة عدم توفر
الما�صات الميكانيكية  ،ي�ستح�سن و�ضع كمية من القطن في النهاية العري�ضة للما�صة قبل تعقيمها.
المعدات الوقائية للعاملين في المعمل (المختبر)
مالب�س ومعاطف المعمل (المختبر) :يجب ارتداء مالب�س ومعاطف المعمل (المختبر) ،وذلك عند
دخول المعمل (المختبر) ،ويجب خلعها عند مغادرته.
وقاية الوجه :ت�ستخدم النظارات الواقية وواقيات الوجه والأقنعة للوقاية من خطر تعر�ض الوجه
المحتمل للذرات والرذاذ المتطاير من مواد خطيرة �أو معدية عندما يتعين التعامل مع الميكروبات
دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم
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خارج كبائن الأمان البيولوجي.
القفازات ذات اال�ستخدام الأحادي  :يجب ارتدائها لتجنب تعر�ض الجلد للدم �أو ال�سوائل الأخرى� ،أو
للأ�سطح �أو المواد �أو الأدوات التي تعر�ضت لمثل هذه ال�سوائل ،ويجب نزع القفازات بعد �إنهاء المهام
المعملية (المختبرية)� ،أو عند ا�ستخدام التليفون�  ،أو عند القيام ب�أي عمل مكتبي.
يجب ارتداء القفازات عند الحاجة لمالم�سة المواد الناقلة للعدوى� ،أ والأ�سطح�  ،أو المعدات الملوثة.
يف�ضل ارتداء زوجين من القفازات.
يتم التخل�ص من القفازات عندما تتلوث ب�شكل وا�ضح ،ويجب نزعها عند االنتهاء من العمل بالتعامل مع
المواد المعدية�  ،أو عندما يحدث ثقب بالقفاز.
 ال يجوز غ�سل القفازات التي يتم التخل�ص منها بعد اال�ستخدام ،وال �إعادة ا�ستخدامها  ،وال ا�ستعمالها
في مالم�سة الأ�سطح النظيفة (لوحات مفاتيح الكمبيوتر  -التليفونات �...إلخ)  ،وال ي�سمح بارتدائها
خارج المعمل (المختبر).
يجب توافر بدائل للقفازات المطاطة المر�شو�شة بالبودرة ،كما يجب غ�سيل اليدين فور نزع  
الفقازات.
تداول العينات في المعمل (المختبر)
ينبغى على القائمين على جمع العينات � ،أو ف ِّني المعمل (المختبر)�  ،أن يقوموا ببع�ض الإجراءات الوقائية  
على النحو التالي:
غ�سل الأيدي قبل جمع كل عينة.
ارتداء قفازات عند جمع عينات الدم (�سحب العينة).
 �إتباع الإجراءات المانعة للتلوث عند جمع العينات .
(انظر ف�صل " الإجراءات المانعة للتلوث " – و" اال�ستخدام المنا�سب لزجاجات الدواء متعددة   
الجرعات" – الجزء الأول.) -
الحفاظ على نظافة ال�سطح الخارجي للوعاء.
ينبغي غلق كل الأوعية ب�أمان.
ينبغي �أال ّيتم جمع العينات داخل المعمل (المختبر).
نقل العينات إلى المعمل (المختبر)
يجب على ال�شخ�ص الم�سئول عن نقل العينة (فني المعمل (المختبر) �أو ال�شخ�ص المخ�ص�ص بكل ق�سم)  
�أن يراعى ما يلي:
ارتداء قفازات.
تجنب لم�س محتويات الوعاء.
و�ضع العينات في حوامل خا�صة.
يجب على العاملين بالمعمل (المختبر) ،الذين يتعاملون مع العينات  ،اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

ارتداء القفاز قبل التعامل مع العينات.
ارتداء واقِ للوجه والعينين عند القيام بالإجراءات المعملية (المختبر) التي قد ين�ش�أ عنها تطاير رذاذ
الدم � ،أو غير ذلك  من الرذاذ المتطاير المعدي.
يجب فتح العينات بحر�ص.
 ال تم�س الما�صة بالفم و يف�ضل عدم ا�ستخدام الما�صات الفموية مطلق ًا.
غ�سل الأيدي كلما تلوثت ويتم غ�سلها في نهاية اليوم كذلك.
تجهيزات المعامل (المختبرات)
يجب توفير �أبواب محكمة الإغالق يمكن التحكم  بها لملحقات المعمل (المختبر) التي تحتوي على
مواد بيولوجية.
ً
 البد عند التفكير في �إن�شاء معامل جديدة �أن يراعى بنا�ؤها بعيدا عن المناطق العامة الآهلة بال�سكان.
البد �أن يحتوى كل معمل على حو�ض لغ�سل الأيدي �إ�ضاف ًة  �إلى  الحو�ض المخ�ص�ص للتخل�ص من �سوائل
الج�سم والمواد الكيماوية.
 البد من ت�صميم المعمل (المختبر) ب�شكل ي�ساعد على �سهولة تنظيفه  ،ويعتبر وجود �سجاجيد� ،أو
�أب�سطة ،على �أر�ضية المعمل (المختبر) �أمر ًا مخالف ًا ل�شروط ت�صميم المعمل (المختبر).
البد �أن يكون �سطح طاولة المعمل (المختبر) مقاوم ًا للماء ،وللحرارة المعتدلة  ،وللمذيبات الع�ضوية،
والأحما�ض ،والقلويات ،والمواد الكيماوية الم�ستخدمة في تعقيم �أ�سطح ومعدات العمل.
   البد �أن يكون �أثاث المعمل (المختبر) مالئم ًا لنوعية اال�ستخدام والحمولة المتوقعة  ،كما يجب توفير
م�ساحات تف�صل بين طاوالت المعمل (المختبر) والكبائن والمعدات لت�سهيل عملية التنظيف فيما
بينها  .البد �أن يتم تغطية الكرا�سي وغيرها من �أثاث المعمل (المختبر) بمادة غير ن�سيجية لت�سهيل
عملية تعقيمها.
   يجب تركيب كبائن الأمان البيولوجي بطريقة ال ت�سمح للتقلبات التي تحدث في الهواء الداخل �إلى
الحجرة ،والخارج منها  ،بالت�سبب في �إخراج كبائن الأمان البيولوجي عن نطاق التحكم الذى تعمل به.
كما يجب تركيب كبائن الأمان البيولوجى بعيد ًا عن الأبواب والنوافذ التي يمكن فتحها ،وعن �أماكن
المعمل (المختبر) المزدحمة  وعن � ّأي معدات �أخرى قد ت�سبب �إعاقة تدفق الهواء في  كبائن الأمان
البيولوجى.
   يجب توفير مكان لتنظيف العيون ال�سريع في حالة �إ�صابتها بالرذاذ.
   يجب توفير الإ�ضاءة المالئمة لجميع �أن�شطة المعمل (المختبر) مع تجنب االنعكا�سات والأ�ضواء
المبهرة.
   ال  توجد �شروط معينة لنظام التهوية بالمعمل (المختبر) .ولكن عند التخطيط لت�شييد مباني
جديدة يجب التفكير في �إدخال �أنظمة التهوية الميكانيكية التي تعمل على تدفق الهواء داخل المعمل
(المختبر) دون  ال�سماح بخروج تيارات الهواء �إلى المناطق الخارجة عن نطاق المعمل (المختبر).
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يجب على المعامل (المختبرات) �أن تتبع �إجراءات متطورة للتعامل مع المواد المن�سكبة في المعمل
(المختبر) ،وينبغي �أي�ض ًا �أن يكون لديها مواد ومعدات مالئمة و�سهلة اال�ستخدام ،وينبغي �أن يتوافر بالمعمل
(المختبر) حقيبة (�أو �أي حاوية) بها المواد الالزمة لمواجهة االن�سكابات بالمعمل (المختبر)  ،وهي:مطهر
مركز (مثل الكلور المبي�ض �أو اليودوفور) ،وعلبة من �أوراق التن�شيف ،وقطع �إ�سفنج ،وقفازات مطاطية
منزلية ،ومالقط اللتقاط الزجاج المك�سور ،وحاوية تتحمل التعقيم.
�إذا حدث ان�سكاب في كابينة الأمان البيولوجي
دع كابينة الأمان مفتوحة.
ر�ش� ،أو ّ
نظف  ،حوائط الكابينة و�أ�سطح المعمل (المختبر) والمعدات الم�ستخدمة بالمطهر الذي تم
اختياره مع �ضرورة ارتداء القفازات ومعطف المعمل (المختبر).
غمر �سطح العمل و�أحوا�ض ال�صرف والأحوا�ض المثبتة تحت �سطح العمل بالمطهر على الأقل لمدى
ع�شرين دقيقة وذلك �إذا لزم الأمر.
ع ِّقم كل المواد التي تم تنظيفها ومالب�س الوقاية  ،واغ�سل الأيدي ومناطق الجلد الظاهرة بالمطهر.
في حالة  نفاذ المادة المن�سكبة  �إلى داخل الكابينة  ،ف�إن الأمر يتطلب �إجراء عملية تطهير �أكثر
�شمو ًال.
�إذا حدث ان�سكاب في م�ستوى الأمان البيولوجي الأول في معمل مفتوح
ح ّذر باقي الأفراد الموجودين في المنطقة.
تخل�ص من �أي مالب�س ملوثة  ،واغ�سل مناطق الجلد التي تعر�ضت للتلوث بالماء وال�صابون .
�ضع ورق التن�شيف على مو�ضع االن�سكاب المت�صا�ص  المن�سكب   ،ثم تخل�ص  من ورق التن�شيف
الم�ستخدم� .إذا ا�شتملت المادة المن�سكبة على قطع زجاج فال بد من ا�ستخدام الو�سائل الميكانيكية  ،
�أو المنا�شف الم�صنوعة من الكرتون  ،لرفع الزجاج  ،ثم يو�ضع الزجاج في الأوعية المخ�ص�صة لحفظ
عال ،فيجب تعقيمها �أو ًال  ،
الآالت الحادة  .في حالة ان�سكاب عينات تحتوى على كائنات دقيقة بتركيز ٍ
ثم �إزالتها بو�سائل يتم التخل�ص منها بعد اال�ستخدام.
تغليف العينات والعوامل المسببة لألمراض
يجب �أن يتم �شحن المواد الناقلة للعدوى طبق ًا للأنظمة المتبعة  ،ويجب الت�أكد من �أن ال�شحنات معدة
بالطريقة التي ت�ضمن و�صولها �إلى الأماكن المحددة ب�صورة جيدة دون حدوث �أي مخاطر لأي �إن�سان �أو
حيوان �أثناء القيام بعملية ال�شحن  ،كما يجب �أن يت�ضمن ذلك عملية التغليف :الداخلي والخارجي.

التخلص من المخلفات في المعمل (المختبر)
يتم التخل�ص من المخلفات (غير الحادة) الملوثة بالمواد الناتجة عن ج�سم الإن�سان بو�ضعها في
�أكيا�س القمامة المقاومة لالختراق.
يجب ل�صق بطاقات تو�ضيحية على جميع �أنواع المخلفات.
ينبغي تعقيم العينات ال�سائلة مثل :الدم والبول والتخل�ص منها .وعند ال�ضرورة يمكن تطهير المزارع
(الم�ستنبتات) البكتيرية والعوامل المعدية ب�إ�ضافة الكلور بن�سبة تركيز  ، %0.5وذلك لمدة ع�شر
دقائق قبل التخل�ص منها نهائي ًا .
يجب اتباع التعليمات المحلية والتعليمات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة بخ�صو�ص كيفية التخل�ص من
المخلفات الطبية التي تنتجها المعامل (المختبرات).
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الغر�ض الأ�سا�سي من هذه االحتياطات هو �أن �أبلغ طالب الفيزياء ب�أ�سا�سيات �سالمة
المختبرات والإ�شارة �إلى �أكثر �أنواع المخاطر التي تم�سه في مختبر الفيزياء .هذه االحتياطات
لي�ست قائمة كاملة من مخاطر ال�سالمة في هذا المختبر �أو �أي مختبر ،بل يقوم مدر�سو العملي
بتنبيه الطالب �إلى مخاطر ال�سالمة المحتملة في المختبر.
م�س�ؤوليات مدر�سو العملي:
يقوم مدر�سو العملي في المختبر ب�إبالغ الطالب بالمخاطر المحتملة في العمل وهذه المخاطر
تطر�أ �أثناء �سير العمل .و�سوف يكون هناك �شيء من القلق خالل �أ�سابيع الف�صل الدرا�سي.
ومن ثم قد يكون هناك خطر ًا على ال�سالمة .و�ستكون مهمة مدر�سو العملي الحفاظ �أي�ض ًا على
مراقبة المجموعات المختلفة واللوحات الإر�شادية في المختبرات ت�شير �إلى ق�ضايا ال�سالمة.
و�إذا كان لديك �س�ؤال حول ال�سالمة فعليك بتوجيهه مبا�شرة �إلى مدر�سو العملي في المختبر.
م�س�ؤولية الطالب :
من المتوقع �أن الطالب في مختبر الفيزياء لديهم �إح�سا�س م�شترك عند العمل مع التجارب.
عند �إجراء التجربة الخا�صة بك ال ت�ساعد �أحد في �إجراء تجربة �أخرى وتجنب المخاطر التي
تم�س ال�سالمة الممكنة فيجب توخي الحذر .علم ًا �أنه من الأف�ضل اال�ستماع �إلى المدر�س و�إتباع
جميع التعليمات التي تتلقاها من مدر�سك في المختبر .وهذا ي�شمل جميع احتياطات ال�سالمة
والمبادئ التوجيهية.
احتياطات ال�سالمة في مختبر الفيزياء :
على الرغم من �أن مختبر الفيزياء ال ي�ستخدم عادة للمواد الكيميائية مثل علم الأحياء
ومختبرات الكيمياء ،ال تزال هناك مخاوف في مختبر الفيزياء تتعلق بال�سالمة �أن لي�س كل
من هو �شائع عن علم .وغالب ًا ما يتم تعلمه عن طريق القيام بالتجربة لكننا نتمنى تجنب هذا
الطريق �إلى �أق�صى حد ممكن� .أكثر الم�شاكل الرئي�سية في معامل الفيزياء هي ميكانيكية ،
حرارية (الحرارة ال�شديدة والبرودة ال�شديدة) وكهربائية.
العديد من الأجهزة في مختبر الفيزياء تتطلب الحركة الميكانيكية  ،وا�ستخدام كميات
كبيرة من الكتل .الطالب يجب ان يكونوا حري�صين على تعري�ض �أنف�سهم لأية م�ساوئ كاطالق
المقذوفات ورفع الأجهزة االلكترونية الح�سا�سة من �أمام الطالب حتى التح�صل م�شاكل لحوادث
اليحمد عقباها .وفي بع�ض المختبرات ت�ستخدم الأجهزة الحرارية على ا�ستخدام الماء المغلي
والبخار الختبار نظريات الديناميكا الحرارية .وهذا يمثل خطر ًا �شديد ًا  ويجب اتخاذ الرعاية عند
العمل مع المعادن ال�ساخنة ومولدات البخار .فيجب ا�ستخدام القفازات عند التعامل مع الأ�شياء
ال�ساخنة وخطوط البخار  /المولدات ويجب دائم ًا اختبار درجة حرارة الج�سم قبل التقاطه.
وت�ستخدم العديد من الأجهزة الكهربائية في مختبر الفيزياء من ناحية تو�صيل   الدوائر

الكهربائية واختبارها من قبل الطالب .يتم ت�صميم معظم الأجهزة لتكون �آمنة تحت الظروف العادية.
ولكن عندما يقوم الطالب بتجهيز و�إعداد الدوائر الكهربائية الخا�صة بها .فالرجاء توخي الحذر من
ا�ستعمال الأ�سالك العارية .مع العلم �أن معظم الدوائر التي ن�ستخدمها يتم ت�صميمها من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س للعمل في الفولتية والتيارات  المنا�سبة وال ت�سبب �أية مخاطر على الطالب والتيارات ولكن هذا ال 
يبرر االهمال.
القواعد العامة في المختبرات:
وفيما يلي قائمة من القواعد هي ذات طبيعة عامة وتنطبق على البيئة المختبرات في جميع الأوقات.
و�ستعطى قواعد ومبادئ توجيهية محددة لقطعة معينة من المعدات المختبرية �أو مختبر خا�ص في ذلك
الوقت من المختبر.
 -1لقد �أن�شئ المختبر للعمل الجاد وما يخ�ص عملك.
 -2عدم دخول الأكل �أو ال�شراب للمعمل مهما كانت الظروف حتى الماء.
 -3يجب على الطالب ارتداء المالب�س المنا�سبة للمختبر .لي�س لدينا الكثير من المواد الكيميائية ولكن
�سيكون لديك الحركة في المختبر مهما يحافظ على نظافة مالب�سك  )4و�ضع جميع �أدواتك في حقيبتك
وت�ستخدمها ح�سب متطلبات التجربة (م�سطرة – قلم ر�صا�ص – ر�سم بياني – �آلة حا�سبة  ...الخ).
 -4الحفاظ على معدات المختبرات.
 -5ا�ستخدام الأجهزة التي تحتاج لفك وتركيب رعايتها بعناية خا�صة مثل البراغي وبع�ض التو�صيالت لأن
عدم العناية ي�ؤدي لك�سرها وتلفها مما يفوت الفر�صة على الطلبة التي بعدك وتحرمهم فا�ستخدمها
ك�أنها خا�صة بك.
 -6ال  تحرك الأجهزة من مكانها مما ي�ؤدي لك�سرها وتغير االعدادات الخا�صة بها وهذا مما ي�ؤدي
لتغريمك.
 -7في حالة �سماعك ل�صوت االنذار بالحريق  ،يرجى الخروج من المبنى من �أقرب مخرج �آمن .وترك كل
�شيء لأن �سالمتك وحياتك هي �أغلى من كل �شيء.
 -8في حالة حدوث �أي طارئ �آخر  ،اتبع تعليمات المدرب المختبرات وجميع احتياطات ال�سالمة
ال�شخ�صية .تذكر �أن ال�سالمة لها الأولوية الأولى .دعونا نعمل في اتجاه ف�صل درا�سي �آمن ومنتج في
مختبر الفيزياء   .
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احتياطات مخت�صرة
 �أُن�ش�أ مختبر الفيزياء للعمل الجاد.
ُيمنع دخول الأطعمة والم�شروبات �إلى المختبر.
احذر تذوق � ّأي �شيء في المختبر.
عدم ا�ستخدام الأواني الزجاجية في المختبر للأكل �أو ال�شرب.
 ال تقم ب�أداء تجارب غير م�ص ّرح بها.
اقر�أ التجربة وقم بتح�ضيرها قبل دخولك للمختبر.
اجعل مكان �أدائك للتجربة نظيف ًا ومرتب ًا.
 ال تقم بتو�صيل �أو ت�شغيل الكهرباء قبل الرجوع للم�شرف المخت�ص ،وتع ّلم كيفية ا�ستخدام
معدات ال�سالمة واللوازم في المختبر (مع العلم �أن جميع معدات ال�سالمة ولوازم المختبر
تم �شرحها وتو�ضيحها في بداية الف�صل ولكن ال تتردد في اال�ستف�سار عن �أي �إ�شكال �أو
مخاوف في المختبر).
الإبالغ عن � ّأي حادث فوراً.
 ال تجر في المختبر.
ِ
اعتن بدقة واتّبع التعليمات عند ا�ستخدام مواد قابلة لال�شتعال� ،أو مواد م�شعة.
ِ
ً
 �أبلغ فورا (الم�شرف) عن � ّأي زجاج مك�سور.
ا�ستخدم الأجهزة الكهربائية فقط وفق ًا للتعليمات الم�شروحة لك  ،ويجب �أن يوافق المعيد
على التو�صيالت الكهربائية قبل و�صلها بالقاب�س.
عند االنتهاء من �إجراء التجربة يجب �إيقاف المياه و قطع جميع الدوائر الكهربائية ،كما
ينبغي عليك تنظيف منطقة العمل الخا�صة بك ،و�إعادة جميع الأجهزة �إلى �أماكنها الأ�سا�سية
مرتّبة ،ثم اغ�سل يديك جيد ًا.

تذ ّكر �أن:
تذكر �أن الوقاية خير من العالج.
 �أ�سرع في �إطفاء النيران فور اندالعها.
اختر و�سيلة الإطفاء المالئمة؛ فالخ�شب والورق والمالب�س تختلف عن الزيوت وال�شحوم والبويات ،والأخيرة
تختلف عن الأجهزة والمعدات الكهربائية.
اك�شف با�ستمرار على مواطن الخطر ،واتخذ و�سائل الوقاية الالزمة.
تع ّرف على م�صادر الحوادث والأخطار.
  قف في مكان بين موقع النار وطريق الخروج حتى ُيمكن االن�سحاب من المكان في حالة العجز عن
اال�ستمرار في مكافحة الحريق.
 ال تخاطر ب�إ�ضافة �أي مادة �إ ّال �إذا كنت تعرف تمام المعرفة �أنها لن تُحدث انفجار ًا �أو ت�ؤدّي �إلى ا�شتعال �أو
�إطالق �أبخرة �سامة.
 ال ت�ستخدم �أدوات التنظيف بدون وجود تهوية كافية.
 ال تق ّرب الم�صادر الم�شتعلة مثل عود الثقاب من المواد الكيميائية �سريعة اال�شتعال.
 ال ت�أكل وال ت�شرب �أثناء التعامل مع المواد الكيميائية.
الب�س المالب�س الواقية مثل المعطف ،والقفازات المقاومة للمواد الكيميائية ،والنظارات الواقية� ،أثناء
العمل في المختبر خا�صة عند �إجراء التجارب.
ا�ستخدم مواقد الكهرباء بد ًال من مواقد الغاز في المختبرات.
اغ�سل يديك بالماء وال�صابون بعد االنتهاء من التجربة.
ع ّلق في المختبر لوحة تحتوي على التعليمات الخا�صة بالإ�سعافات الأولية الواجب �إتباعها ،واحر�ص على
تهوية المختبر التعليمي وغرف العاملين.
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السالمة في معامل
الحاسب اآللي
بقسمي الرياضيات
واإلحصاء وبحوث العمليات
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 -1توفير كرا�سي مريحة والجلو�س ب�شكل منا�سب لتالفي �آالم الظهر.
 -2و�ضع اليد والمع�صم وال�ساعد في و�ضع مريح عند الطباعة.
 -3توفر �إ�ضاءة مريحة للعين ،والتحكم في �إ�ضاءة �شا�شة الكمبيوتر للح�صول على الإ�ضاءة
الأف�ضل لراحة العين ،كما ُين�صح الم�ستخدم بالنظر �إلى ج�سم يبعد � 7 – 5أمتار كل
حوالي  40دقيقة للحفاظ على راحة العين.
 -4الت�أكد من �أن التو�صيالت الكهربائية والمحوالت �سليمة ومنظمة ب�شكل �آمن.
� -5أن تكون التو�صيالت الكهربائية والمحوالت بعيدة عن م�ستخدمي الحا�سب.
 -6وجود منظمات كهربائية للحا�سبات تحافظ على ثبات الجهد الكهربائي.
 -7الت�أكد من �أن القاطع الرئي�سي للكهرباء يعمل ب�أمان.
 -8الت�أكد من �أن الأجهزة الكهربائية والأ�سالك �أ�صلية وغير مقلدة.
 -9الت�أكد من توفير و�سالمة العدد المنا�سب من طفايات الحريق و�صيانتها وو�ضعها في مكان
ي�سهل الو�صول �إليه.
 -10الت�أكد من وجود �صندوق �إ�سعافات �أولية.
 -11ال�صيانة الدورية للمعمل.

دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم

77

78

دليل السالمة في مختبرات ومعامل كلية العلوم
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قسم الجيولوجيا
والجيوفيزياء
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وب�شكل جيد بعد التعامل مع ال�صخور ،كما يجب عدم تناول
 -1يجب غ�سل اليدين مبا�شرة
ٍ
الأطعمة �أو و�ضع اليد في الفم قبل غ�سلها ،فبع�ض ال�صخور تحوى عنا�صر �سامة كالكبريت
والزرنيخ.
 -2عند تك�سير ال�صخور للح�صول على عينات �صغيرة ،يجب و�ضع العينة ال�صخرية على
�أر�ضية �صلبة خارج المختبر حتى ال ت�ؤثر على الزجاج الموجود في المختبر ،وكذلك حتى
ال تنك�سر الطاولة نتيجة الطرق ال�شديد  ,ويتم الطرق با�ستخدام مطرقة �صلبة مع و�ضع
اليد الأخرى �أمام العين ،و ُي ّ
ف�ضل لب�س النظارات الواقية في مثل هذه الحالة.
 -3بع�ض العينات يتم التعرف عليها من خالل ت�سخينها �أو حرقها ،لذا يجب �أن يتم ذلك داخل
خزانة طرد الغازات ،وفي حال عدم توفر مثل هذه الخزانة ،يكون ذلك في مكان جيد
التهوية مع و�ضع كمامات واقية على الأنف والفم.
ُ -4يف�ضل االحتفاظ بالعينات ال�صخرية من الحجم المتو�سط (حجم  قب�ضة اليد �أبعادها
� 10×10سم ) ،وفي حال وجود عينات كبيرة وثقيلة فيتم و�ضعها على �أر�ضية الخزائن
ولي�س على الرفوف العليا  حتى ال ت�سقط على الطلبة.
 -5بع�ض العينات ال�صخرية لها �أطراف وحواف حادة ،لذلك من الأف�ضل والأ�سلم لب�س قفازات
قوية عند التعامل معها.
 -6بع�ض العينات يتم التعرف عليها من خالل تذوقها كالطين وال�صخور المالحة ،وفي مثل
هذه الحالة يجب الحذر ال�شديد حيث من الأف�ضل تحديد نوعها بدقة قبل تذوقها.
 -7عند توفر مق�ص خا�ص لقطع ال�صخور في المختبر ،يجب �أن يتم ا�ستخدامه من قبل
م�شرف المختبر ومعلم المادة فقط ،وذلك لخطورة ا�ستخدامه بالن�سبة للطلبة �إ�ضاف ًة �إلى
تطاير ال�شظايا �أثناء عملية الق�ص.
 -8يجب حفظ العينات ب�شكل منف�صل داخل علب خ�شبية �أو بال�ستكية ،مع �ضرورة و�ضع بطاقة
ب�شكل وا�ضح حتى ال يحدث اختالط بين العينات مما
تحمل ا�سم العينة ومنطقة وجودها ٍ
قد ُي�س ّبب �ضياع اال�سم الحقيقي للعينات.
 -9بع�ض تجارب البيئة تهتم بالمواد الع�ضوية وتحللها ،لذا يجب االحتياط �أثناء �إجراء مثل
هذه التجارب ،وذلك عن طريق ارتداء الكمامات ولب�س القفازات الواقية.
 -10عند ا�ستخدام الأحما�ض لتحديد نوع ال�صخرُ ،يف�ضل ا�ستخدام المواد المخففة ،و ُي ّ
ف�ضل
ا�ستخدام المواد الطبيعية كالليمون.
 -11بع�ض العينات ال�صخرية ال�صلبة تكون ُمغطاة بالغبار ،لذا ُي ّ
ف�ضل غ�سلها بالماء قبل
ب�شكل وا�ضح .
التعامل معها حتى تظهر الحبيبات ٍ
 -12تُ�ستخدم في مختبر علوم الأر�ض خزائن عر�ض زجاجية بكثرة  لعر�ض العينات ال�صخرية،
لذا  يجب �أن تو�ضع هذه الخزائن بعيد ًا عن حركة الطلبة وممرراتهم  ك�أن تو�ضع في زوايا
ب�شكل
المختبر ,كما يجب �أن تكون العينات منا�سبة من حيث الحجم  مع كتابة اال�سم ٍ
وا�ضح حتى ال يقترب الطالب من الخزانة كثير ًا مما قد ُي�س ّبب �سقوطها �أو ك�سر زجاجها.
 -13العينات النادرة والفريدة ُيمكن و�ضعها في خزانات يتم �إغالقها ب�شكل جيد.

 -14العينات الرملية ُيمكن االحتفاظ بها في �أكيا�س بال�ستكية� ،أو علب بال�ستكية �شفافة ولي�ست زجاجية.
إرشادات السالمة العامة أثناء العمل الميداني لجمع العينات الصخرية
اوال  :تجهيزات الرحلة الميدانية
عند خروجك �إلى الميدان لجمع العينات ال�صخرية� ،أو الأحافير� ،أو الدرا�سة ،ف�إنه يجب تجهيز وحمل
الأدوات التالية:
 -1لب�س مالب�س منا�سبة بحيث تمنع الأذى عند ال�سقوط مثل الجينـز وقمي�ص طويل الأكمام يمنع حرارة
ال�شم�س القوية.
ً
 -2لب�س طاقية تمنع حرارة ال�شم�س التي قد ت�س ّبب الإغماء �أحيانا ،و ُي ّ
ف�ضل �أن تكون م�صنوعة من القطن
المت�صا�ص العرق.
 -3لب�س حذاء مريح وقوي يمنع االنزالق ،وي�ساعد على ت�سلق المناطق المرتفعة ب�سهولة.
� -4شاكو�ش قوي وخفيفُ :ي�ستعمل لك�سر ال�صخور وا�ستخراج الأحافير والمعادن                                   .
� -5أزميلُ :ي�ستخدم في الح�صول على المعادن �أو الأحفورة بدون تك�سيرها.
 -6عد�سه مك ّبرة خا�صة تُع ّلق بوا�سطة خيط قوي في الرقبة حتى ال ت�سقط منك.
 -7دفتر مالحظات :كتابه المعلومات المتعلقة بالموقع وا�سم ال�صخور ،ور�سم المقاطع الجيولوجية -8
والمعلومات ال�ضرورية التي ت�ستخدم عند الرجوع من الميدان.
 -9قلم ر�صا�ص :لر�سم المقاطع الجيولوجية و�أ�شكال الأحافير.
 -10قلم خطاط عري�ضُ :ي�ستخدم للكتابة على العينات �أو الأكيا�س  البال�ستيكية حتى ال  يحدث خلط
للعينات.
 -11حقيبة ظهر :حمل الأدوات �أثناء الم�شي لأنك بحاجة ليديك �أثناء الت�سلق �أو النزول من الجبال.
� -12أكيا�س نايلون :و�ضع العينات الترابية وال�صخرية وحفظها من االختالط مع العينات الأخرى.
 -13حمل قنينة �صغيرة بال�ستكية من حم�ض مخفف.
� -14شريط ال�صق :ل�صق الأكيا�س البال�ستيكية لمنع �سقوطها.
 -15حمل بو�صلة لتحديد االتجاهات ،ووجود خريطة للمنطقة ،وجهاز  GPSوهو جهاز ُيحدّد موقعك
بال�ضبط بو�ساطة الأقمار ال�صناعية
 -16مواد طبية �أ�سا�سية حيث تحدث �أحيان ًا حاالت �سقوط� ،أو �إ�صابات بجروح� ،أو حتى ل�سعات خا�صة ،عند
المبيت في ال�صحراء ،ومن هذه الأدوات الطبية  :قطن – ُمط ّهر – ال�صق جروح – م�ضادات حيوية-
م�ضادات  لل�سعات الأفاعي والعقارب.
�أهم التعليمات التي يجب مراعاتها �أثناء العمل الميداني:
 -1اخذ الإذن لجمع العينات في المنطقة التي تنوي زيارتها فقد تكون منطقة محمية طبيعية �أو ملكية
خا�صة.
 -2اجمع معلومات عن المنطقة قبل زيارتها مثل طبيعة �صخورها ،وخريطة عنها ،و�أقرب مدينة �إليها،
وكذلك الطرق الرئي�سة والفرعية الم�ؤدية �إليها.
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 -3احر�ص على �أن يكون لديك جهاز تحديد المواقع (  )GPSوجهاز ات�صال.
 -4ال تذهب للميدان بمفردك فقد تحتاج �إلى من ينقذك �أو ي�ساعدك في حالة الإ�صابة.
 -5لب�س مالب�س منا�سبة بحيث تمنع الأذى عند ال�سقوط مثل الجينـز وقمي�ص طويل الأكمام
يمنع حرارة ال�شم�س ال�شديدة.
ً
 -6لب�س قبعة تمنع حرارة ال�شم�س التي قد ت�سبب الإغماء �أحيانا ،و ُي ّ
ف�ضل �أن تكون م�صنوعة
من القطن المت�صا�ص العرق.
 -7لب�س حذاء مريح وقوي يمنع االنزالق ،وي�ساعد على ت�سلق المناطق المرتفعة ب�سهولة.
 -8كتابة ا�سم العينة ،ورقم العينة ،على دفتر المالحظات ،وكذلك على الكي�س  الخا�ص 
بالعينة.
 -9عينات الأحافير تحتاج �إلى تعامل خا�ص؛ لذا تحتاج �إلى �إزميل حاد ،و�شاكو�ش ذي طرف
ّ
حتى ال تته�شم العينات عند محاولة �إخراجها من الطبقات ال�صخرية.
حاد
 -10حمل بو�صلة لتحديد االتجاهات مع توفر خريطة للمنطقة .
كاف �أثناء العمل في الجبال والأودية.
 -11حمل وجبة طعام خفيفة وماء ٍ
ُ -12ي ّ
ف�ضل حمل جهاز ال�سلكي �أو خلوي ال�ستخدامه في حاالت الطوارىء.
 -13لب�س نظارات واقية لمنع ال�شظايا والغبار من الو�صول للعين عند تك�سير ال�صخور  .
 -14اخذ م�ضادات للت�سمم من ل�سعات العقرب والأفعى � -إذا �أمكن ذلك  -لأن ال�صحراء
مليئة بالح�شرات والزواحف ال�ضارة وال�سامة.
 -15لب�س  قفزات قوية لالم�ساك بال�شاكو�ش �أثناء تك�سير ال�صخور ،وللم�ساعدة في ت�سلق
ال�صخور.
 -16ال�سير على �أطراف الوادي ولي�س داخله كلما �أمكن ذلك ،فقد يح�صل في�ضان مفاجئ
�أحيانا في مجرى الوادي خا�صة في ف�صل ال�شتاء.
 -17االبتعاد ما �أمكن عن مناطق ت�ساقط الفتات وال�صخور.
 -18النزول من الجبال ب�شكل جانبي بحيث يكون م�شط القدم بالعر�ض لتجنب ال�سقوط
المبا�شر.
 -19عدم ال�صعود �أو النزول ب�شكل متتالي مع زمالئك ،فقد تت�ساقط ال�صخور ب�سبب حركتكم
وتنزل للأ�سفل باتجاهكم.
 -20الت�أكد من موقع القدم بحيث ت�ضعها في مكان �صلب ولي�س رمل �أو فتات حيث �أن ذلك قد
ي�سبب االنزالق.
 -21حمل حقيبة ظهر لو�ضع العينات بداخلها بدل حملها باليد لأنك تحتاج �إلى اليدين للت�سلق
والتث ّبت �أثناء ال�صعود والهبوط من الجبال.
 -22االحتفاظ ب�أرقام هواتف النجدة والطوارئ على ورقة مرفقة معك  لالت�صال بها عند
ال�ضرورة.
 -23حمل �ساعة يد لح�ساب الوقت للعودة قبل مغيب ال�شم�س.
 -24احمل م�صدر �إ�ضاءة بالإ�ضافة �إلى م�صدر �إ�شعال للنار (كالكبريت) فقد تحتاج �إليهما

�إذا لزم الأمر في حالة الت�أخير الليلي.
 -25ال تقترب من الأماكن ال�ساخنة مثل الينابيع ال�ساخنة� ،أو البراكين الن�شطة.
 -26ال تدخل في الكهوف فقد يكون فيها حيوانات مفتر�سه ،وال تم ّد يدك في الفتحات ال�ضيقة في ال�صخور
فقد تكون فيها �أفاعي �أو عقارب.
 -27احمل �آله ت�صوير معك لت�صوير الأماكن التي يتم اخذ العينات منها.
� -28إذا كانت رحلتك لأكثر من يوم في ال�صحراء فيجب االحتياط �أثناء النوم بحيث تبتعد عن مناطق تجمع
الح�شرات والأفاعي والعقارب.
 -29ال تت�سلق منحدرات قوية ،وال تدخل مناجم قديمة معر�ضه لل�سقوط.
 -30الب�س حذاء يحوي قطعه معدنية في الإمام للمحافظة على �أ�صابع القدمين � -إذا �أمكن ذلك .-
�إذا كنت داخل كهف� ،أو منجم ،فيجب لب�س خوذة �صلبة.
 -31ا�ستخدم بع�ض المراهم الواقية من �أ�شعة ال�شم�س للمحافظة على الجلد من الحرق.
 -32انتبه �إلى ال�صخور الحادة فقد يكون بع�ضها �أح ّد من ال�سكين.
� -33إذا تهت عن الطريق فابق هادئ ًا ،وال تكثر الحركة فقد تفقد الكثير من ال�سوائل في ج�سمك وقد ال تكون
المياه المتوفرة لديك كافية ل�س ّد حاجتك ،و�سارع باالت�صال وتحديد موقعك لزمالئك.
 -34اعتمد على الطرق الم�ستخدمة �سابق ًا ل�ضمان ال�سالمة والأمان.
�أهم الإ�سعافات الأولية �أثناء العمل في الرحلة الجيولوجية الحقلية:
�أثناء العمل الميداني ُيمكن حدوث ما يلي:
الإ�صابة ب�ضربة ال�شم�س.
حدوث ك�سر ب�سبب ال�سقوط من �أعلى الجبل.
حدوث جروح ب�سيطة �أو عميقة.
ل�سعة عقرب �أو �أفعى.
 �إ�صابة العين� ،أو الوجه ،بجروح �أثناء ك�سر ال�صخور.
الإرهاق ال�شديد �أثناء ال�صعود للجبال ،وقد يكون ال�سبب الجفاف الناتج عن نق�ص الماء� ،أو الغذاء� ،أو
التعب ب�سبب الحرارة.
�ش ّد ع�ضلي للقدم �أو التواء القدم.
من و�سائل التعامل مع مثل هذه الحوادث:
ب�شكل جيد بو�ساطة قطع من الخ�شب ،و�ض ّمه بحيث تُمنع
حوادث الك�سر :يجب ربط الع�ضو الم�صاب ٍ
حركته  ،واالت�صال بالدفاع المدني بوا�سطة الهاتف �أو الال�سلكي �إذا كانت المنطقة بعيدة عن ال�سيارات،
والك�سر قد �س ّبب نزيف ًا.
عند الإ�صابة ب�ضربة ال�شم�س يجب نقل الم�صاب �إلى مكان فيه ظل ،ثم و�ضع  ماء على ر�أ�سه بوا�سطة قطعة
قما�ش ،وتخفيف مالب�سه ،وو�ضع قليل من الماء على �شفتيه ,ثم نقله �إلى �أقرب مركز �صحي.
يتم تنظيف الجروح الب�سيطة ،ويو�ضع المطهر �أو الال�صق الطبي� .أما الجروح العميقة فيجب منع النزيف
�أو ًال بال�ضغط عليها� ،أو و�ضع ال�ضماد ال�ضاغط ،ثم نقل الم�صاب �سريع ًا �إلى �أقرب مركز �صحي� ،أو
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االت�صال بفرق الإنقاذ �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
عند الإ�صابة بل�سعه عقرب �أو �أفعى فيجب معرفة نوع الحيوان الذي �أ�صابك ،و ُي ّ
ف�ضل قتله
م�ص مكان الإ�صابة والب�صق عدة مرات خا�صة �إذا توفرت
و�أخذه معك للطبيبُ .يمكن ّ
الخبرة بذلك.
 �إ�صابة العين ب�شظايا :يجب غ�سلها جيد ًا بالماء ،وتنظيفها بقطعة قما�ش نظيفة دون ال�ضغط
عليها  ،ثم الرجوع �إلى الطبيب �إذا وجد جرح في العين.
كاف ،وتناول الطعام والمواد الغنية
في حاالت الإعياء والإرهاق فيجب اال�ستراحة لوقت ٍ
بال�سكر مثل الفاكهة �أو قطع ال�شوكالته.
التواء القدم �أو ال�شد :يتم ّ
لف القدم ب�ضمادة �ضاغطة� ،أو قطع غ�صن �شجرة واالتكاء عليه
للو�صول �إلى مكان ال�سيارة ،ومراعاة  عدم ال�ضغط على القدم الم�صابة حتى ال تحدث
م�ضاعفات.
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اإلشارات التحذيرية

مادة كاوية و حارقة

مادة قابلة لال�شتعال

مادة �سامة

مادة مهيجة

مادة متفجرة

مادة م�ؤك�سدة

مادة �ضارة

مادة �ضارة للبيئة

مادة م�شعة

اإلشارات اإلجبارية

لب�س جهاز التنف�س

لب�س النظارات الواقية

لب�س القفازات

لب�س حذاء واقي

لب�س قناع الوجه

لب�س الكمامة
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إشارات المنع

ممنوع ا�ستعمال اللهيب

ممنوع ا�ستعمال الم�صعد
في حالة اندالع حريق

ممنوع الدخول

ممنوع الأكل
و ال�شرب

ممنوع ا�ستعمال
الجوال

ماء غير �صالح لل�شرب

جر�س �إنذار

طفاية حريق

إشارات االستدالل والمعلومات

دو�ش الطوارئ

علبة اال�سعافات لهذا
الق�سم تقع في:

غ�سالة العين

علبة اال�سعافات االولية

نقطة التجمع
ماء �صالح لل�شرب
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