
الدليل االر�سادي ل�سالمة البيئة باملختربات املدر�سية



مقدمة

ت�سري �لإح�سائيات �إىل �أن معظم �حلو�دث يف �أماكن �لعمل حتدث نتيجة ل�سوء تقدير �لأمور، و �إهمال 

من �لعاملني، وعدم �تباع و�سائل �ل�ساملة، وقد تكون تلك �حلو�دث يف �أغلب �لأحيان موؤملة، وفادحة 

�خل�سارة، وتعد حلر�ئق، و�لنفجار�ت، و�ل�سدمات �لكهربائية، و�حلروق، و�ل�سقوط، و�لتعر�ض للمو�د 

�لكيماوية من �أكرث �حلو�دث �سيوعاً يف �أماكن �لعمل ويعود �ل�سبب �إىل �لهمال وعدم �أخذ �لحتياطات 

�لالزمة.

تعريف ال�سالمة

جمموعة �لإجر�ء�ت، و�لطرق �ملعتمدة �لتي تكفل حماية �لأرو�ح، و�ملمتلكات قبل وقوع �حلادثة.

وتعرف �ل�سالمة يف �ملخترب�ت �ملدر�سية باأنها: جمموعة من �لإجر�ء�ت، و�لقو�عد �لتي تهدف �إىل 

�حلفاظ على �لعاملني يف �ملخترب من خطر �لإ�سابة، و�ملحافظة على �ملمتلكات من خطر �لتلف 

و�ل�سياع، وتوفري بيئات عمل �آمنه.

•�إجر�ء�ت �ل�سالمة يف �ملخترب�ت �ملدر�سية 	
•�إر�ساد�ت �لتعامل مع �لأدو�ت. 	

•�إر�ساد�ت �لتعامل مع �لعينات �ملحفوظة. 	
•�إر�ساد�ت �لتعامل مع �لكهرباء 	

•�إر�ساد�ت �ل�سالمة عن �لتعر�ض للمو�د �لكيميائية. 	
•�إر�ساد�ت �ل�سالمة يف تخزين �لأجهزة.  	

اإر�سادات التعامل مع الأدوات

�غ�سل �لأدو�ت �لزجاجية جيد�ً قبل �ل�ستخد�م وبعده، وجففها باملجفف.

 �عد �لأدو�ت �إىل مكانها �ملخ�س�ض بعد �لنتهاء من ��ستخد�مها وتنظيفها.

�حفظ �لأدو�ت بعيد�ً عن �لرطوبة، وخا�سة �ملعدنية منها، منعاً من �ل�سد�أ.

ل ت�ستخدم �لأدو�ت �ملعدنية �ل�سدئة يف عمليات �لت�سريح و�لتحنيط.

ل حتاول جمع �لزجاج �ملك�سور بيديك، بل ��ستخدم �لأدو�ت �ملنا�سبة لذلك.

جتنب طريقة �ل�سحب بالفم عند ��ستخد�مك �ملا�سة، و��ستخدم بدًل من ذلك �ملا�سة �ليدوية

�حذر عند ��ستخد�مك �أدو�ت �لت�سريح، فجميعها حادة،   و�إذ� ُجرحت فَعَقْم مكان �جلرح مبا�سرة.

يجب تثبيت �ملا�سة و�أجهزة �لتقطري يف حو�مل منا�سبة  لكي ل ت�سقط، وحتدث �أ�سر�ر�ً.

اإر�سادات التعامل مع العينات املحفوظة.

�كتب ��سم �لعينة، وتاريخ حت�سريها، ومكان جمعها على بطاقة خا�سة تل�سق على �لعبوة، �أو على  1 .

قاعدة حمل �لعينة، عندما ترغب يف حفظها بالفورمالني، و �أي حملول حفظ �آخر، وحتنيطها.

�حذر عند تعاملك مع �ملف�سليات؛ كاحل�سر�ت و�لعناكب، فبع�سها �سام جد�ً. 2 .

��ستخدم �لقفاز�ت و�لكمامات عند �لعمل بالعينات �ملحفوظة بالفورمالني، و�عمل يف مكان جيد  3 .

�لتهوية.

�غ�سل �لعينات �ملحفوظة بالفورمالني، �أو مبحاليل �حلفظ �لأخرى جيد�ً باملاء قبل ��ستخد�مها. 4 .

خ�س�ض خز�نة معدنية بو�جهة بلورية حلفظ �لعينات وعر�سها. 5 .

تخل�ض من �لعينات �ملتحللة باأ�سرع وقت ممكن. 6 .

اإر�سادات التعامل مع الكهرباء

�حذر عند �لتعامل مع م�سدر �لقدرة ذو �جلهد �ملرتفع؛ فهو �سديد �خلطورة، وقد ُيْوِدي بحياتك، 

وحياة من يقف �إىل جانبك �إذ� مل حت�سن ��ستخد�مه. ولتجنب �خلطورة �لناجتة من ��ستخد�م 

مثل هذ� �جلهاز قم بو�سل �خلط �لأر�سي للجهاز، مع مر�عاة �بتعاد �لطلبة قدر �لإمكان عن مكان 

�لعر�ض؛ وذلك ل�سمان �سالمتك و�سالمتهم.

��ستخدم طريقة �لعر�ض �لعملي يف بع�ض �لتجارب، خلطورة �لأجهزة على �لطلبة، وتوجيه �نتباههم 

�إىل وجوب �تباع �لطرق �ل�سحيحة يف �لتعامل مع هذه �لأجهزة.

كتابة �لفولتية على جميع �لأجهزة ب�سكل و��سح �إذ� مل تكن موجودة.

ل ت�سل �أية و�سيلة كهربائية من عمل �لطلبة بالتيار �لكهربائي �إل بعد فح�سها.

�ف�سل جميع �لأجهزة عن �لتيار �لكهربائي مبا�سرة بعد �لنتهاء من �لعمل �ملخربي وقبل مغادرتك 

�ملخترب عد� �لأجهزة �ل�سرورية كالثالجة.

�ف�سل �جلهاز �لكهربائي عند �سيانته عن �لتيار �لكهربائي، حتى و�إن كان مت�سال مب�سدر �لقدرة ذي 

�جلهد �ملنخف�ض، و�جِر عملية �ل�سيانة على �سطح خ�سبي جاف.

�ف�سل �لتيار �لكهربائي عن �جلهاز مبا�سرة، �إذ� لحظت ح�سول متا�ض يف �لد�ئرة �لكهربائية.

�حر�ض عند �لتعامل مع �لأجهزة �لكهربائية �أن تكون �لأر�سية �لتي تقف عليها جافة.

تفقد �لتو�سيالت �لكهربائية من حيث كفاءتها وجودتها، و�لعمل على �سيانة �لتو�سيالت،

 و�لأجهزة �لتي حتتاج �إىل �إ�سالح.

ل تلم�ض خطوط �لكهرباء، �أو مفاتيح �لتيار �لكهربائي ويد�ك مبلولتان.



اإر�سادات ال�سالمة عند التعر�ض للمواد الكيميائية

يعترب �إ�سعاف حالت �لتعر�ض لتناثر �ملو�د �لكيميائية على �لعني من قبل �مل�سعف من �لو�جبات �ملهمة 

جد�ً، حيث �أن �إجر�ء �لإ�سعاف ب�سل �سحيح قد ينقذ عيناً من تلف حمقق وخا�سة يف حالة �حلروق 

بالقلويات لأن لها لقدرة على �خرت�ق �أن�سجة �لعني و�إحد�ث �حلروق �لعميقة و�ل�سرر �ل�سديد بها.

وتتم �لإ�سعافات بال�سكل �لتايل :

  يتم غ�سل �لعني باملاء �لنقي وذلك بو�سع ر�أ�ض �مل�ساب حتت �سنبور ملاء مبا�سرة �أو غمر ر�أ�ض �مل�ساب 

باملاء.

على �مل�ساب �أن يفتح عينه د�خل �ملاء بقوة وقد ل ي�ستطيع نتيجة �لأمل فيجب على �مل�سعف �لقيام 

بفتحها لعمل �لغ�سيل.

يجب عدم ��ستعمال �أي مو�د كيميائية للمعادلة د�خل �لعني )ل يجوز و�سع �أي نوع من �لقطر�ت و 

�ملر�هم(  بعد ذلك يجب و�سع غيار على عني �مل�ساب وربط �لعني ونقل �مل�ساب �إىل �مل�ست�سفى لتكملة 

�لعالج.

يجب نقل �مل�ساب بال�سرعة �ملمكنة للطو�رئ.

 يجب �لتاأكد من نوع وطبيعة �ملادة.

�بتالع �ملو�د �لكيماوية :

يجب نقل �مل�ساب بال�سرعة �ملمكنة للطو�رئ.

ل يجوز حث �مل�ساب على �لتقيوؤ مطلقاً.

يجب �لتاأكد من نوع وطبيعة �ملادة �ملبتلعة.

ت�سرب الغازات :

يجب �إخالء �ملنطقة بال�سرعة �ملمكنة.

جب �ملحاولة لوقف �لت�سرب �سريطة ��ستخد�م �لو�قيات �ل�سخ�سية.

ينقل �مل�ساب �إىل مكان جيد �لتهوية.

يالحظ �لتنف�ض وميكن �إجر�ء �لتنف�ض �ل�سطناعي حني �حلاجة.

يجب نقل �مل�ساب �إيل �لطو�رئ باأق�سى �سرعة.

متطلبات الأمن وال�سالمة

خز�نة �لإ�سعافات �لأولية

يجب �أن تكون خز�نة �لإ�سعافات م�ستقلة، وعليها ��سارة )�لهالل �لأحمر(للدللة عليها، و�أن تعلق يف 

مكان بارز بالقرب من مدخل �ملخترب؛ لي�سهل �لو�سول �إليها، و�أن ل تغلق باملفتاح، حتى تكون �سهلة 

�لفتح ملن يحتاج �إليها يف �أي وقت.

حمتويات خزانة الإ�سعافات الأولية:

يجب توفري �ملو�د و�لأدو�ت �لتالية يف خز�ئن �لإ�سعافات �لأولية ل�ستخد�مها عند �حلاجة.

1 - قطن طبي معقم.

2 - �سا�ض طبي.

3 - �سريط ل�سق.

4 - �سماد�ت.

5 - معقمات ومطهر�ت لتنظيف وتعقيم �جلروح.

6 - مرهم للحروق.

8 - حملول �لأمونيا )�لن�سادر(

9 - بع�ض �ملو�د �ملعاجلة للحروق باليود و�لف�سفور و�حلروق بال�سوديوم.

وعلى �أمني �ملخترب �أن يتفقد خز�نة �لإ�سعافات لأولية من وقت �إىل �آخر، لتعوي�ض �لنق�ض �حلا�سل 

فيها، و�لتاأكد من �سالحيتها ب�سكل دوري.

طفايات احلرائق

تبد�أ �حلر�ئق عادة على نطاق �سيق؛ لأن معظمها ين�ساأ من م�ست�سغر �ل�سرر؛ ب�سبب �إهماٍل يف �تباع 

طرق �لوقاية من �حلر�ئق، ولكنها �سرعان ما تنت�سر �إذ� مل يبادر باإطفائها، خملفة خ�سائر وخماطر 

فادحة يف �لأرو�ح، و�لأمو�ل، و�ملن�ساآت ، ونظر�ً لتو�جد كميات كبرية من �ملو�د �لقابلة لال�ستعال 

يف �ملخترب �ملدر�سي، وغريها من �ملو�قع، و�لتي لو توفرت لها بقية عنا�سر �حلريق لحلقت بنا 

ومبمتلكاتنا �خل�سائر �لباهظة �لتكاليف، لذلك يجب علينا �تخاذ �لتد�بري �لوقائية من �أخطار ن�سوب 

�حلر�ئق ملنع حدوثها، و�لق�ساء على م�سبباتها، وحتقيق �إمكانية �ل�سيطرة عليها يف حالة ن�سوبها، 

و�إخمادها يف �أ�سرع وقت ممكن باأقل �خل�سائر، ويتم ذلك من خالل ن�سر و�سائل �ل�سالمة، وتوعية 

�لعاملني بها، وتوعيتهم، بطرق �لوقاية من �حلر�ئق .

)Lab Coat  (لبا�ض �لعمل �ملخربي

�أن يكون م�سنوعاً من قما�ض قطني ل يحرتق ب�سهولة.

ممكن �إغالقه وفتحة ب�سهولة.

))Masks  لكمامات�

وت�ستخدم عند �لتعامل مع �ملو�د �ملتطايرة، �أو �لغاز�ت �لتي ميكن �أن توؤثر يف �سحة

 �ل�سخ�ض �لذي يتعامل معها و�ساملته، فهي تقوم بت�سفية �لهو�ء قبل دخوله �إىل رئتيه،

 مما مينع ت�سرب �لغاز�ت و�لغبار �إىل د�خلهما، ويجب على حم�سر �ملخترب و�ملعلم

 و�لطالب عدم �إهمال هذه �لكمامات يف لعمل �ملخربي، ولب�سها كلما �قت�ست �حلاجة

 و�ل�سرورة ذلك.



Goggles النظارات الواقية

ت�ساب عيون �لعديد من �لأفر�د باحل�سا�سية ب�سبب بخرة بع�ض �ملو�د �لكيميائية، مما قد يوؤدي �إىل 

�إ�سابتهم بالتهابات حادة �أو �أمر��ض مزمنة؛ نتيجة لتعاملهم �مل�ستمر معها، لذ� يجب توفري مثل هذه 

�لنظار�ت، و��ستخدمها عند �لتعامل مع �أي مادة كيميائية لها �أبخرة قد توؤثر �سلبياً يف �لعيون.

Gloves القفازات

تتنوع �لقفاز�ت �مل�ستخدمة يف �لعمل �ملخربي، فيخ�س�ض لكل مادة كيميائية نوع معني من هذه 

�لقفاز�ت، فاحلمو�ض مثاًل لها نوع خا�ض من �لقفاز�ت ل يتفاعل معها، وهناك �أي�ساً نوع من 

�لقفاز�ت ي�ستخدم مرة و�حدة فقط، ثم يتم �لتخل�ض منه، وي�ستخدم هذ� �لنوع عادة يف عملية 

لتحنيط �أو �لت�سريح، مع �لعلم �أن �لأنو�ع �لأخرى وخا�سة �لبال�ستيكية �ملل�ساء ميكن ��ستخد�مها 

يف خمترب �لأحياء �أكرث من مرة، �سريطة غ�سلها وتعقيمها بعد كل ��ستخد�م، وهي من �أكرث �لأنو�ع 

��ستخد�ماً يف �ملخترب�ت.

مراوح ال�سفط

تعمل هذه �ملر�وح على ت�سريف �لرو�ئح و�لغاز�ت �ل�سارة �ملنبعثة من ملو�د �لكيميائية يف �ملخترب�ت؛ 

ملنع �سررها قدر �لإمكان، ويجب �أن توزع هذه �ملر�وح ب�سكل جيد يف �ملخترب، فتو�سع و�حدة على �لأقل 

يف م�ستودع ملخترب - �إن وجد-، كما يف�سل و�سع مروحة بالقرب من كل طاولة عمل، وهنا لبد من 

�لتذكري بو�سع مفتاح ت�سغيل �ملروحة قريباً منها، ويف متناول يد �ملعلم، حتى يتمكن من ت�سغيلها 

و�إيقافها كلما �قت�ست �حلاجة ذلك، وين�سح عادة بت�سغيل هذه �ملر�وح طو�ل �ليوم، وذلك ل�ستبد�ل 

هو�ء �ملخترب با�ستمر�ر.

ومر�وح �ل�سفط ل تلغي �أهمية �لتهوية �لطبيعية يف �ملخترب�ت، فالبد من فتح نو�فذ �ملخترب، و�إيجاد 

جمرى للهو�ء يف كل �سباح، حتى و�إن كان �لطق�ض بارد�ً ؛ ليتم تغيري �لهو�ء �ملوجود فيه، و�إدخال 

�لهو�ء �لنقي با�ستمر�ر.

Fume Hood خزانة طرد الغازات

تعد خز�نة طرد �لغاز�ت من �أهم �حتياجات خمترب �لكيمياء؛ ملا لها من �أهمية كبرية عند �لتعامل 

مع كثري من �ملو�د �لكيميائية �لتي تت�ساعد منها �أبخرة �سامة.

كما ت�ستخدم هذه �خلز�نة يف حت�سري جميع �لغاز�ت، وخا�سة غاز�ت �لكلور و�لربوم؛ ملا لها من �سمية 

عالية. ومر�وح �ل�سفط ل تلغي �أهمية �لتهوية �لطبيعية يف �ملخترب�ت، فالبد من فتح نو�فذ �ملخترب، 

و�إيجاد جمرى للهو�ء يف كل �سباح، حتى و�إن كان �لطق�ض بارد�ً ؛ ليتم تغيري �لهو�ء �ملوجود فيه، 

و�إدخال �لهو�ء �لنقي با�ستمر�ر.

كو��سف دخان ولهب.

بطانية مقاومة للحريق.

نافورة غ�سيل ور�سا�ض ماء للطو�رئ »يف حالة �لتعر�ض للمو�د �لكيميائية �ل�سامة �أو �حلارقة .

�ملو�د �لكيميائية

مما ل�سك فيه �أن �لتعامل مع �ملو�د �لكيميائية قد يوؤدي �إىل كثري من �لأخطار �سو�ء كان �لتعامل يف 

غرفة �لتخ�سري �أو يف �ملخترب نف�سه �أو �أثناء �ل�ستعمال. و�أهم هذه �ملخاطر هي �حلروق �لناجتة عن 

تالم�ض هذه �ملو�د مع �جللد �أو �لعني �أو خماطر �بتالعه، ولذلك لبد من �أخذ �حليطة و�حلذر عند 

��ستخد�م �ملو�د �لكيميائية لغر�ض �إجر�ء �لتجارب يف �ملخترب �ملدر�سي.

الوقاية من املخاطر الكيميائية:

�إن �ملو�د �لكيميائية خطرة جد�ً، و�أ�سبحت منت�سرة ب�سكل و��سع يف �ستى

مناحي �حلياة �ليومية و�ملهنية، لذلك لبد من معرفة �أ�سنافها و�أخطارها

و�لوقاية منها:

ت�سنف �ملو�د �لكيميائية ح�سب حالة �ملادة يف �لطبيعة �إىل :

�أ - �سلبة : وهي �لتي لها حجم ثابت، و�سكل ثابت كالأور�ق و�ملعادن وقطع لغيار.

ب - �سائلة : وهي �لتي لها حجم ثابت، و�سكل متغري كاملحاليل وم�ستقات �لبرتول و�ملبيد�ت �حل�سرية.

ج - غازية : وهي �لتي لها حجم متغري، و�سكل متغري كالأمونيا و�لأوك�سجني.

واإن خطورة املادة تتمثل يف :

�أ - زيادة �مل�ساحة �مللوثة �لناجتة عن �نتقال �ملادة من مكان �نبعاثها �إيل

�أبعد نقطة ميكن �أن ت�سل �إليها.

ب - �سغر حجمها بحيث ت�ستطيع �لدخول �إىل �جلهاز �لتنف�سي �أو مالم�سة

�جللد.

�أعر��ض �لتعر�ض للمو�د �لكيميائية :

1 - �حمر�ر �أو حكة �لعينني �أو �جللد.

2 - �لآم يف �ملعدة �أو �ل�سدر.

3 - �سعوبة يف �لتنف�ض.

4 - �سد�ع.

5 - غثيان �أو دوخة.

6 - حروق يف �جللد 



طرق دخول املادة الكيميائية اإيل اجل�سم:

1 - �جلهاز �لتنف�سي :
وهو �لأكرث �سهولة و�سيوعاً لدخول �ملو�د �لكيميائية. ومما يزيد من تاأثري �ملادة �لكيميائية. ومما 

يزيد من تاأثري �ملادة �لكيميائية على �جلهاز �لتنف�سي �سغر حجم دقائق �ملادة، وطول �لفرتة �لزمنية 

للتعّر�ض لها وزيادة تركيز �ملادة يف جّو �لعمل وغري ذلك.

2- �جللد:

وهو �لذي يلي �جلهاز �لتنف�سي. ومما يزيد من �مت�سا�ض �ملادة عن طريق �جللد، �رتفاع درجات 

�حلر�رة ووجود جروح �أو خدو�ض يف �جللد، غز�رة �ل�سعر، وطول فرتة �لتعّر�ض وغري ذلك.

3- �جلهاز �له�سمي :

وميكن حمايته من دخول �ملو�د �لكيميائية عن طريق منع �لتدخني وتناول �لأطعمة د�خل �سالت 

�لعمل و�لتاأكيد على غ�سل �لأيدي بال�سابون و�ملاء �لنظيف قبل تناول �لأطعمة يف �لأماكن �ملخ�س�سة 

لذلك.

ال�سروط العامة يف حفظ املواد الكيميائية وتخزينها

عند حفظ �ملو�د �لكيميائية وتخزينها فالبد من �تباع جمموعة من �لإر�ساد�ت 

�ل�سرورية �لتي ت�ساعد على �سالمة م�ستخدمي هذه �ملو�د ومن ذلك:

�أن يكون �مل�ستودع ذ� �أرفف من �حلديد، و�أل يدخل فيها عن�سر �خل�سب. 1 .

�للتز�م بتعليمات �ل�سركات �ل�سانعة، خا�سة فيما يتعلق ب�سمية �ملادة، و�ملخاطر �لناجمة عنها،  2 .

ومعد�ت �حلماية �ل�سخ�سية، وطرق تخزينها، و�أ�ساليب �لرعاية �لطبية �ملطلوب �تباعها عند 

.MSDS لتعر�ض لهذه �ملو�د، وفقاً ملا يرد يف ن�سرة �ل�سالمة �ملرفقة باملادة �لكيميائية�

تد�ول عبو�ت �ملو�د �لكيميائية بعناية فائقة، و�حلذر من �إلقائها، �أو �سقوطها، �أو دحرجتها على  3 .

�لأر�ض. 

تخزينها يف �لأماكن �ملخ�س�سة لها بطريقة تتالءم مع طبيعة خماطرها. 4 .

عدم و�سع �ملو�د �ملخزنة يف �ملمر�ت و�ملخارج، �أو على �لأر�ض، ولو ب�سفة موؤقتة . 5 .

�أن يكون �ملخزن جافاً، وخالياً من �لرطوبة. 6 .

�لتخزين �ملتجان�ض للمو�د �خلطرة )ف�سل �ملو�د �لتي ميكن �أن ت�سبب خطورة عند �ت�سالها مبو�د  7 .

�أخرى عن باقي �ملخزونات، بحيث يتعذر �ت�سالها(.

�لإقالل ما �أمكن من حجم �ملو�د �ملخزنة، مبا يتالءم مع �لطاقة �ل�ستيعابية، و�لحتياج، و�لتاأكد  8 .

من عدم تخزينها لفرتة طويلة 0

عدم تعري�ض �ملو�د �لكيميائية لأ�سعة �ل�سم�ض، �أو تخزينها بالقرب من م�سادر �حلر�رة. 9 .

مر�قبة �ملو�د �ملخزنة باملعمل ب�سورة م�ستمرة؛ وذلك للتاأكد من �سالمتها، من خالل �ل�سجالت  10 .

�ملوثقة.

�أن تخزن �ملو�د على �لأرفف ذ�ت �سفة لالأعلى؛ ملنع �ملو�د من �ل�سقوط، و�أن ل تالم�ض زجاجات  11 .

�لتخزين بع�سها بع�ساً .

مينع �أي �سخ�ض من �أخذ مو�د كيميائية خطرة، �إل عن طريق حم�سر �ملخترب، وبالطريقة  12 .

�لنظامية.

�لتخل�ض من �ملو�د �لكيميائية �لتي ل ت�ستعمل حتى ل تكون �سبباً فيوقوع �حلو�دث. 13 .

�أن يتم ربط ��سطو�نات �لغاز �مل�سغوط باإحكام ملنعها من �ل�سقوط. 14 .

�أن تكون �ملو�د �لكيميائية بعيدة عن م�سادر �لنري�ن و�للهب. 15 .

�أن يكون �ملخترب جيد �لتهوية و�لإ�ساءة، و�أن يكون جهاز �لتكييف غري معطل؛ حتى ي�سمن  16 .

�ملح�سر �أن �ملو�د �لكيميائية لن تتعر�ض للتلف.

يجب �أن يو�سع على كل نوع من �ملو�د �ملخزنة مل�سق يحتوي: )��سمها �لكيميائي، رقمها  17 .

�لدويل، تاريخ �سناعتها، تاريخ تخزينها، عنو�ن �جلهة ملوردة، رقم �لهاتف، تاريخ �ل�سالحية( 

تكتب باحلرب �أو بالكمبيوتر، ول ي�سح ��ستخد�م قلم �لر�سا�ض يف �لكتابة، ويل�سق عليها �سريط 

عري�ض من �ل�سلوفان �ل�سفاف بحيث يفي�ض عن �لبطاقة، وذلك حتى ل تتاأثر �لبطاقة بفعل 

�لأحما�ض، �أو �ملو�د �لكاوية.

عدم ترك �ملخترب �إل بعد �لتاأكد متاماً من �أن جميع �لأجهزة و�أدو�ت �ملخترب�ت غري مهياأة ملا  18 .

ي�سبب �أي حادثة.

وجود نظام تهوية خا�ض ل�سحب �لغاز�ت �لتي قد تنفجر �أو حتذق عندما ي�سل تركيز �بخرتها  19 .

�إىل ن�سب معينة.

ا�سرتاطات خا�سة حلفظ املواد الكيميائية:

دون �لخالل بال�سرت�طات �لعامة هنالك يجب �تباع �لآتي يف تخزين بع�ض �ملو�د:

�ملو�د �لقابلة لال�ستعال. 1 .

حتفظ يف مكان مظلم بعيد�ً عن �أ�سعة �ل�سم�ض، وتغطى �أر�سية �ملكان �ملخ�س�ض حلفظها 2 .

. 3 بطبقة �سميكة من �لرمل �أو مبلح كربونات �ل�سوديوم، وتو�سع �لزجاجات قائمة ومتباعدة.

�لأحما�ض: يجب �أن تو�سع على �لأر�ض، غري مكد�سة، ويف حجرة بعيدة عن �لأمالح،  4 .

و�ملو�د �لكيميائية، وتغطى �أر�سية �ملكان �ملخ�س�ض حلفظها بطبقة �سميكة من �لرمل 5 .

. 6 �ملغطى بطبقة من ملح كربونات �ل�سوديوم، وتو�سع مادة ما�سة للرطوبة

 )مثل �ل�سيليكا جيل( يف �أكيا�ض خا�سة يف جميع �أجز�ء �ملخترب �مل وجودة فيه، 



كما ينبغي �أل تو�سع �لأحما�ض بجانب �جللي�سرين.

�ل�سوديوم و�لبوتا�سيوم: يحفظان يف زجاجات مملوءة بزيت �لبرتول، 7 .

وينبغي �لتحقق من �نغما�ض هذه �لفلز�ت يف زيت �لبرتول، ول تعر�ض لل�سم�ض، كما يجب  8 .

مالحظة ��ستخد�م ملعقة �ل�سوديوم ذ�ت �ل�سبكة عند ��ستعماله؛ ملنع تناثر �أجز�ئه يف �لهو�ء، �أو 

على �جل�سم فتحرقه.

�لإيرث:  يحفظ يف زجاجات ذ�ت �ل�سد�د �لزجاجي �ملزدوج يف مكان مغلق، بعيد�ً عن تيار �لهو�ء  9 .

و�ل�سم�ض.

�لأ�سيتون:  يحفظ يف زجاجات بي�ساء مغلفة بال�سمع؛ حتى ل يت�سرب بالتبخر، ويعامل مثل  10 .

�لإيرث.

�ل�سود� �لكاوية )هيدروك�سيد �ل�سوديوم( �ل�سلبة: ل تلم�ض باليد، بل تتناول بامللقط، وحتفظ يف  11 .

زجاجات حمكمة �لغلق ب�سد�د�ت من �لفلني �ملغطى بطبقة من �ل�سمع، �أما حملولها فيحفظ يف 

زجاجات ذ�ت �سد�د�ت من �لفلني، �أو �لزجاج �مل�سنفر، ويغطى بطبقة خفيفة من �لفازلني.

ما هو ك�سف ال�سالمة للمواد

يعترب ك�سف �ل�سالمة للمو�د نقطة �لنطالقة لتطوير برنامج �آمن و�سحي متكامل، 

يحتوي �لك�سف على خماطر �ملنتج وطرق �لتخزين و�لتخل�ض و�إجر�ء�ت �لوقاية منها . . 

ماذ� يت�سمن ك�سف �ل�سالمة للمو�د

معلومات عن �ملنتج: �لتعريف باملنتج ) �ل�سم �لعلمي، �ل�سم �ل�سائع( ..... 1 .

معلومات عن مكونات �ملنتج. 2 .

خماطر �ملادة : بيانات عن �لقابلية لال�ستعال ، �لنفجار . . . . 3 .

�لإ�سعافات �لأولية: و�سف كيفية �لقيام بالإ�سعافات �لأولية عند حدوث حادث   4 .

تد�بري مكافحة �حلريق 5 .

�لتعامل مع �حلو�دث �لعر�سية. 6 .

معلومات عن كيفية تخزين �ملادة. 7 .

حماية �لعامل وكمية �لتعر�ض. 8 .

�خل�سائ�ض �لفيزيائية و�لكيميائية للمادة. 9 .

بيانات �ل�ستقر�ر و�لتفاعل. 10 .

�خلطورة و�ملعلومات �ل�سمية. 11 .

�ملعلومات �لبيئية. 12 .

كيفية �لتخل�ض من �ملادة. 13 .

معلومات عن نقل �ملادة. 14 .

معلومات تنظيمية عن �ملادة. 15 .

معلومات �أخرى. 16 .

بطاقات اخلطر واملناولة

قر�ءة بطاقات �خلطر على �لزجاجة هي �لطريقة �ل�سريعة للتعرف على �أخطار �ملو�د �لكيميائية.

��سرت�طات بطاقة �خلطر و�ملناولة

�ن تكون �لعبوة بحجم ي�سمح بوجود م�ساحة كافية لل�سق كل �لعالمات وبطاقات �ملعلومات �ملطلوبة 

مبوجب بيانات ك�سف �ل�سالمة للمادة.

تل�سق �لبطاقات على كل عبوة مبادة متينة كافية لتحمل ظروف �لنقل �لعادية ويجب �أن  يكون �خلط 

و��سح غري قابل للمحو و�لتلف.  

�أن ت�ستمل �لبطاقات )�خلطر و�ملناولة( على ر�سومات ��ستدللية بالأ�سكال �ملعتمدة.

�أن ت�ستمل �لبطاقات على �لبيانات �لتالية:-

��سم �ل�سركة �ملنتجة، رقم ت�سجيلها يف �لبلد �ملنتج.

تاريخ �لنتاج و�نتهاء �ل�سالحية يف كل ظروف �لتخزين للمادة يف �لعبوة.

�ل�سم �لكيميائي، و�ل�سم �لتجاري و�ملادة �لفعالة ون�سبة �لنقاوة ونوعية �ل�سو�ئب �ملوجودة �إن وجدت.

�لحتياطات �لو�جب �تخاذها حلماية �لإن�سان و�لكائنات �حلية و�لعالج يف حالة �لت�سمم منها.

مل�سق املادة

•�للون �لأزرق يعني خماطر �سحية 	
•�للون �لأ�سفر يعني �لتفاعلية وعدم �ل�ستقر�ر 	

•�للون �حلمر يعني خطر �لنار �أو �ل�ستعال 	
•�للون �لأبي�ض يعني خماطر خا�سة: 	

•�خلطر حمددة )موؤك�سد(  	
•حم�ض 	

•�لقلوي   	
•�أكاله كور  	

•عدم ��ستخد�م �ملياه  	
•�مل�سعة 	



�سرح املل�سق:

املخاطر ال�سحية

الرقماخلطر ال�سحي

ل ت�سكل خطر� يف �لظروف �لعادية، ولكن 

�إحر�قها ي�سكل خطر� �كرب من تلك �ملو�د 

�لقابلة لال�ستعال.

�لتعر�ض للمادة ي�سبب �إ�سابة طفيفة )تهيج(، 

وتكون �لإ�سابة متبقية لو مل تتلق عالجا.

�لتعر�ض �مل�ستمر و�ملكثف قد ي�سبب عجز� 

موؤقتا �أو ممكن �إ�سابة �ملتبقية عناية طبية 

عاجلة ما مل يرد

ميكن �أن ي�سبب �لتعر�ض لفرتة ق�سرية 

لإ�سابة خطرية على �لرغم من عناية طبية 

عاجلة �أعطيت لل�سخ�ض.

�لتعر�ض ق�سري جد� ميكن �أن ي�سبب وفاة �أو 

�إ�سابة خطرية  د�ئمة على �لرغم من عناية 

طبية عاجلة �أعطيت لل�سخ�ض.
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خطر ال�ستعال

الرقمخطر النار اأو ال�ستعال

�ملادة غري قابلة لالحرت�ق �أو �ل�ستعال.

قابلة لال�ستعال عندما تتعر�ض لدرجة حر�رة 

مرتفعة جد�

قابلة لال�ستعال عندما تتعر�ض لدرجة حر�رة 

مرتفعة ن�سبيا

قابلة لال�ستعال يف �لظروف �لعادية �أو �لهو�ء 

�ملحيط �سو�ء كانت �ملادة �سلبة �أو �سائلة

�سريعة �ل�ستعال يف درجة �حلر�رة �لعادية 

و�لهو�ء �ملحيط وقد ي�سبب تعر�سها �نفجار� 

ولكن لي�ض قويا.
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خطر التفاعل وعدم ال�ستقرار

الرقمخطر التفاعل وعدم ال�ستقرار

عادة م�ستقرة ، حتى يف ظل تعر�سها لدرجة 

حر�رة عالية، ول تتفاعل مع �ملاء

عادة م�ستقرة ، ولكنها ميكن �أن ت�سبح غري 

م�ستقرة يف درجات �حلر�رة �ملرتفعة و�سغط 

�لعايل �أوقد تتفاعل مع �ملاء ولكن لي�ض 

بالعنف.

�عادة غري م�ستقرة وتخ�سع ب�سهولة للتفاعل 

وقد يكون �لتفاعل عنيفا لكنها ل تنفجر. 

وقد تتفاعل بعنف مع �ملاء.

غري م�ستقرة ، متفجرة،  وتتفاعل مع �ملاء.

ب�سهولة قادرة على �لتفاعل و�لنفجار عند 

درجات �حلر�رة �لعادية.
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الحتفاظ بال�سجالت

 )MSDS -لحتفاظ ب�سجالت �ملو�د �لكيميائية �ملوجودة )�ل�سم – تاريخ �لنتهاء – �لكمية�

�سجالت �حلو�دث �لتي وقعت يف �ملخترب ب�سكل منظم وفق �ملدة �لتي يحددها �لنظام �ملعمول به يف 

�ملدر�سة.

اإجراءات التخل�ض من املواد الكيميائية  

يتم ف�سل �ملو�د ح�سب حالتها يف �سناديق غري خ�سبية �أو غري قابلة لال�ستعال مع و�سع كمية من 

�لرمل ��سفل �ل�سندوق قبل و�سع �ملو�د �لكيميائية. 

تقوم �ملدر�سة بتوجيه خطاب �إىل ق�سم حماية �لبيئة مو�سحا فيه ��سماء �ملو�د �ملر�د �لتخل�ض منهم 

وكمية كل مادة مع �إرفاق ك�سف �ل�سالمة للمادة. 

يقوم مفت�ض ق�سم حماية �لبيئة مبعاينة �ملو�د و�لتاأكد منها ح�سب �لك�سف �ملرفق من �ملدر�سة.

يتم بعدها �إخطار �إد�رة مكب �لنفايات باملو�د وتهيئة مكان خم�س�ض لها وبعدها يتم نقلها من �ملدر�سة 

بح�سور مفت�ض �لبيئة.
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