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م٢٠٢٠ ﻫـ١٤٤١-اﻹﺻﺪار اﻷول

أمن المصاعد وهواتف الطوارئ
علــى كل منســوبى جامعــة الملــك خالــد مــن الموظفيــن واعضــاء هيئــة
التدريــس والطــاب والزائريــن االلتــزام بتعليمــات الســامة الموضحــة
فــى الملصقــات الموزعــة داخــل مبانــى الجامعــة .يجــب اتبــاع تعليمــات
االدارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــى فيمــا يخــص امــن المصاعــد
وهواتــف الطــوارئ .فــي حالــة الطــوارئ واالخــاء وحــدوث الحريــق التبليــغ
الفــوري لعمليــات مركــز الطــوارئ بالجامعــة  172418888حســب توجيهــات
ادارة الســامة والصحــة المهنيــة بجامعــة الملــك خالــد واالتصــال علــى
الدفــاع المدنــي .998
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ساعد فى ايقاف
تفشى فيروس كورونا

فــى الوقــت الحالــى ال يوجــد لقــاح للوقايــة
مــن مــرض فيــروس كورونــا (.)COVID-19

There’s currently no vaccine
to prevent coronavirus disease
(COVID-19).
You can protect yourself and help
prevent spreading the virus to others
if you:

يمكنــك حمايــة نفســك والمســاعدة فــي
منــع انتشــار الفيــروس لآلخريــن إذا قمــت
باآلتــى:
االلتــزام بارتــداء قنــاع الوجه/الكمامــة (Face
 )Maskوفقــا لتعليمــات الســامة والصحــة
المهنيــة.

DO

افعل:

1 HANDS: Wash them often
2 Elbow: Cough into it (cover your
)cough
3 Face : Don’t touch it
4 Space: Keep save space
5 Home: Stay if you can

االحتياطات الخمسة لمكافحة فيروس
كورونا:
1.األيدى :اغسل يديك باستمرار.
2.المرْ فق :عند السعال غطى فمك
ِ
بمرفقك.
3.الوجه :التلمس وجهك.
4.التباعد االجتماعى :ابتعد مسافة
آمنة عن اآلخرين.
5.البيت :خليك بالبيت

Don’t
Touch your eyes, nose, or mouth if
your hands are not clean

ال تفعل:
ال تلمــس عينيــك وأنفــك وفمــك إذا كانــت
يــداك متســخة.
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جدول محتويات الدليل
ساعد فى ايقاف تفشى فيروس كورونا
جدول محتويات الدليل
مقدمة دليل السالمة
الفصل األول :المخاطر الكيميائية
مقدمة الفصل األول المخاطر الكيميائية
الرموز التى تخص المخاطر الكيميائية
عالمات السالمة والمخاطر داخل مختبرات الكيمياء
ً
أوال :أدوات السالمة الشخصية داخل مختبرات الكيمياء
ً
ثانيا :إرشادات المخاطر داخل مختبرات الكيمياء
ثالث ًا :عالمات المخاطر الخاصة بالمواد الكيميائية
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أنواع إصابات المعامل
المواد الكيميائية الخطرة
المادة الكيميائية المجهولة
إدارة المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية الخطرة
التسلسل الهرمي للضوابط ()Hierarchy of controls
عند إدارة مخاطر المواد الكيميائية يجب مراعاة ما يلي
فهم الضرر الناتج عن مخاطر المواد الكيميائية
أهم خمسة مخاطر يمكن اكتشافها في تقييم المخاطر الكيميائية
نموذج تقييم المخاطر الكيميائية ()Risk assessment
خطوات تقييم المخاطر
جدول تقييم المخاطر ()Risk assessment
مصفوفة المخاطر وكيفية استخدامها (?)How to use a Risk Matrix
كيف يتم تقييم العواقب؟ ()How to Assess Consequences
كيفية تقييم االحتمالية؟ ()How to Assess Likelihood
مالمسة الكيماويات
ابتالع مادة كيميائية
التعامل مع المواد الكيميائيىة المنسكبة
المواد الطيارة
تسرب غاز خانق أو سام
استنشاق أوبلع مواد النانو /امتصاص مواد النانو بواسطة الجلد
تسرب غاز قابل لالشتعال
انسكاب سائل كيميائى
حدوث حريق ناتج عن اشتعال سوائل
حدوث حريق ناتج عن اشتعال غازات
المواد اإلشعاعية وكيفية التعامل معها
أنواع اإلشعاعات التي تنتج عنها المخاطر التي تضر بصحة اإلنسان
النظائر المشعة لبعض العناصر-خطرها-الحد منه-التعامل عند وقوع الخطر
[]Chromium 51
نظير الكروم()51
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نظير الهيدروجين( 3-التريتيوم) ][3H
تأمين المواد المشعة:
األمن والسالمة من اآلالت واألجهزةالمولـّدة لإلشعاع
كيفية التعامل مع الحوادث اإلشعاعية والطوارئ
إزالة التلوث بالمواد المشعة
إزالة التلوث اإلشعاعي عن الجلد والبشرة
الفصل الثانى :المخاطر الفيزيائية
مقدمة المخاطرفى الفيزيائية
السالمة من الكهرباء في المعمل
السالمة من المصادر المشعه وأشعة إكس والميكروويف
السالمة من أشعة الليزر واألشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والضوء
السالمة من بخار الماء واألجسام الساخنة واألفران
الفصل الثالث :المخاطر البيولوجية والصحة العامة
مقدمة عن المخاطر البيولوجية والصحة العامة
التلوث الميكروبي للموقع
خطر التلوث البيولوجي (الفيروسات ،البكتيريا ،الفطريات ،الطفيليات)
حدوث انسكاب وتسرب لمادة بيولوجية على األرض أو الجسم
مخاطر أماكن التغذية واعداد الطعام
خطر انفجار المواد البيولوجية والكيميائية المتفجرة
خطر إلقاء النفايات البيولوجية بالحاويات البلدية وأحواض الصرف الصحي
خطر خلط مواد كيميائية أو بيولوجيةأثناء النقل والتداول والتخزين والتخلص منها
رصد خطر مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات
رصد خطر عدوى المستشفيات أو ما يسمى بـ « العدوى المكتسبة»
رصد خطر المخلفات الطبية الخطرة وإجراء التعامل معها
جهاز الرنين المغناطيسي
أجهزة األشعة السينية
جهاز الموجات فوق الصوتية
العالج المائى
الصالة الرياضية
العالج الكهربائى
الفصل الرابع :المخاطر الهندسية
مقدمة المخاطر الهندسية
المخاطر الميكانيكية
ورش الديزل
مخاطر استخدام الرافعات الشوكية
قواعد وتعليمات السالمة المهنية قبل وأثناء وبعد التشغيل
مخاطر المواد المضغوطة
اشتراطات السالمة واألمان بالورش الميكانيكية
التمديدات والتجهيزات الكهربائية
مخاطراستخدام جهاز الكمبيوتر
األجهزة المكتبية
المخاطر الكهربائية
 الكهرباء التيارية (الديناميكية) الكهرباء اإلستاتيكيةأقسام المخاطر الكهربائية
مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد
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حدوث حريق ناتج عن ماس كهربائي أو داخل جهاز
انقطاع التيار الكهربائي
الصدمات الكهربائية
الفيضانات أو تسريبات المياه
الفصل الخامس :المالحق التوضيحية التي تخص المخاطر
مقدمة الفصل الخامس
ملحق رقم ( :)1يوضح أنواع الطفايات والتعامل مع الحرائق وحوادث المعامل
كيف تستخدم طفاية الحريق والرموز اللونية لطفايات الحريق واستخداماتها؟
تعليمات حالة الطوارئ واالخالء
خطوات تعليمات حالة الطوارئ واالخالء
الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة اندالع حريق
الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة وقوع الحوادث فى المعامل
جدول رقم ( )1يحتوي على النظائر شائعة االستخدام داخل المعامل
جدول ( )2تصنيف النظائر من حيث السميّة اإلشعاعية
ملحــق رقــم ( :)2يخــص المخاطــر الهندســية-مالبس الســامه المهنيــة للحمايــة مــن
المخاطــر الهندســية
قواعد وتعليمات السالمة المهنية فى الهندسة
مهمات الوقاية الشخصية فى الهندسة
مهمات الوقاية الشخصية
الشروط الواجب توافرها بمهمات الوقاية الشخصية
-1المالبس الواقية
حماية الصدر والبطن
حماية األذرع واألكتاف
-2معدات حماية الرأس
شروط ومواصفات خاصة البد أن تتوافر في واقيات الرأس
-3معدات حماية السمع
-4معدات حماية الجهاز التنفسي
-5معدات حماية اليدين
-6معدات حماية القدمين
أنواع األحذية الواقية
-7معدات حماية الوجه والعينين
-8أحزمة األمان
-9الوقاية من درجات الحرارة المنخفضة
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مقدمة دليل السالمة
برعايــة كريمــة مــن معالــي مديرجامعــة الملــك خالــد األســتاذ الدكتورفالــح
بــن رجــاءهللا الســلمي وتحقيقــا للخطــة االســتراتيجية لوكالــة الجامعــة (نحــو
توفيــر بيئــة أكاديميــة آمنــة) فقــد تــم إعــداد دليــل الســامة ليكــون مرجعـ ًا لجميــع
أعضــاء هيئــة التـــدريس واإلداريـــين والفنييــن والطالب .وتحقيقــا لرؤية المملكة
العربيــة الســعودية  2030وذلــك بترســيخ القيــم اإليجابيــة وتطويــر المنظومــة
التعليميــة والتربويــة بجميــع أطوارهــا .وذلــك بالحصــول علــى تصنيــف متقــدم
فــى المؤشــرات العلميــة للتحصيــل العلمــى العالــى.
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يتنــاول هــذا الدليــل بشــكل واضــح األخطــار الممكــن وقوعهــا فــى مجــال
الجامعــة والوســط التعليمــي .ويشــرح هــذا الدليــل كيفيــة الحــد منهــا وكذلــك
كيفيــة التعامــل معهــا عنــد وقــوع أحــد أنــواع هــذه المخاطــر.
تصنــف المخاطــر داخــل البيئــة التعليميــة إلــى مخاطــر كيميائيــة ،ومخاطــر
فيزيائيــة ،ومخاطــر حيويــة ،ومخاطــر الصحــة العامــة ،ومخاطرهندســية .وتمــت
مراعــاة التخصــص فــى كتابــة هــذا الدليــل وذلــك باالســتعانة بمجموعــة مــن
خبــراء الجامعــة كل فــي تخصصــه .هــذا الدليــل يعــزز مبــدأ «إن الســامة داخــل
الجامعــة مســؤولية كل فــرد» .وعليــه يجــب علــى منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس والموظفيــن والطــاب والزوارااللتــزام بمعاييرالســامة.
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مقدمة الفصل األول المخاطر الكيميائية
اســتخدام المــواد الكيميائيــة هــو جــزء أســاس فــي أغلــب معامــل كليــات
العلــوم والهندســة والصيدلــة والطــب والعلــوم الصحيــة والتطبيقيــة .ولهــذا
فــإن معرفــة أخطارهــا والوقايــة منهــا والتعامــل معها عند وقوعهــا أمر ضروري
جــدا لــكل منســوبى هــذه الكليــات .وتتضمن أخطار المواد الكيميائية مالمســتها
وانســكابها واستنشــاقها .وقــد تــؤدى تلــك األخطــار الــى أضــرار جســيمة علــى
األشــخاص المعرضيــن لهــا وكذلــك الممتلــكات مثــل الحرائــق .فــى هــذا الجــزء
نلخــص أخطــار المــواد الكيميائيــة الشــائعة ونوضــح كيفيــة تفاديهــا والتعامــل
معهــا عنــد حدوثهــا.
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يشــمل هــذا الفصــل توضيــح التحكــم علــى المــواد الخطــرة علــى الصحــة
( Control of Substances Hazardous to Health (COSHHويغطــى التحكــم
علــى عــدد مــن المــواد الخطــرة ،وهــي تمثــل خطــورة وتســبب ضــرر علــى الصحــة و
تتخــذ هــذه المــواد العديد من األشــكال وتشــمل :المــواد الكيميائيــة ،والمنتجات
التــي تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة ،واألبخــرة ،والغبــار ومــواد تكنولوجيــا النانــو
تكنولوجيــا النانــو والغــازات ،والغــازات الخانقــة ،والكائنــات الدقيقــة (الجراثيــم)
التــى تســبب األمــراض .وفــي فــى هــذا الفصــل ســنغطى المــواد الخطــرة التــى
تخــص الكيميائيــات ،والمــواد المشــعة ،أمــا المواداألخــرى ســيتم تغطيتهــا فــى
الفصــول الخاصــة بهــا.
عبارات/مصطلحــات المخاطــر  R-phrasesوكذلــك عبارات/مصطلحــات
الســامة  S-phrasesيمكــن الرجــوع إليهــا فــى حالــة التعامــل مــع أى مــادة
كيميائيــة وذلــك لخصوصيــة التعامــل مــع مــادة فــى حالــة التخزيــن والترحيــل
واســتخدامها فــى التفاعــل الكيميائــى فــى المعامــل .وذلــك بالرجــوع إلــى رمــوز
الخطروالســامة ومعانيهــا انظــر إلــى المثــال فــى الجــدول أدنــاه:
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 جامعة الملك خالد- دليل السالمة
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م2020 هـ1441-اإلصدار األول

رموز الخطر ومعانيها
Code ()الرمز
R1
.
R8
.
.
R16
R32
.
etc….

Phrase ()المصطلح
)Explosive when dry( مادة متفجرة عندما تجف
مالمسة المواد القابلة لالشتعال يمكن أن يسبب الحريق
)contact with combustible materialcan cause fire(
مادة متفجرة عند مزجها بمواد مؤكسدة
)explosive when mixed with oxidizing substances(
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.مالمسة األحماض تطلق غازات شديدة السمية
sag cixot yrev setarebil sdica htiw tcatnoC
Contact with acids liberates very toxic gas
... الخ

رموز السالمة ومعانيها

S1
.
S8
.
.
S16
S30
.
etc….

)Keep locked up( التحفظ على المادة مقفلة

)keep container dry( إبقاء الحاوية جافة

 ممنوع التدخين- االبتعاد عن مصادر االشتعال
)keep away from sources of ignition - no smoking(
التضيف ماء لهذا المنتج
tcudorp siht ot retaw dda reveN
Never add water to this product

.. الخ
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الرموز التى تخص المخاطر الكيميائية
عالمات السالمة والمخاطر داخل مختبرات الكيمياء
ً
أوال :أدوات السالمة الشخصية داخل مختبرات الكيمياء
م

العالمة

الوصف

1

يجب ارتداء معطف المختبر

2

يجب ارتداء نظارات واقية

3

يجب ارتداء خوذة واقية

4

يجب ارتداء قناع واق للوجه
ٍ

5

يجب ارتداء جهاز تنفس

6

يجب ارتداء قفازات مقاومة
للكيماويات

7

يجب ارتداء كمامة

8

يجب ارتداء حذاء واق
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ثاني ًا :إرشادات المخاطر داخل مختبرات الكيمياء

م

العالمة

الوصف

1

احترس خطر الحريق

2

ممنوع الدخول للمختبر
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4

ممنوع استعمال الجوال داخل
المختبر

5

ممنوع استعمال/إشعال اللهب داخل
المختبر

6

ممنوع التدخين داخل المختبر

7

ممنوع األكل والشرب والتدخين داخل
المختبر
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ثالث ًا :عالمات المخاطر الخاصة بالمواد الكيميائية:

م

العالمة

الوصف

1

احترس – مادة سامة

2

احترس – مادة كاوية/حارقة
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3

احترس – مادة قابلة لالشتعال

4

احترس – مادة قابلة لالنفجار

5

احترس – مادة مؤكسدة
ِ

6

احترس – مادة مشعة

7

احترس – مادة مهيجة

8

احترس – مادة ضارة للبيئة
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أنواع إصابات المعامل:
هنالك سبع ( )7إصابات شائعة فى المعامل (وكيفية تجنبها):
 1الحرائق:تأكــد مــن أن جميــع المــواد القابلــة لالشــتعال في المختبــر مغلقة ومخزنة
بشــكل صحيــح ،ويجــب فحــص المــواد المشــتعلة واألســطح الســاخنة
لمنــع حــدوث أى حريــق.

 2مالمسة الكيماويات للجلد وتسببها في الحروق:لبــس معــدات الحمايــة الشــخصية وخاصــة القفــازات مهــم جــدًا عنــد
التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة .ويجــب اســتخدام األدوات المناســبة
لنقــل المــواد الكيميائيــة.
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 3 -الجروح والخدوش:

يجــب التعامــل بحــذر مــع األدوات الحــادة مثــل الشــفرات واإلبــر والزجــاج
المكســور وكيفيــة التخلــص منهــا.

 4 -التلوث:

لبــس معــدات الحمايــة الشــخصية وغســل األيــدى قبــل وبعــد التجربــة
يقلــل مــن خطــر التلــوث.

5 -استنشاق الغازات واألبخرة الضارة:

االهتمــام بتهويــة المعمــل ولبــس الكمامــات والتأكــد مــن عمــل مــراوح
الشــفط يضمــن ســامة المســتخدمين.

 6االنسكاب والكسور:الحــذر والمشــى بهــدوء واالنتبــاه يقلــل مــن انكســار الزجاجيــات الحاويــة

علــى المــواد الكيميائيــة وانســكابها.
7 -حرائق المعمل:
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التعامــل مــع األســطح الحــارة بحــذر واســتخدام األدوات الواقيــة تقلــل
مــن احتماليــة تعــرض المســتخدمين للحــروق وتســبب حريــق بالمعمــل.
ولقــد تــم الشــرح التفصيلــى لتفــادى هــذه الخاطــر فــى األقســام الفرعيــة
الالحقــة لهــذا البــاب.
ودائمــا يمكــن الرجــوع الى مســتند ســامة المــادة (Material Safety Data
 )Sheet (MSDSوالــذي يعــد مهمــا فــى إعطــاء معلومــات لمســتخدمي المــواد
الكيميائيــة للتعامــل معهــا وتحضيرهــا بطريقــة آمنــة.
وتتضمــن هــذه المقدمــة الرمــوز والعالمــات الخاصــة بالســامة والخطــر
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والصــور التوضيحيــة فيمــا يخــص المــواد الكيميائيــة .وكذلــك الملصقــات
اإلجباريــة واإلرشــادية فــى المعامــل التــي تســتخدم المــواد الكيميائيــة .تجــدون
ملحــق رقــم ( )1فــي الفصــل الخامــس يشــمل الرمــوز اللونيــة لطفايــات الحريــق
واســتخداماتها ،وكذلــك فــى حالــة انــدالع حريق-الخطــوات التــى يجــب اتباعهــا
وأيضــا فــى حالــة وقــوع الحــوادث فــى المعامل-الخطــوات التــى يجــب اتباعهــا.
الملحــق رقــم ( )1يوضــح أنــواع الطفايــات والحرائــق والحــوادث وهــذه جزئيــة
مشــتركة بيــن كل أنــواع المخاطــر األخــرى المذكــورة فــي هــذا الدليــل.

المواد الكيميائية الخطرة:

المــواد الكيميائيــة الخطــرة هــي مــواد ومخاليــط يمكــن أن تشــكل خط ـرًا
كبيــرًا علــى الصحــة والســامة إذا لــم يتــم إدارتهــا بشــكل صحيــح .وقــد يكــون
لديهــا مخاطــر صحيــة أو مخاطــر جســدية أو كليهمــا .تنتــج هــذه المخاطر بشــكل
عــام عــن الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة للمادة.فالتأثيــر الضارللمــواد
الكيميائيــة علــى صحــة اإلنســان أو الشــخص الــذي يتعامــل معهــا ينتــج مــن
االتصــال المباشــر أو التعــرض للمــادة الكيميائيــة ،عــادة مــن خــال االستنشــاق
أو مالمســة الجلــد أو االبتــاع .تتضمــن أمثلــة المــواد الكيميائيــة التــي يمكــن أن
تســبب آثــارًا صحيــة ضــارة مــا يلــي:
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·المواد الكيميائية السامة.
·المواد الكيميائية التي تسبب تلف الجلد.
·المواد الكيميائية المسرطنة.
ـة ضـ ً
وأمثلــة المــواد الكيميائيــة التــي يمكــن أن تســبب آثــارًا صحيـ ً
ـارة فــى الحــال أو
تســبب تلــف مباشــر للممتلكات:
·سوائل قابلة لالشتعال.
·غازات مضغوطة.
·مواد متفجرة.
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وللمزيــد مــن المعلومــات يجــب الرجــوع إلــى النظــام المنســق عالميــ ًا

لتصنيــف المــواد الكيميائيــة والتعــرف عليهــا

(.))Globally Harmonized System of Classification and Labelling of hemicals(GHS

وهــو نظــام مــن مصــادر موثوقــة ،مثــل الوكالــة األوروبيــة للمــواد الكيميائيــة
(.))The European Chemicals Agency (ECHA

المادة الكيميائية المجهولة:

يجــب التعامــل مــع أي مــادة كيميائيــة مجهولــة باعتبارهــا خطــرة .ب ّلــغ
المشــرف علــى المعمــل أو جهــة الســامة والصحــة المهنيــة عــن أى مــادة
كيميائيــة غيــر معروفــةّ .
إن تحديــد وتعريــف المــادة الكيميائيــة هــى مســؤولية
المعامــل (مشــرفى المعامــل وكل مســتخدم مباشــر للمــواد الكيميائيــة)
التابعــة للكليــات المختلفــة فــى جامعــة الملــك خالــد .وعليهــم اآلتــى:
• الحصول على معلومات السالمة المناسبة للمادة الكيميائية.
• التخلص اآلمن من المادة الكيميائية غير المعروفة.
يجــب عليــك -دائمً ــا -اتبــاع ّ
أي إرشــادات للصحــة والســامة حول اســتخدام
ّ
أي مــادة كيميائيــة خطــرة .قــم دائمً ــا بقــراءة ورقــة بيانــات الســامة ،المشــار
إليها بـ  ، Material Safety Data Sheet MSDSقبل اســتخدام أى مادة كيميائية
خطــرة للمــرة األولــى  ،أو فــي ّ
أي وقــت قــد تكــون غيــر متأكــد مــن المخاطــر أو
االحتياطــات الالزمــة التخاذهــا .تحتــوي ورقــة بيانــات الســامة ( )MSDSعلــى
معلومــات للمــادة الكيميائيــة حــول:
17
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• المخاطر المحتملة للمادة الكيميائية مثل الصحة والحريق والبيئة.
• كيفية العمل بأمان مع المادة الكيميائية.
• التأكــد مــن كل المعامــل ومــكان اســتخدام المــواد الكيميائيــة أنهــا تحتــوي
علــى ورقــة بيانــات ســامة ( )MSDSمحدثــة لــكل مــادة كيميائيــة خطــرة ،ويمكــن
للمعنييــن (الذيــن يســتخدمون المــادة الكيميائيــة أو لجنــة الســامة والصحــة
المهنيــة) الوصــول إليهــا بســهولة.
• مراقبــة صحــة المعنييــن (الطــاب وأعضاء هيئة التدريس) الذين يســتخدمون
مــواد كيميائيــة خطــرة .وهــذا يشــمل الذيــن يتعرضــون للرصــاص ()Lead
واألسبســتوس (.)Asbestos
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إدارة المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية الخطرة:

من المهم إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام أو التعامل مع أو تصنيع
أو تخزيــن للمــواد الكيميائيــة الخطــرة فــى المعامــل داخــل الجامعــة وذلــك وفقــا
لآلتى:
·تحديــد المخاطــر المتوقعــة بشــكل معقــول والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى
الضــرر.
·تقليل المخاطر بقدر اإلمكان.

·الحفاظ على تدابير الرقابة المنفذة حتى تظل فاعلة.

·مراجعــة وتنقيــح جميــع إجــراءات الســامة والســيطرة علــى المخاطــر،
إذا لــزم األمــر ،علــى األقــل كل خمــس ســنوات ،والحفــاظ علــى بيئــة عمــل
خاليــة مــن الخطــر علــى الصحــة والســامة ،بقــدر اإلمــكان عمل ًيــا.
·إذا لــم يكــن باإلمــكان التخلــص مــن المخاطــر ،قــم بتقليلهــا قــدر اإلمــكان
ً
وفقــا للتسلســل الهرمــي
بشــكل معقــول مــن خــال تنفيــذ تدابيــر الرقابــة
للتحكــم ( )Hierarchy of controlsفــي المخاطــر.
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التسلسل الهرمي للضوابط (:)Hierarchy of controls

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

عند إدارة مخاطر المواد الكيميائية يجب مراعاة ما يلي:
·الخصائص الخطرة للمادة الكيميائية.
· ّ
أي تفاعــل خطيــر محتمــل (كيميائــي أو فيزيائــي) بيــن مــادة كيميائية خطرة
ومــادة أو خليــط آخــر ،بمــا فــي ذلــك مــادة يمكــن أن تنتــج عــن التفاعل.
·طبيعة العمل الذي يتعين القيام به مع المواد الكيميائية الخطرة.
·نظــام العمــل المطلــوب فــي اســتخدام أو نقــل أو إنتــاج أو تخزيــن المــادة
الكيميائيــة الخطــرة ،أو يمكــن أن تتفاعــل مــع مــادة كيميائيــة أخــرى خطــرة
فــي مــكان العمــل.
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فهم الضرر الناتج عن مخاطر المواد الكيميائية
المخاطرة = الخطر × التعرض ()RISK = HAZARD x EXPOSURE
عندمــا تتــم مناقشــة المــواد الكيميائيــة فــي ســياق «تقييــم المخاطــر»
 ،Risk Assessmentفإنهــا تشــير إلــى تقييــم شــامل لــكل مــن المخاطــر الكامنــة
لمــادة معينــة وكذلــك الكميــة المتوقعــة وتكــرار التعــرض لهــذه المــادة مــن
قبــل شــخص أو البيئــة .المخاطــرة ( )riskهــى احتمــال حــدوث أذى( ،)harmبينمــا
يشــير الخطــر( )hazardإلــى الخصائــص الكامنــة التــي تجعــل مــادة قــادرة علــى
التســبب فــي المخاطــرة ( .)riskعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن اعتبــار الشــمس
خطــر ًا .وخطرهــا عنــد تعــرض الشــخص للحــروق ويعتمــد ذلــك علــى مــدى قــوة
األشــعة ،ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة ،ومــا إذا كان يرتــدي حمايــة أم ال ،مثــل
واقــي الشــمس .لتقييــم هــذا الوضــع بشــكل أفضــل ،نحتــاج ً
أيضــا إلــى فهــم
مقــدار الشــمس التــي يتعــرض لهــا الشــخص ،ومــا الفتــرة الزمنيــة.
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الخطــر ( :)Hazardيشــير الخطــر إلــى الخصائــص المتأصلــة لمــادة تجعلها قادرة
علــى التســبب فــي أذى لصحــة اإلنســان أو البيئــة .اوبمعنــى اخــر يشــير الخطــر الــى
المســبب الــذى قــد يحــدث ضــرر صحــى.
التعــرض( :)Exposureيصــف التعــرض ً
كال مــن كميــة المــادة الكيميائيــة وعــدد
مــرات وصولهــا إلــى شــخص أو مجموعــة مــن النــاس أو البيئــة.
المخاطــرة( :)Riskهــى احتمــال وقــوع حــدث ضــار ( )harmناشــئ عــن التعــرض
لعامــل كيميائــي أو فيزيائــي فــي ظــل ظــروف محــددة.
الضرر ( :)Harmيشير الى التأثير الصحى الناشئ عن التعرض للخطر.

هنالــك أخطــار مــن حولنــا .لكــن الخطــر ال يصبــح مخاطــرة ( )riskإال إذا
تعرضــت لــه .وإذا تعرضــت ،يجــب أن يكــون التعــرض عنــد مســتوى قــد يــؤذى؛
يحــدث الفــرق هنــا ،إذا كانــت الشــمس مشــرقة أو فــي يــوم ممطــر.
أهم خمسة مخاطر يمكن اكتشافها في تقييم المخاطر الكيميائية:
فيما يلي خمسة مخاطر مهمة يجب على مسؤولي السالمة في جامعة
الملــك خالــد أن يكونــوا علــى درايــة بهــا عنــد إجــراء تقييــم للمخاطــر الكيميائيــة
وبعــض النصائــح حــول كيفيــة منعهــا.
 .1التخزين غير السليم للمواد الكيميائية:
يمكــن أن يــؤدي التخزيــن غيــر الســليم للمــواد الكيميائيــة الخطــرة إلــى
انفجــارات وحريــق وحــروق وإطــاق غــازات ســامة .لهــذا يجــب تخزيــن المــواد
الكيميائيــة الخطــرة بعنايــة فــي حاويــات ومواقــع مناســبة باتّبــاع التعليمــات
والمتطلبــات التنظيميــة.
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Safety Manual –King Khalid University

 .2وضع العالمات غير الصحيحة على الحاويات:
يمكــن أن يتســبب وضــع العالمــات غيــر الصحيحــة علــى الحاويــات ً
أيضــا فــي
حــدوث انفجــارات وحــروق حمضيــة وإطــاق أبخرة ســامة.
ً
وفقا إلدارة السالمة والصحة المهنية
(،))Occupational Safety and Health Administration (OSHA
يجــب أن تحتــوي جميــع الملصقــات الكيميائيــة علــى رســوم توضيحيــة،
وكلمــة توضيحيــة ،وبيانــات حــول المخاطــر واالحتياطــات ،وتعريــف المنتــج،
وتعريــف المــورد.
 .3التعرض لفترات طويلة للمواد الكيميائية السامة:
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يمكــن أن يــؤدي التعــرض الطويــل األمــد للمــواد الكيميائيــة الخطــرة إلــى
تطــور األمــراض وبعــض أنــواع الســرطان .يجــب علــى جامعــة الملــك خالــد الحــد
مــن تعــرض الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والزائريــن للمــواد
الكيميائيــة الســامة أو التخلــص مــن الخطــر مــن خــال تطبيــق التغييــرات
العمليــة مــا أمكــن ،وتوفيــر معــدات وقائيــة.
 .4عدم وجود تدريب مناسب للتعامل مع المواد الكيميائية:
يمكــن أن يــؤدي نقــص تدريــب الفنييــن والذيــن يتعاملــون مــع المــواد
الكيميائيــة إلــى إصابــات كيميائيــة .يجــب توفيــر التدريــب الكافــي لهــم للتعامــل
مــع المــواد الخطــرة لتقليــل خطــر اإلصابــة أو المــرض.
 .5معدات صيانة سيئة:

يمكــن أن تــؤدي المعــدات التــي تتــم صيانتهــا بشــكل ســيئ إلــى خلــل
فــي المــواد الكيميائيــة وإســاءة اســتخدامها ،أو تتســبب فــي اشــتعال المــواد
الكيميائيــة القابلــة لالشــتعال .ســوف تســاعد الصيانــة المنتظمــة للمعــدات
مــن قبــل أشــخاص مؤهليــن علــى تقليــل خطــر حــدوث أعطــال.
نموذج تقييم المخاطر الكيميائية (:)Risk assessment
يســتخدم ضبــاط الســامة نمــاذج تقييــم المخاطــر الكيميائيــة لتحديــد المخاطــر
الكيميائيــة فــي مــكان العمــل والتوصيــة بالضوابــط للحــد مــن التعــرض وتقليــل
الخطــر الــذى يســبب الضــرر للعامليــن .إن تحديد المخاطر وتقييــم مخاطرالمواد
الكيميائيــة ووضــع تدابيــر الرقابــة لضمــان صحــة وســامة المســتخدمين هــو
هــدف أســاس إلدارة الســامة والصحــة المهنيــة فــى جامعــة الملــك خالــد.
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خطوات تقييم المخاطر:
الخطــوة األولــى :تقييــم المخاطــر؛ هــي تحديــد المخاطــر الكيميائيــة المرتبطــة
بالنشــاط ،تحقــق لمعرفــة مــا إذا كانــت أي مــن المــواد الكيميائيــة الخاصــة بــك
تخضــع ألي قيــود أو أذونــات .يمكــن أن يكــون المخــزون الكيميائــي مفي ـدًا هنــا.
ويمكــن لمــورد المــواد الكيميائيــة تزويــدك بهــذه المعلومــات ويجــب أن يــزودك
بورقــة بيانــات الســامة ( )MSDSالتــي يجــب توفيرهــا مــع كل مــادة خطــرة .ورقــة
بيانــات الســامة هــي مصــدر أســاس لمعلومــات الصحــة والســامة.
الخطــوة الثانيــة :هــي النظــر فــي األشــخاص الذيــن قــد يتأثــرون وكيــف يمكــن أن
تضرهــم المــواد الكيميائيــة .وبعضهــم قــد يحتــاج إلــى عنايــة خاصــة؛ كالحوامــل
ومرضــى الربــو والذيــن لهــم صعوبــات لغويــة.
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الخطــوة الثالثــة :تقييــم المخاطــر والبــت فــي االحتياطــات .دوِّ ن االحتياطــات
التــي تتخذهــا بالفعــل وطبــق المبــادئ أدنــاه بالترتيــب التالــي لتحديــد االحتياطــات
اإلضافيــة المطلوبــة وهــي خمســة:
أوال :إزالة المادة أو استبدال مادة كيميائية أقل خطورة.
ثانيــا :منــع التعــرض مثــل تحســين التهويــة فــى مــكان العمــل (الضوابــط
الهندســية).
ثالثــا :تنظيــم العمــل لتقليــل عــدد الذيــن قــد يتعرضــون للمــواد الكيميائيــة
الخطــرة.
رابعا :توفير معدات الحماية الشخصية والتدريب.
خامســا :توفيــر مرافــق الرِّعايــة (اإلســعافات األوليــة ومرافــق الغســيل إلزالــة
التلــوث).
الخطــوة الرابعــة :توثيــق النتائــج ومناقشــتها مع المشــرفين وضباط الســامة
وذلــك فــى تقييــم المخاطرللقيــام باالحتياطات الالزمة.
الخطــوة الخامســة :مراجعــة تقييــم المخاطــر مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويًا،
والتحديــث إذا لــزم األمــر؛ وذلــك عندمــا تحــدث تغييــرات مثــل الموظفين أو اآلالت
أو المعــدات أو المــواد الجديــدة فــي مــكان العمــل ،فمــن الضــروري مراجعــة
تقييــم المخاطــر .يجــب ً
أيضــا تضميــن التغييــر فــي أنمــاط العمــل مثــل العمــل
اإلضافــي أو العمــل بنظــام المناوبــات ،فــي حالــة الحوامــل وذوي االحتياجــات
الخاصــة.
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)Risk assessment( جدول تقييم المخاطر
)Risk assessment( جدول تقييم المخاطر
ً
Enter description of( :وصفــا للتجربــة او المشــروع المــراد تقييمــه
أدخــل
)procedure, task or worksite being assessed
)Hazards, Risks and Controls( :األخطار والمخاطر والضوابط
:)Hazard( األخطار
:)Identify the task( حدد المهمة

What are the risks associated( مــا هــى المخاطــر المصاحبــة لــكل نشــاط؟
:)with each activity?
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:)Risk rating( تقييم المخاطرة

إزالة
)Elimination(

استبدال
)Substitution(

الضوابط الهندسية
Engineering(
)Controls

)Medium( متوسط

الضوابط اإلدارية
Administrative(
)Controls

)High( عال
ٍ
Select control measures( بمــا فــي ذلــك المالحظــات- حــدد تدابيــر التحكــم
:)-include notes
أجهزة الحماية
الشخصية
)PPE(

)Low( منخفض

)Other( أخرى

afety Manual –King Khalid Universit
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)Completion( إكمال
:)Recommendations( التوصيات

)Signature( التوقيع
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لتقييــم احتماليــة حــدوث الخطــر ،يمكنــك اســتخدام مقاييــس االحتمــاالت
التاليــة وتعريفهــا:
مقياس االحتمال (Probability
)scale

التعريف ()Definition

من المؤكد تقريبا ()Almost certain

أكثر من  ٪90من فرص الحدوث
(Above 90% of chances to
)happen

من المحتمل ()Likely

بين  ٪60و ٪90من فرص الحدوث
(between 60% and 90% of
)chances to happen

ممكن ()Possible

بين  ٪20و ٪60من فرص الحدوث
(between 20% and 60% of
)chances to happen

من غير المرجح ()Unlikely

بين  ٪5و ٪20من فرص الحدوث
(between 5% and 20% of chances
)to happen

نادر ()Rare

أقل من  ٪5من فرص الحدوث
less than 5% of chances to
happen

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

بضرب االحتمال في التأثير تحصل على قيمة المخاطرة

()By multiplying probability by the impact you get the risk value
االحتمال ( X )Probabilityالتأثير ( = )Impactتقيييم المخاطرة (Risk
)value
ما احتمال حدوث
المخاطرة

مصفوفة المخاطر
) (Risk matrixتساعد فى حساب
قيمة المخاطرة

ما أثر
المخاطرة
المحتمل
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مصفوفة المخاطر وكيفية استخدامها )?(How to use a Risk Matrix
جدول مصفوفة المخاطر:
Highly
Unlikely

Very Likely Unlikely Unlikely

Medium

High

High

High

Fatality

Medium

Medium

High

High

Major Injuries

Low

Medium Medium

High

Minor Injuries

Low

Medium Low

Likelihood
Consequences

Negligible Injuries Medium

غالبًــا مــا يتــم اســتخدام مصفوفــة المخاطــر أثنــاء تقييــم المخاطــر لقيــاس
مســتوى الخطــر مــن خــال النظــر فــي العواقــب ،أو شــدة احتمــال إصابــة
المســتخدم بعــد تعرضــه لخطــر مــا .يمكــن أن يســاعد هــذان اإلجــراءان عندئــذ
ٍ
فــي تحديــد تصنيــف المخاطــرة( )riskالكليــة للخطــر( .)hazardهنــاك ســؤاالن
رئيســان يجــب طرحهمــا عنــد اســتخدام مصفوفــة المخاطــر؛ هــى العواقــب
واحتماليــة وقــوع الخطــر:

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

 .1العواقــب ( :)Consequencesمــا مــدى الســوء الــذي ســتكون عليــه أشــد
اإلصابــات إذا تعــرض الشــخص للخطــر؟
 .2االحتماليــة ( :)Likelihoodمــا مــدى احتماليــة إصابــة الشــخص إذا تعــرض
للخطــر؟
كيف يتم تقييم العواقب؟ (:)How to Assess Consequences
عنــد تقييــم عواقــب الخطــر( ،)hazardيجــب طــرح الســؤال األول« :إذا كان
ً
معرضــا لهــذا الخطــر ،فمــا مــدى الســوء الــذي قــد تكــون عليــه
المســتخدم
اإلصابــة األكثــر خطــورة؟» .لهــذا االعتبــار ،نفتــرض أن الخطــر واإلصابــة أمــر ال
مفــر منــه ونحــن معنيــون فقــط بخطورتــه.
من الشائع تجميع شدة اإلصابة والنتيجة في الفئات األربع التالية:
-

1إصابة قاتلة ( :)Fatalityتؤدي إلى الموت.

-

2إصابــة كبيــرة وخطيــرة ( :)Major or serious injuryضــرر خطيــر بالصحــة
قــد يكــون ال رجعــة فيــه ،ويتطلــب عنايــة طبيــة وعــاج مســتمر.
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-

3إصابــة طفيفــة ( :)Minor injuryضــرر صحــي قابــل للعــاج والــذي قــد
يتطلــب عنايــة طبيــة ولكــن عــاج مســتمر محــدود) .فــي أقــل احتماالتــه
ينطــوي علــى إجــازة كبيــرة مــن العمــل.

-

4إصابــات ال تذكــر ( :)Negligible injuriesاإلســعافات األوليــة فقــط مــع
القليــل مــن الوقــت أو بــدون وقــت ضائــع.

لتوضيــح كيفيــة اســتخدام ذلــك فــي مــكان العمــل ،مثــل انفجــار مــادة
كيميائيــة داخــل قــارورة زجاجيــة .يمكــن أن يشــمل الخطــر المتضمــن شــظايا
زجاجيــة تطيــر أثنــاء االســتخدام؛ فتكــون اإلصابــة المحتملــة أكثــر خطــورة وتعــد
«إصابــة كبيــرة أو خطيــرة» مــع إمكانيــة اإلصابــة بجــروح عميقــة أوفقــدان
عضومــن الجســد.
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كيفية تقييم االحتمالية؟ (:)How to Assess Likelihood
عنــد تقييــم االحتماليــة ،يجــب طــرح الســؤال «إذا حــدث الخطــر ،مــا مــدى
احتماليــة إصابــة المســتخدم؟» .ال ينبغــي الخلــط بيــن هــذا ومــدى احتمــال
حــدوث الخطــر .فمــن الشــائع تجميــع احتماليــة وجــود خطــر يتســبب فــي إصابــة
المســتخدم فــي الفئــات األربــع التاليــة:
-

1مرجح للغاية ( :)Very likelyمعرض للخطر باستمرار.

-

2من المحتمل ( :)Likelyيتعرض للخطر في بعض األحيان.

-

3مــن غيــر المحتمــل ( :)Unlikelyيمكــن أن يحــدث ولكــن فــي حــاالت نــادرة
فقــط.

-

4مــن غيــر المحتمــل إلــى حــد كبيــر ( :)Highly unlikelyيمكــن أن يحــدث،
ولكــن ربمــا لــن يحــدث أب ـدًا.

فــي مثــال انفجارمــادة كيميائيــة داخــل زجاجــة مخزنــة فــى مــكان آمــن،
يجــب أال يكــون الســؤال «مــا مــدى احتماليــة انكســار المخــزن؟» ولكــن بـ ً
ـدال مــن
ذلــك «عندمــا ينكســر المخــزن وتنفجــر المــادة وتطيــر شــظايا الزجــاج ويتســرب
البخــار الضــار فــي الهــواء ،مــا مــدى احتماليــة إصابــة المســتخدم؟» .إذا لحظنــا
فــي مثالنــا وجــود مســافة آمنــة بيــن المخــزن (المــادة داخــل) والمســتخدم وبيــن
معــدات الوقايــة الشــخصية المناســبة التــي يمكــن يرتديهــا ،فيمكــن أن نصنفهــا
فــي « مــن غيــر المحتمــل ( »)Unlikelyنظـرًا للملحوظــات أعــاه .وذلــك بافتــراض
احتياطــات الســامة الالزمــة.
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مالمسة الكيماويات:
الخطر:
مالمسة الكيماويات للجلد أوالعين يحدث بهما الضرر.
الحد من الخطر:
لبــس معــدات الحمايــة الشــخصية (Personal protective equipment
 ))(PPEوتتمثــل فــي (المعطــف والنظــارات والقفــازات).

التعامل مع وقوع الخطر:
·استخدام غسيل العين وحمام السالمة.
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·استخدام وسائل اإلسعافات األولية.

·الذهاب مباشرة لرؤية الطبيب المختص في حال حدوث أي مضاعفات

ابتالع مادة كيميائية:
الخطر:

قد تؤدى إلى الضرر المؤقت أو الدائم حسب نوع المادة وجرعتها.

الحد من الخطر:
·االلتزام بإجراءات السالمة داخل المختبرات.
·ارتداء وسائل السالمة المناسبة (كمامات).
·عــدم اســتخدام الفــم عنــد التعامــل مــع المحاليــل واســتخدام األدوات
المناســبة لذلــك.
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التعامل مع وقوع الخطر:
·معرفة نوع المادة ،ومحاولة معادلتها إذا أمكن.
·االتصال باإلسعاف أوالذهاب مباشرة للطبيب المختص.
التعامل مع المواد الكيميائيىة المنسكبة:
•العمل على منع انتشار األبخرة.
•معادلة األحماض والقواعد إذا أمكن (أي إبطال مفعولها).
•التحكــم فــي انتشــار الســوائل وذلــك باحتــواء االنســكاب .ضــع حاجـ ًـزا
حــول الحــواف الخارجيــة لالنســكاب .اســتخدم مــواد ماصــة مثــل
الفيرميكوليــت ( )vermiculiteأو وســائد ضــد التســرب.
•امتصــاص الســوائل وذلــك بإضافــة المــواد الماصــة إلــى االنســكاب،
ووضــع المــواد فــي الحــواف الخارجيــة لالنســكاب نحــو الوســط.
•اجمــع واحتفــظ ببقايــا التنظيــف .يجــب أن توضــع فــي دلــو بالســتيكي
أو حاويــة أخــرى .أمّ ــا بالنســبة للمســاحيق الجافــة أو الســوائل
الممتصــة حتــى الجفــاف ،قــم بتعبئــة البقايــا باســتخدام األكيــاس
البالســتيكية .قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى عبــوات إضافيــة قبــل أن
يتــم نقــل النفايــات مــن المختبــر الخــاص بــك .وبالنســبة النســكابات
المســاحيق أو المــواد الصلبــة ،قــد تحتــاج إلــى إضافــة مثبــط الغبــار.
تأكــد مــن وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى كل حاويــة.
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المواد الطيارة:
الخطر:
تؤدى إلى التآكل.
الحد من الخطر:
•استخدم حاويات مناسبة مقاومة للمواد المسببة للتآكل.
التعامل مع وقوع الخطر:
• التعامــل مــع المذيــب المتطايرالمنســكب ،يجــب إزالــة جميــع
مصــادر االشــتعال ويجــب فتــح النوافــذ الخارجيــة للتخلــص مــن
البخــار وتخفيفــه.
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تسرب غاز خانق أو سام:
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:
·يؤدى الى التسمم أو االختناق.
·ضعف القدرة اإلنجابية.
الحد من الخطر:
•ارتداء القناع الواقي المناسب لنوع الغاز.
• تركيب وتشغيل أنظمة شفط الغازات والتهوية المناسبة.
• وضــع ملصقــات الســامة الضروريــة للتعامــل مــع هــذه الغــازات
بشــكل واضــح.
• التعامــل مــع الغــازات فــي األماكــن المخصصــة لهــا (دواليــب
الغــاز ات).
• التأكــد مــن ســامة األنابيــب والتوصيــات وعــدم حــدوث تســريب
للغــاز.
•عمل صيانة دورية على األنابيب والتوصيالت.
•وضع كاشفات (حساسات) لكشف التسرب عند حدوثه مباشرة.
•وضع أسطوانات الغاز في مكان آمن وبعيدا عن العنصر البشري.
• يفضل وضع أسطوانات الغاز في مكان مكشوف أو جيد التهوية.
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التعامل مع وقوع الخطر:
•االتصال مباشرة باألمن الجامعي.
•غلق مصدرالغازفور ًا.
•إخالءالمكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
•تهويةالمكان جيد ًا.
•إمدادالمتضررين بأقنعةأكسجين.
•اإلتصال بالجهات المعنية (سالمة وصحة مهنية -إسعاف).
•إخالء المكان مباشرة.
•أغلق مصدر الغاز ،إذا أمكن.
•استخدام أقنعة الغازات للوقاية من استنشاق الغازات السامة.
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استنشاق أوبلع مواد النانو /امتصاص مواد النانو بواسطة الجلد:
الخطر الذي يسبب الضرر على االنسان:
•قد يؤدى إلى التسمم أو االختناق.
•قد يؤدى الى ضيق فى التنفس.
•قد يؤدى الى التهاب واتالف الرئة.
•قــد يدخــل إلــى الــدم عــن طريــق الجلــد ويجــرى فــى الــدم ويصــل إلــى
المــخ.
الحد من الخطر:
•يجــب التعامــل مــع مــواد النانــو الجافة داخــل علبة القفازات المناســبة
(.)glove box
•يجــب علــى العمــال ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية بمافيهــا
الكمامــات المتخصصــة والواقيــة ،بمــا فــي ذلــك نظــارات الســامة
ومعاطــف المختبــر والقفــازات فــي حالــة مناولــة أو نقــل مــواد النانــو
خــارج علبــة القفــازات (.)glove box
•اســتخدم مرافــق غســل اليديــن ومرافــق لالســتحمام وتغييــر
ا لمال بــس .
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التعامل مع وقوع الخطر:
•الخروج الى منطقة جيدة التهوية.
•ابحث عن الرعاية الطبية.
تسرب غاز قابل لالشتعال:
الخطر:

يسبب االختناق ويؤدي الي اندالع الحريق الذي يؤدي إلى اإلصابات.
الحد من الخطر:
•تركيب وتشغيل أنظمة الكشف عن الغازات القابلة لالشتعال.
•االلتــزام بإجــراءات الســامة مــن حيــث عــدم اســتخدام شــظيات
مشــتعلة بجانــب مصــادر الغــاز.
•التأكد من توفر أنظمة إطفاء حريق الغازات.
• وضــع ملصقــات الســامة الضروريــة للتعامــل مــع هــذه الغــازات
بشــكل واضــح.
• التأكد من سالمة التوصيالت وعدم حدوث تسريب للغاز.
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التعامل مع وقوع الخطر:
•أغالق مصدر الغاز فور ًا.
• إخالء المكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
• تهوية المكان جيد ًا.
• إمداد المتضررين بأقنعة أكسجين.
• االلتزام بإجراءات السالمة.
• االتصال بالجهات المعنية (سالمة وصحة مهنية -إسعاف)
انسكاب سائل كيميائى:
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:
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·قد يسبب حروق جلدية.
·قد يسبب اختناق.

·قد يسبب اتالف الموقع.

الحد من الخطر:

•مراعــاة الحــرص عنــد التعامــل مــع محاليــل األحمــاض والقواعــد
المركــزة.
•ارتــداء وســائل الســامة المناســبة (بالطــو – قفــازات – كمامــات
نظــار ات).•ضرورة التعرف على المخاطر الكيميائية للمواد داخل المختبر.
•ضــع العبــوات الكيميائيــة المســتخدمة فــي أماكــن آمنــة ممــا يقلــل
مــن احتماليــة حــدوث انســكاب عــن طريــق الخطــأ.
•احفــظ جميــع المــواد الكيميائيــة غيــر المســتخدمة فــي مســاحة
التخزيــن المناســبة ،وحافــظ علــى نظافــة منطقــة عملــك بعي ـدًا عــن
الفوضــى.
•خطــط لحركاتــك .انظــر إلــى المــكان الــذي تتواصــل فيــه للتأكــد مــن أنك
لــن تتســبب فــي حدوث انســكاب.
•تجنــب نقــل المــواد الكيميائيــة مــن المخــازن خــال فتــرات االزدحــام
الشــديد فــي األروقــة.
•استخدم الحاويات الكيميائية والعربات لنقل المواد الكيميائية.
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•ضــع بطانــات ماصــة المدعومــة بالبالســتيك علــى األســطح أو فــي
أغطيــة ســحب األبخــرة حيــث يمكــن توقــع حــدوث انســكابات.
•اقرأ بتمعن بطاقة السالمة للمواد المُ تعامل معها في المختبر.
•اعــرف خــواص المــواد التــي تســتخدمها ،وحافــظ علــى نظافــة مــكان
العمــل وتخ ّلــص مــن الفوضــى فــي المعمــل.
التعامل مع وقوع الخطر:
• تنظيــف مــكان االنســكاب بحــرص مــع اتبــاع إجــراءات الســامة
ا لمنا ســبة .
•نقــل أي أجهــزة بجانــب موقــع االنســكاب لمنــع تضررهــا وحــدوث
مــاس كهربائــي.
•فــى حــال مالمســة العيــن :اغســل العيــن بســرعة بالمــاء (اســتخدم
القواريــر المخصصــة لذلــك) واطلــب الرعايــة الطبيــة .يجــب الحصــول
علــى عنايــة طبيــة لتالمــس الجســم مــع المــواد الكيميائيــة الخطــرة.
•عنــد االبتــاع :كل مــادة كيميائيــة تؤثــر علــى الجســم بشــكل مختلــف.
ففــى حــال ابتــاع المــواد الكيميائيــة الخطــرة يجــب الحصــول علــى
الرّعايــة الطبيــة.
•عنــد مالمســة الجلــد :اغســل المنطقــة المصابــة علــى الفــور بالمــاء
وقم بإزالة المالبس الملوثة .اســتخدم دش األمان إذا كان التالمس
الكيميائــي واســع النطــاق .إذا اســتمرت األعــراض بعــد الغســيل،
ابحــث عــن الرعايــة الطبيــة .يجــب الحصــول علــى عنايــة طبيــة عنــد
مالمســة الجســم مــواد كيميائيــة خطــرة.
•التنظيــف :قــم بتنظيــف االنســكابات علــى الفــور باســتخدام المالبــس
والمعــدات الواقيــة المناســبة .تخلــص مــن مــواد التنظيــف بشــكل
صحيــح .إذا أمكــن ذلــك ،كمــا ينبغــي إجــراء التنظيــف مــن قبــل
الموظفيــن الفنييــن المدربيــن علــى ذلــك.

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

حدوث حريق ناتج عن اشتعال سوائل:
الخطر:
يؤدى الى حروق جلدية أو يسبب حريق الموقع.
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الحد من الخطر:
·اســتخدام الســوائل القابلــة لالشــتعال بعيــدا عــن مصــادر الحــرارة
واللهــب.
·اســتخدام الســوائل القابلــة لالشــتعال فــي األماكــن المخصصــة لهــا
(دواليــب الغــازات).
·تنظيــف أماكــن انســكاب الســوائل القابلــة لالشــتعال بســرعة وطبقــ ًا
إلجــراءات الســامة.
·توفيــر أنظمــة إطفــاء الحرائــق بالمختبــر والتأكــد مــن عملهــا بصــورة
دوريــة.
·تدريب المتواجدين بالمختبر على خطة إخالء الحريق بصفة دورية.
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التعامل مع وقوع الخطر:

·إخالء المكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
·استخدام وسيلة اإلطفاء المناسبة.
·االلتزام بإجراءات السالمة.
·االتصال بالجهات المعنية (سالمة وصحة مهنية -مطافئ -إسعاف).

حدوث حريق ناتج عن اشتعال غازات:
الخطر:

يؤدى الى خسائرإنسانية (ضرر صحى) واقتصادية.

الحد من الخطر:

·استخدام الغازات القابلة لالشتعال بعيدًا عن مصادر الحرارة واللهب.
·اســتخدام الغــازات القابلــة لالشــتعال فــي األماكــن المخصصــة لهــا
(دواليــب الغــازات).
·التأكد من سالمة التوصيالت وعدم حدوث تسريب للغاز.
·تركيب وتشغيل أنظمة الكشف عن الغازات القابلة لالشتعال.
·توفيــر أنظمــة إطفــاء حريــق الغــازات بالمختبــر والتأكــد مــن عملهــا بصورة
دورية.
·تدريب الموجودين بالمختبر على خطة إخالء الحريق بصفة دورية.
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التعامل مع وقوع الخطر:
·إخالء المكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
·استخدام وسيلة اإلطفاء المناسبة.
·إغالق مصدر الغاز بسرعة.
·االلتزام بإجراءات السالمة.
·االتصال بالجهات المعنية (سالمة وصحة مهنية -مطافئ -إسعاف).
المواد اإلشعاعية وكيفية التعامل معها:
ال يجــب أن تظهــر حــوادث كثيــرة أثنــاء اســتخدام المــواد المشــعة مثــل
االنســكاب ،والتســرب الطــارئ إلــى الهــواء ،وتلــوث المشــغل أو مــكان
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العمــل ،ومشــاكل أخــرى عديــدة.
فعندمــا تظهــر حادثــة مــا ،يجــب علــى المشــغل بادئــ ًا ذي بــدء أن يقيّــم
الموقــف ،هــل هــي حادثــة بســيطة ،هــل هــي حادثــة كبيرة ،أو هل هــي حادثة
طــوارئ؟ حيــث إن اإلجــراء المتخــذ بعــد ذلــك يتوقــف علــى هــذا التقييــم.
فالحادثــة البســيطة فيمــا يخــص المــواد المشــعة هــي مظهــر غيــر عــادي
يشــمل كميــة صغيــرة مــن المــادة المشــعة يكــون المشــغل ملمــ ًا
بطريقــة التعامــل مــع التســرب وتنظيفــه بنفســه ،حيــث إن مــواد إزالــة
التلــوث تكــون متوافــرة لديــه ،ويســتجيب للحادثــة دون المخاطــرة بحــدوث
أي تع ـرًض أو انتشــار خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة.
أمــا الحادثــة الكبيــرة فهــي المظهــر فــوق العــادي الــذي يشــتمل علــى:
كميــات كبيــرة مــن المــواد المشــعة ،ونظائــر مشــعة عاليــة الخطــورة،
وتلــوّ ث مســاحات كبيــرة ،وتلــوث الجلــد ،وحــدوث تلــوث محمــول بالهــواء،
أو ّ
أي تلــوث يمكــن أن ينتشــر فــي وقــت قصيــر خــارج المــكان المص ـرّح بــه
للعمــل أو (التجربــة).
وفــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب التبليــغ الفــوري لضابــط الســامة أو مــن
ينــوب عنــه كمــا تنــص عليــه اللوائــح .اتصــل بمكتــب الصحــة والســامة
أثنــاء ســاعات العمــل أو بالرقــم المخصــص لخــارج ســاعات الــدوام.
أمــا حــوادث الطــوارئ ،فهــي التــي تشــمل اإلصابــات الخطيــرة أو الوفــاة،
أو الحرائــق ،أو االنفجــارات ،أو انطــاق وتســرب كميــات كبيــرة مــن المــواد
الضــارة بالصحــة والمهــددة للحيــاة والتــي تكــون عــادة مقرونــة بحــوادث
بســيطة وحــوادث كبيــرة فــي نفــس الوقــت .يجــب االتصــال فــور ًا برقــم
الطــوارئ المخصــص عندمــا تظهــر مثــل هــذه الحــاالت.
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التعامل مع التلوث بالمواد المشعة:
إذا وجــدت مــادة مشــعة فــي مــكان غيــر مكانهــا أو فــي مــكان غيــر
ّ
مخطــط لــه ،يعــد تلوثــا .وهــذه األماكــن يمكــن أن تكــون :األرضيــة ،التجهيــزات،
مســاحة العمــل ،مناطــق التخزيــن ..،إلــخ .ولحســن الحــظ فــإن معظــم التلوث أو
االنســكاب يمكــن إزالتــه بســهولة فــي وقــت مناســب وبتكلفــة مناســبة .وفيمــا
يلــي توضيــح لبعــض طــرق التنظيــف:
•مزيــل ســائل للمــواد المشــعة‘وهو ســائل مركــز متوافــر فــي المخــازن
العامــة ومتخصصــي التمويــن بالمــواد العلميــة .يتــم تخفيــف المذيــب
ّ
وينظــف بــه التلــوث بســهولة بالمســح أو الكحــت الخفيــف .لكــن
بالمــاء
هــذا الســائل يحتــوي علــى مــادة مســرطنة ويجــب قــراءة النشــرة المرفقــة
بعنايــة .وبالمقابــل فــإن الســائل المخفــف ال يشــكل ّ
أي خطــورة مــا لــم
يتــم بلعــه أو رشــقه علــى العينيــن .كمــا يجــب تجنــب التالمــس الطويــل
بيــن الجلــد والمــادة المركــزة.
•كمــا توجــد رغــوة رش تبــاع علــى أنهــا مزيلــة للتلــوث اإلشــعاعي ،وهــي
فاعلــة ومتوافــرة فــي محــات النظافــة .تــرش هــذه الرغــوة علــى مــكان
التلــوث وتتــرك لدقائــق ثــم تمســح بقطعــة قمــاش أو ورق تنظيــف.
أنواع اإلشعاعات التي تنتج عنها المخاطر التي تضر بصحة اإلنسان:
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أشعة سينية:
أشــعة كهرومغناطيســية مخترقــة طولهــا الموجــي أقصــر مــن الضــوء
المرئــي بكثيــر وتنتــج مــن قــذف هــدف معدنــي بإلكترونــات ســريعة فــي حيــز مفــرغ
مــن الهــواء .أمــا فــي التفاعــات النوويــة ،فمــن المعتــاد أن نشــير إلــى الفوتونــات
المنبعثــة علــى أنهــا أشــعة جامــا إذا كان أصلهــا النــواة أمــا األشــعة النابعــة
مــن الجــزء خــارج النــواة فــي الــذرة فهــي أشــعة ســينية ،وأحيان ـ ًا تســمى أشــعة
رونتجــن نســبة إلــى مكتشــفها.
أشعة كونية:
هــي إشــعاعات مؤيّنــة مخترقــة ،ســواءً جســيمية أو كهرومغناطيســية
تنبــع مــن الفضــاء .األشــعة الكونيــة الثانويــة تنشــأ مــن تفاعــات فــي الغــاف
الجــوي لــأرض وتصــل قيمتهــا إلــى حوالــي 50 45-ميللــي رم فــي الســنة.
إشعاع كهرومغناطيسي:
هو حركة موجية مسافرة تنتج من تغير المجال الكهربي أو المغناطيسي،
ويبــدأ مداهــا مــن حيــث الطــول الموجــي بأشــعة جامــا واألشــعة الســينية وفــوق
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البنفســجية والمرئيــة وتحــت الحمــراء ،إلــى أن تصــل إلــى موجــات الــرادار والراديــو
ذات الطول الموجي الطويل ،وكل هذه اإلشــعاعات تنتشــر بســرعة الضوء.
إشعاع مؤيّن:
ّ
أي نــوع مــن اإلشــعاع قــادر علــى نــزع إلكترونــات مــن الــذرات أو الجزيئــات
المتعادلــة محـ ً
ـوال إيّاهــا إلــى أيونــات .ومــن أمثلتــه :ألفــا وبيتــا وجامــا واألشــعة
الســينية وفــوق البنفســجية والنيوترونــات والبروتونــات الســريعة واإللكترونــات
الســريعة.
إشعاعات طبيعية:
هــي إشــعاعات مؤينــة ليســت مــن صنــع اإلنســان ،وهــي دائم ـ ًا موجــودة،
وتنبــع مــن مصــادر غيــر المشــغل بهــا ،ومنهــا األشــعة الكونيــة ،ومــن التربــة،
ومــن داخــل جســم اإلنســان نفســه .ويتغيــر مســتوى اإلشــعاعات الطبيعيــة
حســب المــكان وأشــكال الطقــس والزمــن لحــد مــا.
تأمين المواد المشعة:
يتطلــب قانــون الحمايــة أن تكــون جميــع المــواد المشــعة المرخــص بهــا
تحــت التحكــم المباشــر والمراقبــة المســتمرة ،أو أن يُغلــق عليهــا وتُؤمّ ــن لمنــع
أي تالعــب أو إزالــة أو تحريــك غيــر مســؤول لهــذه المــواد .وهــذا يعنــي أن المــواد
ّ
مؤمنــة بأقفــال أو فــي
المشــعة غيــر المســتخدمة يجــب أن تخــزن فــي حاويــات
أماكــن ال يرتادهــا األفــراد غيــر المســؤولين .وعندمــا يبتعــد المشــغل بالمــواد
المشــعة عــن غرفــة تجاربــه يجــب أن يقفــل الغرفــة ويؤمنهــا .كمــا يجــب قفــل
الثالجــات والكبائــن الموجــودة خــارج الغرفــة وبهــا مــواد مشــعة لمنــع الوصــول
إليهــا ،ويجــب اإلبــاغ فــور ًا عــن ّ
أي مــادة مشــعة تختفــي مــن المــكان ،ويمكــن
للمشــغل نفســه أن يمنــع بقــوة ّ
أي دخــول غيــر مســؤول لغرفــة تجاربــه.
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النظائــر المشــعة لبعــض العناصر-خطرها-الحــد منه-التعامــل عنــد وقــوع
الخطــر:
نظير الكربون:]14C[ 14
الخطر الذي يسبب الضرر على االنسان:
•نســبة جســيمات بيتــا مــن كربــون 14النافــذة خــال الطبقــة الميتــة مــن
الجلــد لعمــق  0.007cmتســاوي .1%
•منافذ الدخول :البلع واالستنشاق ومالمسة الجلد.
•معــدل جرعــة (  . 14C) 6.32 rad/hrوعلــى بعــد  1ســم فــي الهــواء لــكل
 1mCiمــن .14C
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•تلوث الجلد 13.33mrad/hr :لكل  μCiعلى الجلد.
•تركيــز الكربــون فــي األنســجة الدهنيــة بمــا فيهــا النخــاع األصفــر أعلى ثالث
مــرات مــن متوســط التركيــز فــي كامــل الجســم ،وال يوجــد فــي الجســم أي
عضــو آخــر يحتــوي علــى تركيــز محســوس للكربــون المســتقر.
•االمتصــاص النســبي لكربــون الحميــة (يدخــل إلــى الــدم) يزيــد عــادة عــن
. 0.9
الحد من الخطر:
·يكشــف عــن 14Cبعــداد جايجــر ( )Geigerمــزود ًا بنافــذة رقيقــة ،ويجــب أن
يكــون علــى مســافة قصيــرة  1ســم.
·عداد جايجر كفاءته منخفضة جدا مع  14Cحوالي .5%
·عــداد الســائل الوميضــي يمكــن اســتخدامه (بطريقــة غيــر مباشــرة)
للكشــف عــن  14Cفــي المســحة.
·تحليــل البــول ليــس ضروريـ ًا إال للتدبــر فــي حالــة االنســكاب أو الشــك فــي
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االبتــاع.
·يلزم االحتياط من توليد غاز  14CO2الذي يمكن استنشاقه.
·يلزم دائما ارتداء معطف المختبر والقفازات عند العمل بهذا النظير.

التعامل عند وقوع الخطر:

·اإلسراع بالتواصل بالطوارئ الطبية وإبالغ تفاصيل الحادث.
·إبالغ السالمة والصحة المهنية فى المعمل.

نظير الكروم (]Chromium-51[ )51
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:

·العضو الحرج :جزء األمعاء الغليظة السفلي.
·منافذ الدخول :البلع ،واالستنشاق ،والتالمس مع الجلد.
·التعــرض الخارجــي والداخلــي والتلــوث :محــل اهتمــام وقلــق إشــعاعي
حيــوي.
الحد من الخطر:
·يستخدم سمك  0.7cmإلى  1.3cmمن الرصاص كساتر لهذا النظير.
·طبقــة نصــف القيمــة (رصــاص)=  2mmوخرســانة  2.8cmوزجــاج ظفيــري
. 4.8cm
·أقصى مدى في الرصاص  mm 7وفي الزجاج الظفيري . cm 65
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·يوصى باستخدام المجس الوميضي ( NaIيوديد الصوديوم) للقياس.
التعامل عند وقوع الخطر:
·تحليل البول ال يلزم ،ولكن قد يطلب في حالة االنسكاب أو التبعثر.
·التحليــل األحيائــي للجســم بكاملــه يتــم إجــراؤه احترازيـ ًا فــي حالة الشــك أن
اســتيعاب ًا داخليـ ًا قــد حــدث مــن خــال البلــع أو االستنشــاق أو امتصــاص
الجلــد والجــروح.
نظير الهيدروجين( -3التريتيوم) [:]3H
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:
·التريتيــوم يختــرق الجلــد والرئتيــن والقنــاة الهضميــة إمــا كمــاء مهــدرج بــه،
أو فــي صورتــه الغازيــة.
·عندمــا يدخــل الرئتيــن أو القنــاة الهضميــة فــي حالتــه الغازيــة يمتــص
بكاملــه ويتفــرق بســرعة خــال الجســم.
·بعض 3Hيتغلغل في مكونات الخاليا وله معدل رجوع طويل.
·التريتيوم تنبعث منه جسيمات بيتا ذات الطاقة المنخفضة:
oالقيمــة العظمــى لطاقــة جســيمات بيتــا المنبعثــة، KeV 18.6 :
ومتوســطها . KeV 5.7
oعمر النصف البيولوجي.days 12 – 10 :
oأقصى مدى لجسيمات بيتا المنبعثة في الهواء . 6mm
oأقصى مدى لجسيمات بيتا المنبعثة في الماء . 0.006mm
الحد من الخطر:
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·يجب دائما ارتداء معطف المختبر والقفازات عند التعامل مع . 3H
·ال يمكن الكشف عن  3Hبعداد جايجر أو مقياس يوديد الصوديوم.
·عداد السائل الوميضي هو الوسيلة الوحيدة للكشف عنه.
التعامل عند وقوع الخطر:
·اإلسراع بالتواصل بالطوارئ الطبية وإبالغ تفاصيل الحادث.
·إبالغ السالمة والصحة المهنية فى المعمل.
نظير اليود :]125I[ 125-
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:

·طاقة أشعة جاما المنبعثة( KeV 35.5 :ال تنبعث بيتا من هذا النظير).
·أشعة سينية بطاقات ، KeV 27 :و  ، KeV 32-27و . KeV 31
·عمر النصف البيولوجي 138 – 120 :يوم.
·العضو الحرج (الوجهة البيولوجية) :الغدة الدرقية.
·منافــذ الدخــول للجســم :البلــع ،واالستنشــاق (أقــوى احتمــال) ،الثقــب،
والجــروح ،وتلــوث الجلــد (امتصــاص).
·التعــرض الخارجــي لجســيمات بيتــا الضعيفــة ليــس محــل قلــق أو اهتمــام
مــن الناحيــة البيولوجيــة.
·التعــرض الداخلــي والتعــرض الخارجــي والتلــوث محــل قلــق واهتمــام عنــد
اســتخدام . 125I
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الحد من الخطر:
·ارتداء رقائق من الرصاص سمكها  0.152مم.
·أجهــزة القيــاس :جهــاز اســتطالع مجهــز بمجــس أيودايــد الصوديــوم
الوميضــي للطاقــة المنخفضــة (ضــروري).
·يجــب علــى األفــراد قبــل اســتخدمهم  125Iفــي الصــورة الكيميائيــة  NaIأو
 KIعمــل مســح للغــدة الدرقيــة الســتخدامه كمرجــع.
·كل اليودات المشعة يتم التخلص منها بسرعة عبر البول.
·يكفــي غمــاء األبخــرة لعمليــة الســتر فــي أغلــب عمليــات االشــتغال باليــود،
وال يوصــى بســتر إضافــي ،ألنــه يمنــع مــرور الهــواء إلــى الغمــاء.
·ال يلــزم الســتر فــي معظــم عمليــات االشــتغال باليــود المشــع نظــر اً
النخفــاض الطاقــة وكميــات النظيــر المســتخدمة.
·يجــب اســتخدام اإلبــرة ذات اليــد لثقــب علــب اليــود  125Iالــذي سيســتخدم
كــي ال يحــدث اندفــاع للخــارج.
·يجــب فصــل النفايــات الخاليــة مــن اليــود عــن النفايــات المحملــة بــه
وحفظهــا فــي غمــاء األبخــرة فــي حقائــب محكمــة الغلــق للصلــب أو
حاويــات ذات غطــاء لولبــي محكــم للســائل إلــى أن يتــم نقــل النفايــات.
·يجــب تغطيــة أنابيــب االختبــار المســتخدمة فــي القيــاس والعــدّ أو فــي
حالــة أخــذ عينــات جزئيــة بغطــاء محكــم لمنــع االنطــاق أثنــاء العــدّ أو
التحــرّك خــارج الغمــاء.
التعامل عند وقوع الخطر:
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·اإلسراع بالتواصل بالطوارئ الطبية وإبالغ تفاصيل الحادث.
·إبالغ السالمة والصحة المهنية فى المعمل.

نظير الفسفور (]Phosphorus-32[ )32
الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:

·القيمــة العظمــى لطاقــة جســيمات بيتــا المنبعثــة، MeV 1.709 :
ومتوســطها .MeV 0.69
·عمر النصف البيولوجي.days 1155 :
·عمر النصف الفاعل/ days 14.1 :عظام و / days 13.5كامل الجسم.
·العضو الحرج :العظام.
·منافــذ الدخــول للجســم :البلــع ،واالستنشــاق ،والثقــب ،والجــروح ،وتلــوث
الجلــد (امتصــاص).
·يحدث تعرض داخلي وخارجي من .32P

·يســتقبل العظــم  20%تقريبــا مــن الجرعــة المبلوعــة أو المستنشــقة مــن
مركبــات  32Pالقابلــة للذوبــان.
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الحد من الخطر:
·يتخلص الجسم من  32Pابتدائيا عن طريق البول.
·الستر:
oســمك أقــل أو يســاوي  1ســم مــن :الزجــاج الظفيــري /اللوســايت/
البالســتيك /الخشــب.
oال تســتخدم رقائــق الرصــاص نظــرا النبعــاث أشــعة ســينية خارقــة
(إشــعاع الفرملــة)  /برمشــترالنج.
oإذا اســتخدمت رقائــق الرصــاص المتصــاص (إشــعاع الفرملــة)
الســيني فيجــب أن تكــون بعــد الزجــاج أو الخشــب أو البالســتيك .
 .إلــخ
· أجهزة القياس:
oعداد جايجر:
oمجــس يوديــد الصوديــوم  NaIذو الطاقــة المنخفضــة فقــط
للكشــف عــن إشــعاع الفرملــة الســيني.
oيمكــن اســتخدام عــداد الســائل الوميضــي للكشــف عــن ســطوح
التلــوث بـــ  32Pوالقابلــة لإلزالــة بالمســح.
·نظــر ًا ألن وجهــة هــذا النظيــر هــي العظــام فــا بــد مــن اتخــاذ احتياطــات
خاصــة لتقليــص فرصــة دخولــه إلــى الجســم.
·يجــب بشــدة تجنــب العمــل فــوق حاويــة مفتوحــة مباشــرة بهــا  ، 32Pتجنــب
تعريــض العيــن مباشــرة لجســيمات بيتــا المنبعثــة الخارقــة *يجــب دائمــا
ارتــداء معطــف المختبــر والقفــازات عنــد التعامــل مــع .32P
·يجــب دائمــا إجــراء مراقبــة وكشــف لمــكان العمــل وتلــوث الســطوح
واألرضيــة باســتخدام عــداد جايجــر مــزودًا بمجــس بيتــا (كعكــة المقلــى)
ويكــرر ذلــك بأخــذ مســحات مــن الســطوح المشــكوك فــي تلوثهــا بهــذا
النظيــر.
·ال يجــب اســتخدام رقائــق الرصــاص وال ّ
أي مــادة أخــرى كثافتهــا عاليــة
(معــادن) لســتر  32Pمباشــرة فـ ّ
ـأي عنصــر عــدده الــذري أكبــر مــن األلومنيوم
( ) Z = 13ممنــوع ألن عكــس ذلــك يــؤدي إلــى انبعــاث أشــعة ســينية.
·يوصــى دائمــا عنــد االشــتغال بـــ  32Pلبــس نظــارات الســامة أو نظــارات
الســباحة.
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التعامل عند وقوع الخطر:
·اإلسراع بالتواصل بالطوارئ الطبية وإبالغ تفاصيل الحادث.
·إبالغ السالمة والصحة المهنية فى المعمل.
تأمين المواد المشعة:
يتطلــب قانــون الحمايــة أن تكــون جميــع المــواد المشــعة المرخــص بهــا
تحــت التحكــم المباشــر والمراقبــة المســتمرة ،أو أن يغلــق عليهــا وتؤمّ ــن لمنــع
أي تالعــب أو إزالــة أو تحريــك غيــر مســؤول لهــذه المــواد .وهــذا يعنــي أن المــواد
المشــعة غيــر المســتخدمة يجــب أن تخــزن فــي حاويــات مؤمنــة بأقفــال أو فــي
أماكــن ال يرتادهــا األفــراد غيــر المســؤولين .وعندمــا يبتعــد المشــغل بالمــواد
المشــعة عــن غرفــة تجاربــه يجــب أن يقفــل الغرفــة ويؤمنهــا .كمــا يجــب قفــل
الثالجــات والكبائــن الموجــودة خــارج الغرفــة وبهــا مــواد مشــعة لمنــع الوصــول
إليهــا ،ويجــب اإلبــاغ فــور ًا عــن أي مــادة مشــعة تختفــي مــن المــكان ،ويمكــن
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للمشــتغل نفســه أن يمنــع ّ
أي دخــول غيــر مســؤول لغرفــة تجاربــه.
األمن والسالمة من اآلالت واألجهزةالمولـّدة لإلشعاع:
يقصــد بــاآلالت واألجهــزة هنــا :تجهيــزات مختبــرات األبحــاث التــي ينتــج
فيهــا إشــعاعات مثــل :مقيــاس الحيــود ومطيــاف األشــعة الســينية ،وأجهــزة
التشــخيص والعــاج باألشــعة الســينية ،والميكروســكوب اإللكترونــي .فهــذا
النــوع مــن األجهــزة يجــب أن يســجل ويوضــع ضمــن معاييــر الســامة مــن
اإلشــعاع المؤ ّيــن واللوائــح المتعلقــة بهــا ،ويجــب وضــع لوحــات تحذيــر بجانــب
هــذه التجهيــزات.
كمــا أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون التجهيــزات التــي تولـّــد إشــعاعات
ملزمــون بارتــداء أوســمة كشــف عــن اإلشــعاع (بادجــات) علــى كامــل الجســم
وعلــى األطــراف .ويعتبــر المحقــق الرئيســي الــذي تخصــه هــذه التجهيــزات
ً
مســؤوال عــن تدريــب جميــع الكــوادر التــي تشــتغل عليهــا ويجــب توثيــق هــذا
التدريــب.
كيفية التعامل مع الحوادث اإلشعاعية والطوارئ:
يمكــن أن تظهــر حــوادث كثيــرة أثنــاء اإلســتخدام المــواد المشــعة مثــل
االنســكاب ،والتســرب الطــارئ إلــى الهــواء ،وتلــوث المشــغل أو مــكان العمــل،
ومشــاكل أخــرى عديــدة.
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فعندمــا تظهــر حادثــة مــا ،يجــب علــى المشــغل بادئــ ًا ذي بــدء أن يقيّــم
الموقــف ،هــل هــي حادثــة بســيطة ،هــل هــي حادثــة كبيــرة ،أو هــل هــي حادثــة
طــوارئ؟ حيــث أن اإلجــراء المتخــذ بعــد ذلــك يتوقــف علــى هــذا التقييــم.
فالحادثــة البســيطة فيمــا يخــص المــواد المشــعة هــي مظهــر غيــر عــادي
يشــمل كميــة صغيــرة مــن المــادة المشــعة
يكــون المشــغل ملم ـ ًا بطريقــة التعامــل مــع التســرب وتنظيفــه بنفســه حيــث
أن مــواد إزالــة التلــوث تكــون متوفــرة لديــه ،ويســتجيب للحادثــة دون المخاطــرة
بحــدوث أي تع ـرًض أو انتشــار خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة.
أما الحادثة الكبيرة فهي المظهر فوق العادي الذي يشتمل على :كميات
كبيــرة مــن المــواد المشــعة ،ونظائــر مشــعة عاليــة الخطــورة ،وتلــوّ ث مســاحات
كبيــرة ،وتلــوث الجلــد ،وحــدوث تلــوث محمــول بالهــواء ،أو أي تلــوث يمكــن أن
ينتشــر فــي وقــت قصيــر خــارج المــكان المصـرّح بــه للعمــل أو (التجربــة).
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وفــي مثــل هــذه الحــاالت يجــب التبليــغ الفــوري لضابــط الســامة أو مــن
ينــوب عنــه كمــا تنــص عليــه اللوائــح.
اتصل بمكتب الصحة والسالمة أثناء ساعات العمل أو بالرقم المخصص
لخارج ساعات الدوام.
أما حوادث الطوارئ ،فهي التي تشــمل اإلصابات الخطيرة أو الوفاة ،أو
الحرائــق ،أو االنفجــارات ،أو انطــاق وتســرب كميــات كبيــرة مــن المــواد الضــارة
بالصحــة والمهــددة للحيــاة والتــي تكــون عــادة مقرونة بحوادث بســيطة وحوادث
كبيــرة فــي نفــس الوقــت .يجــب االتصــال فــور ًا برقــم الطــوارئ المخصــص عندمــا
تظهــر مثــل هــذه الحــاالت.
إزالة التلوث بالمواد المشعة:
إذا وجــدت مــادة مشــعة فــي مــكان غيــر مكانهــا أو فــي مــكان غيــر
ّ
مخطــط لــه ،تعــد تلوثــا .وهــذه األماكــن يمكــن أن تكــون األرضيــة ،التجهيــزات،
مســاحة العمــل ،مناطــق التخزيــن . .،إلــخ .ولحســن الحــظ فــإن معظــم التلــوث
أو االنســكاب يمكــن إزالتــه بســهولة فــي وقــت مناســب وبتكلفــة مناســبة.
وفيمــا يلــي توضيــح لبعــض طــرق التنظيــف:
مزيــل ســائل للمــواد المشــعة‘وهو ســائل مركــز متوافــر فــي المخــازن
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العامــة ومتخصصــي التمويــن بالمــواد العلميــة .يتــم تخفيــف المذيــب بالمــاء
ّ
وينظــف بــه التلــوث بســهولة بالمســح أو الكحــت الخفيــف .لكــن هــذا الســائل
يحتــوي علــى مــادة مســرطنة ويجــب قــراءة النشــرة المرفقــة بعنايــة.
وبالمقابــل فــإن الســائل المخفــف ال يشـ ِّكل ّ
أي خطــورة مــا لــم يتــم بلعــه
أو رشــقه علــى العينيــن .كمــا يجــب تجنــب التالمــس الطويــل بيــن الجلــد والمــادة
المركزة.
كمــا توجــد رغــوة رش تبــاع علــى أنهــا مزيلــة للتلــوث اإلشــعاعي ،وهــي فاعلــة
ومتوافــرة فــي محــات النظافــة .تــرش هــذه الرغــوة علــى مــكان التلــوث وتتــرك
لدقائــق ثــم تمســح بقطعــة قمــاش أو ورق تنظيــف.
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إزالة التلوث اإلشعاعي عن الجلد والبشرة:
يســتخدم لهــذا الغــرض مــاء فاتــر (ال ســاخن وال بــارد) وصابــون تنظيــف
معتــدل ،ويتــم الدلــك بشــكل خفيــف علــى مــكان التلــوث ،وال يجــب الحك بفرشــاة
أو ليفــة خشــنة لتجنــب خــدش الجلــد .ويتــم تنظيــف المنطقــة الملوثــة مــن أعلــى
إلــى أســفل مــع اتجــاه الشــعر وحبيبــات الجلــد وليــس العكــس ،وكذلــك باتجــاه
نهايــة األطــراف وليــس إلــى أعلــى .تفحــص المســاحة بعــد تجفيفهــا بلطــف
شــديد .فــإذا بقــي شــيء مــن التلــوث يســتخدم كريــم تنظيــف اليديــن .ثــم تــدون
قــراءة العــداد الكاشــف لمقــدار التلــوث ووقــت اكتشــافه ووقــت إزالتــه مــن أجــل
المراقبــة.
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مقدمة المخاطرفى الفيزيائية:
المخاطــر الشــائعة فــى الفيزيــاء هــى الكهربــاء واإلشــعاعات مثــل أشــعة
الليــزر ذات الخطــر العالــى التــى تســبب الضــرر العالــى فــى حالــة التعــرض لهــا.
مثــل تيــار ذي جهــد عــال ،أومصــدر حــراري ســاخن .ويجــب عــدم النظــر الــى مصــادر
ٍ
الضــوء بــدون نظــارات خاصــة لذلــك .ويجــب دائمــا التأكــد مــن مالءمــة التيــار
للجهــاز قبــل اســتخدامه .وسنشــرح األخطــار الفيزيائيــة ومخاطرهــا وكيفيــة
تجنبهــا بالتفصيــل فــى الفقــرات التاليــة:
مختبــرات الفيزيــاء المختلفــة لهــا أهميــة كبيــرة فــى ترســيخ فهــم مقــررات
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الفيزيــاء المختلفــه بالتجريــب العملــي والمشــاهدة الحيــة للنتيجــة .ورغــم أهميــة
معمــل الفيزيــاء للطالــب والباحــث إال أنــه ال يخلــو مــن المخاطــر التــى يجــب
اإللمــام بهــا وتجنبهــا .والحفــاظ علــي الطالــب مــن أي خطــر قــد يصيبــه بالمعمــل
مســؤولية مشــتركة بيــن الطالــب والمحاضــر .فالمحاضــر عليــه تعليــق لوحــات أو
ملصقــات داخــل المعمــل لتنبيــه الطــاب بالمخاطــر المحتملــة بهــذا المعمــل
وكيفيــة تجنبهــا واإلجــراءات المتبعــة إذا حدثــت إصابــة ال قــدر هللا .كمــا يقــع علــي
المحاضــر أيضــا مســؤولية التنبيــه والتأكيــد علــى الطــاب بالمخاطــر المحتملــة
قبــل البــدء فــي كل تجربــة .كمــا عليــة مراقبــه مجموعــات الطــاب أثنــاء تأديتهــم
التجربــة تجن ًبــا لحــدوث ّ
أي مشــكلة معهــم.

أمــا الطالــب فعليــه أيضــا مســؤولية المحافظــة علــى نفســه مــع اإلنصــات

جيـدًا لتعليمــات أســتاذه والعمــل بهــا كمــا يجــب أن يتوخــى الحــذر وأن يكــون لــدى
مجموعــة العمــل الحــس المشــترك عنــد عمــل التجربة.
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السالمة من الكهرباء في المعمل:
·ال غنــى عــن مصــدر للطاقــة الكهربائيــة فــي معامــل الفيزيــاء لكون معظم
أجهــزة الفيزيــاء والتجارب تعمــل بالكهرباء.
الخطر:
تتلخص انوع االضرار الناتجة عن الخطر فى اآلتى:

·الصدمــة الكهربائيــة والتــي قــد تســبب اإلغمــاء أو اإلعاقــة الدائمــة أو حتــى
الموت.
·مــن مخاطــر الكهربــاء أيضــا أنهــا قــد تصيــب المســتخدم بالحــروق كمــا
يمكــن أن يصــل الضــرر إلــى العيــن مــا قــد يتســبب فــي إعتامهــا أو إصابتها
بااللتهابــات .كمــا تؤثــر الصعقــة بالكهربــاء علــى الجهــاز العصبــي
للشــخص ممــا تؤثــر علــى قدرتــه علــى الحركــة والســيطرة علــى النفــس.
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·مــن الممكــن أن تتســبب الكهربــاء فــي نشــوب الحريــق نتيجــة للتمــاس
بيــن األســاك المعــراة أو قصــر الدائــرة ممــا يــؤدى إلــى تلــف الممتلــكات
العامــة والخاصــة علــى حــدٍّ ســواء ،كمــا مــن الممكــن أن تتســبب في إزهاق
األرواح نتيجــة عــدم القــدرة علــى مغــادرة المــكان أثنــاء الحريــق ،ممــا يلحــق
بالمجتمعــات خســائر بشــرية وماديــة.
الحد من الخطر:

ولتجنب أخطار الكهرباء علي الطالب واألستاذ اتباع اإلرشادات اآلتية:

·يجــب التأكــد مــن وصــل الجهــاز بالخــط األرضى بالمعمل لتجنــب الخطوره
الناتجــة عــن الجهــد الكهربائي العالي.
·احــذر مــن لبــس خاتــم معدنــى أو لمــس خطــوط الكهربــاء أو مفاتيــح
الكهربــاء ويــداك مبلولتــان.
·إذا لم تكن تعرف كيفية استخدام جهاز ما ،اسأل أستاذك للمساعدة.
·تفقــد التوصيــات الكهربائيــة بالتجربــة قبــل البــدء بتوصيل التيــار الكهربي
بالتجربة.
·تأكد أن األرض التي تقف عليها جافة قبل البدء بإجراء التجربة.
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·افصــل التيــار الكهربــي مباشــرة عــن التجربــة إذا شــممت رائحــة حريــق ،أو
إذا لحظــت وجــود تمــاس فــي الدائــرة الكهربيــة.
·اغلق التيار الكهربائي عن جميع البنشات فور انتهاء الدرس.
·لزيــادة عمــر األجهــزة احــرص علــى وجــود الخــط األرضــى فــي البنشــات
واســتخدام الفيــش الثالثيــة.
·ال توصــل التجربــة بالكهربــاء إال بعــد مراجعــة توصيــات التجربــة مــن قبــل
أســتاذ المادة.
·ممنوع تماما األكل أوالشرب أثناء التعامل مع األجهزة الكهربائية.
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·عــدم العبــث باألماكــن التــي تحتــوي علــى عالمــات ولوحــات تحذيريــة
كالمبينــة بالصــور.

التعامل مع وقوع الخطر:
ً
مالمســا
·تجنــب لمــس الشــخص المصــاب باليــد مباشــرة إذا كان مــازال
للكهربــاء.
·افصــل المصــدر الرئيــس للتيــار الكهربــي عــن المعمــل إذا أمكــن ذلــك ،أو
إخــراج قابــس الجهــاز مــن مصــدر التيــار .إذا تعــذر ذلــك ،فأبعــد المصــدر
ِ
عنــك وعــن الشــخص باســتخدام جســم جــاف عــازل للتيــار الكهربــي
مصنــوع مــن الخشــب أو البالســتك أو الــورق المقــوي.
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·اإلسراع بطلب معونة فريق اإلسعافات األولية.
·افحــص ســامة مجــرى التنفــس للمصــاب كاألنــف والفــم والحلــق مــن أي
انســداد .وتأكــد مــن جريــان عمليــة التنفــس عبــر اإلحســاس بخــروج هــواء
مــن األنــف أو الفــم وبحركــة الصــدر ،إضافــة إلــى التأكــد مــن نبــض قلبــه عبــر
شــرايين الرقبــة أو حتــى المعصــم.
·ذا كان المصــاب يعانــي مــن عــدم مقدرتــه علــى التنفــس أو يعانــي مــن
الســعال عليــك البــدء باإلنعــاش القلبــي الرئــوي.
·عليك إبعاد المصاب من البرد والهواء المباشر.
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·إذا شــاهدت آثــار حــروق نتيجــة لصعقــة الكهربــاء قــم بتبريــد منطقــة
الحــرق بمــاء جــار واغمــس الطــرف المصــاب فــي المــاء إذا لــم يكــن الجلــد
ّ
وتجنــب اســتخدام الثلج
قــد تقــرح أو تشــقق ،وبـرّد الحــروق لبضعــة دقائــق
فــي تبريــد منطقــة الحــرق.
·قــم بتغطيــة الحــروق الجلديــة بضمــادة مــن الشــاش المعقــم أو قطعــة
قمــاش نظيفــة .ال تســتخدم بطانيــة أو منشــفة حتــى ال تلتصــق األليــاف
بالحــروق.
·لــو بــدت عليــه عالمــات غريبــة بســبب الصدمــة الكهربائيــة مــن إغمــاء أو
شــحوب لــون الجلــد عــن اللــون الطبيعــي ،حــاول وضعــه علــى األرض مــع
إبقــاء الــرأس فــي مســتوى أقــل مــن بقيــة الجســم مــع رفــع الســاقين
والفخذيــن إلــى أعلــى شــيئ ًا يســير ًا ،كــي يتــم تزويــد الدمــاغ بالــدم ،مــع
تغطيتــه بأغطيــة جافــة كالبطانيــة أو غيرهــا.

السالمة من المصادر المشعه وأشعة إكس والميكروويف:
علــى الرغــم مــن أن المصــادر المشــعة بالمعامــل الطالبيــة قليلــة الخطــورة
لقلــة الجرعــة اإلشــعاعية الصــادرة منهــا إال أنــه يجــب توخــى الحــذر عنــد التعامــل
معهــا .وفيمــا يلــي نســتعرض مخاطــر التعــرض للمصــادر المشــعة عمومً ــا
وبجرعــات إشــعاعية أكبــر بكثيــر مــن الموجــودة بمعاملنا .يوجد نوعان أساســيان
لإلشــعاع نتعامــل معهمــا فــي المعمــل :إشــعاع مؤيّــن مثــل أشــعة إكــس
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وأشــعة جامــا وجســيمات بيتــا وألفــا ،وإشــعاع غيــر مؤيّــن مثــل اإلشــعاعات
الكهرومغناطيســية ،ومنهــا موجــات الراديــو والتليفزيــون وموجــات الــرادار
والموجــات ذات األطــوال الموجيــة القصيــرة (ميكروويــف).
الخطر:
انواع االضرار الناتجة الخطر:

·يتوقــف الضــرر مــن التعــرض للمصــادر المشــعة علــى الجرعــة اإلشــعاعية
أو علــى الجرعــة الممتصــة والتــي تقــاس بوحــدة تســمى الجــراي (.)Gy
َ
الممتصــة علــى
ويعتمــد نــوع الضــرر الــذي يُحتمــل أن ينتــج عــن الجرعــة
نــوع اإلشــعاع وعلــى درجــة حساســية األنســجة أو األعضــاء المختلفــة.
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·يمكــن لإلشــعاع إذا تعــدى حــدود ًا معينــة أن يُضعــف وظائــف األنســجة /
أو األعضــاء وأن يــؤدي إلــى آثــار حــادة مثــل إحمــرار الجلــد وفقــدان الشــعر
والحــروق اإلشــعاعية ومتالزمــة اإلشــعاع الحــادة .إذا تعــرض الشــخص
لجرعــات إشــعاعية كبيــرة أعلــى مــن  100ملــي ســيفرت (غيــر موجــودة
بمعاملنــا) فمــن الممكــن أن يــزداد فرصــة إصابتــه بالســرطان والتحــوالت
الجينيــة .وفــي حالــة مــا يتعــرض اإلنســان إلــى كميــة كبيــرة مــن اإلشــعاع
قــد تــؤدي للوفــاة.
·مــن الممكــن أن تســبب جســيمات ألفــا أذى وضــر رًا صح ًيــا فــي األنســجة
وامتصاصهــا بالجــزء الخارجــي
خــال اختراقهــا لمســافات بســيطة
مــن جلــد اإلنســان ،ولذلــك ال تعــد جســيمات ألفــا ذات ضــرر خــارج الجســم
ولكــن مــن الممكــن أن تســبب ضــر رًا كبي ـرًا إذا تــم استنشــاقها أو بلعهــا
(ابتــاع المــادة المشــعة التــي تخــرج منهــا أشــعة ألفــا).
·جســيمات بيتــا لهــا قــدرة اختــراق أكبــر لألجســام مــن جســيمات ألفــا
ً
بالغــا للجســم البشــرى إذا اخترقتــه .وبعــض دقائــق بيتــا
وتســبب ضــر رًا
يمكنهــا اختــراق الجلــد وإحــداث تلــف بــه وهــي شــديدة الخطــورة إذا تــم
استنشــاق أبخــرة أو بلــع المــادة التــي تنبعــث منهــا أشــعة بيتــا.
·أشــعة جاما لها قدرة عالية جدًّ اعلى اختراق األجســام ،ويمكنها بســهولة
اختراق جســم اإلنســان أو امتصاصها بواســطة األنســجة .لذلك يشــكل
التعــرض ألشــعة جامــا خطـرًا عاليًا على اإلنســان.
·قوة االختراق والنفاذية ألشعة إكس أقل من أشعة جاما.
·أجهــزة الميكروويــف الحديثــة تــم تقليــل أو منــع أيــة فرصــة لتســرب
األشــعة الغيــر مؤيّنــة منهــا.
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·التعــرض بالخطــأ لمســتويات عاليــة جــدًا مــن أشــعة الميكروويــف قــد
يــؤدي إلــى امتصــاص االجســم كميــة مــن الطاقــة ،ويمكــن أن تتحــول هــذه
الطاقــة إلــى حــرارة والتــي بدورهــا قــد تــؤدي إلــي أذى للعيــن أو المــخ.
·يمكن أن يشــعر الشــخص إذا تعرض ألشــعة الميكروويف بصداع وآالم
فــي العيــن وعــدم المقــدرة علــى النــوم ويحــدث ذلــك نتيجــة لتأثيــر أشــعة
الميكروويــف علــى الجهــاز العصبــي لإلنســان .تســمي األضــرار باألضــرار
غيــر الحراريــة ألشــعة الميكروويــف.
الحد من الخطر:
·ال تخــرج المصــادر المشـ ّ
ـعة مــن وعائهــا المخصــص للحفــظ إال عنــد إجراء
التجربــة واســتخدم الملقــاط المخصص لهــذا الغرض.
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·عليــك االبتعــاد عــن المصــدر المشــع قــدر اإلمــكان .فكلمــا كانــت
المســافة بيــن المصــدر وجســم اإلنســان بعيــدة تقــل الخطــورة وتــزداد
درجــة األمــان ،وكلمــا قــرب اإلنســان مــن المصــدر ازداد المعــدل بشــكل
ملحــوظ ،وازدادت الخطــورة.
ـل زمــن التعــرض
·حــاول أن تجــري تجربتــك فــي أقــل زمــن ممكــن فكلمــا قـ ّ
لالشــعاعات (الزمــن الــذي يقضيــه الشــخص بجــوار مصــدر اإلشــعاع)
كلمــا قلــت كميــات اإلشــعاع التــي يتعــرض لهــا الشــخص.
·علــي الطالــب غســل يديــه جيــدًا بعــد االنتهــاء مــن التجربــة المســتخدم
فيهــا مصــدر مشــع.
ّ
المشعة.
·يحذر تناول األطعمة والمشروبات أثناء التعامل مع المواد
ّ
المشــعة باليــد ويجــب إبعادهــا عــن العيــن والفــم
·ال تلمــس المصــادر
والجــروح المفتوحــة.
·وضــع الالفتــات التحذيريــة المناســبة علــى جميــع الحاويــات التي تســتخدم
لتخزيــن المصادر المشـ ّ
ـعة.
·ضــرورة اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية الالزمــة للحمايــة مــن
مخاطــر اإلشــعاع :القفــازات – النظارات-البالطــو .كمــا يجــب ارتــداء
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البدلــة الواقيــة مــن األشــعة الســينية والمبطنــة بالرصــاص أثنــاء إجــراء
ً
خصوصــا للطالبــات والمحاضــرات المتزوجــات
تجــارب األشــعة الســينية
أو الحوامــل.
·يجــب نقــل المصــادر المشـ ّ
ـعة بيــن المعامــل المختلفــة داخــل الحاويــات
المخصصــة لهــا.
·عدم تشغيل أفران الميكروويف لمدة طويلة او تشغيلها وهي فارغة.
·اســتخدام الطــرق المناســبة واآلمنــة للتخلــص مــن المــواد والمصــادر
المشــعة بعــد انتهــاء صالحيتهــا.

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

ً
مغلقــا تمامــا بحيــث ال يحــدث
·يجــب التأكــد مــن أن بــاب فــرن الميكروويــف
أي تســرب.
·فــي بعــض تجــارب الفيزيــاء تســخدم أشــعة الميكروويــف لدراســة تداخــل
وانعــكاس وحيــود الموجــات الكهرومغناطيســية .يجــب علــى الطالــب
عــدم مواجهــة مصــدر األشــعة أو النظــر إليــه.
·يجــب تثبيــت الفتــات التحذيــر المناســبة علــى مدخــل المعمــل ،واحتــرس
مــن األماكــن الملصــق عليهــا أحــد هــذه الملصقــات والعالمــات والتــي
ّ
المشــعة فــى عمليــات النقــل والتــداول والتخزيــن.
ترمــز للمصــادر

التعامل مع وقوع الخطر:
·إذا حــدث تســرب إشــعاعى ،يجــب إخبــار الجميــع إلخــاء المــكان الــذي حدث
به التســرب فــورًا.
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·إذا كان مصدراإلشــعاع كهرومغناطيســي فيجــب اغــاق جميــع األجهــزة
التــي نتــج عنهــا التســريب مثــل أجهــزة األشــعة الســينية أو الميكروويــف.
·فــي حالــة التســرب اإلشــعاعى مــن مــواد مشـ ّ
ـعة بالمعمــل يجــب إغــاق
جميــع شــفاطات التهويــة حتــى ال ينتقــل الغبــار المشــع لخــارج المعمــل.
·إجــراء الفحــص اإلشــعاعي المناســب علــى مالبــس األشــخاص الذيــن
تعرضــوا لإلشــعاع.
الســامة مــن أشــعة الليــزر واألشــعة فــوق البنفســجية وتحــت الحمــراء
والضــوء:
يعــد الليــزر مصــدرًأ شــديد الســطوع والبريــق فـ ّ
ـإن 1mWمــن أشــعة الليــزر
المرئيــة تعــادل حوالــي مليــون مــرة قــدر الســطوع الصــادر مــن لمبــة قدرتهــا 100
وات .لــذا تعــد ســامة العيــن مــن األساســيات المهمــة ألي شــخص يعمــل
فــي مجــال الليــزر .أمــا األشــعة فــوق البنفســجية فهــي مــن أطيــاف الموجــات
الكهرومغناطيســية التــي يمتــد طولهــا الموجــي مــن  10نانومتــر إلــى  400نانــو
متــر وال يمكــن رؤيــة األشــعة فــوق البنفســجية بالعيــن المجــردة.
الخطر:
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·مــن الممكــن أن تكــون أشــعة الليــزر غيــر خطــرة لكــى تســبب ضــرر للعيــن
إذا كانــت فــي المــدى المرئــي وكانــت قدرتهــا أقــل  0.4mWأو كانــت قدرتهــا
أقــل مــن  1mWوكان زمــن التعــرض لهــا ال يتعــدى  0.25ثانيــة.
·إذا تعرضــت عيــن الشــخص لشــعاع الليــزر المرئــي أو غيــر المرئــي وكانــت
قدرتــه مــن  1mWالــى  5mWقــد يتســبب ذلــك فــي أذى مزمــن للعيــن.
·إذا ســقط شــعاع ليــزر قدرتــه أكبــر مــن  500mWســواء كان فــي المــدى
ً
منعكســا مــن
المرئــي أو أو غيــر المرئــي وكان ســقوط الشــعاع مباشـرًا أو
الممكــن أن يــؤدى الــى ضــرر كبيــر وفــوري للجلــد والعيــن.
·قــد يســبب التعــرض لألشــعة فــوق البنفســجية للحــروق أو التصبغــات
الجلديــة وظهــور النمــش والشــامات .كمــا يســبب التعــرض لهــذه
األشــعة لفتــرات كبيــرة لجفــاف الجلــد وظهــور التجاعيــد وتلــف الخاليــا.
كمــا تــؤدى ألضــرار فــي األوعيــة الدمويــة واألنســجة الليفيــة واإلصابــة
بســرطانات الجلــد .أمــا أضرارهــا علــى العيــن فمــن الممكــن أن تســبب
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اإلصابــة بالتهابــات العيــن مثــل التهــاب الملتحمــة واإلصابــة بإعتــام
ً
رئيســا لإلصابــة بالعمــى.
عدســة العيــن والــذي يعــد ســببًا
·التعــرض لألشــعة تحــت الحمــراء مــن الممكــن أن يتــرك بعــض اآلثــار
ّ
الصــداع ،والتهيُّــج وإجهــاد العيــن،
الجانبيّــة قصيــرة المــدى مثــل:
والتعــرض لــه لفتــرة طويلــة قــد يتلــف عدســه العيــن.
·قــد تســبب األشــعة تحــت الحمــراء فــي حــروق الجلــد ،وذلــك عنــد التعـرُّض
لكم ّيــة غيــر مُ ناســبة مــن هــذه األشـ ّ
ـعة ،ممّ ــا يُحــدث تلفـ ًا فــي األنســجة.
·عنــد التعــرض للضــوء المبهــر قــد يــؤدى ذلــك اللتهــاب العيــن الضوئــي
وضعف قوة اإلبصار بشــكل تدريجي وعتامة العدســة وإعتام العدســة
أو الميــاه البيضــاء.
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الحد من الخطر:

·يجــب تجنــب النظــر مباشــرة إلــى مصــدر الضــوء ســواء أكان ضــوءً ا مرئ ًيــا
أو أشــعة الليــزر أو األشــعة تحــت الحمــراء .كمــا يحــذر النظــر إلــى األشــعة
المنعكســة حيــث ّ
إن أشــعة الليــزر المنعكســة قــد تصــل شــدتها إلــي
نفــس شــدة اإلشــعاع المنبعــث ،لذلــك يجــب عــدم وجــود أيّــة أســطح
عاكســة أو مــواد عاكســة فــي المنطقــة الموجــود بهــا أشــعة الليــزر.
ً
خصوصــا عنــد اســتخدام لمبــة
·اســتخدام المرشــحات الضوئيــة المناســبة
الزئبــق والتــي تنتــج األشــعة فــوق البنفســجية الضــارة.
·يجــب اســتخدام أشــعة الليــزر فــي مــكان جيــد اإلضــاءة لتقليــل حجــم
إنســان العيــن وبالتالــي تقليــل فــرص اإلصابــة للعيــن.

·عــدم ارتــداء الذهــب أو المجوهــرات أثنــاء إجــراء تجــارب الضــوء والليــزر
للحــد مــن احتماليــة انعــكاس األشــعة مــن علــى ســطحها وإيــذاء الغيــر
باألشــعة المنعكســة.
·يجــب ســتخدام األغطيــة المناســبة لمصــادر أشــعة الليــزر للحمايــة مــن
خطــر التعــرض ألشــعة الليــزر عنــد توصيلهــا بالخطــأ بمصــدر الكهربــاء.
·يجب ارتداء النظارات المناسبة لنوع الشعاع الضوئى ومداه.
·وضــع العالمــات والالفتــات التحذيريــة بمعمــل الضــوء والليــزر وعلــى
البــاب.
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التعامل مع وقوع الخطر:
تتطلب إصابات الليزر عناية طبية فورية:
·أغلق مصدر الضوء أو الليزر فورًا.
·قم بإخبار المحاضر فورًا.
·يجــب علــى الشــخص المصــاب تغطيــة عينــه مــن الضــوء واالســتلقاء
علــى وجهــه لمنــع المزيــد مــن تلــف العيــن.
·يجــب أن يُعــرض المصــاب علــى طبيــب فــي أســرع وقــت لتققيــم الضــرر
والتعامــل معــه.
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السالمة من بخار الماء واألجسام الساخنة واألفران:

فــي بعــض التجــارب تســتخدم أجهــزة توليــد الحــرارة مثــل الســخانات أو
الغاليــة لتوليــد بخــار المــاء كمــا فــي تجــارب الديناميــكا الحراريــة ،ويجــب اتخــاذ
الحيطــة الشــديدة أثنــاء إجــراء مثــل هــذه التجــارب.
الخطر يؤدى الى اضرار مثل:

·اإلصابــة بالتهــاب الجلــد والعيــون نتيجــة للتعــرض للبخــار الســاخن أو
درجــات الحــرارة العاليــة.
·اإلصابــة بحــروق الجلــد عنــد مالمســة الجلــد لألجســام الســاخنة أو
انســكاب المــاء المغلــي عليــه.
·اإلصابــة باإلجهــاد الحــراري نتيجــة للعمــل لمــدة طويلــة أمــام األفــران
ممــا يــؤدى إلــى فقــد الكثيــر مــن الســوائل واألمــاح ويبــدو عليــه أعــراض
الغثيــان والتقيــؤ وألــم فــي الــرأس.
·قــد يســبب التغيــر المفاجــئ فــي درجــة حــرارة الوســط بإصابــة الشــخص
بالتهــاب رئــوي .يحــدث هــذا عنــد التعامــل مع االفــران ذات الحــرارة العالية
ومغــادرة غرفــة األفــران بســرعة إلــى مــكان آخــر أقــل حــرارة أو فــي الهــواء
الطلــق.
·الحد من الخطر:
· يجــب التأكــد مــن الوصــات الكهربيــة جيــدًا قبــل البــدء فــي اســتخدام
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الســخانات والغاليــات الكهربيــة؛ ألنهــا تســتهلك طاقــة كهربائيــة عاليــة.
وإذا كان التوصيــل أو األســاك المســتخدمة فــي التوصيــل غيــر جيــدة مــن
الممكــن أن تتســبب فــي حريــق بالمعمــل.
·يجب التأكد من عدم مالمسة أسالك التوصيل بسطح المسخن.
·اســتخدم فقــط البيكــر أو المســعر المصنــوع مــن الزجــاج المقــاوم
للحــرارة والبوروســيليكات ،وتحقــق مــن عــدم شــروخ أو تشــققات قبــل
االســتخدام.
· تجنــب اســتخدم الحــرارة المفاجئــة عنــد تســخين المــاء ويجــب ضبــط
الســخان الســطحى علــى وضعيــة تســخين متوســط ثــم ترفــع درجــة
التســخين بعــد فتــرة مناســبة مــن الوقــت لتســخين معظــم الســوائل،
بمــا فــي ذلــك المــاء .ال تســتخدم وضــع تســخين عــال لتســخين الســوائل
ٍ
منخفضــة الغليــان.
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· يمكــن أن تصــل درجــة حــرارة ســطح اللوحــة الســاخنة إلــى  540درجــة
مئويــة ،فيجــب توخــى الحــرص.
·يجــب اســتخدام القفــازات عنــد التعامــل مــع األشــياء الســاخنة وخطــوط
البخــار .كمــا يجــب اختبــار درجــة حــرارة الجســم قبــل التقاطــه.

·يجــب ارتــداء بالطــو وغطــاء للــرأس مــن مــادة مقاومــة للحريــق عنــد
التعامــل مــع األفــران ،كذلــك ارتــداء نظــارات للوقايــة مــن لهــب الفــرن
الــذي قــد تصــل حرارتــه  1400درجــة مئويــة.
·التهويــة الجيــدة لمــكان العمــل بهــدف تلطيــف الجــو وتقلليــل الرطوبــة
الناتجــة عــن بخــار المــاء.

·بعــد االنتهــاء مــن اســتخدام األفــران أو الســخانات يجــب عــدم التعــرض
لتيــار هــواء بــارد أو االنتقــال المفاجــئ الــى غرفــة أخــرى أقــل حــرارة.
·التأكــد مــن إغــاق الفــرن أو الســخان أو الموقــد بعــد االنتهــاء مــن
ا ســتخد ا مه .
·التأكــد مــن وضــع العالمــات والالفتــات التحذيريــة بمعمــل الحــرارة وفــي
غرفــة األفــران.
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التعامل مع وقوع الخطر:
·فصل التيار الكهربي فورًا عن السخان الكهربي أو الفرن.
·اغســل مــكان الحــرق الناتــج عــن جســم ســاخن جيــد ًا بالمــاء والصابــون ثــم
بالمــاء البارد.
·اغمــر مــكان اإلصابــة ولمــدة قصيــرة ،بمحلــول كربونــات الصوديــوم بتركيــز
.% 1
·يُغطــى مــكان الحــرق بشــاش طبــي معقم مغموس فــي محلول كربونات
الصوديــوم بتركيــز  ،% 1ثــم يربــط برباط طبي.
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·يعرض الشخص على الطبيب إذا كانت اإلصابة بالغة.

إرشادات عامة يجب اتباعها في معامل الفيزياء:

·مراعاة النظام والهدوء أثناء الدخول إلى المختبر وأثناء الخروج منه.
·اتبــع التعليمــات المعلنــة فــي المختبــر .وإذا لــم تفهــم أي أمــر أو توجيــه
اســأل أســتاذك قبــل تنفيــذ ّ
أي خطــوة.
·تعــرف علــى المختبــر جيــدًا ،واعــرف أيــن تقــع مطفــأة الحريــق وجــرس
اإلنــذار وبــاب الخــروج فــي مختبــرك.
·المختبــر ليــس مكانـ ًا للعــب واللهــو ،وال مــكان للتســلية وتبــادل الحديــث
والســمر ،بــل هــو مــكان لتحصيــل العلــم وإتقــان المهــارة.
·التزم بتعليمات المدرس ومسؤول المختبر وإرشاداتهما.
·ال تســتخدم اللمــس والشــم والتــذوق للتعــرف علــى المــواد أو اختبارهــا،
فقــد يكــون فــي ذلــك ضــرر كبيــر.
·ال تعبــث باألجهــزة الكهربائيــة ،أو بــاألدوات واآلالت التــي ال عالقــة لهــا
بالــدرس.
·تجنــب الجلــوس علــى الطــاوالت أو القواعــد المخصصــة لألجهــزة ،وليكــن
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جلوســك فــي األماكــن المخصصــة لــك (المقاعــد).
·ال تعمل بمفردك وال في غياب األستاذ.
·قــم بالتجربــة المطلوبــة منــك فقــط وال تقــم بتجــارب غيــر مطلوبــة منــك.
َّ
واتبــع بحــرص جميــع التعليمــات المكتوبــة والملفوظــة.
·ال تعبــث بمفاتيــح الغــاز أو المفاتيــح الكهربائيــة ،أو صنابيــر المــاء ،وال
تلمــس مآخــذ التيــار الكهربائــي وال األســاك وبخاصــة إذا كانــت مكشــوفة.
·امــش بهــدوء داخــل المختبــر ويجــب عــدم االندفــاع فــي المشــي أو التحرك
ِ
المفاجــئ ،وتــرك اللهــو والمزاح والشــجار داخــل المختبر.
·احــذر لمــس الســوائل التــي ال تعــرف طبيعتهــا ،أو التي قد تكون منســكبة
على الطاوالت.
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· َّ
نظــف األدوات واألجهــزة بعــد االنتهــاء مــن التجربــة ،وأعــد كل شــيء
مكانــه.
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مقدمة عن المخاطر البيولوجية والصحة العامة:
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المخاطــر البيولوجيــة تشــمل األنــواع المختلفــة مــن الفيروســات

والبكتيريــا وصحــة البيئــة .اســتخدام المعقمــات والتخلــص بطريقــة علميــة
مدروســة مــن النفايــات الطبيــة تشــكل أقــوى حمايــة مــن مضارهــا وخطرهــا علــى
اإلنســان والبيئــة .وجــود بروتوكــول للتعامــل مــع األنــواع المختلفــة مــن العينــات
الحيويــة يشــكل خــط الدفــاع األول للحمايــة مــن أضرارهــا .التوعيــة بأضرارهــا
للطــاب والعامليــن فــى المعامــل البيولوجيــة والطبيــة يشــكل حجــر األســاس
فــى العمــل بســامة فــى المجــال الصحــي .أضــرار األشــعة الكهرومغناطيســية
والموجــات فــوق الصوتيــة التــى تســتخدم فــى المستشــفيات أيضــا تشــكل
الجانــب اآلخــر مــن األضــرار الطبيــة التــى يجــب التوعيــة مــن جــراء أضرارهــا فــى
حالــة الفحــص المتكــرر أو التعــرض لهــا بــدون أدوات حمايــة.
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التلوث الميكروبي للموقع:
الخطر:
حدوث تلوث ناتج عن وجود فيروس ،بكتيريا ،فطريات أو طفيليات
بالموقــع .مالمســة األوســاط الحيويــة المحتويــة علــى الكائــن الدقيــق أو
مالمســة العينــة المحتويــة عليــه.
التلــوث غيــر المقصــود الــذي يحــدث نتيجــة للعمــل دون أخــذ االحتياطــات
الالزمــة أو مالمســة المــادة الخطــرة لجســم اإلنســان عــن طريــق غيــر مباشــر.
استشــاق كميــة كبيــرة مــن المــادة الملوثــة الخطــرة والمحتويــة علــى بعــض
الميكروبــات .المالمســة المباشــرة لبعــض األوســاط الحيويــة والمحتويــة علــى
بعــض الميكروبــات دون أخــذ االحتياطــات الالزمــة
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الحد من الخطر:

·أخــذ االحتياطــات الالزمــة وذلــك باتبــاع البروتوكــول الصحــي ويشــمل
نظافــة األيــادى قبــل وبعــد العمــل ولبــس أدوات الســامة الواقيــة أثنــاء
أداء العمــل.
التعامل مع وقوع الخطر:

·توافر المواد القاتلة للفيروسات والبكتيريا لتعقيم األسطح.
·ارتــداء المالبــس الواقيــة والقفــازات واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة عنــد
العمــل مــع عينــات قــد تكــون محتويــة علــى ميكروبــات خطــرة.
·إجــراء كل العمــل المتعلــق بالميكروبــات الخطــرة فــي األماكــن اآلمنــة
والمتوافــرة بهــا إجــراءات الســامة.
·فــي حالــة عمــل طالــب أو ّ
أي شــخص آخــر غيــر متــدرب جي ـدًا يجــب العمــل
تحــت إشــراف مــن هــو مختــص وذو خبــرة فــي المجــال.
·تعقيم المكان عند االنتهاء من العمل.
خطر التلوث البيولوجي (الفيروسات ،البكتيريا ،الفطريات ،الطفيليات):
الخطر:
· حــدوث تلــوث ناتــج عــن وجــود فيــروس ،بكتيريــا ،فطريــات أو طفيليــات
بالموقــع .مالمســة األوســاط الحيويــة المحتويــة علــى الكائــن الدقيــق أو
مالمســة العينــة المحتويــة عليــه.

60

Safety Manual –King Khalid University

·التلــوث غيــر المقصــود الــذي يحــدث نتيجــة للعمــل دون أخــذ االحتياطــات
الالزمــة أو مالمســة المــادة الخطــرة لجســم اإلنســان عــن طريــق غيــر
مباشــر .استشــاق كميــة كبيــرة مــن المــادة الملوثــة الخطــرة والمحتويــة
على بعض الميكروبات .المالمســة المباشــرة لبعض األوســاط الحيوية
والمحتويــة علــى بعــض الميكروبــات دون أخــذ االحتياطــات الالزمــة.
الحد من الخطر:
·لبس أدوات السالمة الموصى بها أثناء العمل.
التعامل مع وقوع الخطر:
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·إذا كان التلــوث علــى نطــاق ضيــق ويمكــن احتــواؤه فيجــب التعامــل معــه
فــي الحــال وإزالــة التلــوث بأســرع مــا يمكــن ،أمــا إذا كان علــى نطــاق أوســع
وال يمكــن التحكــم فيــه ففــي هــذه الحالــة يجــب القيــام باآلتــي:
·تنبيــه األشــخاص القريبيــن مــن الموقــع مــن حــدوث تلــوث ويجــب أخــذ
الحيطــة والحــذر.
·إخالء الموقع مباشرة حتى يتم التعامل مع الخطر.
·غســل األســطح التــي تلوثــت بمضــاد للفيروســات والميكروبــات األخــرى
والتــي مــن المتوقــع أن تكــون موجــودة فــي العينــات.
·توافر التهوية الكافية في داخل الوحدة المعدة للعمل.
· ّ
إذا كان الخطر يحدث تأثيرًا مباشرًا يجب استدعاء من يقوم باإلسعافات
األولية ،أو نقل المتأثر إلى أقرب مستشفى.

حدوث انسكاب وتسرب لمادة بيولوجية على األرض أو الجسم:
الخطر:

التســرب غيــر المقصــود وغيــر المخطــط لبعــض المــواد البيولوجيــة
الخطــرة ســائلة أو صلبــة أو غازيــة أثنــاء النقــل أو بالتخزيــن أوالتعامــل أو
التخلــص ،تهشــم العبــوة ممــا يشــكل خطــرًا علــى صحــة الفــرد والبيئــة.
التلــوث غيــر المقصــود الــذي يحــدث نتيجــة للعمــل دون أخــذ االحتياطــات
الالزمــة او مالمســة المــادة الخطــرة لجســم اإلنســان عــن طريــق غيــر مباشــر.
استشــاق كميــة كبيــرة مــن المــادة الملوثــة الخطــرة والمحتويــة علــى بعــض
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مخاطر أماكن التغذية واعداد الطعام
الخطر :
·• وجــود الملوثــات الميكروبيلوجيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة التــي
تــؤدي الــي تلــوث األطعمــة وينتــج عنهــا اإلصابــات باالمــراض والتســمم
·• تكاثــر وتوالــد الحشــرات والقــوارض فــي أماكــن اعــداد الطعــام
نتيجــة لســوء وإدارة تخزيــن المــواد الغذائيــة
·• الثلوث نتيجة لضعف ممارسات النظافة العامة والشخصية
·• الحريق الذي ينتج من استخدام الكهرباء ومواد الطبخ
·• قلة التهوية واالضاءه التي تؤدي الي وقوع الحوادث
·• عــدم االعــداد الجيــد والترتيــب والتنظيــم لالجهــزه والمعــدات ممــا
يقــود الــي زيــادة احتماليــة وقــوع الحــوادث وســط العامليــن.
·• عــدم التحكــم والضبــط الجيــد لدرجــات الحــراره داخــل المبنــي
والمبــردات الخاصــة باعــداد الطعــام ممــا ينتــج منــه تكاثــر للملوثــات وتلــف
للمــواد الغذائيــة .
·• اســتخدام وســائل غيــر امنــه لنقــل األطعمــة ممــا يعرضهــا لخطــري
التلــف والتلــوث بالملوثــات المختلفــة.
·• عــدم اســتخدام ادوات الســامة (قفازات-اغطيــة الراس)التــى
تــؤدى الــى تلــوث الطعــام.
· الحد من الخطر :
·• وجــود ومراعــاة تجديــد الشــهادات الصحيــة للعامليــن فــى اماكــن
داخــل الجامعــة.
·• تدريــب العامليــن علــي االســتخدام الصحيــح لألجهــزة والمعــدات
داخــل المطابــخ للتقليــل مــن الحــوادث واالضــرار علــي المــواد الغذائيــة .
·• الحفــظ الصحــي والســليم للمــواد الغذائيــة الخــام واالوليــة فــي
ظــروف تضمــن عــدم تعرضهــا للملوثــات واالضــرار األخــرى.
·• وجــود نظــام لمراقبــة المبــردات المعــدة لحفــظ المــواد الغذائيــة
لســهولة اكتشــاف أي انحــراف فــي درجــات الحــراره مــا يقلــل مــن احتماليــة
تكاثــر الميكروبــات .
·• تثبيــت مصائدالحشــرات والقــوارض فــي األماكــن المحتملــة لتكاثــر
وتواجــد الحشــرات والقــوارض لتعزيــز فعاليــة االكتشــاف المبكــر ووضــع
تدابيــر المكافحــة .
·• ارتــداء المالبــس الواقيــة المخصصــه الماكــن اعــداد األطعمــة
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واالتــزام باالرشــادات الصحيــة للنظافــة العامــة والشــخصية للعامليــن
واالدارييــن .
·• يجــب منــع التدخيــن نهائي ـ ًا فــي أماكــن العمــل التــي تتوافــر بهــا مــواد
قابلــة لالشــتعال.
·• تثبيــت الملصقــات والعالمــات االرشــادية والتحذيريــة فــي األماكــن
المختلفــة للتقليــل مــن حــوادث االنزالقــات والحرائــق بصــاالت اعــداد
الطعــام .
·• التشــديد علــي تواجــد العامليــن فقــط داخــل أماكــن اعــداد األطعمــة
وعــدم الســماح بدخــول الــزوار .
·• وجــود خطــط وتعليمــات مكتوبــة مســبقا عــن التصــرف فــي حالــة
حــدوث الحريــق.
·• اعتمــاد وســائل نقــل بمواصفــات صحيــة تضمــن عــدم تعــرض
األطعمــة والمشــروبات لخطــري التلــوث والضــرر اثنــاء النقــل الــي أماكــن
االســتهالك.
·• وضــع ارشــادات واضحــة للمرافــق المصاحبــة الماكــن اعــداد
األطعمــة مثــل الحمامــات وغــرف المالبــس بحيــث تضمــن الســامة
وعــدم انتقــال الملوثــات الــي صــاالت اعــداد األطعمــة .
·• وجــود معــدات ومــواد اإلســعافات األوليــة وتدريــب العامليــن
عليهــا وذلــك للتقليــل مــن مضاعافــات اإلصابــات
·التعامل مع وقوع الخطر:
·• التبليــغ الفــوري لــادارة العامــة للســامة واألمــن الجامعــى فــي
حالــة حــدوث أي نــوع مــن أنــواع الملوثــات التــي تــودي حــدوث تســممات
غذائيــة لتســهيل عمليــات االســتقصاء والتحــري الوبائــي ومعرفــة
األســباب المؤديــة الــي التلــوث .
·• اتبــاع إجــراءات الســامة المقــرره فــي حالــة طــوارئ حــدوث أي
إصابــات بالعمــل او حرائــق.
·• وجــود خطــة واضحــة وســهلة لألخــاء أثنــاء حــوادث الحريــق و يجــب
أن يــدرب عليهــا جميــع العامليــن.
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الميكروبــات .المالمســة المباشــرة لبعــض األوســاط الحيويــة والمحتويــة
علــى بعــض الميكروبــات دون أخــذ االحتياطــات الالزمــة.
الحد من الخطر:
·اطلــع علــى بطاقــة الســامة للمــواد المتعامــل معهــا فــي المختبــر
وقراءتهــا بتمعــن.
·تع ّلــم خــواص المــواد التــي تســتخدمها ،وحافــظ علــى نظافــة المــكان
وتخلــص مــن الفوضــى فــي المعمــل.
·ادرس اإلجــراءات التــي وضعــت مــن أجــل االســتخدام اآلمــن للمــواد
البيولوجيــة.
·اتخــذ اإلجــراءات الممكنــة لمنــع حــدوث انســكاب بيولوجــي ،وخطــط
لكيفيــة التعامــل معــه.
·تعلــم مــا أفضــل الطــرق لتنظيــف ‘وتعقيــم أي مــادة بيولوجيــة تتعامــل
معهــا فــى حالــة انســكابها.
·تثبيــت اســم المــادة وعالمــات التحذيــر والخطــورة بهــا على الوعــاء الثانوي
المنقــول إليــه المادة.
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التعامل مع وقوع الخطر:

·إذا كان االنســكاب ثانويًــا (كميــة ضئيلــة) يســتطيع الفنــي فــي المختبــر
التعامــل مــع الحــادث مــن خــال األجــراءات اآلتيــة ،أمــا إذا كان اإلنســكاب
رئيس ـ ًا (كبيــر ًا) فيلــزم اإلســتعانة بــاإلدارة المســؤولة.
·إشــعار اآلخريــن القريبيــن مــن الحــادث بحــدوث انســكاب بيولوجــي
وإبعادهــم عــن الموقــع.
·اعزل المنطقة المتضررة بشريط الصق أو حواجز.
·إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مكان آمن.
·توفير التهوية في المنطقة الملوثة.
·التعامل مع البقعة المولوثة حسب طبيعتها البيولوجية.
·تحديد خطوات المعالجة (حسب طبيعة المادة المسكوبة).
·تنظيف المنطقة الملوثة وتعقيمها حسب إرشادات بطاقة السالمة.
·جمع المادة المنسكبة في إناء خاص.
·التخلص من النفايات البيولوجية عبر الطرق الصحيحة.
·اإلعالن عن انتهاء الخطر وعودة األمور إلى طبيعتها.
·كتابة تقرير واصف ًا ما حدث بالتفصيل.
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خطر انفجار المواد البيولوجية والكيميائية المتفجرة:
الخطر:
التســرب غيــر المقصــود وغيــر المخطــط لبعــض المــواد البيولوجيــة
الخطــرة ســائلة أو صلبــة أو غازيــة أثنــاء النقــل أو التخزيــن والتعامــل أو
التخلــص ،تهشــم العبــوة ممــا يشــكل خطــر ًا علــى صحــة الفــرد والبيئــة.
الحد من الخطر:
·تعــرف علــى مواصفــات المــواد البيولوجيــة أو الكيميائية المتفجــرة (مــن
خــال بطاقــة الســامة البيولوجيــة).
·التعامل مع هذه المواد بحذر شديد.
·مراعاة توافق وعدم توافق المواد الخليطة.
·ضرورة توافر خطط طوارئ وإخالء.
·تدريب مسبق لكيفية التعامل مع تلك المواد الخطرة.
·استبدل المذيبات األكثرخطورة بأخرى أقل خطورة.
·ارتداء معدات الوقاية الشخصية (النظارات – القناع – القفازات).
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التعامل مع وقوع الخطر:

·إشعار اآلخرين وإغالق الكهرباء واألبواب وترك المكان فورًا.
·تعرف على مخارج الطوارئ.
·ضرورة تطبيق خطط الطوارئ واإلخالء.
·بلغ عن اإلصابات وساعد في إسعاف المصابين.
·وجه رجال اإلطفاء لموقع الحريق.
·االتصال بقوات الدفاع المدني.
·تنظيف المنطقة الملوثة وتعقيمها حسب إرشادات بطاقة السالمة.
·اإلعالن عن انتهاء الخطر وعودة األمور إلى طبيعتها.
ً
واصفا ما حدث بالتفصيل.
·كتابة تقرير

خطــر إلقــاء النفايات البيولوجيــة بالحاويــات البلديــة وأحــواض الصــرف
الصحــي:
الخطر:
· إمكانية حدوث تلوث على نطاق واسع سيمتد للبيئة المحيطة.
·اإلضرار بجودة الهواء والبيئة المحيطة.
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الحد من الخطر:
·التنويــه بمخاطــر إلقــاء النفايــات البيولوجيــة بالحاويــات البلديــة وأحــواض
الصــرف الصحــي.
·تعــرف علــى مواصفــات المــواد البيولوجيــة أو الكيميائيــة المتفجــرة (مــن
خــال بطاقــة الســامة البيولوجيــة).
·التعامل مع هذه المواد بحذر شديد.
·مراعاة توافق وعدم توافق المواد الخليطة.
·ضرورة توافر خطط طوارئ وإخالء.
·تدريب مسبق لكيفية التعامل مع تلك المواد الخطرة.
·استبدل المذيبات األكثر خطورة بأخرى أقل خطورة.
·ارتداء معدات الوقاية الشخصية (النظارات – القناع – القفازات).
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التعامل مع وقوع الخطر:

·اإلبــاغ عــن مالحظــة وجــود النفايــات البيولجيــة بالحاويــات البلديــة
وأحــواض الصــرف الصحــي.
·عدم اللمس أو التذوق أو الشم.
·تجميع النفايت وفصلها من قبل المختص.
·عزل المادة الخطرة – إن أمكن وإبطال مفعولها.
·نقل النفايات بعد فصلها للمستودعات الخاصة.
·تنظيف المنطقة الملوثة وتعقيمها حسب إرشادات بطاقة السالمة.
·اإلعالن عن انتهاء الخطر وعودة األمور إلى طبيعتها.
ً
واصفا ما حدث بالتفصيل.
·كتابة تقرير
خطــر خلــط مــواد كيميائيــة أو بيولوجيةأثنــاء النقــل والتــداول والتخزيــن
والتخلــص منهــا:

الخطر:
يحــدث فــي بعــض األحيــان أن يــؤدي وجــود بعــض المــواد بجــوار بعضهــا
البعــض إلــى حــدوث خلــط ممــا يــؤدي إلــى تفاعــل كيميائــي وتصاعــد غــازات
ضــارة وقابلــة لالشــتعال.
الحد من الخطر:
·حصر جميع المواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة.
·توفيــر بطاقــة الســامة للجميــع فــي المختبــرات ووضعهــا فــي مــكان
فــي متنــاول الجميــع.
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·الحــرص الشــديد أال تُوضــع مــواد غيــر متوافقــة بجانــب بعضهــا
ا لبعــض .
·فــي حالــة وجــود رجيــع مــواد كيميائيــة أو بيولوجيــة يجــب الحــرص مــن
قبــل المتخصصيــن فــي تخزينهــا بشــكل جيــد.
·استخدام عربات خاصة للنقل.
·تدريب مسبق لكيفية التعامل مع هذه المواد.
التعامل مع الحوادث (الخطر):
·إبعاد القريبين من مكان الخطرعن الموقع.
·اتباع سياسة درء الخطر والتعامل عبر الدفاع المدني.
·إنقاذ المصابين ونقلهم لمكان آمن.
·عزل المنطقة الخطرة – إن أمكن – بشريط الصق وحواجز.
·توفير تهوية جيدة للمنطقة الملوثة.
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إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

·تنظيــف المنطقــة الملوثــة وتعقيمهــا حســب إرشــادات بطاقــة
الســامة.
·اإلعالن عن انتهاء الخطر وعودة األمور إلى طبيعتها.
ً
واصفا ما حدث بالتفصيل.
·كتابة تقرير

رصد خطر مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات:
الخطر:

مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات:

·عدم وجود حقيبة إسعافات أولية ومغاسل للعينين وطفاية للحريق.
·عدم وجود خرطوم إطفاء حريق.
الحد من الخطر:
·التأكــد مــن توافــر جميــع معــدات الســامة مــع الفحــص الــدوري لهــا،
والتأكــد مــن جاهزيتهــا وصيانتهــا بصــورة دوريــة.
·تدريب المستخدمين عليها بشكل دوري منتظم.
التعامل مع الحوادث (الخطر):
·ضرورة وضع إرشادات السالمة العامة في المعمل.
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·يجــب أن تكــون مســاحة المختبــر تتناســب وأعــداد الطــاب؛ لكــي تســمح
لهــم بحريــة الحركــة خــال إجــراء التجــارب دون تزاحــم.
·يجــب أن يتوافــر بابــان بقاعــة المختبــر للدخــول والخــروج ،وأن يكــون اتجــاه
فتــح األبــواب للخــارج (فــي اتجــاه اندفــاع األشــخاص).
·تجهيز المختبرات بوسائل اإلضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية.
·يجــب أن تكــون أرضيــات المختبــرات واألحــواض والطــاوالت مــن أنــواع ال
تتأثــر بالمــواد الكيماويــة.
·يجــب تجهيــز المختبــرات بوســائل المكافحــة األوليــة للحريــق (طفايــات
حريــق ،وجــرادل ،الرمــل ،الجــاف) ،واالحتفــاظ بهــا بمــكان ظاهــر بالمختبــر،
وإجــراء الصيانــة الدوريــة لهــا بصــورة مســتمرة والتأكــد مــن صالحيتهــا
الســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ.
·ينبغــي توفيــر خزانــة لإلســعافات األوليــة ومســتلزمات اإلســعافات
األوليــة ،وتجهيــز مختبــرات الكيميــاء بــدش للطــوارئ؛ وذلــك لســرعة
القيــام بعمليــة اإلســعاف األولــى في حالة حدوث إصابــات ألحد الموجدين
بالمختبــر.
·توفيــر وســيلة اتصــال بــاإلدارة ،وجهــاز إنــذار لتنبيــه المتواجديــن بالمختبــر
فــي حالــة حــدوث حريــق علــى أن يتــم توصيلهــا بلوحة إنــذار الحريق الرئيســة
الموجــودة باألمــن والســامة.
·إجــراء صيانــة دوريــة لهــذه األجهــزة لضمــان عملهــا بصــورة مســتمرة،
ومتابعــةعمليــةالصيانــةالدوريــةلتجهيــزاتاإلضــاءةوالتهويــةالصناعــي.
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إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:

·استخدام طفايات الحريق الموجودة في المعمل.
·االبتعاد عن مكان انبعاث الغازات أو الحريق.
·االتصال باإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي.
·نقل المصابين أو المتضررين إلى المستشفى بسرعة.
اإلجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر:

·لبــس البالطــو داخــل المعمــل ،ويجــب أن يكــون مــن القمــاش غيــر القابــل
لالشتعال.
·لبــس القفــاز لتقليــل اإلصابــة بالحــروق والتعــرض للكيماويــات الحارقــة
والســامة.
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·لبــس النظــارات الواقيــة؛ ألن معظــم حــوادث المعمــل هــي حــوادث
العين ،فالــكل يعلــم أن العيــن منطقــة حساســة جــدًّ ا تتأثــر بالمــواد
ً
وخصوصــا العيــن المتهيجــة.
وأبخرتهــا،
·لبــس الكمامــات ،ألنهــا تمنــع استنشــاق المــواد التــي تعــرض الجهــاز
ً
وخصوصــا أنهــا تخــدش األغشــية المخاطيــة.
التنفســي للمخاطــر
·ضرورة وضع إرشادات السالمة العامة في المعمل.
رصد خطر عدوى المستشفيات أو ما يسمى بـ « العدوى المكتسبة»  :

  

الخطر 	:
هي عدوى تصيب المريض أثناء وجوده في المستشفى ناتجة عن:
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·ضعف في مناعته نتيجة قلقه على صحته من مرضه األساس.
· كثرة استعماله للمضادات الحيوية.
· بسبب احتكاكه بمرضى آخرين مصابين بالعدوى.
الحد من الخطر:
· التعرف إلى المرضى المصابين بأمراض معدية وعزلهم.
·أن يتخــذ المســتخدمون علــى رعايــة هــؤالء المرضــى أســاليب الوقايــة
الشــخصية عنــد تعاملهــم مــع المريــض (غســل اليديــن -لبــس القفــازات-
اســتعمال الكمامــة)...
·تنظيف المعدات واألدوات الطبية وتعقيمها جيدًا بعد االستعمال.
·استعمال الحقن والسرنجات واإلبر ذات االستخدام الواحد.
·التقليل من مدة مكوث المريض في المستشفى.

التعامل مع الحوادث (الخطر):

·مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية:
·تجهيــزات الحمايــة الشــخصية :تتضمن تجهيــزات الحمايــة
الشــخصية )) (Personal protective equipment (PPEالمالبــس
الخاصــة أو المعــدات التــي يرتديهــا المســتخدم للحمايــة مــن ّ
أي مخاطــر.
نظافــة اليد :إجــراء إلزامــي فــي معظــم منشــآت الرعايــة الصحيــة ،التنظيــف،
التطهيــر ،والتعقيــم.
إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:
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·ال يمكن إنهاء الخطر.
·تطعيــم المســتخدمين فــي مجــال الرعايــة الصحيــة :مراقبــة األمــراض
المعديــة الناشــئة ،رصــد العــدوى والتدريــب علــى مكافحــة العــدوى.
·إنشــاء نظــم لترصــد العــدوى ( )Surveillanceلتحديــد األماكــن التــي تعانــى
مــن بعــض المشــاكل (.) Problem areas
·وضع سياسات لالستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.
رصد خطر المخلفات الطبية الخطرة وإجراء التعامل معها:
الخطر:
كل المــواد المســتخدمة للتشــخيص أو للعنايــة بالمرضــى داخــل المرفــق
الصحــي أو خارجــه ،وفــي حالــة تلوثهــا بــدم وســوائل جســم المريــض بطريقــة
مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وفــي حالــة كان المريــض مصابًــا بمــرض مُ عــد
ٍ
أو غيــر مصــاب ،ويــراد التخلــص منهــا ،وترمــي كالنفايــات تُعــدّ مــن ضمــن
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المخلفــات الطبيــة الخطــرة ،فيجــب التخلــص منهــا بالطــرق الســليمة عــن
طريــق المحــارق واألفــران والتعقيــم وغيرهــا .كل األشــخاص المحيطيــن
بالنفايــات الطبيــة معرضيــن لخطــر اإلصابــة ،بمــا فــي ذلــك المنتــج لتلــك
النفايــات بالمرفــق الصحــي أو األشــخاص فــي الخــارج المســؤولين عــن نقــل
تلــك النفايــات والتخلــص منهــا.
الحد من الخطر:
·تطبيق نظام التصنيف للمخلفات الطبية وغير الطبية.
·استخدام األكياس المخصصة لكل نوع من النفايات.
·إلــزام المســتخدمين بوضــع أكيــاس بالــوزن المناســب فــي ســات
القمامــة داخــل األقســام.
·يجــب عــدم نقــل أكيــاس المخلفــات باليــد عبــر الممــرات حتــى ال تتمــزق،
وتنقــل عــادة بعربــات صغيــرة إلــى مــكان التجميــع المؤقــت.
·ضــرورة اســتعمال حاويــات أو حافظــات صغيــرة مــن البالســتيك عليهــا
إشــارة المخلفــات البيولوجيــة الخطــرة لجمــع بقايــا اإلبــر والحقــن بعــد
اســتخدامها مباشــرة ،وعــدم رميهــا نهائيًّــا بأكيــاس القمامــة ،ويتــم
التخلــص منهــا ،ويجــب أال تعبــأ تلــك الحافظــات بأكثــر مــن ثالثــة أرباعهــا.
التعامل مع الحوادث (الخطر):
·عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة.
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·إبعــاد مراكــز تجميــع النفايــات المؤقتــة عــن مخــازن األغذيــة والمطعــم
والمطبــخ واألدويــة.
إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:
·وضــع لوائــح صارمــة واتخــاذ إجــراءات فوريــة ضــد كل مــن يخطــئ
أو يتســبب فــي تعريــض حيــاة شــخص آخــر لخطــر العــدوى بســبب
اإلهمــال وعــدم المبــاالة فــي التعامــل مــع النفايــات الطبيــة.
·علــى األطبــاء التقليل-بقــدر اإلمكان-مــن اســتخدام اإلبــر والحقــن؛
وذلــك للتقليــل مــن خطــورة المخلفــات الطبيــة.
·عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة.
·إبعــاد مراكــز تجميــع النفايــات المؤقتــة عــن مخــازن األغذيــة والمطعــم
والمطبــخ واألدوية.
·إجراءات إنهاء الخطر والتخلص من األضرار التي سببها:
·وضــع لوائــح صارمــة واتخــاذ إجــراءات فوريــة ضــد كل مــن يخطــئ
أو يتســبب فــي تعريــض حيــاة شــخص آخــر لخطــر العــدوى بســبب
اإلهمــال وعــدم المبــاالة فــي التعامــل مــع النفايــات الطبيــة.
·علــى األطبــاء التقليل-بقــدر اإلمكان-مــن اســتخدام اإلبــر والحقــن؛
وذلــك للتقليــل مــن خطــورة المخلفــات الطبيــة.
مخاطر معامل الحشرات الطبية للصحة العامة:
الخطر:
الخطــر فــي معامــل الصحــة العامــة التــي تتضمــن معامــل تربيــة
الحشــرات يتمثــل فــي وجــود وتربيــة أنــواع مختلفــة مــن الحشــرات التــي
تنقــل األمــراض إلــى اإلنســان أو تلعــب دورًا وسـ ً
ـيطا فــي نقــل العــدوي
إلــى اإلنســان ،أيضــا يكمــن الخطــر فــي التلــوث الــذي ينتــج مــن اســتعمال
المبيــدات الحشــرية والمــواد الكيميائيــة واإلشــعاعية التــي تســتعمل
فــي اختبــارات الحساســية وتربيــة الحشــرات.
من المخاطر التي تحدثها:
·العدوي باألمراض المنقولة بالحشرات للعاملين.
·انتشار الحشرات للبيئة من المعامل.
·التسمم المعوي بدرجاته المختلفة.
·حساسيه الجلد.
·تهيج األغشية المخاطية.
·التهابات العيون ،الصداع والغثيان.
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·األمراض المزمنة مثل السرطانات وأمراض الجهاز التنفسي.
الحد من الخطر:
·االلتــزام بالتصاميــم القياســية للمبانــي لمعامــل تربيــة الحشــرات
والتــي تحــد مــن انتقــال الحشــرات إلــى البيئــة المحيطــة بحيــث ال توجــد
بهــا منافــذ تســمح بتســرب الحشــرات.
·التدريــب المســتمر للعامليــن والتقنييــن بالمعامــل الحشــرية حــول
طــرق ووســائل األمــان داخــل المعامــل.
·التفتيــش والترصــد الــدوري والبحــث المســتمر عــن وجــود تســرب
وانتشــار للحشــرات مــن داخــل المعامــل
·وجود خطة إلدراة المخاطر بالمعامل الحشرية.
·اإلدراة الجيــدة والترشــيد مــع الحــد مــن اســتخدام المــواد الكيمائيــة
والمبيــدات بقــدر المســتطاع للتقليــل مــن التلــوث البيئــي.
·اســتخدام وســائل الحماية والتقليل من الخطر للمباني كالشــفاطات
المحمية وأدوات منع تسرب الحشرات للبيئةالمحيطة.
·اســتخدام أدوات الحمايــة الشــخصية مثــل األقنعــة ،االحزيــة الواقيــة،
الســترات الواقيــة والنظــارات.
·التطعيــم للعامليــن فــي معامــل الحشــرات الطبيــة ضــد األمــراض
التــي يمكــن تنتقــل لهــم مــن وجودهــم فــي معامــل الحشــرات.
·الكشــف الــدوري الطبــي للعامليــن فــي معامــل الحشــرات للتاكــد مــن
خلوهــم مــن األمــراض واالكتشــاف المبكــر لألمــراض.
·عــزل منطقــة المعمــل مــن المرافــق األخــرى بحيــث يســهل مراقبــة
تســرب وانتشــار الحشــرات مــن منطقــة العمــل.
·وجــود وســائل الســامة ضــد الحريــق واألدوات الطبيــة لالســعافات
األوليــة.
·التخلــص مــن العبــوات الفارغــة أو المبيــدات المنتهيــة الصالحيــة
بحســب اإلجــراءات المتبعــة علــى العبــوة.
·التخلص اآلمن من المخلفات البايولوجية.
·وجود برتوكوالت وخطط وتعليمات للتعامل والتقليل من المخاطر.
التعامل مع الخطر:
·اتبــاع اإلرشــادات والتعليمــات الموجــودة داخــل برتكــول التعامــل مــع
المخاطــر الموجــودة بالمعمــل.
·تبليــغ الجهــات المســؤولة عــن إدارة الخطــر المتمثلــة فــي الدفــاع
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المدنــي والشــؤون الصحيــة والطبيــة.
·تطبيــق وإجــراء اإلســعافات األوليــة لحــاالت اإلصابــات والتســمم
والحــروق الناتجــة.
·تطبيــق إجــراءات الترصــد الحشــري للبيئــة المحيطــة للمعمــل للتاكــد
مــن عــدم وجــود الحشــرات الناقلــة لألمــراض.
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مخاطر معامل سالمة (الغذاء – المياه) للصحة العامة:

الخطر:

تتمثــل مخاطــر معامــل صحــة الميــاه والغــذاء فــي المخاطــر
البيولوجيــة والكيمائيــة والفيزيائيــة واالشــعاعية والتــي يمكــن حصرهــا
فــي اآلتــي:
·األمراض المنقولة عبر المياه كالبلهارسيا ،والمالريا.
·األمــراض المشــتركة بيــن اإلنســان والحيــوان كالجمــرة الخبيثــة
وحمــى الضنــك ,وكرونــا ,إلــخ.....
·األمراض المعوية كاإلسهاالت والتايفويد.
·األمراض التنفسية كاإلنفلونزا والسل الرئوي.
·مخاطــر المــواد الكيميائيــة مثــل الســوائل والغــازات واألدخنــة
واألبخــرة واألتربــة التــي تســبب االختناقــات والتســمم.
·الحساســية واألمــراض الجلديــة الناتجــة مــن اســتخدام المــواد
الكيمائيــة واإلشــعاعية.

73

afety Manual –King Khalid Universit

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد
Safety Manual –King Khalid University

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

الحد من الخطر:
·اتبــاع إجــراءت وإرشــادات الســامة والوقايــة والتعليمــات الموضوعــة
بالمعامــل.
·ارتــداء المالبــس واألدوات الواقيــة مــن المخاطــر مثــل القفــازات واقنعــة
الوجــه واألحذيــة الواقيــة وذلــك حســب نــوع المخاطــر التــي تواجــة
المســتخدمين بالمعامــل.
·وجــود خطــة إلدراة المخاطــر بالمعامــل ويجــب أن تحتــوي علــى أرقــام
الطــوارئ الداخليــة للجامعــة والمركزيــة.
·وجــود أدوات ومعــدات اإلســعافات األوليــة وتدريــب المســتخدمين
بالمعامــل علــى اســتخدامها وإدارتهــا.
·اســتخدام حاويــات نقــل العينــات الغذائيــة القياســية واآلمنــة لمنع انتقال
العــدوي منها.
·التقييــد بمعاييــر الســامة والوقايــة عنــد اخــذ عينــات الميــاه مــن مصادرها
المختلفة.
·الفحــص والكشــف الــدوري للعامليــن بالمعامــل لالكتشــاف المبكــر
للحــاالت المرضيــة.
·تطعيــم المســتخدمين ضــد األمــراض التــي يمكــن أن يتــم انتقالهــا مــن
ممارســات المعامــل.
التعامل مع الخطر:
·اتبــاع اإلرشــادات والتعليمــات المكتوبــة والموضحــة بالبروتوكــوالت عنــد
حــدوث أي خطــر.
·تطبيــق اإلســعافات األوليــة للمصابيــن للتقليــل مــن مضاعافــات
اإلصابــة.
·االتصال بالجهات المختصة من خالل األرقام الموجودة بالمعمل.
· إذا حــدث رش لســائل آكال فــي العيــن ،تُغســل العينــان جيــدًا بالمــاء
النقــي باســتخدام جهــاز غســيل العيــن أو زجاجــة غســل العيــن.
·غســل موقــع التلــوث فــي حالــة التلــوث البكتيــري بالمطهــرات ،وعمــل
الفحوصــات الدوريــة المتكــررة للتاكــد مــن خلــو الشــخص مــن المــرض.
·طلب المساعدة من الجهات المختصة.
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مخاطر األشعة والموجات الصوتية والعالج الطبيعى:
الخطر:

جهاز الرنين المغناطيسي:
يكمــن حصرمصــدر الخطــر فــي الموجــات المغناطيســية العاليــة وضررهــا فــى
النقــاط التاليــة:
•

يسبب التغيرات البيولوجية في البشر.

•

تؤثر على نظام الغدد الصماء واألمراض المرتبطة.

احتمــال اإلصابــة بالســرطان ومنهــا ســرطان الثــدى والــدم والدمــاغ
•
وأمــراض القلــب.
•

احتمال االصابة بالقصور الجنسى

الحد من الخطر:
يتــم توجيــه المريــض أثنــاء الفحــص عــن طريــق لوحــات إرشــادية موجــودة
•
بغرفــة الرنيــن المغناطيســي مــن خــال هــذه اللوحات اإلرشــادية يعرف المريض
الخطــوات التــي عليــه أن يتبعهــا أثنــاء الفحــص.
تــم تركيــب جهــاز لتعطيــل الخاصيــة المغناطيســية للجهــاز عنــد جذبــه
•
للمريــض أو األجســام المعدنيــة.
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تم تركيب جهاز إنذار حريق بغرفة الرنين المغناطيسي.

تم تركيب جهاز إطفاء حريق يعمل أتوماتيكيا بغرفه الرنين.
التعامل مع الخطر:
·في حالة ّ
أي جذب مغناطيسي يتم إيقاف الجهاز.
·فى حالة التعرض لإلشــعاعات الكهرومغناطيســية يجب إبالغ الســامة
والصحــة المهنيــة والتواصــل مع طوارئ المستشــفى.
الخطر:
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أجهزة األشعة السينية:

مصدر الخطر في اإلشعاع العالي من األشعة فى األجهزة االتية:
·جهاز األشعة السينية العامة.

·جهاز األشعة السينية المرئية.

·جهاز األشعة المقطعية بالكمبيوتر.
الحد من الخطر:

إجراءات الوقاية واآلمان كاآلتي:

يتــم توجيــه المريــض أثنــاء الفحــص عــن طريــق لوحــات إرشــادية موجــودة
•
بغــرف األشــعة مــن خــال هــذه اللوحــات اإلرشــادية يعــرف المريــض الخطــوات
التــي عليــه اتباعهــا أثنــاء الفحــص.
تــم توفيــر العديــد مــن وســائل الوقايــة اإلشــعاعية بــكل غرفــة مثــل وجــود
•
المرايــل الرصاصية-واقــي الغــدة الدرقيــة – القفــازات الرصاصيــة – النظــارة
الواقيــة مــن اإلشــعاع التــي تلبــس أثنــاء الفحــص.
•

تركيب جهاز إنذار حريق بكل غرفه من غرف األشعة.

تركيــب جهــاز إطفــاء حريــق يعمــل أوتوماتيكيــا بــكل غرفــة مــن غــرف
•
ا أل شــعة .
التعامل مع الخطر:
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·في حاله تســريب األشــعة يتم قياس نســبة اإلشــعاع من خالل بطاقات
أو جهــاز خــاص مخصــص لمعرفــة كميــة اإلشــعاع المســموح بهــا ومــن
خاللــه يُعــرف كيفيــة الحــد مــن التعــرض لإلشــعاع.
·إذا كانــت النتيجيــة إيجابيــة يجــب إبــاغ الســامة والصحــة المهنيــة
والتواصــل مــع طــوارئ المستشــفى.
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المرايل يجب أن تكون مزودة ببطاقة مقياس الجرعات اإلشعاعية
()TLD) Thermoluminescent dosimeter
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الخطر:
جهاز الموجات فوق الصوتية:
الموجــات فــوق الصوتيــة فــي التشــخيص قــد يكــون لهــا أضــرار فــى حالــة
التعــرض لهــا أكثــر مــن الــازم فــى عــدة مــرات فــى فتــرة قصيــرة
الحد من الخطر:
•

تم تركيب جهاز إنذار حريق بكل غرفة من غرف األشعة.

تــم تركيــب جهــاز إطفــاء حريــق يعمــل أوتوماتيكيــا بــكل غرفــة مــن غــرف
•
األشــعة.
التعامل مع الخطر:
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يجــب استشــارة الطبيــب عنــد الحاجــة للتعــرض للموجــات الصوتيــة
لمــرات عديديــة فــى زمــن قصيــر.
الخطر:

العالج المائى:
العــاج باســتخدام الميــاه للعــاج الفيزيائــي (المســبح العالجــي  -جاكــوزي
وغيرهــا مــن األجهــزة المســتخدمة فــي العــاج المائــي).
يتلخــص الضــرر الناتــج عــن خطــر العــاج المائــى الغــرق االنــزالق بســبب وجــود
المــاء أو معوقــات للحركــة.
الحد من الخطر:

يتم توجيه المريض أثناء الفحص عن طريق:

• لوحــات إرشــادية موجــودة ومــن خــال هــذه اللوحــات اإلرشــادية يعــرف المريــض
الخطــوات التــي عليــه تباعهــا أثنــاء الفحص.
·تم تركيب رافعة مثبتةوموصولة بعربة إلنزال المريض.
· تركيب جهاز إنذار حريق بغرفة العالج المائي.
·تركيب جهاز إطفاء حريق يعمل أتوماتيكيًا بكل غرفة.
·استخدام أحذية مطاطية لمقاومة خطر االنزالق.
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·عــدم تــرك المريــض ومغــادرة حــوض الســباحة  ،ويجــب مراقبــة المريــض
والبقــاء بالقــرب منــه خــال فتــرة العــاج المائــي لتجنــب حــاالت الغــرق أو
االنــزالق.
·تفقد حالة المريض الصحية قبل استخدام العالج المائي.
·إعاده األدوات المستخدمة في أماكنها المخصصة بعد كل استخدام.
·تجفيف األدوات المستخدمة قبل وبعد االستخدام من الماء.
·تحمــل المســؤولية الشــخصية بالتبليــغ عــن العطــل وصيانــة األجهــزة
وجميــع األدوات المســتخدمة.
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·ارتداء معدات الوقاية الشخصية للوقاية والحد من اإلصابة.
· عدم األكل والشرب في غرفه العالج المائي.
·تنظيف وترتيب منطقة العالج.

التعامل مع الخطر:

فــي حالــه الغــرق أو االنــزالق وجــود ســتر هوائيــة وأخــرى لهــا خاصيــه
الطفــو فــوق المــاء وكذلــك قضبــان معدنيــة فــي أطــراف المســبح وعلــى
مســار الــدرج لســهولة اإلمســاك للمســاعدة فــي الحــد مــن االنــزالق أو الغــرق.

الخطر:

الصالة الرياضية:
مصــدر الخطــر يكــون فــي االنــزالق أو فقــد التــوازن أو الســقوط واالرتطــام
علــى األرض الصلبــة.
الصالة الرياضية تشمل أجهزة العالج الحركي الفيزيائي:
·جهاز السيرالمتحرك.
·أدوات التوازن الحركي.
·جهاز الحركة السلبي المستمر.
·وحــدة األوزان وأجهــزة تقويــة العضــات وغيرهــا مــن أجهــزة العــاج
الحركــي.
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الحد من الخطر:
• تلبيس األرضيات بفينيل أو قطع أو وسائد مطاطية وأخرى إسفنجية.
• يتــم توجيــه المريــض أثنــاء الفحــص عــن طريــق لوحــات إرشــادية موجــودة
بغــرف العــاج مــن خــال هــذه اللوحــات اإلرشــادية يعــرف المريــض الخطــوات
التــي يجــب عليــه اتباعهــا أثنــاء الفحــص.
• توفير العديد من وسائل الوقاية تلبس أثناء الفحص.
• تركيب جهاز إنذار حريق بكل غرفة من غرف العالج الطبيعي.
• تركيب جهاز إطفاء حريق يعمل أوتوماتيكيًا بكل غرفة.
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•وضع المريض في وضعية مريحة وآمنة عند استخدام الجهاز.

• تفقــد مقــدار قــوة وتحمــل المريــض ،وحالهةالتــوازن قبــل اســتخدام أجهــزة
العــاج الحركــي الفيزيائــي.
• إعطاء التعليمات للمريض بكيفية استخدام الجهاز بطريقة مناسبة.
• المراقبه والبقاء مع المريض خالل فتره العالج.

• تنظيف االدوات المستخدمة قبل وبعد االستخدام.

• تفقد حالة المريض الصحية قبل استخدام العالج الحركي.

• تحمــل المســؤولية الشــخصية بالتبليــغ عــن العطــل وصيانــة األجهــزة وجميــع
أدوات االســتخدام.
• ارتداء معدات الوقاية الشخصية للحد والوقاية.
• عدم األكل والشرب في الصالة الرياضية.
• تنظيف وترتيب منطقة العالج.
التعامل مع الخطر:
تجهيــز الصالــة الرياضيــة بحقائــب اإلســعافات األوليــة وكذلــك أســرة قابلــة
للطــي وعربــات للنقــل للمرضــى فــي حــال الحاجــة.
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الخطر:
العالج الكهربائى:
مصــدر الخطــر يكــون فــي الصعــق الكهربائــي أو الحــرق أو تفاقــم االلتهابــات
والجــروح المكشــوفة.
أجهزة العالج الكهربائي -جهاز الموجات فوق الصوتية.
– جهازالموجات تحت الحمراء والفوق البنفسجية.
 جهاز الليزر العالجي.جهاز الميكرو ويف. -جهاز تحفيز األعصاب والعضالت وغيرها من األجهزة التي تعمل بالكهرباء.
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الحد من الخطر:

• تركيب جهاز إنذار حريق بكل غرفة من غرف القسم.

• تركيب جهاز إطفاء حريق يعمل أوتوماتيكيًا بكل غرفة.
• إيقاف الجهاز للحاالت الحرجة.

• وضــع المريــض فــي مــكان آمــن للعــاج ،والتأكــد مــن األدوات الوقائيــة الالزمــة،
وإعطــاء التعليمــات للمريــض بعــدم لمــس الجهــاز أو العبــث بــه.
• التأكــد أن األســاك الموصلــة بيــن المريــض والجهــاز ال تعيــق مجــال الحركــة
لتفــادي الســقوط وفصلهــا وإعادتهــا لمكانهــا المناســب.
• تغطيــة بقيــة الجســم أو المــكان للعــاج بغطــاء قماشــي بحســب نــوع الجهــاز
المســتخدم لتفــادي تعــرض المريــض للحــرق.
•فحص جسم المريض قبل استخدام العالج الكهربائي.
• يجب البقاء مع المريض أثناء فتره العالج الكهربائي.
•يجــب فصــل جميــع أجهــزة العــاج الكهربائــي عنــد عــدم اســتخدامها أو إيقافهــا
بعــد االنتهــاء مــن جلســة العــاج.
•ارتداء معدات الوقاية الشخصية.
• تنظيف األدوات المستخدمة قبل وبعد االستخدام.

81

afety Manual –King Khalid Universit

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد
Safety Manual –King Khalid University

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

• تفقد حالة المريض الصحية قبل استخدام العالج الكهربائي.
•عدم اســتخدام العالج الكهربائي في حالة وجود االلتهابات ،أو جروح مكشــوفة
لدى المريض.
• تحمــل المســؤولية الشــخصية بالتبليــغ عــن العطــل وصيانــة األجهــزة وجميــع
أدوات االســتخدام.
•اســتخدم صنــدوق النفايــات للتخلــص مــن النفايــات والقطن  /الورق  /األنســجة
بعد االســتخدام.
•عدم األكل والشرب في المعمل.
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• تنظيف وترتيب منطقة العالج.
التعامل مع الخطر:
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·فــي حــاالت التمــاس الكهربائــي يتــم التعامــل معــه ّ
كأي جهــاز كهربائــي
أخــر ،فــي حالــة الحــرق ال ســمح هللا وذلــك باإلفــراط فــى اســتخدام الجهــاز،
أو قابليــة جســم المريــض للجهــاز والعــاج .أوجــد مــواد خاصــة توضــع فــى
مــكان الحــرق.
·التواصل مع السالمة والصحة المهنية وقسم الطوارئ بالمستشفى.
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مقدمة المخاطر الهندسية:
المخاطر الهندسية واسعة المجال وتتراوح من الآلالت الثقيلة
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والمبانــى إلــى األجهــزة الكهربائيــة واألدوات الصغيــرة المســتخدمة
لألغــراض الهندســية ،والحمايــة من األخطــار المتنوعة.

المصادر الهندسية كثيرة جدا .وهي تتراوح من خوذة السالمة
لحماية الرأس ونظارات الســامة ،و الخوذة الخاصة لحماية العينين
والمعاطــف المعمليــة الخاصــة والكمامــات المتخصصــة جــدًا فــى
حالــة الغبــار الناعــم أو المــواد األخــرى ،إلــى أحذيــة الســامة التــى تخــص
األعمــال ذات الخطــورة العاليــة.

الجلــوس علــى الكمبيوتــر واالجهــزة المكتبيــة والمخاطــر المتعلقــة
بذلــك لقــد تــم شــرحها فــى هــذا الفصــل.
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المخاطر الميكانيكية:
الــآال ت والعــدة اليدويــة (المطرقــة والمفــك والمبــرد ومفاتيــح الربــط
المقطــع والشــوكة والكماشــة):
الخطر:
•قطع جسم اإلنسان.
•االختراق وثقب جسم اإلنسان.
•جرح جلد اإلنسان.
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الحد من الخطر:

•المطرقــة :اســتخدام المطرقــة المناســبة للعمــل مــن حيــث الحجــم
والــوزن مــن نــوع النصــاب المناســب لهــا.
• المفــك :اســتخدام مفــكات بمقابــض صلبــة ومتينــة ،وأن تكــون معزولــة
عنــد اســتخدامها فــي التوصيــات الكهربائيــة ،وأن تكــون ذات قيــاس
مناســب لمــكان العمــل وشــكل مناســب للبرغــي .وأن تكــون األيــدي
نظيفــة مــن الزيــوت والشــحوم.
•المبرد :استخدام نوع المبرد المناسب ذي يد ملساء متينة.
•مفاتيح الربط :استخدام مفاتيح مناسبة خالية من العيوب.
•يجــب أن يكــون الشــد باتجــاه المســتخدم ،وأن تكــون الفتحة باتجاه الشــد،
وعــدم زيــادة طــول الــذراع باســتخدام بــوري إضافــي بــل اســتبدال المفتــاح
بآخــر أطول.
•أدوات النزع والتثبيت( :بانسة لقط – نزاعة مسامير – بانسة).
•المقطع (األزميل :)chisel-
•يجــب عــدم اســتخدام أزاميــل تالفــة أو ذات نوعيــة رديئــة ممــا يــؤدي لتطايــر
شــظايا قــد تــؤدي لإلصابــة ،أو حــدوث شــرر قــد يســبب الحريــق -صيانــة
الشــفرة بشــكل مســتمر واالنتبــاه أثنــاء التعامــل معهــا لمنــع الجــروح.
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•الشوكة (السنبك):
•الــرأس الدقيــق قــد يــؤدي إلــى إصابــة المســتخدم أثنــاء العمــل أو نتيجــة
لســقوطه عنــد وضعــه فــي مــكان غيــر مناســب أو عنــد اإلهمــال فــي
مناولتــه بيــن العمــال.
الحد من من مخاطر الآلالت:
•الصيانة الدائمة والمستمرة لآلالت وبقائها في وضع جاهز دومً ا.
•مراعاة تعليمات وإرشادات التشغيل الخاصة بكل آلة.
• تأهيل العمال بشكل جيد فنيًا وعلى الطريقة الصحيحة للتشغيل.
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•عدم تعطيل وسائل التحكم واألمان الموجودة على اآللة.
•ارتداء أدوات الوقاية المناسبة.

• عــدم تبديــل المشــغوالت إ ّلا بعــد توقــف اآللــة عــن الــدوران وفصــل
الحركــة.
•التنسيق بين العمال لآلالت التي تعمل بالتتابع.

•التستعمل عدة غير مالئمة للعمل.
•ابعــاد المعــدات التالفــة ومنــع اســتخدامها وذلــك بتعريفهــا ووضعهــا
فــى مــكان محــدد.
•يجــب فحــص والتأكــد مــن العــدة اليدويــة قبــل اســتخدامها وعــدم
اســتخدام ادوات القطــع والشــفرات الضعيفــة .وادوات الطــرق ذات
الــرؤوس الهشــة.
•يجــب أن تكــون كافــة عناصــر إنشــاء الورشــة مــن مــواد غيــر قابلــة
لال شــتعا ل .
•يجــب أن تُ َصــب األرضيــة بالخرســانة لمنــع تشــربها بالمــواد البتروليــة
والزيــوت.
•يجب أن تكون كافة التوصيالت الكهربائية مـأمونة.
•تُــزوّ د الورشــة بقاطــع تيــار لفصــل التيــار الكهربائــي بعـــد انتهــاء العمــل
اليومــي أو عنــد الطــوارئ.
•تُزوّ د الورشة بـمورد مائي وحوض غسيل ونظام مناسب للصـرف.
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•يحظــر عمــل ّ
أي توصيــات كهربائيــة إضافيــة أال بمعرفــة الفنــي الـــمختص
مهمــا كانــت األســباب.
•يخصــص مــكان مناســب بــكل ورشــة يجهــز بدواليــب معدنـــية لحفــظ
مالبــس المســتخدمين.
التعامل مع حدوث الخطر:
•استخدام اإلسعافات األولية فى حالة اإلصابة البسيطة.
•اإلصابات البالغة يجب االتصال باإلسعاف.
ورش الديزل:
الخطر الذي يسبب الضرر على صحة اإلنسان:
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•استنشاق الديزل يسبب االختناق.
•التعرض لفترة طويلة قد يسبب السرطان.

الحد من الخطر:

•تُنشأ كافة عناصر الورشة من مواد غير قابلة لالشتعال.
•تُنشأ األرضية من بالطة خرسانية.

•يجب أال تقل مســاحات فتحات التهوية الطبيعية عن (ســدس) مســاحة
الورشة ،وتوفير التهوية الصناعية إذا لزم األمــــر.

•تُزوّ د الورشة بمورد مائي وحوض غسيل ووسائل صرف.
•يُراعــى مطابقــة كافــة التركيبــات والتوصيــات الكهربائيــة لألصــول الفنيــة
الســليمة والمأمونــة.
•يُراعــى تــرك فــارغ ال يقــل عــن متــر مــن كل جانــب بالنســبة للســيارات أو
الجــرارات أو المعــدات التــى يتــم إصالحهــا أو صيانتهــا بالورشــة.
•تُــزوّ د الورشــة بقاطــع للتيــار الكهربائــى لفصــل التيــار الكهربــى بعــد انتهــاء
العمــل اليومــي ،أو عنــد الطــوارئ.
•القيــام بأعمــال النظافــة الوقائيــة وعــدم تــرك إســطبات ملوثــة باألرضيــة،
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وحفظهــا داخــل براميــل ويتــم التخلــص منهــا يوم ًيــا.
•يُحظــر تخزيــن ّ
أي مــواد بتروليــة بالورشــة -يحظــر اســتخدام المــواد
البتروليــة كالبنزيــن أو الكيروســين فــى غســيل األيــدي بــل تســتعمل
المــواد المنظفــة الصحيــة المأمونــة.
•الحفــاظ علــى كافــة التركيبــات والتوصيــات الكهربائيــة فــى حالــة ســليمة
ومأمونــة.
التعامل مع حدوث الخطر:
•استخدام اإلسعافات األولية فى حالة اإلصابة البسيطة.
•اإلصابات البالغة يجب االتصال باإلسعاف.
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مخاطر استخدام الرافعات الشوكية:

الخطر الذي يسبب الضرر على صحة اإلنسان:
•استنشاق الديزل يسبب االختناق.
•التعرض لفترة طويلة قد يسبب السرطان.
الحد من الخطر:

غيــر مصــرح بقيــادة واســتعمال الرافعــات الشــوكية إال بواســطة
المســتخدمين الذيــن تلقــوا تدريبــا علــى ذلــك ومعتمديــن مــن قبــل المديــر
المســؤول .قبــل اســتعمال وقيــادة الرافعــات الشــوكية يتــم إجــراء
الفحوصــات األتيــة:
•التأكــد مــن أن خــزان الوقــود مملــوء وعــدم وجــود تســرب للســوالر مــن
المعــدة (إذا كانــت تــدار بالســوالر).
•فحص مستوي سائل التبريد بالمعدة.
•فحص مستوي زيت المحرك.
•فحص عدادات المعدة ومفاتيح التشغيل.
•فحص أجهزة التنبيه بالمعدة والتأكد من صالحيتها.
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•فحص عجالت المعدة والتأكد من صالحيتها.
•فحــص الفرامــل والتأكــد مــن صالحيتهــا (فرامــل القــدم وفرامــل اليــد)،
رفــع وخفــض شــوكتي المعــدة للتأكــد مــن أنهمــا تعمــان بصــورة جيــدة
(نهايــة المشــوار).
•التأكد من صالحية مرآة الرؤية الخلفية.
•فحص اإلضاءة الخاصة بالمعدة والتأكد من صالحيتها.
•التأكد من صالحية طفاية الحريق.
•حزام األمان موجود وبحالة جيدة.

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد
التعامل مع حدوث الخطر:

•استخدام اإلسعافات األولية فى حالة اإلصابة البسيطة.
•عند اإلصابات البالغة يجب االتصال باإلسعاف.

قواعد وتعليمات السالمة المهنية قبل وأثناء وبعد التشغيل:
قبل التشغيل:

•ارتــداء المالبــس المناســبة بحيــث ال تكــون أطرافهــا ســائبة ونــزع كل
قطعــة متدليــة.
•ارتــداء أدوات الوقايــة الشــخصية المناســبة (نظــارات وواقيــات ســمع –
قفــازات).
•التأكد من سالمة عمل اآللة وأجهزة األمان فيها.
•التأكد من وضع اإلضاءة وخاصة الذاتية لآللة.
•وضــع العــدة الالزمــة للعمــل فــي المــكان المخصــص لهــا بحيــث يســهل
تناولهــا بعي ـدًا عــن األجــزاء المتحركــة لآللــة.
•أدر اآللة وتأكد من سالمتها قبل التحميل.
•معايرة ساعات اآللة (كهرباء – حرارة – زيت).

أثناء التشغيل:
•التأكــد مــن أن أجهــزة القيــاس تعمــل بشــكل جيــد ( ...كهربــاء – زيــت –
حــرارة – ضغــط) .
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•ثبت القطع والمشغوالت بشكل جيد.
•ال تحــاول إيقــاف ّ
أي جــزء متحــرك مــن اآللــة ،أو تنــاول المشــغوالت أثنــاء
عمــل اآللــة.
•الوقــوف علــى بعــد مناســب مــن اآللــة ،وعــدم التحــدث مــع اآلخريــن ،وعــدم
تــرك اآللــة دون مراقبــة.
•أوقــف اآللــة فــورًا عنــد ســماع صــوت غريــب ،أو حــدوث عطل مفاجــئ وأبلغ
المشرف.
•عنــد إجــراء عمليــات القيــاس والضبــط أو الصيانــة الجزئيــة أثنــاء دوران
اآللــة.
• عدم رفع أو تعطيل تجهيزات األمان.
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عند االنتهاء من العمل:

•افصــل التغذيــة عــن اآللــة ،وال تغــادر اآللــة قبــل توقفهــا عــن العمــل
نهائيًــا.
• انــزع المشــغوالت واألدوات عــن اآللــة ونقلهــا للمــكان المخصــص بعيــدا
عــن اآللــة والطرقــا ت.
•تنظيف اآللة وما حولها من مخلفات العملية اإلنتاجية.
•وضع إشارة تحذير للوردية التالية في حال وجود عطل.
مخاطر المواد المضغوطة:

قــد تــؤدي أنابيــب المــواد المضغوطــة مثــل أنابيــب الغــاز أو ضواغــط الهــواء إلــى
خطــر كبيــر مــن جــراء انفجارهــا لــذا يتــم التعامــل مــع أنابيــب المــواد المضغوطــة
علــى النحــو التالــي:
•حفظهــا فــي أماكــن بعيــدة عــن وجــود العمــال ،وفــي حــال
اســتخدامها فــي العمــل مــد أنابيــب توصيــل تتحمــل هــذا الضغــط.
•حفظها بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل الشمس واألفران.
•إجراء كشف دوري لها للتأكد من عدم تصدعها.
•وضعها في غرفة مستقلة خارج المنشأة.
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•تمديد أنابيب تتحمل الضغط لموقع العمل.
•إجراء صيانة دورية لساعات الضغط.
اشتراطات السالمة واألمان بالورش الميكانيكية:
أوال عند تصميم الورشة ً:
•يجــب أن تكــون كافــة عناصــر إنشــاء الورشــة مــن مــواد غيــر قابلــة
لألشــتعال.
•يجــب أن تُ َصــب األرضيــة بالخرســانة لمنــع تشــربها بالمــواد
البتروليــة والزيــوت.
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•يجب أن تكون كافة التوصيالت الكهربائية مـأمونة.
•تُــزوّ د الورشــة بقاطــع تيــار لفصــل التيــار الكهربائــي بعـــد انتهــاء
العمــل اليومــي أو عنــد الطــوارئ.

•تُــزوّ د الورشــة بـــمورد مائــي وحــوض غســيل ونظــام مناســب
للصـــرف.

أثناء العمل بالورشة:

•يحظــر عمــل ّ
أي توصيــات كهربائيــة إضافيــة أال بمعرفــة الفنــي
الـــمختص مهمــا كانــت األســباب.

•يخصــص مــكان مناســب بــكل ورشــة يجهــز بدواليــب معدنـــية
لحفــظ مالبــس المســتخدمين.

•يخصــص مــكان مناســب لحفــظ العــدد اليدويــة مــع االلتــزام
بالنظـــام فــي حفظهــا وإعادتهــا بعــد االســتخدام.

•يجــب توفيــر مســاحات خاليــة حــول المعــدات الجــاري إصالحهــا ،أو
صيانتهــا ال تقــل عــن متــر مــن كل جانــب.
•يحظر حفظ مواد بترولية داخل الورشة.
•يحظــر اســتخدام المــواد البتروليــة أو الكيروســين أوالتنــر ....الــخ
فــي غســل األيــدى.
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•يــزود العمــال بمهمــات الوقايــة المناســبة لــكل عمــل داخــل
الورشــة.
•تختبــر آالت الرفــع آلتــي تســتخدم بالورشــة بصفــة دوريــة منتظمــة
بمعرفــة مســئولين مختصيــن.
•تــزود اآلالت بالتجهيــزات الوقائيــة المناســبة لــكل منهــا لمنــع
األخطــار الناجمــة عــن اســتخدامها.
•يحظر التدخين داخل الورشة وتعلق الفتة بذلك.
•يُعنــى بنظافــة األرضيــات وخلوهــا تمامً ــا مــن المخلفــات والعوائــق،
وعــدم تــرك األســطبة علــى االرض.
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•يتــم توفيــر أجهــزة اإلطفــاء بالســعات واألنــواع واألعــداد المناســبة
لحجــم كل ورشــة.

التمديدات والتجهيزات الكهربائية:

الخطر الذي يسبب الضرر على اإلنسان:

·صدمــات كهربائيــة :قــد تــؤدي للوفــاة وتختلــف شــدة الصدمــة التــي
يتعــرض لهــا اإلنســان.
·حــروق :تختلــف شــدتها مــن حــروق بســيطة تنشــأ عــن تيــارات ضعيفــة،
إلــى حــروق شــديدة تنشــأ عــن تيــارات ذات ضغــط عــال والتــي تــؤدي إلــى
ٍ
تدميــر معظــم طبقــات الجلــد.
·انبهــار العيــن :ينتــج عــن الصدمــة الكهربائيــة فتحــدث عتامــة فــي العدســة
كنتيجــة لدخــول أو ســريان التيــار المباشــر – وينتــج عــن تعــرض العيــن
للوميــض الكهربائــي التهابــات -كمــا يحــدث لعامــل اللحــام بالكهربــاء -
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كيفية الحد والوقاية منه:
·اســتخدام األجهــزة والتوصيــات ذات الجــودة العاليــة
و ا لمضمو نــة .
·عــدم اســتخدام األجهــزة ذات األحمــال العاليــة وتوصيلهــا إ ّلا
بعــد التواصــل مــع الفنييــن المختصيــن.
·الكشــف واالختبــار الــدوري علــى التمديــدات واألجهــزة
ا لكهر با ئيــة .
·صيانة األجهزة الكهربائية بشكل دوري.
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·اســتخدام جميــع احتياطــات الســامة عنــد التعامــل مــع
األجهــزة الكهربائيــة والتمديــدات.
·مراجعــة األحمــال الكهربائيــة والتأكــد مــن مالءمتهــا للقواطــع
واألســاك.
·التاكــد مــن ســامة التمديــدات ذات الجهــد العالــي ،والحــرص أن
تكــون بعيــدة عــن الــزوار والضيــوف ودورات الميــاه.
·يجــب عنــد تركيــب األســاك الكهربائية ألغــراض اإلنارة أن تكون
فــي مواســير معزولــة مــن الداخــل ،وال يجــوز تركهــا مكشــوفة
حتــى ال تتســرب إليهــا الرطوبــة أ ،وتؤثــر فيهــا الحــرارة وتــؤدي
إلــى قصــر كهربائــي.
·يجــب أن تكــون األســاك والكابــات المســتخدمة فــي
التوصيــات الكهربائيــة مناســبة للتيــار المــار بهــا ،وتوصيــل
الهيــاكل المعدنيــة لألجهــزة الكهربائيــة بــاألرض.
·يجــب عــدم تحميــل أي مقبس كهربائي زيادة عن حده ،وتوصيل
األجهــزة والمعــدات بمجمــع أرضــي إســتاتيكى مناســب لتفريــغ
آي شــحنات فــور تولدها.
·يجــب منــع ّ
أي احتمــال للمــس المفاجــئ للموصــات الحاملــة
للتيــار.
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·يجــب وضــع األجهــزة الكهربائيــة فــي أقــل مســاحة ممكنــة أو
فــي حجــرة خاصــة بهــا.
· يجــب وضــع تعليمــات تحذيريــة بجانــب األجهــزة والموصــات
الحاملــة للتيــار الكهربائــي تبيــن مقــدار الفولــت المــار بهــذه
األجهــزة – خاصــة فــي األجهــزة التــي تحمــل تيــارًا ذا ضغــط عــال
ٍ
ويجــب أن تكــون هــذه التعليمــات واضحــة.· يجــب إجــراء صيانــة دوريــة لألجهــزة الكهربائيــة ،وعنــد اكتشــاف
ّ
أي عطــب أو آيــة مخاطــر يجــري إصــاح العطــب وإزالــة أســباب
المخاطرفورًا.
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· يجــب أن يراعــى فــى وضــع صناديــق اإلكبــاس ولوحــات التوزيــع
والمفاتيــح الكهربائيــة أن تكــون خــارج الغــرف التــي تحتــوي
علــى أتربــة ،أو مــواد أو غــازات قابلــة لالشــتعال.و فــي الحــاالت
االضطراريــة يجــب اســتخدام الفاصــل الكهربائــي األتوماتيكــي
(ســركت بريكــر) وذلــك لفصــل الكهربــاء فــي حالة حــدوث تماس
كهربائــي.
· يجــب قطــع التيــار الكهربائــي عــن جميــع المنشــآت فــي حالــة
إخالئهــا كالــورش والمخــازن بعــد انتهــاء الــدوام.
· يمنــع منعــا باتًــا ربــط أو تثبيت الدوايــات أو المفاتيح الكهربائية
فــي الحوائــط واألســقف أو ّ
أي مــادة موصلة للتيار مباشــرة ،ألن
هنــاك احتمــال قــوي أن تكــون األســاك الموجــودة خلــف هــذه
الدوايــات أو المفايتــح غيــر معزولــة جيــدًا فتتعــرض للرطوبــة
وينجــم عنهــا مــاس كهربائــي وبالتالــي يتســبب فــي حــدوث
الحريــق.

كيفية التعامل مع حدوث الخطر:
·عنــد لحــظ ّ
أي ســخونة فــي المفاتيــح أو التوصيــات الكهربائيــة
يجــب إبــاغ الكهربائــي المختــص لعمــل الــازم ،كمــا يجــب عــدم
القيــام بـ ّ
ـأي أعمــال توصيــات كهربائيــة ،أو إصالحــات إ ّلا بمعرفــة
المختصيــن فــي مجــال الكهربــاء.
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·إخالء المكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
·االلتزام بإجراءات السالمة.

مخاطراستخدام جهاز الكمبيوتر:
الضرر على اإلنسان:
الذيــن يســتخدمون جهــاز الكمبيوتــر ولمــدة طويلــة يشــكون مــن
أآلم فــي الرقبــة وأســفل الظهــر والرّســغين ،وإجهــاد شــديد للعينيــن،
ممــا قــد يــؤدي فــي المســتقبل إلــى اإلصابــة بأمــراض خطيــرة مثــل
إصابــة العيــن بمــرض (الكتاراكــت).
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كيفية الحد والوقاية منه:

·ارتداء القناع الواقي المناسب لنوع الغاز.

·ي ّ
ُفضل وضع جهاز الكمبيوتر في زاوية القاعة أو الغرفة.

·ي ّ
ُفضل استخدام شاشات الكريستال السائل)LCD( .
·يجــب أن تكــون الشاشــة قابلــة للتحريــك والتعديــل حســب راحــة
ا لمســتخد م .
· يجــب أن تبعــد الشاشــة عــن عيــن المســتخدم مســافة 50ســم علــى
األقــل.
· يجــب أن تكــون لوحــة المفاتيــح حــرة الحركــة بحيث يســتطيع المســتعمل
التحكــم بهــا دون جهــد إضافي.
·يجب أن تكون األحرف والرموز واضحة على لوحة المفاتيح والشاشة.
·يجــب أن يكــون مقعــد العمــل حــر الحركــة وقابــل لتعديــل ارتفاعــه بحيــث
يمكــن للشــخص أن يختــار الوضعيــة الصحيــة المناســبة والمريحــة لــه.
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· يجــب أن يكــون ارتفــاع ومســاحة طاولــة العمــل مناســب ًا للشــخص
ولطبيعــة العمــل ،ولذلــك ينصــح باســتخدام طاولــة ذات ارتفــاع متغيــر
لكــي تتناســب مــع أكثــر مــن شــخص.
·يجب أن يكون للمقعد ظهر وأن يكون له مساند جانبية.
· يجب أن يكون ارتفاع مقعد الكرسي تقريب ًا بمستوى ركبة القدم.
·يجب أن تكون مسافة الرؤية  30ـ  60سم.
كيفية التعامل معه:
تقليل وقت العمل على الكمبيوتر قدر المستطاع.
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تغيير وضعية الجلوس كل  15دقيقة.

أخــذ اســتراحة مدتهــا  20 - 15دقيقــة بعــد كل ســاعتي عمــل علــى الكمبيوتر
علــى األقــل وبغــض النظــر عــن نوعيــة العمــل الــذي يقــوم به
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.1األكواع :أعلى المكتب من 110-90درجة.
ً
بدال من االنحناء.
 .2الكتفين :االسترخاء

 .3المعصمين :تتماشى مع الساعدين.

 .4الوركين والركبتين والكاحلين :عند  90درجة أثناء الجلوس.
 .5القــدم :مســطحة علــى األرض أو مســند القدميــن للوقــوف لفتــرة طويلــة،
ممكــن وضــع ســجادة.

 .6الرأس :يستقيم مع األذنين محاذية الكتفين.

 .7العينيــن :يجــب النظــر إلــى الثلــث العلــوي مــن الشاشــةو مــع اســتخدام
جهــاز رفــع الكمبيوتــر المحمــول.
 .8طول المقعد :يجب أن يكون طوي ًلا بما يكفي لتوفير الدعم أسفله.

 .9مســند الظهــر :بزاويــة  110-90درجــة مــع دعــم قطنــي مناســب يتماشــى مــع
أســفل الظهر.
.10لوحــة المفاتيــح والمــاوس :محــاذاة المفتاحيــن  Gو  Hمــع أنفــك .أمســك
المــاوس بشــكل فضفــاض.
 .11جهازالحاســب المحمــول :تســتخدم مــع جهــاز رفــع ولوحــة مفاتيــح خارجيــة
ومــاوس خارجي.
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األجهزة المكتبية:
الضرر على اإلنسان:
·إصابــة المســتخدمين فــي المكاتــب بالصــداع واإلرهــاق واألرق وبعــض
المشــكالت الصحيــة األخــرى عنــد تعاملهــم لفتــرات طويلــة مع هــذه األجهزة
أو وجودهــم لمــدة زمنيــة طويلــة فــي داخــل مكاتبهــم.
·اإلصابــة بالكثيــر مــن األمــراض الخطيــرة ،مــن أهمهــا االلتهابــات المتكــررة،
والربــو ،والحساســية ،والكحــة المزمنــة ،وتــورم العينيــن.
·حساسية وتقرحات في اليدين.
كيفية الحد والوقاية منه:
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·اســتخدام الطابعــات فــي األماكــن جيــدة التهويــة وعــدم وضــع الطابعــات
فــي غــرف صغيــرة مغلقــة ،واالبتعــاد عــن الطابعــات قــدر اإلمــكان عنــد
طباعــة أعــداد كبيــرة مــن الــورق ،ومحاولــة الحصــول علــى طابعــات قليلــة
االنبعاثــات وهــذا يعــد أمـرًا صع ًبــا ،لكن يمكن التحقق مــن جودة الطابعة
مــن خــال التواصــل المباشــر مــع الشــركة المصنعــة أو وكيلهــا.

·ارتــداء المالبــس الواقيــة والمناســبة لطبيعــة عملهــم ،باإلضافــة
لألحذيــة الواقيــة والقفــازات والنظــارات ،وكذلــك عليهــم اســتخدام
واقيــات الضجيــج ،فهــم معرضــون للمــواد الكيميائيــة فــي معظــم أوقات
عملهــم.
·عــدم تنــاول الغــذاء أثنــاء العمــل فقــد يتعــرض هــذا الغــذاء للتلــوث الــذي
مــن شــأنه أن يضــر بهــم إذا هــم تناولــوه.
كيفية الحد والوقاية منه:

القيام بالفحوصات الضرورية الدورية للحفاظ على صحة العمال.
المخاطر الكهربائية:
•التمديدات والتجهيزات الكهربائية.
•الكهرباء الساكنة.
إن موقــع العمــل وموضــع وترتيــب اآلالت فيــه يلعــب دورًا كبيـرًا فــي تخفيــف
حــوادث العمــل ،لــذا يجــب مراعــاة مــا يلــي:
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ً
منعا للتصدع واالنهيار.
•أن يكون موقع العمل مبنيًا على أرض متينة
•أن تكون شروط اإلنارة والتهوية جيدة لتأثيرها الجيد على أداء العمل.
•أن يكــون قري ًبــا مــن مصــادر الطاقــة (بتــرول -كهربــاء -مــاء) وقري ًبــا مــن
المــواد األوليــة.
•ترتيب اآلالت داخل الصاالت بحيث يُراعى التسلسل المنطقي لإلنتاج.
•تــرك فراغــات بيــن اآلالت حســب نــوع العمــل لتســهيل حركــة العمــال
والمــواد الخــام والمنتــج.
•نظافة وسالمة الممارت والمخارج.
•تســوير مناطــق الخطــر (الســالم واألدارج
المتحركــة المكشــوفة .

-الحفــر  )... -واألجــزاء
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مخاطر الكهرباء:

تعــد الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة المهمــة والقــوى المحركــة وتســتخدم
فــي معظــم أوجــه الحيــاة .وبالرغــم مــن الفوائــد الكثيــرة للكهربــاء إ ّلا ّ
أن لهــا
بعــض المخاطــر علــى اإلنســان والمــواد إذا لــم يتــم اســتخدامها حســب األصــول
الفنيــة الســليمة حســب تعليمــات الســامة الخاصــة بهــا ،حيــث ّ
إن ّ
أي تهــاون
فــي اتخــاذ احتياطــات اآلمــان والســامة الخاصــة بالكهربــاء قــد يــؤدى إلــى حــوادث
جســيمة لألفــارد وللمنشــآت .وقبــل أن نشــير إلــى المخاطــر الكهربائيــة يجــب أن
نعلــم ّ
أن هنــاك نوعــان مــن الكهربــاء همــا:
 -الكهرباء التيارية (الديناميكية):

وهــي التــي تنتــج عــن المولــدات الكهربائيــة والبطاريــات بأنواعهــا المختلفــة
في صورة تيار كهربائي متغير (متردد -أو تيار مســتمر) ،ويســري التيار الكهربائي
في مســالك محددة كاألســاك والكابالت.
 الكهرباء اإلستاتيكية:هــي التــي تنشــأ عــن احتــكاك جســمين غيــر موصليــن للكهربــاء ،أو جســم
موصــل وآخــر غيــر موصــل علــى شــكل شــحنات مختلفة تتجمع على أســطح هذه
األجســام ،ومــن أمثلــة المعــدات والتجهيــزات التــي يتولــد فيهــا هــذا النــوع مــن
الكهربــاء :الســيور الناقلــة للحركــة ،والســيور المتحركــة ،والخالطــات الكهربائيــة
فــي مجــاالت صناعــة البويــات ،وأحبــار الطباعــة ،وحركــة بعــض الســوائل داخــل
المواســير وأثنــاء الشــحن والتفريــغ للمــواد البتروليــة واحتــكاك بعــض
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أنواع المالبس المصنوعة من الخيوط الصناعية بجسم اإلنسان.
أقسام المخاطر الكهربائية:
تنقسم المخاطر الكهربائية حسب تأثيرها إلى األقسام اآلتية:
1مخاطر تؤثر على اإلنسان:نتيجــة مالمســته ألجــزاء حاملــة للتيــار الكهربائــي أثنــاء وقوفــه فوق األرض،
أو مالمســته لبعــض أجــزاء مــن مبنــى ،وحينئــذ يكمــل الدائــرة الكهربائيــة
ويســرى فيــه التيــار الكهربائــي وينتــج عــن ذلــك مــا يلــي:
1-مخاطر الصدمات كهربائية:

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

قــد تــؤدي للوفــاة وتختلــف شــدة الصدمــة التــي يتعــرض لهــا اإلنســان لعــدة
عوامــل منهــا:
•شــدة ونــوع التيــار المــار بالجســم (مــن التيــار المتغيــر ،والتيــار
المســتمر أقــل تأثيــرًا).
•مــدة ســريان التيارالكهربائــي فــي الجســم ،فكلمــا ازدات مـــدة
ســريان التيــار فــي الجســم ازداد تأثيــره الضــار.

•العضــو الــذي يســرى فيــه التيارالكهربائــي فالجهــاز العصبــي
والقلــب أكثــر األعضــاء تأثــرًا.

•حالــة الجلــد فالجلــد الجــاف أكثــر مقاومــة لإلصابــة بالكهربــاء مــن
الجلــد ال َرطــب.

•مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء.

3مخاطر الحروق:تختلــف شــدتها مــن حــروق بســيطة تنشــأ عــن تيــارات ضعيفــة إلــى حــروق
شــديدة تنشــأ عــن تيــارات ذات ضغــط عــال والتــي تــؤدي إلــى تدميــر لمعظــم
ٍ
طبقــات الجلــد.
4خطر انبهار العين:ينتــج عــن الصدمــة الكهربائيــة فتحــدث عتامــة فــي العدســة كنتيجــة
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لدخــول أو ســريان .وينتــج عــن تعــرض العيــن للوميــض الكهربائــي التهابــات
كمــا يحــدث لعامــل اللحــام –التيــار المباشــر بالكهربــاء.مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد:
وفــي هــذه الحالــة قــد تحــدث انفجــارات وحريــق أو تلــف بالمعــدات بســبب
ســوء اســتخدام الكهربــاء ،ولقــد دلــت اإلحصائيــات علــى أن أســباب الحــوادث
الناجمــة عــن اســتعمال الكهربــاء تنحصــر فيمــا يلــي:
•التحميل الزائد ،قصور الدائرة.
•استعمال معدات أو مهمات كهربائية تالفة.
•سوء االستعمال للمعدات والمهمات الكهربائية.
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•لمس أجزاء مكهربة.

•عدم توصيل األجهزة والمعدات باألرضي.
طرق الوقاية من المخاطر الكهربائية:

•يجــب عنــد تركيــب األســاك الكهربائيــة ألغــراض اإلنــارة ،أن تكــون
فــي مواســير معزولــة مــن الداخـــــل ،وال يجــوز تركهــا مكشــوفة حتــى
ال تتســرب إليهــا الرطوبــة ،أو تؤثــر فيهــا الحــرارة وتــؤدى إلــى قصــر
كهربائــي.
•يجــب أال يعقــد الســلك المدلــى لتقصيــره ،أو يــدق عليــه مســامير
لتقريبــه مــن الحوائــط وألغــارض التقصيــر يقطــع الســلك حســب
المقــاس المطلــوب.
•يجــب أن تكــون األســاك والكابــات المســتخدمة فــي التوصيــات
الكهربائيــة مناســبة للتيــار المــار بهــا وتوصيــل الهيــاكل المعدنيــة
لألجهــزة الكهربائيــة بــاألرض.
•يجــب عــدم تحميــل أي مقبــس كهربائــي زيــادة عــن حــده ،وعندمــا
نلحــظ أي ســخونة فــي المفاتيــح أو التوصيــات الكهربائيــة يجــب
إبــاغ الكهربائــي المختــص لعمــل الــازم ،ويجــب عــدم القيــام بـ ّ
ـأي
أعمــال توصيــات كهربائيــة أو إصالحــات إ ّلا بمعرفــة المختصيــن
فــي مجــال الكهربــاء.
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•توصيــل األجهــزة والمعــدات بمجمــع أرضــي إســتاتيكي مناســب
لتفريــغ آي شــحنات فــور تولدهــا.
•يجــب أن تكــون األســاك والكابــات المســتخدمة فــي التوصيــات
الكهربائيــة مناســبة للتيــار المــار بهــا وتوصيــل الهيــاكل المعدنيــة
لألجهــزة الكهربائيــة بــاألرض.
•عنــد تركيــب أي أجهــزة كهربائيــة كالمحــوالت أو الموتــوارت أو
المفاتيــح الكهربائيــة أو التابلوهــات الكهربائيــة فــي ّ
أي مــكان يجــب
أن تكــون هــذه األجهــزة فــي حالــة آمنــة.
•يجب منع ّ
أي احتمال للمس المفاجئ للموصالت الحاملة للتيار.
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•يجــب وضــع األجهــزة الكهربائيــة فــي أقــل مســاحة ممكنــة أو
فــي حجــرة خاصــة بهــا ،وإذا وضعــت فــي العــراء فيجــب تســويرها
بالحواجــز الواقيــة لمنــع االقتــراب منهــا.
•يجــب وضــع تعليمات تحذيرية بجانب األجهزة والتوصالت الحاملة
للتيــار الكهربائــي تبيــن مقــدار الفولــت المــار بهــذه األجهــزة خاصــة
فــي األجهــزة التــي تحمــل تيــارًا ذا ضـــغط عــال ،ويجــب أن تكــون هذه
التعليمــات واضحــة بحيث يســهل قراءتها ٍبســهولة
•ويجــب علــى القائميــن (عمــال فنييــن) علــى أعمــال الصيانــة
لألجهــزة الكهربائيــة عــدم إجــراء أيّــة إصالحــات أو تركيبــات فــي
األجهــزة الكهربائيــة أال بعــد التأكــد مــن عــدم مرورتيــار .ويجــب
اســتخدام مهمــات الوقايــة الشــخصية المناســبة للتيــار الكهربائــي
وتوصيلهــا بــاألرض.

•يجــب إجــراء صيانــة دوريــة لألجهــزة الكهربائيــة وعنــد اكتشــاف ّ
أي
عطــب أو آ ّيــة مخاطــر يجــرى إزالــة أســباب المخاطــر فــورًا وإصــاح
العطــب.
•يجــب عــدم تعريــض األســاك الكهربائيــة المغطــاة بالمطــاط أو
البالســتيك للشــمس أو الحــرارة حتــى ال يتلــف المطــاط إذا تعــرض
لهــا لمــدة طويلــة.
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•يجــب عــدم إلصــاق األوارق الملونــة أو األشــرطة علــى األســاك
فــي االحتفــاالت ،أو بغــرض الزينــة أو نتيجــة مالمســتها لمصبــاح
ســاخن حتــى ال تكــون ســببا فــى التقــاط النــار مــن آي شــرر يحــدث.
•يجــب أن يُراعــى فــى وضــع صناديــق األكبــاس (المصهــارت)
ولوحــات توزيــع المفاتيــح الكهربائيــة أن تكــون خــارج الغــرف التــي
تحتــوي علــى أبخــرة أو أتربــة أو مــواد أو غــازات قابلــة لالشــتعال.
•يجــب تخصيــص صنــدوق أكبــاس (مصهــارت) لــكل مجموعــة مــن
التوصيــات ،وســكين لقطــع التيــار فــي الحــاالت االضطارريــة،
ويجــب اســتخدام الفاصــل الكهربائــي األتوماتيكــي (ســركت بريكــر)
وذلــك لفصــل الكهربــاء فــي حالــة حــدوث تمــاس كهربائــي.
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•يجــب أن تكــون المفاتيــح المســتخدمة داخــل مخــازن المــواد
الكيميائيــة مــن النــوع المعــزول المميــت للشــرر المخصــص لهــذا
الغــرض.
•يجــب قطــع التيــار الكهربائــي عــن جميــع المنشــآت فــي حالــة
إخالئهــا كالــورش والمخــازن بعــد انتهــاء الــدوام ،ويجــب فصــل
التيارالكهربائــي عــن المنــزل فــي حــال المغــادرة لمــدة طويلــة
كالســفر مثــا.
•يمنــع منعــا باتًــا ربــط أو تثبيــت (الدوايــات) أو المفاتيــح الكهربائيــة
فــي الحوائــط واألســقف ،أو أن تكــون األســاك الموجــودة خلــف
هــذهّ ،
ألن هنــاك احتمــال قــوي دائمــا لوجــود مــادة موصلــة لتيــار
مباشــر ،وتكــون الدوايــات أو المفايتــح غيــر معزولــة جيـدًا ،فتتعرض
للرطـــــوبة وينجــم عنهــا مــاس كهربائــي وبالتالي تســبب في حدوث
حريــق.
حدوث حريق ناتج عن ماس كهربائي أو داخل جهاز:
الخطر:
يؤدى الى تلف الموقع مع احتمال إصابات بشرية.
الحد من الخطر:
·عمــل الصيانــة الدوريــة للكهربــاء واألجهــزة بالمختبــر لضمــان عــدم حدوث
مــاس كهربائي.
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·إبالغ مسؤولي السالمة عن ّ
أي عطل يحدث بالكهرباء أو األجهزة.
·التأكد من عمل أجهزة الكشف عن الحريق بالمختبر.
·توفيــر أنظمــة إطفــاء حريــق الكهربــاء بالمختبــر والتأكــد مــن عملهــا
بصــورة دوريــة.
·تدريب الموجودين بالمختبر على خطة إخالء الحريق بصفة دورية.
التعامل مع وقوع الخطر:
·إخالء المكان من جميع األشخاص الموجودين فيه بسرعة.
·استخدام وسيلة اإلطفاء المناسبة.
·فصل مصدر التيار الكهربائي بالمختبر بسرعة.
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·االلتزام بإجراءات السالمة.

·االتصال بالجهات المعنية (سالمة وصحة مهنية -مطافئ -إسعاف).
انقطاع التيار الكهربائي:

الخطر:

·يلحق التلف باألجهزة التى تعمل بالكهرباء.

·يتلــف العينــات الحيويــة وغيرهــا التــى تحتــاج إلــى الحفــظ عنــد درجــات حــرارة
منخفضــة وذلــك فــى حالــة انقطــاع التيــار الكهربائي.
·توقف بعض التجارب التى تعتمد على الكهرباء.

الحد من الخطر:

·عمل الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

·توفيــر مولــدات كهربائيــة لتعويــض ّ
أي انقطــاع فــي التيــار الكهربائــي
الرئيــس.
·وضــع إضــاءات فــي المبانــي تعمــل بالبطاريات لتضيء الممــرات والغرف
عنــد انقطــاع التيار الكهربائــي الرئيس.
·تزويــد األجهــزة باهظــة الثمــن ببطاريــات ذات مصــدر طاقــة غيــر منقطــع
( )uninterruptible power supply -UPSوذلــك للحفــاظ علــى عملهــا
لمــدة قصيــرة بعــد انقطــاع التيــار الكهربائــي.
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التعامل مع وقوع الخطر:
·االتصال مباشرة باألمن الجامعي باستخدام هاتفك الخلوي.
·فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل جزئــي يجــب علــى الطــاب
وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن االنتقــال إلــى المناطــق التــي يوجــد
فيهــا ضــوء ،وعــدم العــودة إلــى المنطقــة المظلمــة حتــى يتــم اســتعادة
الطاقــة .خــذ جميــع مقتنياتــك الشــخصية وقــم بتأميــن الغرفــة ،إن أمكــن.
·فــي حالــة انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل كامــل يجــب علــى الطــاب
وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن مغــادرة المبنــي وعــدم العــودة إلــى
المبنــى حتــى يتــم اســتعادة الطاقــة .خــذ جميــع مقتنياتــك الشــخصية
وقــم بتأميــن الغرفــة ،إن أمكــن.
·الطــاب أو أعضــاء هيئــة التدريــس أو الموظفــون الذيــن يحتاجــون إلــى
دخــول المنطقــة (المناطــق) المتأثــرة اللتقــاط أغراضهــم الشــخصية،
يجــب عليهــم تقديــم تقريــر إلــى األمــن الجامعــي وطلــب مرافقــة.
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الصدمات الكهربائية:
الخطر:

·قد تؤدى الى الموت.
·حروق بالجلد.

·اضطرابات في ضربات القلب.
·إتالف األنسجة.
الحد من الخطر:

·تعرف على مواقع لوحات قواطع الدوائر الكهربائية.

·الحفاظ على وصول سهل دون عائق لجميع اللوحات الكهربائية.
·يجب تأمين األسالك الكهربائية.
·يجب أن تكون جميع األجهزة الكهربائية مؤرضة بشكل صحيح.
·تأكد من أن جميع األسالك جافة قبل توصيلها بالدوائر.
·اســتخدام أيــدي جافــة والوقــوف علــى أســطح جافــة فقــط عنــد اســتخدام
المعــدات الكهربائيــة أو توصيــل ســلك كهربائــي ،إلــخ.
·تجنب استخدام أسالك التوصيالت الكهربائية كلما أمكن ذلك.
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·ال تقــم بتمديــد أســاك التوصيــات الكهربائيــة أســفل األبــواب أو عبــر
الممــرات أو تتدلــى مــن الســقف.
·ال تقــم باإلفــراط فــي تحميــل الدوائــر باســتخدام شــرائح الطاقــة أو منافــذ
متعــددة علــى المقابــس العاديــة.
·الحصول على إذن قبل تشغيل أي معدات ذات جهد عالي.
·يجــب أن تتمتــع المعــدات الكهربائيــة بحمايــة مــن الشــرارة فــي المناطــق
التــي يوجــد فيهــا خطــر نشــوب حريــق أو انفجــار.
·تأميــن بعــض الحمايــة مــن الكهربــاء الســاكنة والشــرر عــن طريــق
التأريــض الســليم والربــط بالحاويــات والمعــدات.
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التعامل مع وقوع الخطر:

·االتصال المباشر باإلسعافات األولية.
·ابحث عن الرَّعاية الطبية.

·إذا كانــت المعــدات الكهربائيــة تنبعــث منها رائحة دخان أو رائحة محترقة،
فقــم بإيقــاف الطاقــة على الفــور وأخرجها من الخدمة لإلصالح.

الفيضانات أو تسريبات المياه:
الخطر:

·تُ ْلحق إتالف بالمنشأة والمبانى.
ِ
·قد تُحدث ماسا كهربائىا

الحد من الخطر:

·عمل الصيانة الدورية لشبكات المياه.

·التأكــد مــن نظافــة أســطح المبانــي وخلوهــا مــن أي تشــققات قــد تتســبب
في أي تســريبات.
·تجهيــز نقــاط عــدة لتكــون كمصــادر للميــاه بحيــث يمكــن إغالقهــا عنــد
الضــرورة.
·صيانة منافذ الصرف والمجاري.
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التعامل عند وقوع الخطر:
·االتصــال مباشــرة باألمــن الجامعــي ،وب ّلــغ عــن الموقــع الدقيــق وشــدة
الفيضــان أو التســرب.
·إذا كان هنــاك احتمــال لصدمــة كهربائيــة ،فيجــب إخــاء المنطقــة علــى
الفــور.
ً
آمنــا ،فعليــك اتخــاذ خطــوات لتجنــب أو تقليــل األضــرار
·إذا كان ذلــك
الناجمــة عــن الميــاه مــن خــال إنقــاذ مايمكــن إنقــاذه.
·إذا كنــت تعــرف مصــدر الميــاه وتثــق فــي قدرتــك علــى إيقافــه فعليــك
القيــام بذلــك
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الفصل الخامس:
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مقدمة الفصل الخامس:
هــذا الفصــل يخــص المالحــق التوضيحيــة مــن جــدوال وصــور
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لتبســيط فهــم المخاطــر وكيفيــة تفاديهــا وكيفيــة التعامــل معهــا عند
وقوعهــا .ولهــذا ننصــح بــكل قــراء الدليــل الرجــوع الــى هــذا الفصل عند
الحاجــة إلــى تفاصيــل أكثــر ،وكذلــك فــى حالــة فهــم بعــض المخاطــر
ً
توصيفــا لبعــض المعــدات واألدوات التــى
بالصــور .كمــا ســيجد القــارئ
يجــب أن يســتخدمها أثنــاء العمــل للتقليــل مــن المخاطــر وخاصــة
فــى المعامــل الكيميائيــة والمخاطرالهندســية .كمــا اشــتمل هــذا
الفصــل علــى توضيــح الجرعــات اإلشــعاعية المرتبطــة بأنــواع األشــعة
المختلفــة.
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ملحق رقم ( :)1يوضح أنواع الطفايات والتعامل مع الحرائق وحوادث المعامل
كيف تستخدم طفاية الحريق والرموز اللونية لطفايات الحريق واستخداماتها؟
كيف تستخدم طفاية الحريق)PASS: pull-aim-squeeze-sweeep(:
اسحب :اسحب الدبوس لكسر الصمام.
وجه :وجه الخرطوم الى قاعدة اللهب.
اضغط :اضغط المقبض النطالق مادة اإلطفاء.
حرك :حرك من جانب الى آخر عند قاعدة الحريق حتى ينطفئ.

فئة الحريق

نوع الطفاية وفئة الحريق
Water

الفئــة ( :)Aحرائــق المــواد القابلــة
لالحتــراق العاديــة (مثــل الخشــب
والــورق( .

A
التستخدم فى حرائق السوائل
والكهرباء.
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Foam

A& B

الفئــة ( :)Bحرائــق الســوائل القابلــة
لالشــتعال (مثــل الشــحوم والبنزيــن
والدهــان( .

ال تناسب االستخدام المنزلي.
)Carbon dioxide (CO2

B&E

الفئــة ( :)Cالغــازات المشــتعلة (مثــل
البيوتــان والميثــان).

نعم تستخدم بأمان فى الجهد
العالى والمنخفض.

Powder

& A & B &C
D&E

الفئــة ( :)Dحرائــق المعــادن المعــادن
القابلــة لالشــتعال (مثــل البوتاســيوم
والليثيــوم).

نعم تستخدم بأمان حتى 1000
فولت.

Wet Chemical

A&F
نعــم تســتخدم فــى درجــة حــرارة
عاليــة للغايــة
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الفئــة ( :)Eحرائــق األجهــزة الكهربائيــة
(مثــل الكمبيوتــر والثالجــة).
الفئــة ( :)Fحرائــق شــحوم /زيــوت
الطهــي عــادة مــا يكــون حريــق المقــاة.
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تعليمات حالة الطوارئ واالخالء
لقــد لخصــت ادارة الســامة والصحــة المهنيــة بجامعــة الملــك خالــد تعليمــات
حالــة الطــوارئ واالخــاء فــى  11خطــوة .وكذلــك وزعــت ملصقــات داخــل مبانــى
الجامعــة لتوضيــح هــذه الخطــوات.
تشــغيل أجهــزة نظــام انــذار الحريــق بالضغــط علــى نقطــة النــداء اليدويــة
1والبــدء الفــورى فــي تنفيــذ خطــة االخــاء مــع مســؤولى الســامة.
عنــد ســماع جــرس انــذار الحريــق توقــف عــن العمــل مــع قطــع التيــار
2الكهربائــي وغــادر المبنــى فــورا.
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التبليــغ الفــوري لعمليــات مركــز الطــوارئ بالجامعــة 0172418888
3واالتصــال علــى الدفــاع المدنــى .998
4-

عند مغادرتك للمبنى أغلق األبواب والنوافذ لمنع انتشار الحريق.

إذا كان الحريــق اليــزال محــدودا حــاول مكافحتــه بأســتخدام أجهــزة
5االطفــاء المتوفــرة بالموقــع مــن طفايــات الحريــق المناســبة وخراطيــم الميــاه.
إرشــاد الموجوديــن بالمبنــى إلــى أقــرب مخــرج طوارئبالنســبة لهــم حتــى
6يتــم تجمعهــم فــي المــكان المخصــص (نقــاط التجمــع).
7-

تجنب الركض والتدافع أثناء توجهك غلى نقطة التجمع.

8-

حاول اإلنحناء واالقتراب من االرض لتجنب الدخان المتصاعد والحرارة.

إذا كنــت فــي مبنــى متعــدد االدوار فيجــب عــدم اســتخدام المصاعــد
9الكهربائيــة واســتخدام ســالم الطــوارئ.
عــدم العــودة للمبنــى بعــد عمليــة اإلخــاءألي ســبب إال بعــد أن تنتهــي
10الحالــة.
11-

ال تغادر نقطة التجمع وانتظر تعليمات مسؤول السالمة.
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خطوات تعليمات حالة الطوارئ واالخالء

د
ل
ي
ج
ل
ا
مع ال
س
ة
ا
ال
ل
م
م
ة
ل
ك
خ
ا
لد

113

afety Manual –King Khalid Universit

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد
Safety Manual –King Khalid University

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة اندالع حريق:
الخطوة

الرمز

اإلجراء

1

تنشيط أقرب إنذار حريق.

2

السيطرة على الحريق إذا كان
ذلك ممكنا!!!!! ال تعرض نفسك
للخطر.

3

غادر المبنى بأقرب مخرج
طوارئ.

4

التستخدم المصعد.

5

ب ّلغ فى نقطة التجمع الخاصة
بك.
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الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة وقوع الحوادث فى المعامل:
الخطوة

1

2

اإلجراء
حدد وتعرف على نوع الحادث ،هل هو:
·مالمسة الكيماويات للجلد.
·حروق.
·استنشاق الغازات الضارة.
·حريق فى المعمل.
·جروح.
ب ّلغ بالحادث في الحال.
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حدد موقع أقرب صندوق إسعافات أولية.

3

4

يجــب أن يتخــذ موظــف اإلســعافات األوليــة اإلجــراءات
المناســبة.
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جدول رقم ( )1يحتوي على النظائر شائعة االستخدام داخل المعامل:
ونوع اإلشعاع المنبعث منها وطاقة كل نوع ووسيلة الكشف
واالستطالع المناسبة.
عمر
النصف

النظير

نوع
جهاز االستطالع الطاقة :مليون
إلكترون فولت اإلشعاع
والكشف.
MeV
عداد السائل
الوميضي (عينات
مسح).

0.018

βبيتا

 12.3سنة

H

عداد جايجر مرتبط
بمجس بيتا

0.156

βبيتا

 5730سنة

C
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عداد جايجر مرتبط
بمجس بيتا

0.167

βبيتا

 87.4يوم

عداد جايجر مرتبط
بمجس بيتا

0.248

βبيتا

يوم25.4

عداد جايجر مرتبط
بمجس بيتا

1.71

βبيتا

 14.3يوم

عداد جايجر
مرتبط بمجس
جاما للطاقات
المنخفضة.

0.035
إلى0.027

ɣجاما

يوم60.1

عداد جايجر
مرتبط بمجس
جاما للطاقات
المنخفضة.

0.320

ɣجاما

 27.8يوم

عداد جاما
الوميضي
للطاقات
المنخفضة.

0.514

ɣجاما

 64.8يوم

عداد جاما
الوميضي
للطاقات
المنخفضة.

0.245, 0.171

ɣجاما

 2.8يوم
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جدول ( )2تصنيف النظائر من حيث السميّة اإلشعاعية:
و يحتوي على تصنيف النظائر من حيث السميّة اإلشعاعية (لسالمة
المشغلين بالمختبر)
السمية
اإلشعاعية
للنظائر

الحد األدنى
للكمية
الفاعلة)(μCi

النوع C

النوعB

النوع A

 1عال جدًا.
ٍ

0.1

10 μCi or
less

10 μCi - 10
mCi

10 mCi or
more

 2عال.
ٍ

1.0

100 μCi or
less

 100 μCi100 mCi

100 mCi or
more

 3متوسط.

10.0

1 mCi or
less

1 mCi - 1 Ci

1 Ci or more

 4منخفض.

100.0

10 mCi or
less

10 mCi - 10
Ci

10 Ci or
more
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ملحــق رقــم ( :)2يخــص المخاطــر الهندســية-مالبس الســامه المهنيــة
للحمايــة مــن المخاطــر الهندســية:
قواعد وتعليمات السالمة المهنية فى الهندسة:
قواعد وتعليمات السالمة المهنية:
أ -قبل التشغيل:

·ارتــداء المالبــس المناســبة بحيــث ال تكــون أطرافهــا ســائبة ونــزع كل
قطعــة متدليــة.
·ارتــداء أدوات الوقايــة الشــخصية المناســبة (نظــارات واقيــات ســمع –
قفــازات).
·التأكد من سالمة عمل اآللة وأجهزة األمان فيها.
·التأكد من وضع اإلضاءة وخاصة الذاتية لآللة.
·وضــع العــدة الالزمــة للعمــل فــي المــكان المخصــص لها بحيث يســهل
تناولهــا بعيــد ًا عــن األجــزاء المتحركة لآللة.
·أدر اآللة وتأكد من سالمتها قبل التحميل.
·معايرة ساعات اآللة (كهرباء – حرارة – زيت).

ب -أثناء التشغيل:
·التأكــد مــن عمــل أجهــزة القيــاس تعمــل بشــكل جيــد ( ...كهربــاء – زيــت –
حــرارة – ضغــط).
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·ثبت القطع والمشغوالت بشكل جيد.
·ال تحــاول إيقــاف ّ
أي جــزء متحــرك مــن اآللــة أ ،وتنــاول المشــغالت أثنــاء
عمــل اآللــة.
·الوقــوف علــى بعــد مناســب مــن اآللــة ،وعــدم التحــدث مــع اآلخريــن ،وعــدم
تــرك اآللــة دون مراقبــة.
·أوقــف اآللــة فــورًا عنــد ســماع صــوت غريــب ،أو حــدوث عطل مفاجــئ وأبلغ
المشرف.
·عــدم إجــراء عمليــات القيــاس والضبــط أوالصيانــة الجزئيــة أثنــاء دوران
اآللــة.
·عدم رفع أو تعطيل تجهيزات األمان.
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ج-عند االنتهاء من العمل:

·افصل التغذية عن اآللة وال تغادر اآللة قبل توقفها عن العمل نهائيًا.
·انــزع المشــغالت واألدوات عــن اآللــة ونقلهــا للمــكان المخصــص بعي ـدًا
عــن اآللــة والطرقــا ت.
·تنظيف اآللة وما حولها من مخلفات العملية اإلنتاجية.
·وضع إشارة تحذير للوردية التالية في حال وجود عطل.
مهمات الوقاية الشخصية فى الهندسة:

مهمات الوقاية الشخصية:
تــم تصنيــف مهمــات الوقايــة الشــخصية ضمــن أســاليب الوقايــة
مــن مخاطــر العمــل وعرفــت أنهــا خــط الدفــاع األخيــر لوقايــة المســتخدمين مــن
عوامــل الخطــر الــذي قــد يتعرضــون لــه بســبب ظــروف العمــل الــذي يقومــون
بــه  ،إال أنّــه وفــي بعــض األحيــان تعــد مهمــات الوقايــة بمثابــة خــط الدفــاع األول
لحمايــة المســتخدمين مــن المخاطــر  ،كمــا هــو الحــال فــي ارتــداء النظــاارت
الواقيــة للعامليــن فــي أعمــال اللحــام  ،وتشــغيل المعــادن  ،أو عنــد تنــاول
وتــداول المــواد الكيماويــة ...إلــخ .وتعــد مهمــات الوقايــة الشــخصية وســيلة
وقائيــة إضافيــة ومكملــة لمجموعــة اإلجــارءات واالحتياطــات التــي تُتخــذ لتأميــن
وحمايــة العمــال المعرضيــن لمخاطــر وحــوادث العمــل.
الشروط الواجب توافرها بمهمات الوقاية الشخصية:
1يجــب أن يتــم اختيــار مهمــات الوقايــة الشــخصية بحيــث تكــون مطابقــةللمواصفــات العالميــة حتــى تقلــل األخطــار التــي تســتخدم مــن أجلهــا ألقــل حــد
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ممكــن ،أي أنهــا يجــب أن تكــون فاعلــة فــي الوقايــة مــن المخاطــر التــي يتعــرض
لهــا المســتخدم.
- 2يجب أن تكون مناســبة للجســم ومريحة للعامل وســهلة االســتخدام ،بمعنى
أن تمكــن المســتخدم مــن إنجــاز مهامــه بــدون صعوبــة وحتــى ال يتــم إهمــال
القيــام بالحــركات الضروريــة ألداء العمــل واســتخدامها مــن قبــل المســتخدم.
3يجــب أن يكــون حجمهــا مناسـبًا وشــكلها مقبــو ًلا ،وأن تتحمــل ظــروف العمــلبحيــث ال تتلــف بســهولة.
واجبات المستخدم تجاه مهمات الوقاية الشخصية:
1يجــب تدريــب المســتخدم علــى االســتخدام الصحيــح لمهمــات الوقايــةالشــخصية لتوفيــر األلفــة بينهمــا حتــى تكــون جــزءً ا مــن برنامــج عملــه اليومــي.
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	1 -يجــب تطبيــق لوائــح وأنظمــة الســامة بالمنشــأة للمســتخدمين علــى
اســتخدام مهمــات الوقايــة الشــخصية وتنظيــم برامــج التوعيــة لهــم
لتوضيــح فوائدهــا فــي تجنــب وقــوع اإلصابــات لهــم ،بجانــب عمليــات الفحــص
والصيانــة والنظافــة المســتمر لهــذه المهمــات.
أنواع مهمات الوقاية الشخصية:

توجــد عــدة أنــواع مــن مهمــات الوقايــة الشــخصية والتــي تغطــي جميــع أعضــاء
الجســم تقريبــا ،ويعتمــد كل نــوع مــن هــذه المهمــات علــى طبيعــة المخاطــر
الموجــودة فــي بيئــة العمــل والغايــة التــي تســتخدم هــذه المهمــات مــن أجلهــا.
1-المالبس الواقية:

مهمــات الوقايــة الشــخصية تســتخدم المالبــس الواقيــة مثــل (األفــرول،
الماريــل ،الصديــري ،األحزمــة الواقيــة ..إلــخ ) فــي حمايــة جســم المســتخدم
مــن األضــرار المختلفــة فــي بيئــة العمــل والتــي ال توفرهــا المالبــس العاديــة عنــد
اإلصابــات والتــي قــد تكــون هــي ذاتهــا ســبب ًا .الماريــل والصديــري تســتخدم
لحمايــة الجســم مــن تأثيــر المــواد الكيماويــة ومــن اإلشــعاعات التــي تصــدر عــن
بعض المواد المســتخدمة في الصناعات .وتتناســب مواد صنع هذه المالبس
مــع طبيعــة العمــل والمخاطــر التــي قــد تنجــم عنــه .فمنهــا مــا هــو مصنــوع مــن
الجلــد أو مــن مــادة اإلسبســت ،أو غيــر ذلــك مــن المــواد الخاصــة والتــي تقــدم
الحمايــة المطلوبــة مــن مخاطــر معينــة ومحــددة ،ويوضــح الجــدول التالــي بعــض
أنــواع المالبــس الواقيــة ومــادة التصنيــع والهــدف مــن اســتعمالها ،وكذلــك
األعمــال التــي تســتخدم فيهــا.
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حماية الصدر والبطن:
وتوجــد منهــا أنــواع تختلــف فــي المــواد المصنعــة منهــا ونظــام
Apronsوتســتخدم الماريــل حســب نوعيــة الوقايــة المطلوبــة وحســب نوعيــة
التعــرض ،ففــي حالــة التعــرض للحــرارة يمكــن توفيــر الوقايــة باســتخدام مرايــل
مــن اإلسبســتوس أو الجلــد كــروم المــرن ،ويمكــن اســتخدام اإلسبســتوس
المنســوج مــع خيــوط األلمنيــوم .وفــي حالــة التعــرض للمــواد الكيماويــة
كاألحمــاض أو القلويــات يمكــن اســتخدام ماريل بالســتيك مقاومــة للكيماويات.
ولوقايــة الصــدر يمكــن اســتخدام معاطــف واقيــة بأطــوال مختلفــة حســب
طبيعــة العمــل.
حماية األذرع واألكتاف:
فــي حالــة التعــرض لألتربــة الضــارة فإنــه يمكــن وقايــة األذرع مــن هــذه المــواد
الضــارة باســتخدام (أكمــام واقيــة) مــن بعــض أنــواع القمــاش الثقيــل ،وتصــل
هــذه األكمــام مــن نهايــة الــذارع حتــى الكتــف وهــي مــزودة بوســيلة لتعليقهــا
بالرقبــة .ولحمايــة الكتــف بالنســبة ألعمــال حمــل الشــكاير والصناديــق فإنــه
يمكــن اســتخدام وســادة مــن اللبــاد أو اإلســفنج.
اسم
المعدة

أفرول
ومرايل.
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االستعمال

مادة التصنيع

الفئة
المستعملة

رجال اإلطفاء
الوقاية من
1إسبستوصهر المعادن.
الحرارة.
مطلي
وعمال الصهر.
الوقاية من
باأللمنيوم.
وعمال اللحام
الحرارة الوقاية
-2الجلد.
الورش
من األتربة
-3القماش.
المختلفة.
واألوساخ.
-4البالستيك
وعمال
الوقاية من
المرن.
الصناعات
الكيماويات
-5مرايل
الكيماوية.
اإلسبست .والسوائل الوقاية
وعمال صهر
من مخاطر
المعادن وأمام
الحرارة.
أألفران
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المالبس الواقية – أفاروالت مختلفة األلوان وسترات عاكسة
2معدات حماية الرأس:لحمايــة الــرؤوس مــن األجســــام الصلبــة التــي
قــد تســقط فوقهــا أو اصطدامهــا بالمــــواد واألجهــــزة،
تســتخدم القبعــات (خــوذات) والتــي يوجــد منهــا أنــواع كثيرة
تعتمــد علــى المــواد الداخلــة فــي تركيبهــا ،ونوعيــة المخاطــر
المحتمــل وقوعهــا وكذلــك مالءمتهــا لحجــم الــرؤوس،
فغالبيتهــا يقــاوم الصدمــات وبعضهــا يقــاوم الحــرارة
والمــواد الكيماويــة كاألحمــاض والقلويــات والمذيبــات
والزيــوت وغيرهــا .فــي األعمــال الميكانيكيــة وأعمــال
اإلنشــاءات والكهربــاء وفــي المناجــم وغيرهــا مــن األعمــال التــي يخشــى عندهــا
تســاقط المــواد والعــدد أو أجــزاء اآلالت التــي عــادة مــا تكــون علــى ارتفــاع عــال،
ٍ
تســتخدم الخــوذة الواقيــة للــرؤوس.
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اسم
المعدة

مادة التصنيع

الهدف من
االستعمال

الفئة المستعملة

(القبعة)
الخوذة.

-1البالستيك.
-2الفيبر جالس.
-3البالستيك
الخفيف.
-4البالستيك
المقوى بشبك
فوالذي.
-5األلمنيوم
العاكس للحرارة.
-6النحاس.
-7القطن.

للوقاية من:
سقوط المواد
الثقيلة والحادة
الحرارة ،وسقوط
المواد الساخنة،
والصدمات
الخفيفة لسقوط

عمال التنقيب
عن المعادن،
وعمال الكهرباء
واإلنشاءات ،وعمال
األماكن الضيقة
والمغلقة وعمال
األعمال اإلنشائية
والتركيبات وعمال
البترول واإلنشاءات
رجال اإلطفاء وعمال
اإلنشاءات في
الشتاء.

المواد واالصطدام
بها ،الحرارة وأشعة
الشمس ،اللهب
والحرارة الوقاية من
البرد.
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شروط ومواصفات خاصة البد أن تتوافر في واقيات الرأس:
·تصنــع الخــوذات مــن مــواد خفيفــة لكنهــا مقاومــة للصدمــات بحيــث ال
تشــكل ثقــ ًلا علــى الــرأس.
·لكــي تكــون فاعلــة فــي توفيــر الحمايــة فإنهــا مــزودة مــن الداخــل بحامــل
مــرن يمكــن ضبطــه بمــا يريــح ،حتــى يكــون الغــاف للــرأس .ويوجــد بيــن
الحامــل والغــاف الخارجــي للخــوذة مســافة حوالــي 2ســم عــن الــرأس،
وعنــد تعــرض الغــاف الخارجــي الصلــب للخــوذة لالصطــدام يكــون الــرأس
بعيـدًا .وحينئــذ يمكــن حمايــة الــرأس مــن انتقــال تأثيــر الصدمــة .وعمومً ــا
تتصــل نهايــات الحامــل بإطــار داخلــي مــرن يســتقر حــول الــرأس يعــد
اإلطــار مــع الحامــل بمثابــة مــاص للصدمــات.
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·يجــب أن تكــون الخــوذة مــزودة بســير جلــدي يمكــن تثبيتهــا بواســطته
أثنــاء لبســها حتــى ال تكــون عرضــة للســقوط عنــد العمــل بأماكــن مرتفعــة
ً
خصوصــا.
مثــل أعمــال البنــاء
·أن تكــون المــواد المصنعــة منهــا الخــوذة لهــا القــدرة علــى العــزل
الكهر بائــي.
·أال تسمح بنفاذ السوائل من خاللها.

·يجــب أن يســمح فــي أماكــن العمــل ذات المخاطــر المزدوجــة والتــي يكــون
الضجيــج واحــد ًا منهــا تصميــم الخــوذة محتويــة علــى واقيــات الضجيــج.
·فــي األماكــن التــي يتعــرض فيهــا العمــال لمخاطــر الحــرارة المنخفضــة،
يجــب أن تحتــوي الخــوذة علــى مــادة مــن الصــوف ،باإلضافــة إلــى غطــاء
للرقبــة يركــب تحــت الخــوذة مباشــرة .ويســتخدمها عمــال المناطــق
المظلمــة مثــل األنفــاق.
·إمكانية تركيب وسائل اإلنارة على الخوذة عند األنفاق والمناجم.
·الخــوذة التــي تســتخدم لوقايــة الــرأس عنــد األعمــال التــي يصــدر عنهــا
انطــاق أجــزاء معدنيــة أو كيماويــة علــى الوجــه يجب أن يســمح تصميمها
بتركيــب واقيــات البالســتيك الشــفاف.
·واقيــات للوجــه تركــب علــى الخــوذ للوقايــة مــن الضــوء المبهــر فــي أعمــال
صهــر المعــادن ،اللحــام ،القطــع باألكســجين ،ال بــد لهــذه الخــوذ أن تكــون
مقاومــة لهــذه المــواد وأال تتأثــر بهــا.
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·يجــب تمييــز القبعــات المخصصــة لــكل فئــة مــن العمــال بلــون محــدد
حســب طبيعــة العمــل.
· يجــب توفيــر أغطيــة رأس تغطــي شــعر الســيدات كامـ ًلا وتوفــر الحمايــة
لهـ ّ
ـن ،باإلضافــة إلــى أنــه يجــب أن تكــون مناســبة مــن حيــث الشــكل.
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معدات حماية الرأس  -خوذات مختلفة وقاية لحماية الرأس
3-معدات حماية السمع:

تســتخدم معــدات حمايــة الســمع (ســدادات أو أغطيــة لــأذن) للوقايــة
مــن التأثيــارت الســلبية الضــارة للضجيــج علــى الجهــاز الســمعي وعلــى الجســم
بشــكل عــام ،حيــث تعمــل هــذه المعــدات علــى خفــض مســتوى الضجيــج إلــى
الحــد الــذي يعتبــر فيــه آمانًــا (الحــد المســوح بــه ديســبل .)85
· -ســدادات األذن :تعمــل ســدادات األذن علــى خفــض مســتوى الضجيــج،
وتصنــع مــن اللدائــن المعالــج كيميائيًــا (مطــاط أو بالســتيك) أو مــن
القطــن الممــزوج بالشــمع .باألذنيــن الخارجيــة حتــى ال يســمح ويشــترط
فــي ســدادات األذن أن تنطبــق تمامً ــا بمــرور الهــواء إليهــا.

·أغطيــة األذن تســتعمل أغطيــة األذن بحيــث تغطــي األذنيــن بإحــكام
وتســتخدم فــي األماكــن ذات الضجيــج العالــي ،مثــل المطــاارت ومحطــات
القــوى الكهربائيــة ،وبأماكــن التدريــب علــى إطــاق النيــران مــن األســلحة
المختلفــة ،واختبــار المفرقعــات ومــا شــابه ذلــك.
شروط ومواصفات خاصة البد أن تتوافر في واقيات السمع:

123

afety Manual –King Khalid Universit

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد

دليل السالمة  -جامعة الملك خالد
Safety Manual –King Khalid University

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

·جــراء تحليــل الصــوت الــذي يصــدر عنــه لمعرفــة مقــداره يجــب إجــراء
القياســات لمســتوى الضجيــج بمــكان العمــل وتــردده حتــى نتمكــن مــن
اختيــار نــوع الوســيلة المناســبة للحمايــة.
·اختيــار أكثــر مــن نــوع لســدادات األذن أو أغطيــة األذن التــي تتناســب
ومســتوى الضجيــج فــي موقــع العمــل وعرضهــا علــى العمــال الختيــار
الوســيلة التــي تؤمــن لهــم الراحــة عنــد االســتخدام.
·يجــب التنبيــه علــى العمــال بضــرورة تطهيــر ســدادات األذن المصنوعــة
مــن اللدائــن قبــل اســتخدامها ،لكــي ال يتســبب عنهــا أضــرار مثــل التهابات
األذن.
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معدات حماية السمع  -وقاية لحماية األذن
4-معدات حماية الجهاز التنفسي:

تختلــف وســائل وقايــة الجهــاز التنفســي حســب نوعيــة الملوثــات ،وهــي
قــد تكــون فــي صــورة أتربــة ،أو غــازات ،أو أبخــرة ،أو أدخنــة التــي قــد يتعــرض لهــا
المســتخدمون فــي بيئــات العمــل المختلفــة والتــي تســبب لهــم تليــف أو تحجــر
رئــوي ،أو التســمم نتيجــة الستنشــاق األبخــرة الملوثــة ،أو الوفــاة الستنشــاق
الغــازات الســامة .وهــذه المعــدات تكــون علــى هيئــة كمامــات وأقنعــة توضــع
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علــى الوجــه بحيــث تغطــي الفــم واألنــف أو الوجــه بأكملــه .ومنهــا مــا يغطــي
الــرأس بالكامــل .وقــد يكــون القنــاع أو الكمامــة جــزءً ا مــن بدلــة عمــل كاملــة أو
منفصــل عنهــا .وتصمــم هــذه المعــدات بطريقــة تالئــم نــوع المخاطــر وتحمــي
الجهــاز التنفســي مــن ملوثــات هــواء بيئــة العمــل (غــازات ســامة وخانقــة ذات
التركيــز المختلــف ،األبخــرة واألدخنــة واألتربــة) وذلــك عــن طريــق تأميــن الهــواء
النقــي الــازم لعمليــة التنفــس وتصفيــة الهــواء مــن الملوثــات الضارة.وتختلــف
أنــواع وأشــكال واقيــات الجهــاز التنفســي باختــاف نــوع وطبيعــة العمــل وأماكــن
التلــوث وهــي كالتالــي:
 ) Dust Masks (1كمامــات األتربــة (قنــاع تســتخدم فــي حالــة تــداول المــوادالتــي فــي صــورة أتربــة كيماويــة دقيقــة وهــي عبــارة عــن مرشــحات مــن القطــن
والشــاش أو اإلســفنج  ،يمكــن تثبيتهــا وفكهــا بســهولة عنــد اللــزوم فتمنــع
ً
نظيفــا.
وصــول األتربــة إلــى األنــف ويصــل الهــواء إلــى الجهــاز التنفســي
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 2-Chemical Cartridge Respiratorالجهــاز الواقــي الكيمــاوي يســتخدم هــذا
القنــاع لوقايــة الجهــاز التنفســي مــن األبخــرة والغــازات الضــارة ،ويمكــن إيجــاز
عمــل القنــاع فــي أنــه يحتــوي مــادة كيماويــة تتميــز بقدرتهــا علــى امتصــاص
الكميــات المحــدودة مــن الملوثــات الضــارة ،أمــا إذا كانــت كميــة الملوثــات كبيــرة
ويتــم التعــرض لهــا فتــرة طويلــة فإنــه يمكــن اســتخدام (كمامــة كانيســتر)،
ويمكــن أن تــزود هــذه الكمامــة بقنــاع واق لحمايــة الوجــه والعينيــن .وهــذا الجهــاز
غيــر مناســب فــي األماكــن المغلقــة ٍ
مثــل خازنــات المذيبــات العضوية.ويمكــن
اســتخدامه فــي أماكــن غيــر مغلقــة ،ومــن المــواد التــي يمكــن اســتخدامها فــي
هــذه األجهــزة كمــادة امتصــاص (الكربــون النشــط) فــي شــكل مســحوق.
	-

	-

All Service Masks2الكمامــات الشــاملة وهــذا النــوع يمكــن اســتخدامه
للوقايــة مــن مختلــف الملوثــات مثــل األبخــرة والغــازات واألدخنــة وهــي
مناســبة للوقايــة مــن أول أكســيد الكربــون ،وهــي مزودة بوســيلة لتوضيح
الوقــت الزمنــي عنــد االســتخدام
3كمامــات ورقيــة وقطنيــة تســتخدم فــي صناعــة اإلنشــاءات والنســيج
والصناعــات الخشــبية ،للوقايــة مــن األتربــة واألبخــرة التــي تزيــد عــن 3
ميكــرون.

أجهــزة التزويــد بالهــواء ( ) Supplied Air Respiratorيوجــد منــه أنــواع نذكــر
منهــا مــا يلــي:
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· - Air Line Respiratorجهــاز الوقايــة الهوائــي يتصــل الجهــاز بخرطــوم
لتوصيــل الهــواء المضغــوط بدرجــة معينــة ويســتخدم فــي حالــة التعــرض
لتركيــزات ضئيلــة مــن الملوثــات.
·الخــوذة والقنــاع الكاشــط يســتخدم هــذا النــوع فــي أعمــال تنظيــف المعــادن
بالرمــال وصقــل أســطح الزجــاج بالتيــاارت الهوائيــة المحملــة بالرمــال وغيرها
مــن العمليــات التــي يتعــرض فيهــا المســتخدمون لتأثيــر الرمــال.
·  - Full Face Masksأجهــزة التنفــس الكاملــة تســتخدم هــذه األجهــزة فــي
حالــة التعــرض للغــازات الســامة أو الحاجــة لألكســجين مثــل أعمــال الغــوص
.ويحتــوي الجهــاز علــى أســطوانة أكســجين بــوزن مناســب مــزود بصمــام
تحكــم ووســيلة للتنفــس ،كمــا تحتــوي علــى خرطوشــة (أســطوانة صغيــرة)
بهــا مــادة كيماويــة المتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج مــن عمليــة
التنفــس.
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معدات حماية الجهاز التنفسي -واقي لحماية الجهاز التنفسى
5-معدات حماية اليدين:

تستخدم في هذه الحالة ال قفازات  Glovesالمتنوعة وتختلف أنواع القفازات
حســب نوعيــة التعــرض ،تســتخدم فــي هــذه الحالــة القفــازات للملوثــات الضــارة
وغيرهــا مــن المخاطــر المختلفــة التــي تتعــرض لهــا اليــدان كونهمــا الوســيلة
المباشــرة التــي يتــم العمــل بواســطتها .باأليــدي ،تســتخدام قفــازات مــن
القمــاش المبطــن مــن الداخــل بالقطــن ،أو قفــازات مــن الجلــد الخفيــف المــرن
التــي تســمح بحركــة األصابــع فــي حالــة التعــرض لألجســام الصلبــة التــي تســبب
أضــرارًا نتيجــة االحتــكاك بهــا .ويســتخدم هــذا النــوع عمــال المخــازن وفــي أعمــال
الشــحن والتفريــغ بوجــه عــام ،باإلضافــة إلــى التعــرض ألجســام مدببــة .وفــي حالة
التعــرض للحــرارة فإنــه يمكــن اســتخدام القفــازات المرنــة والمصنوعــة مــن مواد
مقاومــة للحــرارة مثــل األسبســتوس أو بعــض أنــواع الجلــد مثــل أعمــال اللحــام
وصهــر المعــادن .وفــي حالــة التعــرض لمــواد كيماويــة مثــل العمــل بالمختبــرات
الكيماويــة فإنــه يمكــن اســتخدام قفــازات بالســتيك خفيفــة مقــاوم للكيماويــات.
وفــي حالــة التعــرض لتأثيــرات كيمياويــات خطــرة مثــل األحمــاض والقلويــات فإنــه
يمكــن اســتخدام قفــازت مــن المطــاط بطــول مناســب لحمايــة األذرع .وفــي
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حالــة العمــل بالكهربــاء فإنــه يمكــن اســتخدام قفــازات عازلــة للكهربــاء ،والتــي
تصنــع مــن المطــاط الخالــي مــن الكربــون ،ولــكل قفــاز قــدرة محــددة علــى العــزل
الكهربائــي .ويلخــص الجــدول التالــي بعــض أنــواع القفــازات:

اسم
المعدة

مادة التصنيع

الهدف من
االستعمال

الفئة المستعملة

القماش.

الوقاية من
األوساخ

لالستعمال العام

الجلو د.

الوقاية من
األطراف الحادة

لنقل المواد ذات
األطراف الحادة

البالستيك.

الوقاية من
المواد الكيماوية

الصوف
والقطن.

الوقاية من
الجروح والخدش

المطاط.

الوقاية من
الكهرباء
والبيولوجية

االسبست أو
االمينت.

الوقاية من
الحرارة

الجلود ذات
النسيج
الفوالذي.

التأثيرات
الميكانيكية
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القفازات

االهتزازات

القماش
القطني.

127

صناعة
الكيماويات
اإلنشاءات
عمال الكهرباء

عمال الصهر
واللحام
عمال تشكيل
المعادن بالضغط
المستخدمون
على اآلالت
الرجاجة
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قفازات مختلفة لحماية األيدي

- 6معدات حماية القدمين:

لحمايــة القدميــن مــن خطــر ســقوط المــواد عليهــا أو تعرضهــا لالصطــدام
بالمــواد ،تســتخدم األحذيــة الواقيــة المصنوعــة بمواصفــات خاصــة تالئــم طبيعة
المخاطــر الموجــودة فــي أماكــن العمــل المختلفــة.
أنواع األحذية الواقية:

 األحذيــة المصنوعــة مــن الجلــد الطبيعــي أو الصناعــي المقــوى بمقدمة فوالذيةلحمايــة القــدم مــن ســقوط المــواد عليهــا ،ويصمــم النعــل بحيــث يحتــوي علــى
طبقــة فوالذيــة للوقايــة عنــد الســير علــى األجــازء الحــادة والواخــزة مــن وصــول
هــذه األجــزاء للقــدم .ويســتخدمها المســتخدمون بــورش الحــدادة والنجــارة
وتشــكيل المعــادن.
 أحذيــة مانعــة للتزحلــق :مصنوعــة مــن الجلــد ذات أرضيــات تمنــع االنــزالقوالســقوط خاصــة فــي أماكــن العمــل التــي تتلــوث بهــا األرضيــات والممــرات
بالزيــوت والشــحوم وغيرهــا مــن الســوائل.
·أحذية ذات ســاق طويلة وتوضع بداخلها واقية جلدية تغطي الســاق،
تســتخدم فــي أماكــن العمــل التــي توجــد فيهــا أجســام معدنيــة متناثــرة
على األرض.
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·أحذيــة تصنــع مــن مــادة األمينيــت وتغطــى بالكامــل بالجلــد مــع واقيــة
لحمايــة الســاقين ،وتســتخدم للحمايــة مــن ســقوط مــواد حارقــة ،أو
منصهــرة علــى القــدم ،وتعمــل واقيــة الســاق لحمايتــه مــن طرطشــة
المــواد المعدنيــة المنصهــرة ،والتــي تســتخدم لوقايــة المســتخدمين
بالمســابك.
· أحذيــة مصنوعــة مــن المطــاط الصناعــي أو الطبيعــي ،أو مــن مــادة
البالســتيك المقــاوم للتــآكل ،وتســتخدم لحمايــة القدميــن مــن تأثيــر
األحمــاض والمحاليــل والســوائل والزيــوت والشــحوم ،وتفحــص هــذه
األحذيــة بشــكل دوري للتأكــد مــن ســامتها وعــدم نفاذيتهــا .واحذيــة
عازلــة للتيــار الكهربائــى تعمــل فــى معــدات كهربائيــة يتــراوح جهدهــا
مــن  550الــى  1000فولــت وتكــون خاليــة مــن المســامير.
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 - 7معدات حماية الوجه والعينين:

وهــي عبــارة عــن أقنعــة بالســتيكية أو معدنيــة أو نظــاارت زجاجيــة
تســتخدم لحمايــة الوجــه والعينيــن مــن األجــزاء المتطايــرة واألشــعة ،ومــن
طرطشــة المــواد الســاخنة والحارقــة ،وكذلــك حمايــة العينيــن والوجــه مــن
الغــازات واألبخــرة واألدخنــة واألتربــة المنطلقــة مــن العمليــات الصناعيــة
المختلفــة .ويبيّــن الجــدول التالــي نمــاذج مــن المعــدات المســتخدمة لحمايــة
الوجــه والعينيــن.
اسم
المعدة

مادة التصنيع

الهدف من االستعمال
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الفئة
المستعملة
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البالستيك
الشفاف

حماية العينين من تطاير صناعة
الغبار واألجسام الدقيقة األخشاب

النظارات البالستيك المقاوم حماية العينين من
تطاير الشرر واألجسام
للحرارة والخدش
الدقيقة الساخنة
البالستيك
الشفاف

الواقيات

اإلصدار األول1441-هـ 2020م

عمليات اللحام

عمليات
الوقاية من
الرايش المتطاير بسرعة الخراطة
والجلخ
بطيئة وأحجام صغيرة
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الوقاية من نطاير
الشبك
المعدني والفوالذي األجسام المعدنية ذات
األحجام الكبيرة وبسرعة
عالية
الفيبرجالس أو
مواد معدنية
عاكسة للحرارة

الحماية من الحرارة
العالية واإلشعاعات
وطرطشة المواد
المنصهرة

الصناعات
المعدنية

للحام والقطع
المعدني
باستخدام
األكسي
استلين
وعمليات
السكب
والصهر

8-أحزمة األمان:

تســتخدم هــذه األحزمــة لوقايــة العمــال مــن مخاطــر الســقوط مــن أماكــن
مرتفعــة مثــل عمــال البنــاء وغيرهــم ممــن يســتدعي طبيعــة عملهــم الصعــود
إلــى أماكــن عاليــة .ويســتخدم لذلــك أحزمــة مــزودة بوســيلة تثبيــت بجســم
المســتخدم ووســيلة تثبيــت أخــرى يتــم تثبيتهــا بجســم ثابــت بمــكان العمــل.
9الوقاية من درجات الحرارة المنخفضة:تُوجد أنواع من المالبس الواقية المصنعة بوسائل علمية لتقاوم
درجات الحرارة األقل من الصفر ،وتستخدم هذه المالبس في األماكن شديدة
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البرودة ،وهي مصنوعة من النايلون مع البوليستر المعزول كليًا .كما تتميز
بخفتها وسهولة استخدامها ،باإلضافة إلى وقاية الجسم كام ًلا بما فيه
الرأس.
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أفرول واقي من الحرارة
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اعضاء لجنة اعداد دليل السالمة
بجامعة الملك خالد

م

االسم

الكلية/االدارة

الصفة/المهمة

1

د.عيد ابراهيم بريمة

كلية العلوم

رئيسا

2

أ.جميل بن على القحطانى

مدير ادارة السالمة والصحة المهنية

نائب الرئيس ومقررا

3

د.باسم بن عبدالله العلوان

كلية الهندسة

عضوا

4

د .محمد عبد العزيز سيد

كلية الهندسة

عضوا

5

د.جمال البشير البعيلي

كلية الحاسب األلى

عضوا

6

د.ادم دورية ابراهيم

كلية العلوم الطبية التطبيقية-خميس
مشيط

عضوا

7

د.هشام صالح محمد

كلية العلوم

عضوا

8

د.حسام الدين حلمي حجازي

كلية العلوم

عضوا

9

د.محمود عبد الفتاح شاكر

كلية الصيدلة

عضوا

 10د.نبيل جوزيف

كلية الطب

عضوا

 11د.رياض محمد خليل

كلية الطب

عضوا

 12أ.سلطان بن محمد الحفظى

كلية العلوم الطبية التطبيقية-بابها

عضوا

 13أ.نواف بن محمد عسيرى

كلية طب االسنان

عضوا

 14م .فهد بن محمد عسيرى

االدارة العامة للتشغيل والصيانة

عضوا

 15د.ناصر سيد عواد رمضان

كلية العلوم

الجزء الخاص بالوقاية
االشعاعية

 16د .عباس دفع الله مضوى احمد

كلية العلوم االنسانية-قسم اللغة العربية

مصحح لغوى للدليل

 17م .عبد الله ابراهيم التايه

تقنية المعلومات -قسم التصميم

مصمم الدليل
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ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﺪﻛﺘﻮرﻓﺎﻟﺢ ﺑﻦ رﺟﺎءﷲ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ آﻣﻨﺔ(
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌ ًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘـﺪرﻳﺲ واﻹدارﻳـﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ واﻟﻄﻼب .وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ٢٠٣٠وذﻟﻚ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻃﻮارﻫﺎ .وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻌﺎﻟﻰ.
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﻤﻜﻦ
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .وﻳﺸﺮح ﻫﺬا
اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ
وﻗﻮع أﺣﺪ أﻧﻮاع ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﻨﺪﺳﻴﺔ .وﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻞ
ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﻪ .ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻌﺰز ﻣﺒﺪأ »إن اﻟﺴﻼﻣﺔ داﺧﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد« .وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب
واﻟﺰواراﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺴﻼﻣﺔ.
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