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  في المختبرات ألبيولوجيه  األمن والسالمة



 مقدمه عامه عن األمن والسالمة ألبيولوجيه //

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تقدم خطة محددة الخطوات ومالئمة لجميع المختبرات 

لترقية المرافق والسالمة. ونظراً ألن حالة المرافق والسالمة قد تختلف اختالفاً كبيراً من مختبر 

إلى آخر، فإنه يستحيل عرض نهج واحد موحد يمكن تطبيقه بنجاح على جميع المختبرات. 

     تالي فإن هذه األداة تستخدم استراتيجية أخرى في المساعدة على تحسين المرافق والسالمةوبال

                                                                                 

أوالً، يلزم تحديد مستوى السالمة البيولوجية لكل غرفة في مبنى المختبر، ويتوقف ذلك على نوع 

د مستوى السالمة البيولوجية متطلبات السالمة التي ا لُمْمرضات التي يتعامل معها المختبر. ويحد ِّ

  –ينبغي للمختبر االمتثال لها. ويمكن االطالع على هذه المتطلبات في نظام "المختبرات الطبية 

  دليل منظمة الصحة العالمية بشأن السالمة البيولوجية في المختبرات

 وينبغي لموظف السالمة البيولوجية أن يضع خطة عمل حتى يمتثل المختبر لهذه المتطلبات 

لى جميع وتتمثل استراتيجية ثانية، تهدف إلى اتخاذ تدابير السالمة األساسية التي تنطبق ع

.المختبرات، في إجراء تقييم للسالمة البيولوجية  

 قواعد ومواصفات السالمه المختبريه //

قواعد السالمة في المختبر قسم االستقبال الخارجي  االهتمام بوجود حاويات للتخل ص من من 

 اإلبر المستخدمة في السحب، ومن الشرائح الزجاجي ة، والحرص على تغييرها بشكل دوري. 

 

القفازات، والنظارات البالطو ولمالبس الخاصة بالمختبرات، مثل: الحرص على ارتداء ا*

 الواقية.

 الحرص على وجود حقائب اإلسعاف األولي.* 

 الحرص على سالمة التمديدات الكهربائي ة، لمنع وقوع حرائق. * 

الحرص على توفير طفاية حرائق، كما ويجب وجود جهاز لكشف الحرائق قبل انتشارها *

 بأماكن واسعة. 

 االهتمام بوجود مصادر لتهوية المكان. *

 توفير مصبايح للشحن االحتياطي في حالة انقطاع الكهرباء. *

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/


فهما جيداً. االهتمام بالنظافة الشخصي ة، وغسل اليدين بالماء والصابون، والحرص على تجفي*

 الحرص على وجود المنظفات الالزمة، مثل الصابون، والمغاسل، والمحارم الورقي ة. *

 المحافظة على النظافة العامة للمكان، والتخلص من الفضالت. *

ً في المختبر. الحرص على عدم تناول الطعام أو الشراب داخل المختبر. * تجن ب التدخين قطعي ا

 .تي يصدرها المسؤولااللتزام بالتعليمات ال*

 السالمه الشخصيه داخل المختبر 

واد جديدة، ومركزاً لدراسات م أصبح المختبر المركز األساسي  للحصول على المعرفة، وتطوير

اللقاحات المختلفة ضد األمراض المنتشرة في العالم، ويعد المختبر جنَّةً لهواة  بحثيه ومصدرال

األبحاث والعلماء. تعد  إجراءات الس المة في المختبرات من ضمن القواعد واألسس العالمية، التي 

يجب أن يتبعها كل من يعمل في هذا المضمار؛ حمايةً لنفسه، وللعاملين داخل المختبر، باإلضافة 

ى حماية المواد واألبحاث التي يتم العمل فيها وتطويرها داخل المختبر. األمان في المختبرات إل

ر في المختبر. طبيعة األماكن المتواجد فيها المختبرات  وجود جهاز إداري ورقابي متطو 

والمعامل وبعدها عن األماكن السكنية. اإلحساس الداخلي  لدى العاملين في المختبرات، 

بالمسؤولية تجاه إجراءات السالمة والحفاظ على حياتهم وحياة زمالئهم. وجود أنظمة وإحساسهم 

لذي يقلل من طورة للغازات المتطايرة، األمر اسالمة ومضادة للحريق، وأجهزة استشعار مت

ة حسب المستوى تعد  حماية الصحة العامة  وقوع كارثٍة نتيجة خطٍأ ما. إجراءات السالمة العام 

األمن عملية أخالقية من الدرجة األولى، تتطلب من الدولة أن تضع القوانين، وتسن   والحفاظ على

التشريعات المناسبة للعمل عليها داخل المختبرات والمعامل المختلفة، وتختلف إجراءات السالمة 

في المختبرات باختالف المستوى المعمول به مثل: العيون إن  من أهم وسائل الوقاية، استخدام 

ارات الواقية لحماية العيون من دخول المواد الكيميائية أو التعرض المباشر للغازات. عند النظ

إجراء التجارب الكيميائية أو استخدام مواد مشع ة، يجب استخدام واقي الجسم بشكٍل كامل، بما فيه 

ر الرأس والرقبة والبدلة الجلدية المخصصة لهذا النوع من التجارب. عند التعامل مع الليز

واإلضاءة العالية أو استخدام الحرارة العالية، يجب ارتداء نظارات مناسبة ومصنوعة من مواد 

مخصصة. إذا لم تعرف ما هي المادة الموجودة أمامك يجب عدم العبث بها بتاتاً، وعدم لمسها أو 

العين محاولة استنشاقها، أو تعريض العين المباشرة لها. في حال دخول المواد الكيميائية إلى 

تجهيزات ومن فيجب مراجعة الطبيب بأسرع وقٍت ممكٍن، دون محاولة فرك العين باليدين. 

المختبر وجود نظام حماية وأجهزة استشعار متطورة. وجود مصادر للمياة وأدوات مستخدمة 



ة للتخلص من الغازات  إلطفاء الحريق ومخارج طوارئ. وجود أنظمة تهوية وأنظمة خاص 

ارب المختلفة. العمل على التخلص من مخلفات المجاري بشكل سليم. السلوك الناتجة من التج

الشخصي للعاملين استخدام أجهزة المختبر ضمن الغرض المخصص لها فقط. أخذ العمل في 

المختبر على درجٍة كبيرةٍ من المسؤولية وعدم االستهتار والمزاح مع العاملين أثناء إجراء 

ال األطفال إلى المختبرات والمعامل بسبب احتوائها على مواد التجارب والتطبيقات. عدم ادخ

خطرة، ومواد كيميائية وغازات منبعثة. في حال ادخال البعثات الطالبية بهدف الفائدة التعليمية 

يجب ابقائهم تحت رقابة العاملين المدربين. وضع لوحات تحذيريَّة،فعند التعامل مع المواد 

جات الحيطة والحذر؛ لتقليل تعرض الجلد والعيون واليدين للمواد الكيميائية يجب أخذ أعلى در

الكيميائية، وعدم استنشاق الغازات المنبعثة من التجارب المختلفة، أو دخول المواد الكيميائية إلى 

داخل الجسم عن طريق شربها بالخطأ أو عن طريق الجروح، أو المواد الحادة المستخدمة أثناء 

ارب عند إجراء التجارب الخطرة والمعقدة يجب إعداد خزانٍة جاهزة، وذات التجربة. خزانة التج

معايير خاصة للمواد المستخدمة في هذه التجارب، والتأكد من صالحيتها من وقت آلخر. ال 

تدخل أي جزٍء من الجسم بتاتاً إلى خزانة التجارب أثناء إجراء التجربة، والتأكد من لبس الواقي 

بة. المحافظة على نظافة خزانة التجارب بعد االنتهاء من التجربة والتخلص المطلوب لهذه التجر

من المواد المتبقية بالشكل السليم. اقفال الخزانة بمفتاحٍ خاص، وعدم إعطاء المفتاح لألشخاص 

الغير مخولين لهذه التجارب. مالمسة المواد الكيميائية للجلد فعند إجراء التجارب ال بد  من 

اد الكيميائية واألدوات المختلفة لذلك تأكد مما يلي: عدم وجود قطع أو ثقوب في استخدام المو

القفازات المتسخدمة. الحرص على غسل القفازات قبل خلعها من اليدين؛ حرصاً على إزالة كافة 

المواد الكيميائية العالقة والمتبقية على القفازات. الحرص على استبدال القفازات واستخدامها لفترة 

ينة. المالبس التي يرتديها العاملون عند التعامل مع المسننات أو المحركات أو األدوات الدوراة مع

تأكد من عدم ارتداء أي نوعٍ من أنواع الزينة كالسنسال، أو الخاتم لتقليل دخول هذه المواد بين 

نادل أو المسننات. *الحرص على تغطية الشعر عند التعامل مع المواد الحارقة. *عدم لبس الص

األحذية المفتوحة عند استخدام المواد الكيميائية لتقليل تعرض الجلد لهذه المواد. *عدم استخدام 

المالبس المصنوعة من األلياف الصناعية؛ لقابلية اشتعالها العالية، واستبدالها بالمالبس القطني ة 

 .المصممة لغرض التجارب

 اإلصابات واإلسعافات االوليه  

  الحد من اإلصابات الشخصية

هناك أنواع من اإلصابات الشخصية قد تحدث أيضا في المختبر و تشمل االنزالقات و الحدوث 



في المختبر والسقوط والصدمات الكهربائية، و ابتالع المواد الكيميائية، واالستنشاق، و الجروح 

 القطعية.

 التحضير لالستجابة لوقائع اإلصابات الشخصية األخرى

برية شيوعا، أال أنه يجب تمن أن الحرائق واالنسكابات هي أكثر أنواع الوقائع المخ على الرغم

أن تفكر في كيفية االستجابة للوقائع المحتملة األخرى، بما في ذلك استنشاق و ابتالع المواد 

 .الكيميائية، والصدمات الكهربائية، و الجروح القطعية

للدخان أو األبخرة فقم بنقل نفسك و كذلك إذا تعرضت أنت أو أي شخص آخر في المختبر 

اآلخرين بعيدا عن المنطقة الملوثة إلى الهواء النقي. كما يجب عليك تحذير األشخاص اآلخرين 

 .المتواجدين في المنطقة عن ذلك الضرر المحتمل و ألتمس المساعدة الطبية على الفور

اتصل بالدفاع المدني فورا واتبع إذا كنت تظن أن شخصا ما قد تناول مادة كيميائية خطرة، ف

تعليمات اإلسعافات األولية المذكورة في بطاقة بيانات السالمة أو على ملصق العبوة. فقد يطلب 

منك مساعدة أستاذ المادة لتحضير وسائل اإلسعافات األولية، بحيث يمنع منعا باتا أن تعطي أي 

من أنه قد تم تزويد الوحدة الصحية  شيء بالفم ألي شخص فاقد للوعي، كما سوف يتأكد أستاذك

بنسخة من بطاقة بيانات السالمة المناسبة ، و لكن قد تكون هناك حاجة لتحديد اسم المادة 

.الكيميائية بالضبط   

يجب أن ال تلمس شخص ما على اتصال مع الدارة الكهربائية الحية. فقم أوال بفصل الدارة 

س أو عن طريق الفصل الكلي للكهرباء من خالل الكهربائية عن طريق نزع القابس من المقب

قاطع فصل التيار ،و إن لم تقم بذلك مسبقا فإن احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية يكون 

.حاضرا  

 و إذا كان الشخص المصاب ال يتنفس وليس له نبض، يجب عليك توفير اإلنعاش القلبي الرئوي

(CPR)  ،أو استخدم مزيل الرجفان الخارجي اآلليفي حالة إذا كنت مدربا على القيام بذلك إذا  

مدرب للقيام  اوكان متوفرا. كما يجب عليك االتصال فورا بالدفاع المدني ، أو أخبر أي شخص 

بما هو الزم في مثل تلك الحاالت. و ألنه من المرجح في المختبرات التعليمية أن يتواجد العديد 

البعض حيث شخص يتصل بالدفاع المدني و آخر في المختبر، فمن األفضل توزيع األدوار على 

يخبر أستاذ المادة و ثالث يحدد موقع المختبر و رابع يستدعي مسؤولي األمن في الحرم الجامعي، 

 .و شخص آخر يساعد في اإلنعاش القلبي الرئوي

و إذا كنت أنت أو أي شخص آخر ينزف بشدة، فاعمل على أن تسيطر على النزيف عن طريق 

قماش على الجرح وتطبيق ضغط ثابت، و إذا كان ذلك ممكنا، قم برفع العضو وضع قطعة 

المصاب فوق مستوى القلب. كما يجب عليك اتخاذ احتياطات معقولة لتجنب مالمسة دم شخص 



آخر، فهناك قفازات متوفرة في معظم مختبرات الكيمياء. و ما عدا في حاالت الجروح البسيطة ، 

بطانية أو معطف لتجنب الصدمة والحصول على الرعاية الطبية قم بتغطية الشخص المصاب ب

.الفورية  

و ال تقم بتنظيف أي تسرب بيولوجي قد يحتوي على مسببات األمراض و التي تنتقل عن طريق 

 .الدم ما لم يتم تدريبك على ذلك

 انسكابات المواد الكيميائية

رية شيوعا. و عادة ما يساعد الترتيب ربما تكون االنسكابات الكيميائية هي أكثر الوقائع المخب

المنظم للمختبر على تجنب تسرب المواد الكيميائية، و عليه أبق األدوات المخبرية بعيدة عن حافة 

الطاولة التي تعمل عليها أو أي منطقة عمل أنت تشتغل فيها. كما يجب استعمال الكميات المحددة 

ة وتجنب استعمال كميات زائدة من المواد وات عمل التجربطمن المواد الكيميائية وفقا لخ

الكيميائية، و اعمل فورا على إعادة زجاجات الكاشف إلى موقعها الصحيح بعد أن تكون 

استهلكت منها أقل قدر مكن حسب خطوات عمل التجربة، و اخطر أستاذ المادة إذا الحظت أية 

في المختبر، و تذكر أن  عوائق في الممرات و الطرقات بين الطاوالت و حولها تعيق العمل

تمشى بركازه في المختبر ، فالمشي السريع قد ينتج عنه اصطدامات مع الطالب اآلخرين أو مع 

 .أثاث المختبر و آلياته

و إذا كان يجب عليك أن تنقل عينات أو محلول من مكان إلى آخر في المختبر، فاعمل على أن 

لثانية داعمة للكأس أو للدورق من األسفل ، و تمسك الكأس أو الدورق جيدا على أن تكون يدك ا

إذا لزم األمر أخبر اآلخرين بما تنوي القيام به. أما نقل المواد الكيميائية من المختبر إلى مكان 

آخر خارجه أو إلى مستودع المواد الكيميائية فإنه يتطلب وجود حاوية مخصصة للنقل من 

 .المطاط أو البالستيك

 الكيميائية المواد لتسرب لالستجابة اإلستعداد

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر بالقرب من مساحة العمل الخاصة بك قد تسبب بحدوث تسرب 

للمواد الكيميائية ، فإنه يجب عليك و على الطالب اآلخرين أن يبتعدوا عن منطقة التسرب، و في 

في منطقة العمل  حالة حدوث انسكاب لسائل قابل لالشتعال، قم فورا بتحذير الطالب اآلخرين

إلطفاء جميع مصادر اللهب و إيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية ، إال إذا كنت قادرا على القيام 

بذلك لوحدك دون أن تضع نفسك في خطر. و إذا حدث انسكاب في خزانة طرد الغازات، أغلق 

عن أي انسكاب  الغطاء الباب الزجاجي و اسمح لألبخرة أن تزال بفعالية أكثر، كما يجب اإلبالغ

ألستاذ المادة فورا ، فأستاذ المادة يعرف جيدا كيف يتعامل مع المواد المسكوبة. و في حالة 

انسكاب كمية كبيرة من المواد القابلة لالشتعال أو السامة أو المتطايرة، فقد يكون من الضروري 

 .إخالء المختبر أو المبنى بأكمله

لصلبة، فقد يطلب منك أستاذ المادة أو من اآلخرين أن و في حالة حدوث انسكاب صغير للمادة ا



تستخدم المجرود و الفرشاة، و التي عادة ما يتم االحتفاظ بها في المختبر لتنظيف المادة الصلبة. 

كما أن في حالة حدوث انسكاب صغير للمواد السائلة، فقد يطلب منك أستاذ الماد أو من اآلخرين 

لماصة المتصاص السائل. و في حالة التقاط الزجاج المكسور، استخدام المناشف الورقية أو ا

استخدم الملقط أو ارتدي القفازات الجلدية مقاومة للقطع، كما يمكن أيضا أن تلم  الزجاج المكسور 

من خالل المجرود و الفرشاة. و لكن على األرجح، سيقوم أستاذ المادة بتنظيف الزجاج المكسور، 

ذلك تحت إشراف دقيق. و بالطبع تخلص من المادة المسكوبة و كذلك أو قد يطلب منك القيام ب

 .المناشف الورقية، حسب توجيهات االستاذ

في حالة حدوث انسكاب كبير للمادة، أو إذا كانت المادة سامة أو قابلة لالشتعال، فسيكون لدى 

 مؤسستك التعليمية إجراء رسمي لمعالجة التسرب. فاتبع التوجيهات التي يقدمها لك أستاذ المادة.
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