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 مقدمة  -1

لنظام اإلطار العام معلومات إضافیة لمساعدة الجهات على االمتثال لمتطلبات الفني اإلرشادي یوفر هذا الدلیل  ) أ(
فیما یتعلق بأنشطة وعملیات  "، وذلكإدارة المخاطر") 2العنصر ( -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  إمارة

 هعلمًا بأن محتویات هذا الدلیل لیست ملزمة، إال إن إتباع المعلومات الواردة فی .على وجه الخصوص المختبرات
  ساعد على االمتثال لمتطلبات العنصر المشار إلیه أعاله. یسوف 

وتقییم مخاطرها، واتخاذ  ،المختبراتیساعد هذا الدلیل على التأكد من رصد األخطار المرتبطة بعملیات وأنشطة  ) ب(
اإلصابات واألمراض وبالتالي منع  ،المخاطر إلى مستویات مقبولةتلك لحد من إجراءات التحكم الالزمة ل

 األشخاص الذین قد یكونوا معرضین للمخاطر الناجمة عن تلك األنشطة/العملیات.واالعتالالت التي تهدد 

أبوظبي للسالمة  لنظام إمارةاإلطار العام الواردة ضمن  ةالفنییساعد هذا الدلیل أیضًا على تحدید أدلة الممارسة  ) ج(
 تسري على أنشطة وعملیات المختبرات. و والصحة المهنیة 

ینبغي في حال تعارض اإلرشادات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التشریعیة التي تفرضها أي سلطة مختصة   (د)
 . اإللزامیةإتباع المتطلبات صحاب العمل أل

متطلبات وجوانب السالمة النطاقها ونوعها ونشاطاتها وعملیاتها، فإن المختبرات قد تحتاج لاللتزام ب بناء على  (هـ)
اللجنة المشتركة المنصوص علیها من قبل المنظمات الدولیة وجهات االعتماد والمعاییر الدولیة، بما في ذلك 

 Unitedالمملكة المتحدة لخدمات االعتماد ()، وهیئة Joint Commission Internationalالدولیة (
Kingdom Accreditation Service) ومعیار ،(ISO 15189 الخاص بالجودة والكفاءة في المختبرات (

أما هذا الدلیل ایرة. ) الخاص بالمتطلبات العامة للكفاءة في مختبرات الفحص والمعISO 17025الطبیة، ومعیار (
فمستقل، وال تهدف المعلومات المكملة الواردة فیه ألن تغیر متطلبات المعاییر الجاري االلتزام بها أو أن تحل 

 محلها. 

شاملة وحصریة، حیث یهدف الدلیل إلى تقدیم إرشادات على أنها ال یجوز اعتبار اإلرشادات الواردة في هذا الدلیل  )و(
، اتفیما یخص أنشطة المختبر حول األخطار الرئیسیة والمخاطر المرتبطة بها وأدوات التحكم الموصى باتخاذها 

عملیة نتائج یتم بناء على  البد وأن  إال إن التحكم السلیم في األخطار والمخاطر المحتمل مواجهتها في أي مختبر
 مخاطر. التقییم فعالة ل
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 التعریفات  -2

مؤهل: هو الشخص الذي حصل من خالل التدریب أو المؤهالت أو الخبرات أو مزیج مما سبق على الشخص ال ) أ(
   تنفیذ مهمة معینة.المعرفة والمهارات التي تمكنه من 

 المحمولةویستخدم في عزل الملوثات  ،في المختبر: هو جهاز یتكامل مع نظام التهویة في المختبر األبخرةدوالب  ) ب(
عادة ما یعتبر أداة التحكم هو و  .الهواء في اتجاه واحد تصریفشفط و  من خاللن موظفي المختبر عالهواء ب

الحتواء استخدامه وصیانته بالصورة المطلوبة  ینبغيلذا ، المختبراتالهندسیة األساسیة في المواد الخطرة في 
 . بالشكل الصحیحالهواء ب المحمولةالملوثات الخطرة 

المواد  فإن ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارةاإلطار العام وفقًا للتعریف الوارد في المواد الخطرة:  ) ج(
المواد الصلبة أو السائلة أو الغازیة التي لدیها خصائص ضارة بصحة اإلنسان أو تؤثر بشدة على تشمل الخطرة 

 والمتفجرة والقابلة لالشتعال أو المولدة لإلشعاع المؤین.البیئة كالمواد السامة 

یمكن أن تتم  لسیطرةل خاضعةفي هذا الدلیل یعني أي منشأة أو مكان عمل یوفر ظروف تعبیر المختبر المختبر:  ) د(
وهو منشأة یتم فیها استخدام كمیات صغیرة  .العلمیة أو التكنولوجیة عملیات القیاسأو التجارب أو فیها األبحاث 

المختبرات  ، على سبیل المثال ال الحصر،تشمل أنواع المختبراتو  .ألغراض غیر إنتاجیةنسبیًا من المواد الخطرة 
  الكیماویة والطبیة والصناعیة واألكادیمیة والبحثیة. 

التي تتوفر فیها كافة  المواد الكیماویة: یعني تداول أو استخدام تلك لمختبري للمواد الكیماویة الخطرةاالستخدام ا ) ه(
 الشروط  التالیة: 

 على "نطاق المختبر". تداول المواد الكیماویةیتم  )1(
 استخدام إجراءات كیماویة متعددة أو مواد كیماویة متعددة.یتم  )2(
 ال تشكل اإلجراءات جزءًا من عملیة إنتاجیة أو تحاكي عملیة إنتاجیة بأي صورة من الصور.  )3(
للمواد المحتمل  العاملینللحد من تعرض  ویتم استخدامهاجد "ممارسات ومعدات وقائیة في المختبر" او تت )4(

 الخطرة.    الكیماویة

المتطلبات المتعلقة بالسیاسات والممارسات واإلجراءات واإلرشادات  لتحدیدخطة السالمة في المختبر: نظام موثق  ) و(
 إلدارة المخاطر في المختبر.  الالزمة

 الدم البشري.  بخالف العدوى مادة معدیة محتملة أخرى: هي المواد (سوائل الجسم) المحتمل تسببها في ) ز(
 صحف بیانات سالمة المواد. ل مسمى آخرصحف بیانات السالمة:  ) ح(

صندوق القفازات: حاویة محكمة اإلغالق ومصممة للسماح للفرد بالعمل بغرض ما عندما یحتاج ذلك لجو  ) ط(
عن جو وبیئة المختبر كي تخلق نظام احتواء معزولة حاویات مغلقة و . وتمتاز صنادیق القفازات بأنها منفصل

 بحاث الكیماویة والبیولوجیة. خاضع للتحكم. وهذه األداة مفیدة في العدید من التطبیقات، بما في ذلك األ

" الواردة المعاییر والقیم اإلرشادیة المهنیة): أنظر وثیقة "Threshold Limit Value, TLVقیمة حد العتبة ( ) ي(
 .لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةضمن اإلطار العام 
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 التدریب والكفاءة -3

 ،"التدریب والتوعیة والكفاءة") 5العنصر ( -أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  لنظام إمارةاإلطار العام  یحدد ) أ(
مل تالواردة ضمن النظام تش ةالفنیأن كافة أدلة الممارسة كما  .التدریب والتوعیة والكفاءةبشأن اإللزامیة المتطلبات 
 .بذاته دلیلكل موضوع في التدریب والتوعیة والكفاءة حول على قسم 

كافة األشخاص المشاركین في أنشطة  اكتسابللتأكد من المناسب البرنامج التدریبي ر یتوفصحاب العمل ینبغي أل ) ب(
  لفهم والمعرفة والمهارات الضروریة لتنفیذ كافة المهام بأمان.لالمختبر 

بما في  ینبغي تزوید المتعاقدین العاملین داخل المختبرات بإیجاز حول أخطار المختبر والمخاطر المرتبطة بها، ) ج(
 ذلك المواد الخطرة والقابلة لالشتعال واألكالة. 

التدریب ") 5یتماشى مع العنصر (قیاسي وضع وتوثیق وتطبیق وصون برنامج تدریبي صحاب العمل ینبغي أل ) د(
 . "والتوعیة والكفاءة

 یلي:یشمل على األقل ما وأن أن یراعي المتطلبات الواردة في هذا الدلیل للبرنامج التدریبي ینبغي  ) ه(

  .ومحتویات خطة السالمة في المختبرموقع  )1(
 في مكان العمل.األخطار (المادیة والكیماویة والبیولوجیة واللیزریة واإلشعاعیة وغیرها)  )2(
 للمواد الخطرة المستخدمة في المختبر. قیمة حد العتبة  )3(
 ،معدات الحمایةك في ذلبما  ،اإلجراءات التي یمكن للموظفین اتخاذها لحمایة أنفسهم من تلك األخطار )4(

 وٕاجراءات الطوارئ.  ،وٕاجراءات التشغیل القیاسیة ،وممارسات العمل المناسبة
 استخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة. )5(
  .لألخطار في المختبرالعالمات واألعراض الدالة على التعرض  )6(
 . وتسهیل الوصول إلیها ،وتحدید موقعها ،استخدام صحف بیانات السالمة )7(
  ). الكیماویة أو البیولوجیة أو اإلشعاعیةرصد وجود أو انبعاث المادة الخطرة (األسالیب المستخدمة في  )8(
 إدارة نفایات المختبر وٕاجراءات التخلص منها. )9(
 . ةاألولی اتاإلسعاف )10(
 ،المختبر (انسكاب الموادفي  طوارئحاالت اللإجراءات االستجابة في ذلك بما  ،الطوارئبرنامج إدارة  )11(

 وغیرها).  ،أحوال الطقس السيء ،الحرائق
 إجراءات الحصول على الرعایة الطبیة في حال التعرض/اإلصابة. )12(
 حفظ السجالت.  )13(
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 المهام والمسؤولیات  -4

 أصحاب العمل   4-1

 إلطار العام لنظام إمارةاإلطار العام الالوارد ضمن  "،الذاتيوالتنظیم المهام والمسؤولیات ") 1ینص العنصر ( ) أ(
 العمل.  أصحاببشأن مهام ومسؤولیات اإللزامیة المتطلبات على  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن "، إدارة المخاطر") 2ینص العنصر ( ) ب(
كافة المواقع واألنشطة تقییم أصحاب العمل ینبغي على حیث إدارة المخاطر، بشأن اإللزامیة على المتطلبات 

إدارة ") 2وتحدید إجراءات التحكم المناسبة بما یتماشى مع متطلبات العنصر ( ،أخطارأیة لرصد وجود  والعملیات
 ."المخاطر

 المسؤولیة عن إدارة المخاطر في المختبر. مجمل تحمل أصحاب العمل على ینبغي  ) ج(
ینبغي على فإنه وضع واعتماد وتطبیق خطة مناسبة للسالمة في المختبر إذا تطلبت عملیة تقییم المخاطر  ) د(

 التأكد من فعل ذلك.صاحب العمل 
بالصورة الموصوفة وضع وتطبیق خطة السالمة في المختبر بشخص مؤهل تكلیف أصحاب العمل ینبغي على  ) ه(

 في هذا الدلیل.
بقواعد السالمة والنظافة الشخصیة لمتعاقدین واالمختبر العاملین في  وعيالتأكد من أصحاب العمل ینبغي على  ) و(

 بها. همالتزاممن و 

) من هذه 6وضع وتطبیق برنامج للرقابة الطبیة للعاملین یراعي متطلبات القسم (أصحاب العمل ینبغي على  )ز (
 الوثیقة. 

 . مع تحدید متطلبات التدریب التنشیطي التأكد من توفیر التدریب المالئمأصحاب العمل ینبغي على  ) ح(
التفتیش المنتظم والرسمي على النظافة الشخصیة والنظافة العامة بما یشمل القیام بأصحاب العمل ینبغي على  )ط (

 . الطوارئالتفتیش الدوري على معدات 
 مستجدات المتطلبات القانونیة بشأن المواد الخطرة. ب اإللمامأصحاب العمل ینبغي على  )ي (
 ستخدام أي مواد یتم طلب شرائها.الالزمین الوالتدریب  المرافقالتأكد من كفایة أصحاب العمل ینبغي على  )ك (

تحقق التأكد من أن تنظیم المختبر (المساحة، التصمیم، الترتیبات، المرافق، وغیره) أصحاب العمل ینبغي على  )ل (
 . متطلبات السلطات المعنیة

وذلك مع على استخدامها،  ملینالعاتوفیر معدات الحمایة الشخصیة والتأكد من تدریب أصحاب العمل ینبغي على  )م (
"، معدات الحمایة الشخصیة") 2.0علم بأن دلیل الممارسة الفني (ومع ال، )10طلبات الواردة في القسم (مراعاة المت

بشأن اإللزامیة ینص على المتطلبات أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن 
 معدات الحمایة الشخصیة.

 المدربین على تقدیم اإلسعافاتواألفراد توفیر مرافق اإلسعاف األولي والرعایة الطبیة أصحاب العمل ینبغي على  )ن (
علمًا بأن دلیل  ،في المختبرات بما یتناسب مع األخطار الموجودة في موقع العمل والمخاطر ذات الصلة األولیة

أبوظبي  لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن  "،الطارئالطبي والعالج  ياإلسعاف األول“) 4.0الممارسة الفني (
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واألفراد مرافق اإلسعاف األولي والرعایة الطبیة شأن باإللزامیة ینص على المتطلبات  ،للسالمة والصحة المهنیة
 ما یلي:  بما في ذلكفي مواقع العمل، على اإلسعاف األولي المدربین 

 لتحدید نوع خدمات اإلسعافات األولیة المطلوبة.تقییما لمكان العمل جري یأن صاحب العمل ینبغي ل )1(
على اإلسعاف األولي المدربین واألفراد المعدات والتجهیزات والمرافق وفر یأن صاحب العمل ینبغي ل )2(

تعرضهم إلصابة في في حال العاملین والخدمات الكافیة والمناسبة لتقدیم اإلسعافات األولیة فورًا إلى 
 .الطبي العالجنقل المصابین إلى مكان لتلقي لو  ،العمل

علیه ملصق و بقفل  مغلقةحاویة غیر توفیر صندوق لإلسعافات األولیة یسهل الوصول إلیه وموضوع في ینبغي  )س (
وأن یتم  ،واحتیاجات المختبر اإللزامیة النافذةأن تكون محتویات الصندوق مناسبة للمتطلبات وینبغي  تعریفي،

 . بشكل مرضٍ الحفاظ علیها 

أن تتبع على وصیانتها،  وفحصهاوضع وتطبیق برنامج الختبار نظم ومعدات المختبر أصحاب العمل ینبغي على  )ع (
) 36.0علمًا بأن دلیل الممارسة الفني ( .والصیانة توصیات الشركات المصنعة والموردین والفحصخطة االختبار 

ینص على  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن "، والمعداتالثقیلة اآلالت “
) 11انظر القسم ( .وصیانتها وٕاصالحها وتعدیلها وفحصهااآلالت والمعدات بشأن اختبار اإللزامیة المتطلبات 

 لالطالع على المتطلبات المحددة في هذا الشأن. 

) "إدارة المتعاقدین"، الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، على 3ینص العنصر ( )ف (
تقییم كافة المواقع واألنشطة والعملیات أصحاب العمل ، حیث ینبغي على المتعاقدینالمتطلبات اإللزامیة بشأن إدارة 

 متطلبات إدارة المتعاقدین.  لتحدید وتطبیق

 لعاملونا  4-2

أبوظبي للسالمة  لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن  "،الذاتيوالتنظیم المهام والمسؤولیات ") 1ینص العنصر ( ) أ(
 . العاملینبشأن مهام ومسؤولیات اإللزامیة على المتطلبات  ،والصحة المهنیة

 أداء مهامهم ومسؤولیاتهم وفقا لما یلي:العاملین على  ینبغي ) ب(

استخدام في ذلك تخطیط وتنفیذ كافة األنشطة/العملیات بما یتماشى مع خطة السالمة في المختبر، بما  )1(
 حسبما یلزم. ،معدات الحمایة الشخصیة وأدوات التحكم الهندسیة

     .بشأن السالمة والنظافة الشخصیةالمناسبة فهم وٕاتباع السیاسات واإلجراءات والممارسات  )2(
 ، علماً اتالتعرضفي ذلك إبالغ المشرف أو الشخص المسؤول فورًا عن كافة الحوادث في مكان العمل بما  )3(

لنظام اإلطار العام ضمن  ةالوارد اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها ورفع التقاریر"،“) 11.0اآللیة ( بأن
 .هذا الشأناإللزامیة في نص على المتطلبات ت ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إمارة
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 مسؤول سالمة المختبر أو ما یعادله  4-3

. لسالمة في المختبر والتأكد من تطبیقهالوضع خطة یتم تكلیفه بیقوم به شخص مؤهل أن مقترح من الدور  هذا ) أ(
التأكد من االمتثال لمتطلبات الكفاءة المعمول بها (المؤهل والخبرة والمهارات وغیرها) أصحاب العمل وینبغي على 

 التطبیق.  جهود المختبر بوضع خطة السالمة وتطبیقها ومراقبةالعاملین في  تكلیفعند 
 ینبغي على مسؤول السالمة في المختبر أو من یعادله أداء مهامه ومسؤولیاته وفقا لما یلي: ) ب(

 من تطبیق خطة وسیاسات وممارسات مناسبة للحفاظ على السالمة في المختبر. وضع والتأكد )1(
تخزینها واستخدامها وتداولها والتخلص منها یتم  هأنو  ،شراء المواد المستخدمة في المختبرمراقبة عملیات  )2(

 بأمان.
 التأكد من إجراء عملیات التدقیق الالزمة وحفظ السجالت ذات الصلة.  )3(
 لى اتخاذ االحتیاطات المطلوبة وتوفیر المرافق الكافیة. المعنیین عالعاملین مساعدة  )4(
 المتطلبات التشریعیة التي تفرضها السلطات المختصة. )5(
 . مواصلة التطویر المستمر لخطة السالمة في المختبر )6(
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  إدارة المخاطر في المختبر -5

على  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة إمارةلنظام اإلطار العام الوارد ضمن  "،إدارة المخاطر") 2ینص العنصر ( ) أ(
 .بشأن إدارة المخاطراإللزامیة المتطلبات 

الوارد "، عملیة إدارة المخاطر" بشأن الفنياإلرشادي الدلیل في إرشادات مفصلة حول طریقة تقییم المخاطر  تتوفر ) ب(
 . أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارةاإلطار العام ضمن 

أبوظبي للسالمة والصحة  لنظام إمارةاإلطار العام الوارد ضمن  "،المواد الخطرة") 1.0لممارسة الفني (ینص دلیل ا ) ج(
العاملین على سالمة وصحة  هابهدف الحد من مخاطر  ،بشأن إدارة المواد الخطرةاإللزامیة على المتطلبات  ،المهنیة

 المشاركین في التعامل مع تلك المواد الخطرة. 
 ،المختبر للعدید من األخطار المحتملةن في و العاملیمكن للمختبر أن یصبح مكانًا خطیرًا للعمل، حیث یتعرض  ) د(

عالوة على إجهاد الجهاز  ،وغیرها من األخطار التي تهدد السالمةوالفیزیائیة ومنها األخطار الكیماویة والبیولوجیة 
 العضلي الهیكلي.

، العاملینٕادارة المخاطر من أجل حمایة و  تقییمبغرض  مالخاص بهتقییم مكان العمل أصحاب العمل على ینبغي  ) ه(
 بین اإلجراءات الفوریة والحلول طویلة األمد. أن یجمع البرنامج لهذا ویمكن 

  ما یلي على األقل:راعي تأن  ردارة المخاطر في المختبإلینبغي  ) و(

 السالمة والصحة المهنیة في مكان العمل  التي تهدد خطاراألرصد كافة  )1(
 تقییم المخاطر المرتبطة بتلك األخطار  )2(
 عملیًا.أقل مستوى معقول ممكن  إلىلتحكم من أجل الحد من المخاطر لوضع إجراءات  )3(
 مراجعة البرنامج بانتظام )4(
 إدارة عملیة التغییر في الجهة أن یشمل  )5(

) 2العنصر (في  علیها المنصوصتسلسل أدوات التحكم تتبع أن جرى تحدیدها یالتي جراءات التحكم إلینبغي  ) ز(
ینبغي على حیث  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارةاإلطار العام ضمن الوارد  "،إدارة المخاطر"

 استخدام مزیج من أسالیب التحكم.   أصحاب العمل 

   .القضاء على المخاطر من خالل إزالة األخطار -اإلزالة  )1(
    .االستبدال بمواد أو معدات أو عملیات أقل خطورة -اإلحالل  )2(
إجراء تغییرات هیكلیة في بیئة العمل أو نظم العمل أو األدوات أو  -/العزل أدوات التحكم الهندسیة )3(

تسییج أو عزل األخطار من  وأ ،ةالیدوی المناولةدات المیكانیكیة أو معدات استخدام المساعِ  وأالمعدات، 
 .    بأجهزة الشفط الموضعیةخالل استخدام الحواجز أو أسالیب التداول عن بعد، أو توفیر تهویة 

وٕاجراءات  ،واألدلة اإلرشادیة ،وضع وتطبیق اإلجراءات اإلداریة الالزمة كالسیاسات -اإلجراءات اإلداریة  )4(
وتحدید  ،وتدویر العمل ،والفتات وعالمات السالمة ،وتصاریح العمل ،والسجالت ،التشغیل القیاسیة

، وتوفیر التدریب الالزم حول العامة والحفاظ على النظافة ،والصیانة الدوریة ،المواقیت المناسبة للعمل
 األخطار وٕاجراءات العمل الصحیحة.  
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مناسبة تماما ویتم صیانتھا و/أو مالبس واقیة توفیر معدات حمایة شخصیة  - معدات الحمایة الشخصیة )5(
 عالوة على توفیر التدریب على استخدامھا.بصورة صحیحة، 

 من أجل إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة وعملیات المختبر.  ،ینبغي وضع خطة مناسبة للسالمة في المختبر ) ح(

 خطة السالمة في المختبر  5-1

والمعدات ومعدات الحمایة الشخصیة والتعلیمات  واإلجراءاتتحدد خطة السالمة في المختبر السیاسات  ) أ(
من األخطار المحتملة الناجمة عن  العاملینوممارسات العمل المطلوبة إلدارة المخاطر في المختبر بھدف حمایة 

 أنشطة وعملیات المختبر. 

 . للعاملینینبغي اعتماد الخطة من اإلدارة العلیا ومراجعتھا بصفة دوریة وتوفیرھا  ) ب(

 اج المعلومات التالیة في خطة السالمة في المختبر: إدر ینبغي ) ج(

 .المختصة السلطات المنظمة الموضوعة من قبل النافذة اإللزامیةالمتطلبات القانونیة: المتطلبات  )1(

خرین اآل العاملینوتحدید المكلفین بصون ومراقبة تطبیق الخطة،  العاملینالمھام والمسؤولیات: تحدید  )2(
المؤھالت  في ذلكبما  ،تتعلق بتطبیق الخطة، وتحدید متطلبات الكفاءة الالزمةالذین لدیھم مھام محددة 

 كل دور من األدوار المحددة. ل ،والخبرات

وتحدید متطلبات الكفاءة الخاصة بھ بما  ،مسؤول السالمة في المختبر: تحدید مسؤول السالمة في المختبر )3(
وعند اللزوم تشكیل لجنة للسالمة في المختبر،  .مھامھ ومسؤولیاتھ وتحدید ،المؤھالت والخبرات في ذلك

منصوص علیھا في العنصر المتطلبات تشكیل لجان السالمة والصحة المھنیة  مع الرجوع في ذلك إلى
 . أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام لنظام إمارةضمن الوارد ، والتشاور"التواصل ) 4(

وتحدید  ،وتقییم المخاطر المرتبطة بھا ،ار الموجودة في المختبراألخطار والمخاطر: توثیق كافة األخط )4(
 .إجراءات التحكم ذات الصلة

التي  اإللزامیةلتحدید الممارسات  حیث یلزمإجراءات التشغیل القیاسیة: وضع إجراءات التشغیل القیاسیة  )5(
تشمل إجراءات عامة وأخرى خاصة بالمختبر المعني من أجل  وھذه .إتباعھا عند العمل في المختبر ینبغي

 تنظیم العمل مع المواد الخطرة. 

وتطبیق في وضع صاحب العمل ستخدمھا یمعاییر إجراءات التحكم في التعرض: تحدید المعاییر التي  )6(
 ألخطار المختبر.   العاملینتعرض احتمال من  لتحكم من أجل الحدلإجراءات 

 في ذلكبما  ،التي تم تحدیدھاأدوات التحكم الھندسیة ومعدات الحمایة األخرى: توفیر قائمة بأدوات التحكم  )7(
 ،أدوات التحكم الھندسیة ومعدات الحمایة األخرىوتوفر  إتباعھا لضمان كفایة ینبغي محددةأیة إجراءات 

أن یشمل خطة اختبار  ینبغي وھذا .ةعملھا وأدائھا بصورة سلیمة وكافی مثل دوالیب األبخرة، والتأكد من
 المعدات وصیانتھا. 

 العاملین إلمامالبرنامج التعریفي والتدریبي المطلوب لضمان  تحدید مكوناتالمعلومات والتدریب:  )8(
والمعلومات ذات  ،وإجراءات التشغیل القیاسیة ،وإدارة المخاطر ،األخطار الموجودة في مكان العملب

 الصلة. 

لموافقة المسبقة: المتطلبات والظروف التي تستلزم حصول إجراءات أو أنشطة معینة في  المختبر ل عملیة )9(
 قبل الشروع في العمل. صاحب العمل نیبھ یإلدارة العلیا) أو من (اصاحب العمل من مسبقة على موافقة 

أخذ  في ذلكبما  سبةالمنامن خالل اآللیة  ،المتطلبات الخاصة بمراقبة مستویات التعرضمراقبة التعرض:  )10(
بما  إلحدى الموادقد یتعرضون  العاملینكان ھناك سبب یدعو لالعتقاد بأن  وذلك إنعینات من الھواء، 

 . قیمة حد العتبةیفوق 

التعرض لمادة خطرة  حدوث االستشارات والفحوص الطبیة: متطلبات االستشارات والفحوص الطبیة عند )11(
 . ذلك حدوثاحتمال و أ

الخطورة،  شدیدةعند العمل مع المواد  للعاملینالحمایة اإلضافیة المطلوبة  تحدیدالخطورة:  شدیدةالمواد  )12(
تي لدیھا درجة عالیة من والمواد ال ،والسموم التي تؤثر على الجھاز التناسلي ،المسرطناتقد تشمل  والتي

 السمیة الحادة.
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 ، وتوفیرھا،ألنشطة وعملیات المختبر معدات الحمایة الشخصیة الالزمة تحدیدمعدات الحمایة الشخصیة:  )13(
  ى استخدامھا. والتدریب عل

، على العاملین: ینبغي وضع خطة طوارئ مكتوبة وتعمیمھا على كافة الطوارئحاالت لخطة االستجابة  )14(
اإلخالء  في ذلكستجابة بما إجراءات االو ات الناتجة،التعرضالمحتملة، و الطوارئأن تحدد الخطة حاالت 

  . الدوریة على الخطةتدریبات الالطبیة واإلبالغ ووالرعایة 

وطرق جمعھا  ،أنواع النفایاتأن یحدد برنامج إدارة النفایات في المختبر لخطة إدارة النفایات: ینبغي  )15(
خطة إدارة لوینبغي  .تحدید أي مواد یمكن إحراقھامراعاة مع  ،وتخزینھا ونقلھا والتخلص منھا وفرزھا
 المنظمة المختصة.  السلطات النافذة الموضوعة من قبل اإللزامیةمع المتطلبات  تتوافقأن النفایات 

مراجعة وتقییم مستوى فعالیة خطة السالمة في المختبر  أصحاب العملالمراجعة والتحدیث: ینبغي على  )16(
 على األقل وتحدیثھا حسبما یلزم.  سنوي بشكل

 األخطار الكیماویة   5-2

أبوظبي للسالمة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، المواد الخطرة“) 1.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(

بالجھات التي تستخدم المواد الخطرة أو تخزنھا أو تبیعھا أو تستوردھا  الخاصةعلى المتطلبات  ،والصحة المھنیة

 أو تصدرھا. 

ات الكیماویة والطبیة والصناعیة لعاملین في المختبرفیزیائیة وصحیة ل بتھدیداتالخطرة  المواد الكیماویة تتسبب ) ب(

 واألكادیمیة. 

من خمسة عناصر أساسیة تألف تأن في المختبر للتعامل مع األخطار الكیماویة  ةالمصممدارة المخاطر إلینبغي  ) ج(

 كالتالي: 

 رصد األخطار وتحدید إجراءات التحكم  )1(

 المواد الكیماویة  مخاطر تتضمن متطلبات خاصة بالسالمة منلسالمة في المختبر لخطة  )2(

 المعلومات والتدریب  )3(

 مراقبة التعرض  )4(

 المسح الطبي   )5(

  رصد األخطار    5-2-1

 ،أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن ، إدارة المخاطر“) 2ینص العنصر ( ) أ(

الخطرة التي  المواد الكیماویةینبغي على كل مختبر تحدید حیث إدارة المخاطر، عملیة لاإللزامیة متطلبات العلى 

 إجراءات التحكم الالزمة للحد من المخاطر الموجودة. وضعوبناء على ذلك یتم  ،العاملینسوف تواجھ 

 صحف بیانات السالمة   5-2-2

الخطرة المخزنة أو المستخدمة في  المواد الكیماویةاالحتفاظ بصحف بیانات السالمة الخاصة بكافة  ینبغي ) أ(

على تنفیذ متطلبات  العاملینینبغي تدریب كما  .إلى تلك الصحف بسھولة موظفي المختبر وإتاحة وصول ،المختبر

    تلك الصحف.
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كیفیة بالمعلومات الالزمة حول  المشاركین في استخدام تلك المادة العاملین تعریفقبل استالم مادة ما، ینبغي  ) ب(

 وتخزینھا والتخلص منھا بصورة صحیحة.ھا تداول

أبوظبي للسالمة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، المواد الخطرة") 1.0( الفنيدلیل الممارسة  یشرح(ج) 

 الخاصة بصحف بیانات المواد الخطرة. المتطلبات  ،والصحة المھنیة

 المواد الكیماویة  مخاطر متطلبات السالمة من  -لسالمة في المختبر اطة خ   5-2-3

استلزم تقییم المخاطر ذلك،  ، إنالعمل أصحابینبغي على  ،لمختبرعند استخدام المواد الكیماویة الخطرة في ا ) أ(
) لالطالع على متطلبات خطة السالمة في 1-5( انظر القسم .وضع وتطبیق خطة مكتوبة للسالمة في المختبر

  .المختبر

كافة جوانب متطلبات إدارة المخاطر أن تشمل مخاطر المواد الكیماویة في المختبر من خطة السالمة لینبغي  ) ب(
    :أن تكون مخاطر المواد الكیماویةمن خطة السالمة لینبغي كما  .)1-5في القسم (الواردة 

 من األخطار الصحیة المرتبطة بالمواد الكیماویة الخطرة في المختبر. العاملینقادرة على حمایة  )1(

 على الحفاظ على مستویات التعرض أقل من حدود التعرض المسموح بها كما هو موصوف في القسمقادرة  )2(
)6 .( 

كافة جوانب عملیات الشراء والتخزین والتداول أن تغطي  خطة السالمة من مخاطر المواد الكیماویةلینبغي  ) ج(
بقائمة للمواد الكیماویة قید ینبغي االحتفاظ كما  .والتخلص من المواد الكیماویة المستخدمة في المنشأة

حدیث تلك القائمة ت ، معالمخزون وصحف بیانات السالمة كمیات بحیث تبین االستخدام/التخزین في المختبر
 بانتظام. 

 الخاصةتحدید اإلجراءات كما ینبغي لها  ،العناصر التالیةكل من أن تشمل خطة السالمة في المختبر لینبغي  ) د(
 . العاملینللتأكد من حمایة ل صاحب العمتخذها ی سوفالتي 

باعتبارات السالمة والصحة المهنیة المطلوب إتباعها عندما یتضمن الخاصة إجراءات التشغیل القیاسیة  )1(
 العمل في المختبر استخدام المواد الكیماویة الخطرة.

في تحدید إجراءات التحكم وتطبیقها بهدف الحد من تعرض صاحب العمل ستخدمها یالمعاییر التي سوف  )2(
واستخدام معدات الحمایة  ،أدوات التحكم الهندسیةفي ذلك بما  ،إلى المواد الكیماویة الخطرة العاملین

ختیار إجراءات التحكم في المواد الخاص وممارسات النظافة الشخصیة، مع إعطاء اهتمام  ،الشخصیة
 شدیدة الخطورة.  الكیماویة المعروف إنها

بصورة تعمل وغیرها من معدات الوقایة، األبخرة دوالیب في ذلك أدوات التحكم الهندسیة، بما أن اشتراط  )3(
  والنص على إجراءات محددة ینبغي اتخاذها للتأكد من حسن أداء تلك المعدات.  ،سلیمة

من تأكد ال صحاب العملأل ینبغيحیث )، 3لقسم (لوفقًا للعاملین توفیر المعلومات والتدریب متطلبات  )4(
 على التدریب المطلوب مع حظر األنشطة التالیة:  العاملینحصول 
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 السائلة بأنبوب المص.المواد الكیماویة استخدام الفم في شفط  .1
العدسات أو تداول  ،أو مرطب الشفاهوضع مساحیق التجمیل  وأ ،التدخین وأ ،الشرب وأ ،األكل .2

 في أماكن العمل التي بها احتمال معقول للتعرض المهني للمواد الكیماویة الخطرة. ، وذلكالالصقة
األسطح  وأ فوق الرفوف وأو الخزانات أدات مِ والمجَ أتخزین األطعمة أو المشروبات في الثالجات  .3

 المواد الكیماویة. فیها أو علیها تتواجد التي  الطاوالت وأ

 التحكم في الدخول إلى المختبر وحصره في األشخاص المخول لهم بذلك. متطلبات  )5(
 ). 6القسم ( وفقتوفیر االستشارات الطبیة والفحوصات الطبیة متطلبات  )6(
-4( بالمسؤولیة عن تطبیق خطة السالمة في المختبر (انظر القسم ةءاكفي و ذ ینص مؤهلاشخأتكلیف  )7(

3(( . 
تشمل  التيمع المواد شدیدة الخطورة، و التعامل عند للعاملین الحمایة اإلضافیة توفیر متطلبات  )8(

 والمواد التي لدیها درجة عالیة من السمیة الحادة. ،الجهاز التناسليوالسموم التي تؤثر على  ،المسرطنات
 : ما یكون ذلك مناسباً عند للمتطلبات التالیةإعطاء اهتمام خاص  )9(

 منطقة مخصصة للمواد الكیماویة الخطرة حسبما تنص علیه صحف بیانات السالمة توفیر  .1
 وصنادیق القفازات األبخرة استخدام معدات االحتواء مثل دوالیب  .2
 استبدال مذیب عضوي ذي نقطة اشتعال منخفضة بآخر ذي نقطة اشتعال مرتفعة .3
 إجراءات إزالة النفایات الملوثة بأمان  .4
 إجراءات التعقیم  .5

 تخزین ونقل المواد الكیماویة      5-2-4

علمًا بأن  .مع اللوائح المحلیة الساریة بشأن تخزین ونقل المواد الخطرةأن تتماشى خطط التخزین والنقل ینبغي ل )أ (
أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،المواد الخطرة") 1.0( الفنيدلیل الممارسة 

 على متطلبات معینة في هذا الشأن. ینص  ،المهنیة

إزالة أو تشویه تلك وأن ال یتم وضع ملصقات تعریفیة واضحة على كافة حاویات المواد الكیماویة، ینبغي  )ب (
 الملصقات.  

لمواد القابلة افي أماكن تخزین محددة (مثل خزانات ووضعها المواد السامة فرز إلى الحد المعقول الممكن، ینبغي  )ج (
 .عند اللزوم موضعیةبأجهزة الشفط ال تهویة مع توفیر غیرها) وأ ،لالشتعال

 ، مع توفیر تهویة للهواء وتحكم في الحرارة حسبما یلزم. توفیر أماكن تخزین مخصصة للمواد الكیماویةینبغي  )د (

مرة على األقل سنویًا) بغرض استبدالها بصورة دوریة ( غرف التخزینمعاینة المواد الكیماویة المخزنة في ینبغي  )ه (
 وسالمة الحاویة.  تلفها(تاریخ انتهاء صالحیتها) والتأكد من عدم 

 كمناطق للتحضیر أو إعادة التعبئة.  غرف التخزینینبغي عدم استخدام  )و (

 لیات الیومیة.  العمالتأثیر سلبًا على دون عند أصغر كمیات ممكنة المواد الكیماویة في المختبرات بینبغي االحتفاظ  )ز (
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مقاومة لالنفجارات  اتمعتمدة كثالجینبغي عدم تخزین السوائل القابلة لالشتعال في ثالجات المختبرات ما لم تكن  )ح (
 أو من النوع اآلمن لالستعمال في المختبرات.

في أو الطاوالت طح حظر التخزین أعلى أس معلتخزین (المخصصة لخزانات الینبغي تخزین المواد الكیماویة في  )ط (
 تفادي تعریضها للحرارة أو ضوء الشمس المباشر. ینبغيكما الدوالیب)، 

 غیر المرغوب فیها أو إعادتها إلى المخزن/غرفة التخزین. تلك والتخلص من للمواد إجراء جرد دوري ینبغي  )ي (

 امتزاجهالمنع  وذلك، الفصل بین المواد الكیماویة غیر المتوافقة تضمنأن عملیة تخزین المواد الكیماویة لینبغي  )ك (
قد علمًا بأنه  .أو تفاعالت أخرى خطرة تسبب في حرائق أو انفجارات أو غازات سامةتبصورة غیر مقصودة قد 

 تحدث تفاعالت كیماویة خطیرة نتیجة للتخزین غیر الصحیح عند امتزاج المواد غیر المتوافقة بسبب: 

 غیر المقصود الكسر  )1(
 الحاویة  تلف )2(
 الحرائق  )3(
 لغازات أو األبخرة من الحاویات غیر محكمة اإلغالق امتزاج ا )4(
 تخزین المواد غیر المتوافقة معًا عن طریق الخطأ بسبب عدم وضع الملصقات التعریفیة بالصورة الصحیحة )5(

ضمن التعلیمات  تلك الحدود ٕادراجو  ،ینبغي على المختبرات التي تتعامل مع المواد المتفجرة وضع حدود للكمیات )ل (
 التشغیلیة للمختبر.

 ینبغي عدم استخدام الدرج والممرات في التخزین حتى لو كان ذلك لفترة قصیرة. )م (

كامل المادة الكیماویة في  مقاومة للكسر وبإمكانها احتواءتكون حاویات ثانویة استخدام نقل المواد الكیماویة بینبغي  )ن (
لنقل الزجاجات متوفرة تجاریا . وتعرف الحاویات الثانویة بأنها حاویات هاأو تسرب المادة وعاءنكسار ا حال

أما إذا كانت المواد أكثر عددا من أن تحمل بحاویة ومصنوعة من المطاط أو البالستیك ولها مماسك للحمل. 
وصات من للزجاجات بأمان، فینبغي استخدام عربة صغیرة یسهل تحریكها ولها جوانب مانعة للتسرب بارتفاع عدة ب

لإلبقاءعلى مركز جاذبیتها في أخفض نقطة الجهات األربع. وینبغي وضع الكیماویات على أخفض رف من العربة 
 وللتقلیل من االرتفاع الذي یمكن للزجاجة أن تسقطه.

 .المعیبةینبغي عدم استخدام األواني الزجاجیة  )س (

صلبة مقاومة ینبغي استخدام حاویات فإنه ، تعالإذا كان من الضروري نقل كمیات صغیرة من السوائل القابلة لالش )ع (
 مع إزالة أي مصادر إشعال محتملة.  ،مركبة جیدة التهویةفي  أثناء النقل ووضعهاالتسریب، للضغط وعدیمة 

مركبات األثیر مثل  ،ة لمرور الوقتینبغي الحفاظ على نظام فعال إلدارة المخزون مع التركیز على المواد الحساس )ف (
بإمكانها عند التعرض للهواء أن تنتج بیروكسیدات لها قابلیة عالیة لالنفجار. وهذا یعني الحاجة للمراجعة التي 

إیالء اهتمام خاص بتواریخ انتهاء لمواد الزائدة أو غیر المرغوبة، مع الدوریة لما یتم تخزینه، والتخلص من ا
 ألول مرة على ملصق الزجاجة. ، حیث ینبغي تدوین التاریخ الذي فتحت فیه الزجاجةالصالحیة
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منع في ذلك بما  ،الموادانسكاب أدوات التحكم الضروریة إلدارة حاالت بتخزین المواد الكیماویة مكان تزوید ینبغي  )ص (
) بشأن 13الطوارئ والقسم (حاالت ) بشأن إدارة 12االنسكاب واحتوائه وتنظیفه وعملیة اإلبالغ عنه. انظر القسم (

 إدارة النفایات. 

 انسكاب المواد الكیماویة    5-2-5

 : على العاملین ذوي العالقة، وبحسب األحوال ، ینبغيتضمن الحادث وقوع إصابة لشخص أو تلوث كیماويإذا  ) أ(

التأكد من ارتداء معدات الحمایة الشخصیة الصحیحة التي توفر الحمایة الضروریة من التعرض والتلوث  )1(
 المحتملین.

 . آمناً  ونقله إلى موقع آمن إذا كان ذلكمساعدة الشخص المصاب أو المعرض للتلوث  )2(
ومن ثم خلع أیة مالبس ملوثة  ،اغتسال ألغراض السالمة مرفقلغسل العیون أو  محطةأقرب  إیجاد )3(

 دقیقة.   15وغسل كافة المناطق الملوثة من الجسم بعنایة لمدة 
في حال التعرض لحامض  غلوكونات الكالسیوممثل حسبما یلزم ( األولیةاإلسعافات إعطاء  )4(

وطلب المساعدة الطبیة من  ،)سیانید الهیْدروِجینوحقن ِنْتراُت اَألمیل في حال التعرض ل ،الهیدروفرولیك
 . بالمسؤول المكلفخالل االتصال 

فریق لتسلیمها والتأكد من  ،في التعرضالمشاركة طباعة صحف بیانات السالمة الخاصة بالمواد الكیماویة  )5(
 إطفاء الحرائق/الطاقم الطبي المعني.

 إخالء المنطقة وطلب المساعدة الخارجیة إذا استلزم الموقف ذلك. )6(
 . إلى المسؤول المكلف أقرب وقت ممكنباإلصابة  عنبالغ اإل )7(

المتعلقة  لالطالع على اإلرشادات ،) بشأن إدارة النفایات13الطوارئ والقسم (حاالت ) بشأن إدارة 12انظر القسم ( ) ب(
   والتخلص منها. المواد الخطرة انسكابباحتواء 

 األخطار البیولوجیة    5-3

الموجودة في العدید من  ،المختبر لألخطار البیولوجیةالعاملین في التحكم في تعرض صاحب العمل ینبغي ل ) أ(
عینات المزارع وأنسجة الجسم والجثامین عالوة على و  مثل الدم وسوائل الجسم ،المصادر في أنحاء المختبر

  اآلخرین.  العاملین

للعاملین )، وتوفیر التدریب 1-5م (سوضع خطة مكتوبة حول السالمة في المختبر وفقًا للقصاحب العمل ینبغي ل ) ب(
عند التعامل ات القیاسیة طاتخاذ االحتیافي ذلك بما  ،وااللتزام بالمتطلبات األخرى المعمول بها ،المحتمل تعرضهم

تلك ن مالمسة متعریضهم للمخاطر المتوقعة  العاملینإذا استلزمت مهام مع الدم والمواد المعدیة المحتملة األخرى 
 المواد.

 التعرض والمسح الطبي. على متطلبات تحدید  لالطالع) 6( انظر القسم (ج)
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 البیولوجیة  األخطارالسالمة من خزانات  –للتحكم أداة هندسیة 1-3-5    

لعمل اآلمن مع المواد لسماح بالتهویة وبه  مغلقالبیولوجیة عبارة عن مكان عمل  السالمة من األخطار ةخزان ) أ(
 البیولوجیة. السالمة الملوثة (أو المحتمل تلوثها) بمسببات أمراض تتطلب مستوى معین من 

وذلك باألنواع  ،الصیانة جیدة البیولوجیة األخطارلسالمة من لالتأكد من استخدام خزانات صاحب العمل ینبغي ل ) ب(
بهدف  ،األحیاء المجهریة في مجالجیدة األسالیب التطبیق بالتوازي مع والفئات المناسبة لنطاق عمل المختبر، و 

العاملین من أجل حمایة  ،المعدیة متوسطة وعالیة المخاطرللعوامل اآلمن  لتداولیضمن افعال  احتواءتوفیر نظام 
  داخل الخزانة. ةالمتولدالمعدیة الق الهواء و ع المختبر ومكان العمل المباشر منفي 

  المعلومات والتدریب    5-3-2

السلطات من قبل الموضوعة النافذة  واإلرشاداتتوفیر التوعیة والتدریب حول اللوائح صاحب العمل ینبغي ل ) أ(
 أبوظبي.–الصادر عن هیئة الصحة  مكافحة العدوىبشأن الدلیل اإلرشادي في ذلك بما  ،المختصة

 األنشطة التالیة: ومنعهم من القیام ب العاملینالتأكد من تدریب  صحاب العملینبغي أل ) ب(

 الدم أو المواد المعدیة المحتملة األخرى في سحب عینات أنبوب المصاستخدام الفم و  )1(

، العدسات الالصقةأو تداول  ،وضع مساحیق التجمیل أو مرطب الشفاه وأ ،التدخین وأ ،الشرب وأ ،األكل )2(
 للدم أو المواد المعدیة المحتملة األخرىفي أماكن العمل التي بها احتمال معقول للتعرض المهني  وذلك

 وأاألسطح  وأفوق الرفوف  وأو الخزانات، أدات مِ المجَ  وأتخزین األطعمة أو المشروبات في الثالجات  )3(
 . أو المواد المعدیة المحتملة األخرىالدم أو فوقها فیها تواجد یالطاوالت التي 

 ) لمزید من التفاصیل.3انظر القسم ( ) ج(

 أصحاب العمل  متطلبات  5-3-3

 ما یلي: ن توفیر متأكد ال صحاب العملینبغي أل ) أ(

للدم أو المواد المعدیة المحتملة  همإذا كان من المتوقع تعرضللعاملین معدات الحمایة الشخصیة المناسبة  )1(
 :التعرض المحتمل المتناسبة مع اتكمیالو ع انو باأل ، وذلكاألخرى

المواد المعدیة المحتملة  وأ ،أو األغشیة المخاطیة ،مالمسة الدمتوقع ارتداء القفازات عند ینبغي  .1
 أو األسطح الملوثة. األشیاء أو عند تداول  ،الجلد غیر السلیم وأ ،األخرى

في الحاالت التي من المتوقع منطقیًا أو حذاء طویل لحذاء غطاء للرأس و/أو غطاء لارتداء ینبغي  .2
 تشریح الجثث.  في حالتلوث كبیر كما أن یحدث بها 

 معدات الحمایة الشخصیة.حول مزید من المعلومات ل) 10انظر القسم ( .3



  

 األدلة اإلرشادبة الفنیة   –أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة  اإلطار العام لنظام إمارة

 of 44 17 صفحة                                                                                    2017مایو  1– ).03اإلصدار ( - السالمة في المختبر

 

أو عزل التعرض للدم  منعللمساعدة على  ،عملالة أو من خالل ممارسات یسواء هندس ،أدوات تحكم فعالة )2(
 الدم. بأو مسببات األمراض المحمولة 

) تحت إشراف طبیب أو أخصائي آخر أبوظبي-هیئة الصحةمفروض من  وهكافة التطعیمات الساریة (كما  )3(
الذي یتعرضون أثناء العمل للدم أو المواد المعدیة  العاملینوٕاعطائها لكافة  ،مرخص لتقدیم الرعایة الصحیة

 .رىالمحتملة األخ

عند أي  ، وذلكعلى كافة أبواب المداخللتحذیر من الخطر تظهر الرمز العام للخطر البیولوجي لالفتة  )4(
  .وجود للدم أو المواد المعدیة المحتملة األخرى في مكان العمل

 متطلبات تحدید التعرض والمسح الطبي. ) لالطالع على 6انظر القسم ( ) ب(

 الفیزیائیة األخطار   5-4

وتطبیق أدوات التحكم الالزمة إلدارة المخاطر  ،في المختبراتالفیزیائیة رصد األخطار  العملصحاب ألینبغي  ) أ(
ینبغي وضع خطة للسالمة في المختبر وفقًا للمتطلبات كما  إلى الحد األقصى المعقول الممكن عملیا.وخفضها 

 ). 1-5( الواردة في القسم

اإلشعاع عن و  ،هندسة مكان العملالناجمة عن سوء تلك الشائعة التي یمكن مواجهتها الفیزیائیة األخطار من  ) ب(
 الضوضاء. و  ،واإلشعاع غیر المؤین ،المؤین

 هندسة مكان العمل1-4-5     

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،الیدوي وهندسة مكان العمل التعامل") 14.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
 إدارة األخطار الناجمة عن هندسة مكان العمل.بشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

روتینیة جراءات الاإلالمختبر لمخاطر اإلصابات الناتجة عن الحركات المتكررة أثناء تنفیذ العاملون في یتعرض   ) ب(
 ،واستخدام عداد الخالیا، والعمل على أجهزة المیكروسكوب والمیكروتوم ،أنبوب المصبشفط المثل  ،في المختبر

 والكتابة على لوحة مفاتیح أجهزة الحاسب اآللي. 

والتهاب  ،بسبب إجهاد العضالت والمفاصلوتحدث الوقت  معاإلصابات الناتجة عن الحركات المتكررة تتطور   (ج)
للجسم أمام  غیر مالئمةكما إن الوقوف والعمل في وضعیات  .وتقیید جریان الدم ،وانضغاط األعصاب ،األوتار
البیولوجیة في المختبر قد یسبب أیضًا مشاكل متعلقة بهندسة مكان  السالمة من األخطار/خزانات األبخرةدوالیب 
  العمل. 

ومن بینها  ،عن طریق تطبیق أدوات التحكم الضروریةالحد من مخاطر اإلصابات المهنیة  صحاب العملیمكن أل  (د)
 عوامل المخاطر المتعلقة بهندسة مكان العمل. إجراء تعدیالت بسیطة على 

أو إجهاد أو  مما قد یتسبب في التواء ،الهیكليإصابات الجهاز العضلي المختبر لمخاطر العاملون في یتعرض   (ه)
رصد وتقییم العوامل الموجودة في  صحاب العملینبغي أللذا  .لینة كالعضالت واألوتار واألربطةالتهاب األنسجة ال

للمخاطر، ثم محاولة القضاء على المخاطر أو الحد منها باستخدام  العاملینأن تعرض لها یمكن التي و المختبر 
  أدوات التحكم الهندسیة أو اإلداریة. 
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 عوامل المخاطر    5-4-1-1

 ما یلي:تشمل عوامل المخاطر المطلوب أخذها في االعتبار  ) أ(

 ،ومدة تلك المهام، الحركاتومدى تكرار  ،مثل القوة المطلوبة ،البدنیة الالزمة ألداء العملمتطلبات ال )1(
 المالمسة. بفعل إلجهاد مواضع معینة ل وتعرض ،الالزم اتخاذها الجسمووضعیات 

بمد بلوغها  العاملینمثل المسافة المطلوب من  ،امهالسائدة فی مكان أو محطة العمل واألحوالتصمیم  )2(
  وحالة سطح األرض.  ،جلوسالوظروف  الفرد المعني، بطولسطح العمل مقارنة مستوى وارتفاع  ،أیدیهم

 لحجم والشكل وتوزیع الوزن وأنواع المقابض والمسكات.مثل ا ،مواصفات األشیاء التي یتم تداولها )3(

 عمل مثل اإلنارة والتعرض للبرد أو االهتزازات. الظروف البیئیة في مكان ال )4(

ومعدل إنجاز العمل المطلوب من  ،ومقدار التنوع في المهام ات العمل والراحة،دور مثل  ،تنظیم العمل )5(
 .تحقیقه العاملین

معدات ل الصحیح ستخداماالو  ،وٕاجراءات العمل ،دات المیكانیكیةاستخدام المساعِ أن تشمل جراءات التحكم إل یمكن (ب)
بشأن عالمات وأعراض إصابات الجهاز العضلي الهیكلي وتدریبهم  العاملینتوعیة ینبغي حیث الحمایة الشخصیة، 

وفیما یلي عدد من النصائح التي تساعد على الحد من مخاطر إصابات الجهاز  .على استخدام إجراءات التحكم
 المختبرات: العاملین في العضلي الهیكلي بین 

مقاعد  ،یمكن تعدیل ارتفاعهاي كراسهندسة مكان العمل (مبادئ وفقًا ل استخدام محطات عمل مصممة )1(
 وغیره).  ،لقدمینوالمرفقین واظهر مناسبة للند امسمرتفعة خاصة للمختبرات، طاولة للعمل، 

 .مع الحد من الوهج ألقل قدر ممكن هتنفیذالجاري التأكد من توفیر اإلنارة المناسبة للعمل  )2(
اإلمساك  تزید القدرة علىالقفازات التي  شخصیة المناسبة عند الضرورة (مثلاستخدام معدات الحمایة ال )3(

 ). زلقةتداول أشیاء باألشیاء إذا كان مطلوبًا 
 .الحفاظ على وضعیة الرأس محاذیة للعمود الفقري )4(
  .تفادي وضعیات الجسم غیر المستقیمة أو االنحناء لألمام أو للجانب )5(
  .متكرر بشكلعلى تغییر وضعیات الجسم  العاملینتصمیم مهام العمل بحیث تشجع  )6(
 .قلیالً  هأو تحتبموازاة مستوى المرفق  ،مستوى عمل مریح وضع المواد في )7(
  .منطقة العمل بحیث یمكن الوصول للمواد وتنفیذ اإلجراءات بسهولةتنظیم   )8(
 في األماكن المرتفعة.للوصول إلى المواد  الساللم النقالة،استخدام اسالیب مناسبة، مثل  )9(
  .وطلب المساعدة عند رفع أشیاء ثقیلة الوزناستخدام أسالیب رفع سلیمة  )10(
دات میكانیكیة أو واستخدام مساعِ  ،بمفردهمن قبل شخص تجنب مناولة األشیاء الثقیلة أو غیر المتوازنة  )11(

  .مساعدة من الفریق حسبما یلزمطلب 
   .متواصلة في المرة الواحدةدقیقة  50تجنب الجلوس لمدة تتجاوز  )12(
  .االسترخاء والتجول في المكاناستغالل أوقات الراحة في  )13(
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 اإلشعاع المؤین     5-4-2

مصادر اإلشعاع المؤین من و  .قد یضر بالبشربإصدار إشعاع مؤین  إلشعاعالمنتجة لالمواد المشعة واألجهزة تقوم  ) أ(
واألجهزة  ،األشعة السینیةالتصویر بوأجهزة  المغلقة،المشعة والمصادر  ،في المختبرات المواد الكیماویة المشعة

 والمیكروسكوب اإللكتروني. ،شعة السینیةاألالتحلیلیة العاملة ب

على الترخیص الالزم من السلطة المختصة مع أن یحصل المشعة المصادر ي مختبر یحوز أو یستخدم أل ینبغي ) ب(
 االلتزام بلوائحها/متطلباتها. 

استخدام النظائر وغیرها من المصادر المشعة، ب النافذة الخاصةفهم وٕاتباع كافة اللوائح  صحاب العملأل ینبغي  (ج) 
المشعة من السلطة المصادر حیازة واستخدام بترخیص بشأن الینبغي الحصول على المعلومات الالزمة حیث 

 المختصة. 

للوائح التي تسري علیه، والحصول على الرخص الالزمة لالستخدام االلتزام باالتأكد من صاحب العمل ل ینبغي   (د)
اإلشراف على جهود بتولي  )مثل مسؤول السالمة من اإلشعاع(شخص مؤهل وتكلیف  ،المشعةمصادر الرسمي لل

 االمتثال لمتطلبات السلطة المختصة والتأكد من ذلك.

المشعة على األشخاص الحاصلین على التدریب المصادر التأكد من اقتصار التعامل مع صاحب العمل ینبغي ل   (ه)
 لین لذلك. المطلوب والمخو 

الرمز الخاص بالخطر أن تظهر المشعة بها المصادر كافة المناطق التي یتم استخدام أو تخزین ل ینبغي   (و)
    حصر الدخول إلى تلك المناطق على األشخاص المخولین.مع  ،اإلشعاعي

المحتمل تعرضهم ألخطار الشخصیة للعاملین مراقبة الو تتطلب لوائح اإلشعاع المؤین اتخاذ إجراءات احترازیة   (ز)
الجرعة وأجهزة قیاس  ،الحساس لإلشعاع شارة الفیلمالشخصیة ( المراقبةتوفیر واستخدام أجهزة ینبغي لذا  .اإلشعاع
واألشعة مصادر أشعة جاما  قیاس مستوى تعرض الشخص لإلشعاع منل عند الحاجة) وغیرهایة، اإلشعاع

    السینیة.واألشعة النشطة بیتا وأشعة  النیوترونیة

ریخ فترة المراقبة تحمل اسم الموظف وتابشكل خاتم و مشبك أو تثبت بلمراقبة عبارة عن شارة الجهاز القیاسي لإن   (ح) 
 خاص بالموظف. ورقم تعریف

ومعلومات جهات االتصال في حاالت اإلشعاع  ر قراءة وفهم إعالنات السالمة منالمختبلعاملین في ینبغي ل   (ط)
 الطوارئ الموضوعة في المختبر. 

التي یتم بها استخدام أو تخزین ضمن المختبر وضع ملصقات تعریفیة على األماكن  صحاب العملینبغي أل  (ي) 
مصادر للتعریف بوجود  وغیرها)أجهزة األشعة المیكرویة،  ،الثالجات ،(الدوالیبأو تولید اإلشعاع النویدات المشعة 

 . مشعة

المواد والمعدات والنفایات التي علیها ملصقات في ذلك بما  ،المشعةالمصادر تأمین كافة  صحاب العملینبغي أل   (ك)
 .تعریفیة

 . متطلبات تحدید التعرض والمسح الطبيلالطالع على  )6انظر القسم (   (ل)

 اختبار وفحص وصیانة المعدات.) لالطالع على متطلبات 6انظر القسم (   (م)
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 اإلشعاع غیر المؤین  5-4-3

ویمكنه أن یمثل مخاطر كبیرة على صحة  ،یوجد اإلشعاع غیر المؤین في مجموعة كبیرة من المجاالت المهنیة ) أ(
 في حال عدم التحكم فیه بالصورة المطلوبة. المحتمل تعرضهم له  العاملین

أنواع و  .الضوءتنتقل بسرعة التي ومغناطیسیة الكهر یوصف اإلشعاع غیر المؤین بأنه سلسلة من موجات الطاقة  ) ب(
وموجات  )،المیكرویفواألشعة المكرویة ( ،واألشعة تحت الحمراء ،وء المرئيضتشمل الالمؤین غیر اإلشعاع 

أشعة اللیزر تعمل عادة علما بأن  .البنفسجیةجزءا من األشعة فوق و  ،التردد المنخفض للغایةموجات و  ،الرادیو
 تحت الحمراء.األشعة والضوء المرئي و تحت البنفسجیة  األشعةبتردد 

وتطبیق إجراءات  ،المحتمل له العاملینتعرض مدى تحدید مصادر اإلشعاع غیر المؤین و  صحاب العملأل ینبغي   (ج)
یشمل إجراءات التشغیل القیاسیة أن  ذاهینبغي لو  .ذلك اإلشعاع على السالمة والصحة التحكم الالزمة لمنع تأثیر

    حول االستخدام األمن للمعدات.

 الضوضاء   5-4-4

وانخفاض  ،وسرعة االنفعال ،االكتئاب في ذلكبما  ،إلى أعراض اإلجھادقد یؤدي التعرض للضوضاء المستمرة  )أ (
وطنین األذن (أي الرنین  ،وفقدان السمع الناتج عن الضوضاء ،واإلنتاجیةالكفاءة  وقلة ،التركیز في العمل

 وزیادة األخطاء في أعمال المختبر.  ،المتواصل)

أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  ،"في مكان العملالضوضاء “) 3.0( الفنيینص دلیل الممارسة   )ب (
  .التحكم في الضوضاءبشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،للسالمة والصحة المھنیة

لمستوى ضوضاء  العاملینتعرض  احتمال عندینبغي كما  ،إجراء تقییم لمخاطر الضوضاءصحاب العمل أل ینبغي )ج (
 وضع وتطبیق برنامج للحفاظ على السمع.   أن یتمدیسیبل (أ) أو أكثر  85یبلغ 

 أخطار السالمة األخرى  5-5

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،تقییم المخاطر") 2إتباع متطلبات العنصر (صحاب العمل ألینبغي  ) أ(
والمخاطر  ،األخطار التي تھدد السالمة في مكان العمل تحدیدمن أجل  ،أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة

 وأدوات التحكم الالزمة إلدارة تلك المخاطر.  ،المرتبطة بھا

معدات الحمایة وتوفیر  ،المھام من أجل رصد األخطار المحتملة في مكان العملتقییم صحاب العمل أل ینبغي ) ب(
معدات الحمایة “) 2.0( الفنيوفقاً لمتطلبات دلیل الممارسة لھا والتأكد من استخدام العاملین  ،الشخصیة المناسبة

 ).10أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة. انظر القسم ( اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  ،”الشخصیة

  أجهزة التعقیم 5-5-1

األدوات الحادة أو  فرزلتداول أو  نتیجةً مكانیة التعرض للحروق والجروح التعرف إلعلى  العاملینینبغي تدریب  ) أ(
أو من  والبخار،، بما في ذلك األجهزة العاملة بالضغط المعقمة الساخنة عند إخراجها من أجهزة التعقیماألغراض 

   .تلك األجهزةالتي تغذي البخار  أنابیب
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 أجهزة الطرد المركزي  5-5-2

االلتزام بتعلیمات  بضرورة العاملینإصدار تعلیمات إلى  صحاب العملألینبغي عند إخضاع المواد للطرد المركزي،  ) أ(
 .الغطاءجهاز الطرد المركزي قبل فتح  األسطوانة الدوارة فيدقائق بعد توقف  10االنتظار لمدة الجهة الصانعة و 

 لمواد الخاضعة للطرد المركزيلالمناسبة التعقیم والتنظیف إجراءات أن یستخدموا على  العاملینتدریب ینبغي كما  ) ب(
    إبالغ المشرف فورًا بشأن كافة الحوادث. على و  ،في حال حدوث انسكاب

 

 الغازات المضغوطة  5-5-3

أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، الغازات المضغوطة"الهواء و  )49.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
 المضغوط.والهواء بشأن الغازات المضغوطة  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،للسالمة والصحة المهنیة

السالمة اویة ضمن خطة المضغوط في جردها للمواد الكیموالهواء الغازات المضغوطة أن تدرج لمختبرات ل ینبغي ) ب(
 .خطة السالمة في المختبر

المضغوط وفقًا لمتطلبات دلیل والهواء واستخدام الغازات المضغوطة وتداول تخزین  صحاب العملأل ینبغي )ج (
 ما یلي: في ذلك بما  "،الغازات المضغوطة"الهواء و ) 49.0رقم ( الفنيالممارسة 

 أو ممتلئة.سواء كانت فارغة قائم تخزین كافة األسطوانات في وضع ینبغي  )1(

ینبغي عدم إسقاط األسطوانات أو السماح لها باالصطدام حیث تأمین أسطوانات الغاز المضغوط، ینبغي  )2(
 ببعضها البعض بقوة. 

على تمییز  العاملینساعد مشفرة، ألن تلك األلوان تتمییز كافة األسطوانات وأنابیب توصیلها بألوان ینبغي  )د (
 . المشفرةشریطة علمهم بما تعنیه األلوان األسطوانات واألنابیب 

وكذلك في في مكان بارز في مكان العمل المشفرة مخططات شرح األلوان أن تعرض كافة المختبرات لمن المهم  )ه (
 المرتبطة بالغازات.المحتملة باألخطار  العاملینبهدف تعریف  ،أماكن تخزین الغازات

مع عدم  ،في موضعهمنفذ الغاز الحامي لغطاء ال تركیب تأكد منبعد النقل أسطوانات الغاز المضغوط من المهم  )و (
 دحرجة األسطوانات أو جرها على األرض. 

  والثلج الجافالفائق سوائل التبرید   5-5-4

-أقل من ( والمواد التي تنتج درجة حرارة منخفضة للغایةالفائق من الشائع في المختبرات استخدام سوائل التبرید  ) أ(
-رجة حرارة د) الذي یغلي عند LN2، مثل النیتروجین السائل ()فهرنهایت 243–ما یعادل ، درجة مئویة 153
أو الثلج الجاف الذي  ،. وعلى الرغم من إن ثاني أكسید الكربون الصلبفهرنهایت) 321-درجة مئویة ( 196

لیس من بین سوائل  ،فهرنهایت) 109-مئویة ( 78-یتحول مباشرة إلى غاز ثاني أكسید الكربون عند درجة حرارة 
   في المختبرات.  كثیراً التبرید إال إنه یستخدم 
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األسالیب التي وبعض  ،والعینات المحفوظة في النیتروجین السائل، الثلج الجاف على إن الشحنات التي تحتوي ) ب(
 شكل أخطار محتملة في المختبرات. تللعینات،  الباردتستخدم سوائل التبرید، مثل الطحن 

 ،الحروق الناتجة عن مالمسة األشیاء الباردة كال منالفائق  المرتبطة باستخدام سوائل التبریداألخطار من  )ج (
  الكیماویة.أو التفاعالت الناتجة عن الضغط واالنفجارات  ،واالختناق

المتعلقة السالمة أخطار ینبغي على جهات العمل، وخاصة المشرف المسؤول عن جهاز ما، التأكد من الحد من  )د (
 :وهذا ینبغي أن یشمل .الفائق التبریدبسوائل 

 كافة مرافق سوائل التبریدلتحلیل ومراجعة جوانب السالمة  )1(
 المعنیین حول السالمة من مخاطر سوائل التبرید والعمل معها للعاملین توفیر التدریب الالزم  )2(
التي جرى اعتماد ة الحالأي في  ،عملها األصلي لضمان كفاءةالصیانة المطلوبة لنظم سوائل التبرید إجراء  )3(

 النظام لالستخدام فیها
 االحتفاظ بجداول وسجالت الفحص  )4(

 على استخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة.  العاملینتدریب  صحاب العملینبغي أل )ه (
أو  المتبخر بسبب الغلیانتسبب تداول أو نقل سوائل التبرید في التعرض للسائل البارد أو الغاز عند احتمال  )و (

 ،وقفازات السالمة ،درع حمایة الوجه أو نظارات السالمةفي ذلك بما  ،ارتداء مالبس واقیةینبغي  ،األسطح الباردة
  المرایل.  وأومعاطف المختبر أوقمصان طویلة األكمام 

عند سكب سائل أما  الفائق. ارتداء أدوات حمایة العیون في كافة األوقات عند العمل مع سوائل التبریدمن المهم  )ز (
یوصى فإنه ، عادم الغاز المتبخر بسبب الغلیانالعمل قریبا من أو  ،دیوار واسع الفمالتعامل مع وعاء أو  ،تبریدال

 بارتداء درع لحمایة الوجه بالكامل. 
لقفازات السالمة من  العاملینیوصى بارتداء لذا  .حمایة الیدین من أخطار مالمسة األسطح الباردةمن المهم  )ح (

 مخاطر سوائل التبرید.

 التقطیر  5-5-5

  .فحص الزجاج لرصد أي شروخ قبل بدء التقطیر بالتفریغ صحاب العملینبغي أل ) أ(
االقتصار على استخدام األواني الزجاجیة المناسبة للتقطیر بالتفریغ (ولیس القواریر الخاصة  صحاب العملینبغي أل ) ب(

 .)السوائل حجومبقیاس 
  .مفرطةحتى ال یكتسب البخار حرارة  السائلمستوى في نقطة أعلى من التسخین عدم  صحاب العملینبغي أل     (ج)
األبخرة العضویة ألن ، السماح للهواء بالدخول إلى أداة التقطیر الساخنةینبغي عدم  ،في نهایة عملیة التقطیر     (د)

ضخ غاز خامل مثل أن یتم أو  تبرد،السماح لألداة بأن ینبغي لذا  .في وجود األكسجینقد تشتعل الساخنة 
  النیتروجین أو األرجون. 

دوالب األبخرة بهدف منع أي تسرب قد یغمر  في موقعها بشكل جید،میاه التبرید ل الناقلةیجب تثبیت األنابیب   )(ه
 والمنطقة المحیطة به. 
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 الكهرباء  5-5-6

"الغلق / وضع عالمات ) 24.0( الفنيودلیل الممارسة  ”السالمة من الكهرباء“) 15.0( الفنيدلیل الممارسة ینص (أ) 
على المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةالواردان ضمن  ،المنع (العزل)"

 ان.النظم والمعدات الكهربیة من األخطار المعروفة وٕامكانیة استخدامها بأم لتأكد من خلوالخاصة با
تلك مثل تطبیق  صحاب العملأل ینبغيلذا  حلول إجرائیة،لتي تتضمن التحكم في الطاقة الخطرة المشكالت التحتاج (ب) 

ن تلك اإلجراءات ال وأل .أثناء أعمال الصیانة العاملینسالمة  ضمانمن أجل اإلجراءات للتحكم في األخطار 
االلتزام بالتطبیق الصارم لتلك  صحاب العملأل ینبغيفإنه تكون فعالة إال إذا تم فرض تنفیذها بصرامة، 

  اإلجراءات. 
والتأكد من إخراج أي معدات معیبة من  ،تطبیق برنامج للتفتیش الدوري على كافة النظم والمعدات الكهربیةمن المهم (ج) 

 .دمة فوراً خال
، وعدم عند استخدام مواقد التسخینروریة وتطبیق إجراءات التحكم الض ،مراجعة األخطار والمخاطر بعنایةمن المهم (د) 

 .توصیل هذه في مقابس الكهرباء العادیة
واتخاذ اإلجراءات االحترازیة  ،قید العمل اتالطاقة الكهربیة على أي تفاعل أو معد انقطاعتأثیر  مراعاةمن المهم ) هـ(

 المناسبة. 

 الحرائق      5-5-7

أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  ،"الطوارئحاالت إدارة ") 6ینص العنصر ( )أ (
كافة  وتوفر ،للتأكد من خلو مكان العمل من أخطار الحریق أصحاب العمل ما هو مطلوب منعلى  ،المهنیة

) بشأن 12التام بمتطلبات االستجابة لحاالت الطوارئ. انظر القسم ( العاملینوعي من و  ،أدوات التحكم المطلوبة
 الطوارئ. حاالت ارة إد

 ینبغي مراعاة ما یلي بشأن الوقایة من الحرائق في المختبرات: (ب) 

توصیل موقد بنزن بمصدر وقود مثل الغاز الطبیعي ینبغي عدم ، حیث الحد من استخدام اللهب المكشوف )1(
مصنوعة من استخدام أنابیب بدًال من ذلك ینبغي بل لبولیمر المرن، أنابیب مصنوعة من امن خالل 

في األماكن إال عدم استخدام موقد بنزن والمشاعل التي تعمل بغاز البروبین ینبغي كما  .المطاط السمیك
 القابلة لالشتعال.المتناثرة المواد التي تخلو من المواد الكیماویة و 

ك وأسال ،والمحوالت والمحركات الكهربیة ،مسدسات اللهبمثل  ،الحذر من مصادر الشرر في المختبر )2(
 الكهرباء المهترئة. 

سوائل مخاطر اشتعال الحرائق في حال انسكاب من وضع األفران في مكان مرتفع عن األرض للحد  )3(
 . عضویة

لسوائل القابلة لالشتعال حیث تمتاز اإلشعال، لفي وجود مصدر أن تشتعل بسهولة لمواد القابلة لالشتعال یمكن ل )ج (
یمكن للبخار الناتج عن هذه كما فهرنهایت)،  140درجة مئویة ( 60تعادل أو تقل عن  اشتعالنقطة بأن لها 

 للهب المرتجع. ا بفعلیتسبب في حرائق مما قد السوائل الوصول إلى مصادر إشعال بعیدة 

 التعامل مع المواد القابلة لالشتعال:  مراعاة ما یلي عندللعاملین ینبغي  )د (
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أي وقت المختبر في أي موقع من تخزینها في  الجاريالقابلة لالشتعال السوائل العضویة الحد من حجم  )1(
   .بشكل متكررطلب شراء/تورید كمیات أصغر من المذیبات االعتماد على و األوقات، من 

عن المواد  ،الساكنة والكهرباءاألسطح الساخنة والمعدات الكهربیة  بما في ذلك ،عزل مصادر اإلشعال )2(
 القابلة لالشتعال 

 واألحماض القویة  ةالمؤكسدالعوامل تخزین المواد القابلة لالشتعال بعیدًا عن  )3(
 برمیلسلیم عند نقل سوائل قابلة لالشتعال من حاویة أو بشكل والتأریض حواجز االحتواء توفیر  )4(
عند إلى  هاوخاصة عند تسخین ،مزید من احتیاطات السالمة عند تسخین المواد القابلة لالشتعالالاتخاذ  )5(

 ما یتجاوزها بنقطة االشتعال أو 
(حوالي  لتر 4الكمیة  تتجاوز في حال  تهاسالممعدنیة تؤمن  حاویات تخزین السوائل القابلة لالشتعال في )6(

 جالون) 1
عندما تزید الكمیة اإلجمالیة في مخصصة لتخزین هذه السوائل تخزین السوائل القابلة لالشتعال في خزانة  )7(

 ).تجالونا 10(حوالي لترًا  40المختبر عن 
دات المصنعة خصیصًا لهذا ثالجات/المجمِ في ال ًا،بارد اً تتطلب تخزینالتي تخزین السوائل القابلة لالشتعال  )8(

لتخزین السوائل القابلة  (المنزلي)المصممة لالستخدام العام ویحظر تغییر الثالجات أو المجمدات  .الغرض
   لالشتعال.

البخار/ الهواء القابل خلیط لمنع تراكم  ،عند اإلمكان دوالیب األبخرةشتعال داخل استخدام السوائل القابلة لال )9(
  لالشتعال 

  بالتفریغالعمل  5-5-8

ن ) على مستوى الضغط الفراغي المتحقق، وذلك إلvacuum workبأعمال التفریغ (ال تتوقف األخطار المرتبطة  ) أ(
 . ي واحدجو ضغط لضغط الخارجي الذي یبلغ قیاسا لنسبیا  ةكون منخفضتتقریبا  ةط الفراغیو معظم الضغ

تلك األواني داخلیا عند تعرضها لضغوط انهیار (تحطم) الزجاجیة إلى  األوانيالشروخ والعیوب في  تؤديقد  ) ب(
 في األواني.محفوظة ، وقد ینتج عن ذلك تطایر أجزاء الزجاج والتعرض للمواد الكیماویة التي كانت یةفراغ

هذا النوع من لسمیكة الجدران المصممة خصیصًا  األوانيسوى  لضغوط فراغیةأوان زجاجیة تعریض أي عدم ینبغي  ) ج(
 .حجوم السوائل لعملیات تفریغاألواني الزجاجیة المستخدمة في قیاس تعریض لعمل. ویحظر ا

 االنزالق والتعثر والسقوط 5-5-9

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  وسائل الراحة العامة في أماكن العمل"،“) 8.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
ینص كما ، واألروقةوالممرات العامة بشأن النظافة  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 على متطلبات التأمین من األخطار.  ”تسییج األخطار“) 22.0( الفنيدلیل الممارسة 

أن یتسبب في  غیر المنظمةالمتناثرة األشیاء مسكوبة أو لتعرض لألرضیات المبللة أو السوائل اللیمكن  ) ب(
 االنزالق/التعثر/السقوط وغیرها من اإلصابات المحتملة. 
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الحفاظ و  ،مثل الحفاظ على األرضیات في حالة نظیفة وجافةالعامة تطبیق إجراءات النظافة  صحاب العملألینبغي  ) ج(
والتأكد من  ،وٕاصالح أسطح األرضیات غیر الممهدة ،جیدةالممرات والمسارات خالیة من المعوقات وبحالة على 

وتنظیف جانب واحد من  ،واستخدام الفتات وعالمات التحذیر ،اإلبالغ عن حاالت انسكاب السوائل وتنظیفها فوراً 
في المرة الواحدة، وتوفیر إنارة جیدة لكافة القاعات والدرج للمساعدة على الحد من الحوادث وخاصة في  الرواق

 .العامة ) بشأن النظافة8ساعات اللیل. انظر القسم (

 ،والجروح الناجمة عن الزجاج المكسور ،اإلصابات شیوعًا في المختبرات إجهاد الظهر بسبب الرفعمن أكثر  ) د(
 واإلصابات المترتبة على االنزالق أو التعثر.

 الحفاظ على األماكن المحیطة بالمختبر بصورة منظمة ومرتبة.من المهم  ) ه(

 الحفاظ على كافة أماكن العمل والممرات بحالة نظیفة وخالیة من المعوقات. من المهم  ) و(

 والسقوط. /التشابكربط الشعر الطویل والمالبس الفضفاضة لتفادي العرقلةمن المهم  ) ز(

 المنفرد العمل  5-5-10

وینص  .أو العمل في مواقع معزولةعلى نوبات المختبرات بمفردهم، سواء بسبب تقسیم العمل من في  یعملأحیانًا  ) أ(
 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، المنفرد و/ أو في االماكن النائیةالعمل ") 30.0( الفنيدلیل الممارسة 

 من یعملون بمفردهم. بشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

مكتوبًا لالطمئنان  اً إجراءضع یأن صاحب العمل ل ینبغي، بمفردهأي فرد عمل إذا كانت عملیات المختبر تتطلب  ) ب(
 :أناإلجراء لهذا وینبغي الموظف، ذلك على سالمة 

  الفرد العاملعلى الدوري زمنیة لالطمئنان الفترات یحدد ال )1(
 بالفرد العاملإذا تعذر االتصال بشأن ما یلزم اتخاذه التعلیمات یتضمن  )2(
 متطلبات اإلنقاذ في حاالت الطوارئیحدد  )3(

 على فترات زمنیة محددة مسبقًا وتسجیل النتائج في كل مرة.    باالتصال مع الفرد العاملشخص  تكلیفینبغي  )ج (

 .الدوري لتحدید الفترات الزمنیة لالطمئنانالتشاور مع كل من الشخص المطلوب منه العمل بمفرده واإلدارة ینبغي  )د (

وعالوة  .أو االتصال الصوتي ثنائي االتجاه الرؤیة المباشرةبهي الفرد العامل إن الطریقة المفضلة لالطمئنان على  )ه (
   العمل.نوبة في نهایة ل الفرد العاماالطمئنان على ینبغي على االطمئنان الدوري 
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 ةالطبیوالرقابة تحدید التعرض  -6

 تحدید التعرض    6-1

أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةضمن  ةالوارد"، المعاییر والقیم اإلرشادیة المهنیة" تتطرق وثیقة  )أ(
  فیما یخص المواد الكیماویة والضوضاء المهنیة. العتبة لجودة الهواء المهني  حدود قیمو  المعاییرإلى  ،المهنیة

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  نوعیة الهواء في مكان العمل"،إدارة بعنوان "الفني اإلرشادي الدلیل یتضمن   (ب)
تقییم بغرض على اإلرشادات المتعلقة بمراقبة جودة الهواء وجمع عینات الهواء  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

والهواء الداخلي وهو یحدد المعاییر/اإلرشادات الدولیة التي تسري على قیاس جودة الهواء (الهواء  .التلوث مستویات
 .  في مكان العمل) ویلخص االعتبارات المطلوبة لمراقبة الهواء

اإلطار العام الواردة ضمن  ةالفنیاإلرشادیة مما یلي مع األخذ في االعتبار األدلة تأكد ال صحاب العملینبغي أل (ج)
 ومتطلبات السلطات المختصة:  أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة لنظام إمارة

 ألخطار المختبر بما یشمل األخطار الكیماویة والبیولوجیة واإلشعاعیة. العاملینتحدید احتمال تعرض  )1(
 لتعرض. ل نتیجةً  العاملینید المخاطر المحتملة على صحة تحد )2(
من جراء التعرض  العاملینللمواد الخطرة أثناء تقییم المخاطر التي تهدد صحة قیم حدود العتبة مراعاة  )3(

 اویة. للمواد الكیم
كان هناك سبب وذلك في حال أخذ عینات الهواء، في ذلك بما  المناسبةمن خالل اآللیة  ،مراقبة التعرض )4(

 .العتبةحدود قیم جاوز قد یتعرضون للمواد الكیماویة بما یت العاملینلالعتقاد بأن 

  ةالطبیالمراقبة  6-2

 التأكد مما یلي:  صحاب العملأل ینبغي ) أ(

 لمراقبة ایحتاج التعرض له) واإلشعاع (التسریبات والمواد الكیماویة واالنسكابألخطار امن أي تحدید  )1(
 .ةطبی

أیة فحوصات في ذلك بما  ،المحتمل تعرضهم العاملینلكافة على ید طبیب مرخص توفیر الفحص الطبي  )2(
 للمتابعة یراها الطبیب ضروریة. 

أو انسكاب أو تسرب أو انفجار أي حدوث  ما یؤديالطبیة على ید طبیب مرخص عند ةتوفیر االستشار  )3(
من بهدف تحدید ما إذا كان  ، وذلكتعرض خطیرمن المختبر  عامل أن یعاني احتمال إلىحادث آخر 

 أم ال. ةص طبیو توفیر فحالالزم 
عالمات أو عامل في المختبر توفیر الفحوص الطبیة على ید طبیب مرخص عندما تظهر على أي  )4(

 أعراض مرتبطة بخطر قد یكون قد تعرض له في المختبر. 

وفقًا للمعیار المعمول به عندما تكشف عملیة مراقبة التعرض عن لعامل المختبر  ةالطبیالرقابة توفیر  )5(
 .حدود العتبة قیمتتجاوز بانتظام مستویات تعرض 
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 ،لهاتعرض  قدعامل المختبر  قد یكوناطالع الطبیب الفاحص على طبیعة المادة/المواد الخطرة التي  )6(
البیانات الكمیة عند توفرها، ووصف في ذلك بما ، حدوث التعرضأنها تسببت بوالظروف المحتمل 

 .  عامل المختبرالتعرض التي قد یمر بها  الدالة على  عراضاألعالمات و لل

 . بصورة دوریة أو حسب متطلبات السلطة المعنیةللعاملین توفیر كافة الفحوص واالستشارات الطبیة  )7(

 إعداد تقریر حول رأیه المهني بما یشمل المعلومات التالیة: بالطبیب الفاحص  قیام )8(

  واألعراضالتشخیص مع تحدید العالمات  .1

 التوصیات الخاصة بالمتابعة الطبیة اإلضافیة  .2

 الفحوصات الطبیة واالختبارات ذات الصلةنتائج  .3

في مخاطر متزایدة نتیجة عامل المختبر أیة حالة طبیة تم رصدها أثناء الفحص الطبي قد تضع  .4
  في مكان العمل. كیماویة خطرة  ةللتعرض لماد

أیة حالة على و  ،على نتائج االستشارة أو الفحوص الطبیةعامل المختبر تم إطالع قد إقرار بأنه  .5
ال یكشف عن نتائج ن أوینبغي لتقریر الرأي الطبي  .من الفحوص أو العالج اطبیة قد تتطلب مزید

 تشخیص غیر مرتبطة بالتعرض المهني. 

 نسخة من تقریر الرأي الطبي الذي یعده الطبیب الفاحص. تزوید عامل المختبر ب )9(
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 الصحة والنظافة الشخصیة  -7

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  الراحة العامة في أماكن العمل"،"وسائل ) 8.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
ومرافق  المرافق الصحیةتوفیر میاه الشرب و  بشأن اإللزامیةعلى المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

على المتطلبات  ”مكان العملالصحة في “) 9.0( الفنيینص دلیل الممارسة كما  .االغتسال في مكان العمل
 برنامج الرعایة الصحیة في مكان العمل. بشأن  اإللزامیة

 وأاألدویة  وأالعلكة  وأاألكل  وأالتدخین  وأمنتجات التبغ  وأالمشروبات  وأینبغي عدم السماح باألطعمة  ) ب(
في األماكن التي یتم فیها استخدام أو تخزین المواد الكیماویة أو أو استخدام العدسات الالصقة مساحیق التجمیل 

 البیولوجیة أو اإلشعاعیة. 

أعمال األبحاث أو التعلیم أو  أنشطةفي  المقصود استخدامهاوضع ملصقات تعریفیة على األطعمة ینبغي  ) ج(
 تفید بأنها "لیست لالستهالك البشري". المختبرات

 في تخزین األطعمة أو المشروبات. أو صنادیق الثلج أو غرف التبرید استخدام ثالجات المختبر نبغي منع ی  (د)
استخدام األواني الزجاجیة والحاویات والمعدات الموجودة في المختبر في إعداد أو تناول أو تخزین ینبغي عدم   (ه)

 ضارة. الطعام، حیث إن هذه األنشطة تزید كثیرًا من مخاطر ابتالع المواد ال
انتقال السوائل من وعاء آلخر باستخدام بدء عملیة لأنبوب المص أو السوائل بشفط لاستخدام الفم  یحظر  (و)

 . األنابیب
الحمایة من الرذاذ وانسكاب المواد، وأن تكون سهلة أن توفر في المختبر العاملون لمالبس التي یرتدیها لینبغي   (ز)

توفر المرایل غیر في هذا الصدد، و  حیث یلزم. تكون على األقل مقاومة للحریقأن و الخلع في حال وقوع حادث، 
 وینبغي أن تكون لسترة أو معطف المختبر الحمایة األكثر إرضاءًا واألقل تكلفة، وعدیمة المسامالقابلة لالشتعال 

خلعها قبل الخروج من إقفال كبسوالت المعاطف أثناء العمل و  كما ینبغيكبسوالت ولیس أزرار حتى یسهل خلعها، 
    المختبر.  

ینبغي كما واستبدالها عند الضرورة، / تنظیفها بشكل منفصل،  ، وغسلها(ح) ینبغي الحفاظ على نظافة مالبس المختبر
وینبغي توفیر مرافق  .حدوث تلوثباستبدال المالبس أو غسلها باستخدام إجراءات التعقیم المناسبة عند الشك 

 تخزین مناسبة لمالبس المختبر. 
ترك أیة ینبغي بل ارتداء معاطف المختبر خارج المختبر وخاصة في أماكن الراحة أو االستراحات، ینبغي عدم (ط) 

تحمل المسؤولیة ، كإجراء روتیني، لعاملینوینبغي ل .معاطف أو أجهزة تنفس أو معدات حمایة أخرى داخل المختبر
أن یتم وینبغي  .بین المختبر والمناطق األخرىاالنتقال عند  أخرى مطلوبة تعقیمأیة عملیة یف و ظتنالل و یغسلاعن 
  ل باستخدام الصابون والماء ولیس المذیبات.یالغس

في الغسل والمناشف (یفضل الورقیة) عند حوض والمطهرات / المعقمات غسل الیدین السائل لصابون الر یتوف ینبغي(ي) 
 المختبر. 

 ،وقبل مغادرة المختبر ،اإلشعاعیة وأالبیولوجیة  وأغسل الیدین وأي جلد ظاهر عقب استخدام المواد الكیماویة ینبغي (ك) 
 وكذلك عند تغییر القفازات. 
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وبناء  .العملنوبة وقبل نهایة  ،وقبل كل فترة راحة من العمل ،الغسل بعنایة قبل مغادرة منطقة المختبرللعاملین ینبغي (ل) 
 العمل. نوبة إلى االغتسال في نهایة العاملون قد یحتاج  ،على األخطار الموجودة

استخدام المذیبات العضویة في الغسل، حیث إنها تزیل زیوت الحمایة الطبیعیة من الجلد وهو ما قد یتسبب ینبغي عدم (م) 
 التهیج وااللتهاب الجلدي. في 

 (ن) قد یزید استخدام المذیبات العضویة في الغسل من مخاطر امتصاص الجلد للمواد الكیماویة السامة. 
 بعیدًا عن الفم والعیون وأي جروح مفتوحة في الجلد.األغراض إبقاء الیدین وغیرها من ینبغي للعاملین (س) 
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 العامةالنظافة  -8

الوارد ضمن اإلطار العام لنظام إمارة  العامة في أماكن العمل"،) "وسائل الراحة 8.0ینص دلیل الممارسة الفني ( )أ (
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، على المتطلبات اإللزامیة بشأن النظافة العامة.

كما ینبغي الكفایة لتنفیذ إجراءات العمل بأمان. المساحة أن تتیح سطح الطاوالت وغیرها من أسطح العمل ألینبغي  )ب (
 لتسهیل تنظیفها.  ي المختبر أن تكون ملساء ودون شقوقألسطح الطاوالت ف

خالیة من المعوقات للسماح باإلخالء الفوري في حال انسكاب مواد أو أن تكون لممرات وطرق الخروج ینبغي ل )ج (
 طوارئ.ال تحاالغیر ذلك من نشوب حریق أو 

  :ما یلي في المختبر في كافة األوقات مراعاةینبغي  )د (

 إبعاد المواد القابلة لالشتعال عن مصادر اإلشعال  )1(
 الفصل بین المواد غیر المتوافقة  )2(
تنظیف المواد ومعدات  ،سهولة الوصول إلى معدات وتجهیزات الطوارئ (مرافق غسل العیون واالستحمام )3(

 وطفایات الحرائق).  ،المنسكبة
 مرتبة األبخرة دوالیب  على الحفاظ )4(

 التخزین. مرافق في الرفوف والخزانات والثالجات وغیرها من  الترتیبالحفاظ على ینبغي  )ه (
 اتالغاز في ذلك األقل طبیعة المحتویات (بما على  تبینوضع ملصقات تعریفیة على كافة الحاویات ینبغي  )و (

أن تكون المعلومات المدونة على وینبغي ) واألخطار التي تتهدد المستخدمین من جراء تلك المواد. ةالمضغوط
 الملصقات واضحة. 

 بصفة مؤقتة فقط. وأن یكون التخزین على األرض الحد من ینبغي  )ز (
 من األواني الزجاجیة المتسخة. خالیة ینبغي الحفاظ على األحواض  )ح (
وال  ،من التلفبحیث یتم حمایتها  ،تحدید مسارات أنابیب الهواء والغاز وأسالك الطاقة والتحكم والبیاناتینبغي  )ط (

 . ویتم تثبیتها بشكل سلیم إلى بنیة مناسبة ،تتسبب في أخطار التعثر
 وكذلك تنظیفها بصفة دوریة حسبما یلزم.  ،التنظیف الفوري لألسطح في حال تلوثها بالمواد الخطیرةینبغي  )ي (
 عملیة أو في نهایة كل یوم. أي تنظیف منطقة العمل عند االنتهاء من ینبغي  )ك (
والمعدات والمواد الزائدة عن الحاجة بصورة منتظمة. انظر القسم  والمواد القابلة إلعادة التدویرإزالة القمامة ینبغي  )ل (

 ) بشأن إدارة النفایات. 13(
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 تهویة المختبر  -9

 اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، الموضعیةبأجهزة الشفط  التهویة") 52.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
 بشأن نظم التهویة.  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

العادم في الهواء تصریف الهواء الداخل ومنافذ منافذ  تكونبحیث للتهویة  اً عام اً نظامینبغي للمختبر أن یوفر  ) ب(
 سحب الهواء الملوث للداخل. تمنعأماكن 

 : یليلتحقیق ما ینبغي تصمیم نظام التهویة العام  )ج (

 لتزوید أجهزة التهویة الموضعیة بالهواء.و توفیر مصدر لهواء التنفس  )1(
 المواد السامة في الهواء أثناء یوم العمل. تركیز ارتفاع التأكد من استبدال هواء المختبر باستمرار لمنع  )2(
  .إلى خارج المبني هتصریفثم  ،أخرىالمختبر من أماكن توجیه تیار الهواء إلى داخل  )3(

 :، ینبغي للمستخدمفي المختبراألبخرة أثناء استخدام دوالیب  )د (

 .األبخرةدوالب زجاج  خلف مستوىتنفیذ العمل على مسافة ست بوصات  )1(
 . األبخرةإدخال الرأس في دوالب عدم  )2(
 أو استخدامه في التخزین.األبخرة دوالب في األشیاء نثر عدم  )3(
بناء على نوع دوالب  ،قدم في الدقیقة 110-80السرعة عند واجهة الدوالب في نطاق یحافظ على أن  )4(

 وهذ السرعة تمثل الهواء المسحوب الذي یحرك األبخرة من صندوق األبخرة وخالل مجاري الهواء. . األبخرة
 یعمل بالصورة المطلوبة.  األبخرة فورًا في حال لم یكن دوالب أو الشخص المكلف إبالغ المشرف  )5(
 خفض وضع ممكن. في أاألبخرة دوالب وزجاج العمل  )6(
 الدوالب. في عند عدم العمل  اً الدوالب مغلقزجاج إبقاء  )7(

شخصان أو هناك لكل شخص إذا كان الدوالب مساحة مترًا من  0.75 یوفرأن  في المختبرألبخرة ادوالب لینبغي  )ه (
 في العمل مع المواد/الكیماویات.  هموقتمعظم أكثر یقضون 

(مثل جهاز لمراقبة الضغط للهواء التدفق اللحظي  لقیاسفي المختبر بجهاز ألبخرة لتزوید كل دوالب ینبغي  )و (
 الساكن في الدوالب) إلتاحة التأكد من مستوى أداء الدوالب قبل االستخدام. 

حد قیمة و متطایرة أي مادة عند العمل مع  ةالموضعیأي جهاز آخر للتهویة  وأاألبخرة دوالب ینبغي استخدام  )ز (
 جزء من الملیون. 50تقل عن لها عتبة ال

كمیات الزالة إل فقط كوسیلةكوسیلة للتخلص من المواد السامة أو المهیجة، بل األبخرة استخدام دوالیب ینبغي عدم  )ح (
أما إذا كان تبخیر كمیات كبیرة من تلك المواد  .أثناء العملیات في المختبریتسرب صغیرة من البخار الذي قد ال

التنقیة بدًال من  استخدام وسیلة لجمع البخار عن طریق التقطیر أوالنظر في  بغيفینجزءًا ضروریًا من العملیة، 
   وعندها یمكن التخلص من السائل المجموع كنفایات سائلة.  .بالهروب من دوالب التهویةالسماح للبخار 

 ،لتهویةباالمزودة اویة مثل خزانات المواد الكیم، العادمالهواء تصریف أخرى لتهویة توفیر نظم  ،یلزمحیث  ،ینبغي )ط (
أو شفاط متصل بغطاء تصریف  ماسورةوینبغي لكل  .وغیرها ،التصریف ومواسیر ،هرميالمتصل بغطاء الشفاط و 

 . به تصریف خاص أنبوبهرمي أن یكون له 
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 لتعرض: لعالیة محتملة مع مخاطر متطلبات نظم التهویة في المختبرات المعرضة لألخطار البیولوجیة  )ي (

للحد من  ، وذلكالمختبرمن هواء العن طریق شفط باتجاه الداخل الحفاظ على تدفق الهواء النقي ینبغي  )1(
 انسكاب غیر مقصود.حدوث في حال  ما یعلق في الهواءانتشار 

وحیث یمكن لالرتفاع طویل المدى  .عالقة في الهواءالجسیمات الزالة إلالهواء المعاد تدویره  ترشیحینبغي  )2(
 الهواء قبل مغادرته للمختبر. ترشیحینبغي  ، فإنهالعاملین یتسبب بمخاطر علىأن العالقة المواد لتراكیز 

في حال وعلیه، و  .أن تراكم الجسیمات الحاویة لها،والمعدات مثل المرشحات  ،یمكن لمكونات نظام التهویة )3(
نقاط على  یاطاتتلك االحت ینبغي تدوین ، فإنهالصیانة اتخاذهاعاملي وجود احتیاطات خاصة مطلوب من 

 تلك المعدات.الوصول إلى داخل 

أو وضعها في أماكن خزانات السالمة من األخطار البیولوجیة عدم توجیه هواء التهویة باتجاه أبواب ینبغي  )4(
 .هایمكن أن تربك تدفق الهواء فی

مرشحات الأو  التنقیةأجهزة من خالل أن یمر من صنادیق القفازات وغرف العزل العادم المسحوب لهواء لینبغي  )ك (
 العادم العادیة.الهواء نظم تصریف قبل إطالقه إلى 

 یلزم ذلك.حیث مقاومة للهب/االنفجارات أن تكون صنادیق القفازات الخاصة بالعادم الهواء مراوح تصریف لینبغي  )ل (

 في المختبر. األبخرة الموجودة صریفه من دوالیب ت تمالذي العادم إعادة تدویر الهواء ینبغي عدم  )م (

 بها أجهزة تكییف للهواء. و جوها بتحكم تي یتم الالغرف الداخل  المواد السامةإطالق ینبغي عدم  )ن (

 نظم التهویة من أجلها.  یمینبغي االقتصار على استخدام المواد التي تم تصم )س (

وال  .المصممة من أجلهابالصورة فقط  ،نظم التهویةفي ذلك بما  ،االلتزام بتطبیق أدوات التحكم الهندسیةینبغي  )ع (
سوف یعادل  العاملینأن مستوى حمایة المناسبة ما لم تثبت عملیات االختبار والمطابقة  ألدواتاذه ه تعدیل یجوز

) بشأن متطلبات االختبار 11. انظر القسم (أو یتجاوز مستوى الحمایة األصلیة التي توفرها معدات التحكم
  والصیانة. والفحص
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 الحمایة الشخصیة عدات م -10

أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،معدات الحمایة الشخصیة") 2.0( الفنيدلیل الممارسة ینص  ) أ(
ینبغي مراعاة ما یلي حیث ، معدات الحمایة الشخصیةبشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،للسالمة والصحة المهنیة

 فیما یخص سیاسة معدات الحمایة الشخصیة في المختبر: 

  .العاملینتوفیر معدات الحمایة الشخصیة المناسبة واستبدالها دون تكلفة على ینبغي  )1(
  .ارتداء نظارات السالمة طوال الوقت داخل المختبرینبغي  )2(
حیث خطورة األكثر لتعامل مع المواد الكیماویة ینبغي ارتداء نظارات الحمایة من المواد الكیماویة عند ا )3(

  تمل تطایر رذاذ كیماوي.یح
 في المختبر.أو التعامل بها حظر استخدام العدسات الالصقة نبغي ی )4(
البنفسجیة أو اللحام أو غیرها من مصادر اإلشعاع فوق العمل مع اللیزر أو مصابیح األشعة  یحتاج )5(

الرتداء أدوات حمایة العیون والوجه المزودة بعدسات ذات مرشحات مصممة للحمایة من اإلشعاع  الضوئي
 للعملیة المطلوبة.  ینالعدسة المناسبمرشح أو درجة لون الاختیار  لذا ینبغيالضوئي. 

ة مقاومولیست ال توفر حمایة من الرذاذ  هانإل، لسالمةلنظارات كالنظارات الطبیة العادیة  ال تصلح )6(
فوق النظارات الطبیة في  "الفوقیة"السالمة  اتإال إنه یمكن ارتداء نظارات السالمة أو نظار  .للصدمات
 المختبر. 

لمقاومة الصدمات  )ANSI Z87.1-2003(إذا كانت تفي بمعاییر الطبیة  نظارات السالمةیجوز ارتداء  )7(
الجبهة  سطحمع  تتالمس حوافهاقد ال الطبیة العادیة ألن النظارات  ، وذلكجانبیةصفائح حمایة ولدیها 

  . إحكامب
دروع اللتوفیر الحمایة من الرذاذ عند التعامل مع المواد اآلكالة، علمًا بأن ارتداء دروع حمایة الوجه ینبغي  )8(

الوجه توفر حمایة إضافیة للوجه والرقبة وینبغي ارتداؤها عند تنفیذ العملیات شدیدة التي تغطي كامل 
الوجه، وعند اإلمكان ینبغي لكامل بالتزامن مع ارتداء درع ارتداء نظارات السالمة ینبغي كما الخطورة. 

  التجارب محتملة الخطورة. عند التواجد قرب وضع درع السالمة 
 ،والتهتكات ،الجروح، ومنع وسائل حمایة للیدین لمنع امتصاص الجلد لمواد ضارة استخدامینبغي  )9(

وینبغي  .المتطرفةوالحروق الحراریة الناجمة عن درجات الحرارة  ،والوخز ،والحروق الكیماویة ،اتجوالسح
مصنوعة من مطاط مقاوم للمادة أن تكون لمقاومة المواد الكیماویة لقفازات المطاطیة المستخدمة ل

ومقاومة  ،ومعدل النفاذ ،(بالدقائق) وزمن النفاذ ،بناء على سمك المطاط هایتم اختیار أن المستخدمة، و 
 التفسخ.

ینبغي ارتداء القفازات المناسبة المنصوص علیها في صحف بیانات السالمة عند التعامل مع المواد  )10(
استخدام قفازات الجراحة ألنها قد ال توفر الحمایة المطلوبة من التعرض للمواد ینبغي عدم الكیماویة (
 الكیماویة). 

أما القفازات التي  .واستبدالها بصفة دوریة ،وغسلها قبل خلعها ،ینبغي فحص القفازات قبل استخدامها )11(
    التخلص منها بعد كل استخدام في حاویات النفایات المناسبة. فینبغي تستخدم لمرة واحدة 
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 ،األدخنة ،الضباب ،ارتداء وسائل حمایة الجسم لحمایة الجلد من الملوثات الضارة (مثل الغبارینبغي  )12(
إزالة والمساعدة في عملیة  ،والحد من تلوث المالبس الشخصیة ،أو األبخرة) ،لرذاذا ،الدخان ،غازاتال

حمایة الجسدیة المطلوبة عند العمل في لالحد األدنى ل هيمعاطف المختبر أن تكون وینبغي  .التلوث
(مثل المریلة المقاومة  لوسائل المطاطیة المستخدمة لمقاومة المواد الكیماویةلینبغي كما المختبرات، 
ارتداء حظر في المختبرات وینبغي  .مصنوعة من مطاط مقاوم للمادة المستخدمةأن تكون  لألحماض)

ینبغي حیث ، وغیرها)  ،ةأو التنانیر القصیر  ،المالبس التي تكشف أجزاء من الجسم (مثل السروال القصیر
 الركبتین.  یاأن یغطمعطف المختبر أو المریلة غیر النفاذة ل

في حال تلوث تلك و  .ارتداء معاطف المختبر أثناء العمل في المختبر لمنع تلوث المالبس الشخصیةینبغي  )13(
 االطالعینبغي كما  .خلعها فورًا ووضعها في الحاویات المالئمةینبغي فإنه  الكیماویة بالعواملالمعاطف 

یل وأغطیة امثل المر  ،على صحف بیانات السالمة للتعرف على معدات الحمایة الشخصیة اإلضافیة
 عند العمل مع مواد كیماویة معینة.  تلزمالتي قد  ،المقاومة للمواد الكیماویة القدمین

ى التأكد من توفیر المرافق المناسبة لغسل مالبس المختبرات دون تكلفة عل أصحاب العملینبغي على  )14(
 بالحرص الالزم.  ةالملوثالمالبس . وینبغي التعامل مع العاملین

 85نتج عن عملیات المختبر مستویات ضوضاء تبلغ تیوصى باستخدام أدوات حمایة السمع عندما  )15(
 دیسیبل (أ) أو أكثر. 

في الهواء بمنع التعرض للملوثات المحمولة لحمایة الجهاز التنفسي  أدواتاستخدام الالزم قد یكون من  )16(
أدوات التحكم الهندسیة (مثل خزانات السالمة من األخطار البیولوجیة، دوالیب عدم جدوى  ثبتحال 

واختبار  ،اطبیوقبل استخدام أداة لحمایة الجهاز التنفسي، ینبغي فحص الفرد المعني األبخرة، وغیرها). 
هو  الوضع المثاليهذا مع مراعاة أن و . المطلوبمتخصص التدریب الالحمایة له، وتوفیر  أداةمالئمة مدى 

حمایة الجهاز أدوات استخدام  الحاجة إلىأدوات التحكم الهندسیة (مثل االحتواء والتهویة) عندما تلغي 
  التنفسي.

یمكن ال حیث أو  الطوارئأدوات حمایة الجهاز التنفسي في المختبر فقط في حاالت ینبغي ارتداء   )17(
كافة ل. وینبغي قیمة حد العتبةلما دون  العاملینمستوى تعرض  خفضلأدوات التحكم الهندسیة استخدام 

التدریب المطلوب أن یستكملوا حمایة الجهاز التنفسي لأدوات المختبر الذین یستخدمون العاملین في 
 . لهم مالئمة األدواتمدى الخضوع الختبار نوعي أو كمي لو 

األحذیة و  ،ذات الثقوبواألحذیة  ،الصنادل أما .أثناء العمل في المختبراتینبغي ارتداء أحذیة السالمة  )18(
تعرض القدمین  فإنها ،وغیرها من األحذیة المفتوحة من األمام ،والشباشب ،الریاضیة المصنوعة من القماش

 للمواد الكیماویة واألشیاء الحادة وبالتالي فهي غیر مسموح بها.
 تخزین وحمایة معدات الحمایة الشخصیة عند عدم استخدامها.لتوفیر مرافق تخزین مناسبة ینبغي  )19(
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 وصیانة المعدات  وفحصاختبار  -11

أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،والمعداتالثقیلة اآلالت ") 36.0( الفنيدلیل الممارسة ینص  ) أ(
وصیانتها وٕاصالحها  وفحصهابشأن اختبار اآلالت والمعدات  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،للسالمة والصحة المهنیة

 .وتعدیلها

، ینبغي على ولضمان تحقیق ذلك .بصورة جیدة وآمنةأن تعمل كافة المعدات المستخدمة في المختبر ینبغي ل ) ب(
روتیني على  وٕاجراء تفتیشالنافذة، أو اإلرشادات الصانعة  ةصیانة المعدات وفقًا لتعلیمات الشرك المختبرات

واألجزاء التالفة وغیرها، وكذلك التأكد التسریبات و التلوث الزائد و المشكالت الشائعة والصدأ واألسالك الكهربیة التالفة 
وغیرها من أجهزة  وأجهزة التعشیقنظم اإلنذار وحواجز الحمایة في ذلك وسائل الحمایة بما عدم فصل أو تعطیل من 

   .السالمة

من قبل ووضع الملصقات علیها  وصیانتهاومعایرتها (حسب الحاجة) وفحصها اختبار المعدات یتم ینبغي أن  )ج (
 .  شخص مؤهل أو جهة مؤهلة

أو وفقًا لما ینص علیه  ،/الموردالصانعة ةالمعدات التالیة وفقًا للجدول الزمني الذي أوصت به الشرك فحصینبغي  )د (
الساریة التي تفرضها السلطات  اإللزامیةمع مراعاة المتطلبات  ،برنامج االختبار والصیانة الخاص بالمنشأة

بصفة شهریة واإلبالغ عن أیة مشاكل إلى المعدات هذه  فحصالمختبر العاملین في ینبغي على كما  المختصة.
    المشرفین المختصین. 

 على األقل مرة سنویا –البیولوجیة  السالمة من األخطارخزانات  )1(
 هاتشغیل صنبور و  فحصهاالمختبر العاملین في على ینبغي كما كل ستة أشهر،  –محطات غسل العیون  )2(

  مرة شهریاً 
 مرة شهریا الفحص –طفایات الحریق  )3(
 الصیانة سنویة –األبخرة دوالیب  )4(
 سنویةالصیانة  -مرافق االغتسال ألغراض السالمة  )5(

 .مرة سنویا بعد ذلك األقلوعلى  ،عند تركیبها أو تعدیلها ونظم التهویة في المختبراألبخرة فحص دوالیب ینبغي  )ه (
 ما یلي:  یشمل الفحصأن وینبغي 

   هوأنابیب هونوافذب للحالة المادیة للدوالالبصریة المعاینة  )1(
 نظم مراقبة تدفق الهواء  )2(
 الدوالب عند واجهة  سرعة الهواء )3(
 دوالب (اختبار الدخان)الواجهة امتداد الداخل على إلى الهواء اتجاه التحقق من  )4(
 الدوالبالتغییرات في المواد الكیماویة أو ممارسات العمل التي قد تؤثر على مستوى أداء  )5(
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 الطوارئ حاالت إدارة  -12

أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن "، الطوارئحاالت إدارة ") 6ینص العنصر ( ) أ(
عند وضع خطة  ،ینبغي على جهات العملكما  .الطوارئحاالت إدارة بشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،المهنیة
 ما یلي: وأن تراعي لمتطلبات السلطات المختصة، أن تمتثل  ،في المختبراتالطوارئ حاالت إدارة 

 الطوارئ حاالت خطة إدارة  )1(
 خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ  )2(

التي حددتها عملیة تقییم  السیناریوهاتأن تغطي الجهة مخاطر بخطة االستجابة لحاالت الطوارئ الخاصة لینبغي  ) ب(
سیناریوهات لكافة وینبغي أن تشمل الخطة إجراءات  السیناریوهات.تلك  مواجهةواإلجراءات الالزمة ل ،المخاطر
 ،واإلخالء ،والتعرض ،والحرائق ،الموادوانسكاب  ،فشل التهویةالتي تم تحدیدها، على أن یشمل ذلك الطوارئ 

   لرعایة الطبیة. الحاجة لو 
 على األقل ما یلي: أن تشمل معدات الطوارئ في المختبرات ل ینبغي )ج (

 طفایات الحریق  )1(
 أجهزة اإلنذار من الحرائق  )2(
 مرافق استحمام ألغراض السالمة  )3(
 غسل العیون لمحطات  )4(
 صنادیق اإلسعافات األولیة )5(
 الحریقبطانیة لخنق  )6(
 االستجابة النسكاب المواد الكیماویة معدات  )7(
 للمعداتاإلقفال الطارئ اإلیقاف / إجراءات  )8(

دلیل اإلمارات للوقایة من من  أحدث إصدار منشورمن الحرائق وفقًا لمتطلبات المناسبة توفیر الحمایة  ینبغي )د (
 الحریق وحمایة األرواح. 

المناطق المنعزلة كغرف في ذلك بما  ،الموجودین في كافة أجزاء المنشأةتوفیر نظام إنذار لتنبیه األشخاص ینبغي  )ه (
 على علم بموقع تلك المعدات وطریقة تشغیلها. أن یكونوا ن یلعاملكما ینبغي ل، التبرید

على  العاملینمنطقة أو مناطق التجمع الخارجیة، مع تدریب كافة تحدید و  ،ینبغي تحدید مسارات اإلخالء وبدائلها )و (
 إجراءات االستجابة الصحیحة في حاالت الطوارئ. 

وتعمیمها على جمیع  ،أو اإلخالء الطوارئینبغي وضع إرشادات موجزة حول إیقاف العملیات أثناء حاالت  )ز (
 . العاملین

وفقًا لتعلیمات  فحصهاواختبارها/ ،غسل العیونلینبغي توفیر مرافق استحمام ألغراض السالمة ومحطات  )ح (
اآلالت " )36.0( الفنيدلیل الممارسة كما ینبغي الرجوع إلى  .ومتطلبات مكان العملالصانعة الموردین/الشركات 

لالطالع على  ،أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،والمعداتالثقیلة 
 . ذات العالقةالمتطلبات 
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) 8.0( الفنيمع دلیل الممارسة یتوافق نوار الطوارئ الكافیة وفقًا للمتطلبات القیاسیة ویما أاإلنارة و ینبغي توفیر  )ط (
 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن ، ”وسائل الراحة العامة في أماكن العمل“

كما ینبغي الرجوع األخطار والمخاطر الموجودة في المختبر. بشأن وضع الفتات وملصقات تعریفیة بارزة ینبغي  )ي (
أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  ،”السالمةوٕاشارات الفتات “) 17.0( الفنيدلیل الممارسة إلى 

 . ذات العالقةلالطالع على المتطلبات  ،للسالمة والصحة المهنیة
أو  ،قائالواجب االتصال بهم في حاالت الحر  المرافقاألشخاص/ أرقام هواتف اإلعالن في مكان بارز عنینبغي  )ك (

 بشأن اإلجراءات المطلوب العاملینأو انسكاب المواد الكیماویة الخطرة، مع توعیة  ،أو الطقس السيء ،الحوادث
 في حاالت الطوارئ.  اتخاذها

) 704(معیار لوفقًا ل ،األخطارمن المناسبة یرات التحذو ینبغي وضع ملصقات تعریفیة تبین محتویات الحاویات  )ل (
 وكما هو منصوص علیه في صحف بیانات السالمة.للوقایة من الحرائق  )(األمریكیةالرابطة الوطنیة الصادر عن 

وغیرها من معدات  ،ومحطات غسل العیون ،ینبغي وضع الفتات تبین مواقع مرافق االستحمام ألغراض السالمة )م (
وفقًا وذلك  ،وتخزینهاتناول األطعمة والمشروبات ب المسموح فیها مناطقالو  ،والمخارج ،السالمة واإلسعافات األولیة
أبوظبي  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،السالمةوٕاشارات الفتات ") 17.0( الفنيلمتطلبات دلیل الممارسة 
 للسالمة والصحة المهنیة.

منع االنسكاب واحتوائه وتنظیفه واإلبالغ أن تشمل  على ،ینبغي وضع سیاسة للتحكم في حاالت انسكاب المواد )ن (
  ) بشأن إدارة النفایات. 13( القسموینبغي لهذه السیاسة أن تلبي متطلبات . عنه

مراعاة ما مع أو غیرها من المواد الضارة،  أو انسكاب المواد الكیماویة انبعاثالتحكم الفوري في حاالت ینبغي  )س (
 یلي: 

 . یمات الكافیة بشأن اإلجراءات اآلمنةبالتعل المكلفین بتنظیف المواد الخطرة المنسكبة تزوید العاملینینبغي  )1(
أن یشرف على عملیة التنظیف شخص علیم باألخطار ذات الصلة واالحتیاطات المطلوبة ومدرب ینبغي  )2(

 على إجراءات التنظیف اآلمنة.
أن یتم و الهروب في حاالت الطوارئ أثناء التنظیف أ تلزمسوف التي شخصیة الحمایة المعدات لینبغي  )3(

 في حالة ومكان یتیحان االستخدام الفوري لها. تخزینها 
الرجوع إلى صحف بیانات السالمة لالطالع  العاملینعلى ینبغي قبل محاولة تنظیف انسكاب مادة ما،  )4(

 تلك المادة ومعدات الحمایة الشخصیة المطلوبة. على المعلومات المتعلقة بإجراءات تنظیف 
للتطهیر توخي الحذر من أخطار التلوث المحتملة وأي متطلبات ینبغي أثناء التعامل مع حالة االنسكاب  )5(

 عقب التنظیف. 
فعلى سبیل  .على علم بكافة األخطار المرتبطة بالمادة/المواد المطلوب تنظیفهاأن یكونوا ن یلعاملینبغي ل )6(

ینبغي استخدام مادة ماصة تتحكم في األبخرة القابلة قابلة لالشتعال سوائل عضویة المثال عند تنظیف 
  إلى السائل القابل لالشتعال.إضافة لالشتعال 

 ممرات ومخارج الطوارئ: ) ع(ِ 

 . خدماتالإلى المخارج ومعدات الطوارئ وأدوات التحكم في  إتاحة الوصول دون عوائقینبغي  )1(
 إبقاء األبواب المقاومة للحرائق مغلقة.  ینبغي )2(
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إغالق األبواب بأقفال عندما ال یوجد مع التحكم في الدخول إلى المختبر في كافة األوقات ( ینبغي ضمان )3(
  .أحد في المختبر)

 وطریقة تشغیل المعدات التالیة:   اتعلى علم بموقع واستخدامأن یكون المختبر عامل في كل لینبغي  )4(

 قیطفایات الحر  .1
 نظم اإلنذار ضد الحرائق  .2
 مرافق االستحمام ألغراض السالمة .3
 محطات غسل العیون  .4
 صنادیق اإلسعافات األولیة  .5
 صنادیق االستجابة النسكاب المواد الكیماویة  .6
 للمعداتالطارئ اإلغالق اإلقفال/إجراءات  .7
 موقع أرقام االتصال في حاالت الطوارئ وأماكن الهواتف  .8
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 إدارة النفایات  -13

أبوظبي للسالمة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،إدارة النفایات") 54.0( الفنيینص دلیل الممارسة  ) أ(
المواد ") 1.0( الفنيدلیل الممارسة ، في حین ینص إدارة النفایاتبشأن  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،والصحة المهنیة

 على متطلبات إدارة المواد الخطرة.   "،الخطرة

مراعاة اللوائح التي تفرضها أیضا صاحب العمل عند وضع برامج إلدارة النفایات في المختبر، ینبغي على  ) ب(
 السلطات المختصة. 

مع  ،وتخزینها ونقلهاوفرزها طریقة جمع النفایات الصلبة أن تحدد  المختبرفي نفایات الإدارة / برامج امج نبر لینبغي  )ج (
  تحدید المواد التي یمكن إحراقها. 

علیها ملصقات تعریفیة  )للنفایات الملوثةمنفذة غیر ووضعها في حاویات ( ،النفایات الصلبة بعنایةفرز ینبغي  )د (
ومن ثم نقلها من منطقة التخزین المركزیة على  ،لنفایاتاتخزین مركزیة لمنطقة وٕازالتها من المختبر إلى  مناسبة،

 وفقًا لمتطلبات السلطات المختصة. فترات منتظمة 

المتطلبات المتعلقة بتخزین میاه الصرف ومعالجتها أیضًا أن یغطي المختبر في نفایات البرنامج إدارة لینبغي  )ه (
 والتخلص منها بما یتوافق مع اللوائح المعمول بها.

عن أو  ،بالوعة الصرف الصحيصبها في بالتخلص العشوائي من نفایات المواد الكیماویة عدم السماح بینبغي  )و (
 مواقع دفن النفایات.  الموجهة إلىالمختلطة القمامة إضافتها إلى طریق 

معدات المناسب من باستخدام وذلك  ،فور تنظیف كافة حاالت االنسكاب التي ال تمثل حالة طوارئوعلى الینبغي  )ز (
 الحمایة الشخصیة ومعدات التخلص من النفایات.  
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 حفظ السجالت  -14

أبوظبي للسالمة والصحة  اإلطار العام لنظام إمارةالوارد ضمن  "،والمراجعة اإلداریة"االلتزام ) 9ینص العنصر ( ) أ(
 بشأن حفظ السجالت.  اإللزامیةعلى المتطلبات  ،المهنیة

عالوة على االستشارات  ،االحتفاظ بسجل دقیق ألنشطة مراقبة التعرض وقیاسات التعرض صحاب العملأل ینبغي ) ب(
 االختبارات الطبیة واآلراء الطبیة المكتوبة. في ذلك والفحوص الطبیة بما 

عند ینوب عنه أو من  للشخص نفسهأو توفیرها  ،لطبیب المعالج للشخصل هاوتوفیر تلك السجالت حفظ ینبغي  )ج (
 الطلب. 

بما  ،والصیانة الخاصة بأنظمة ومعدات المختبر والفحصاالحتفاظ بسجالت االختبار  أصحاب العملینبغي على  )د (
 ،ومعدات المختبر ،ونظم مكافحة الحرائقاألبخرة، ودوالیب  ،، على سبیل المثال ال الحصر، نظم التهویةفي ذلك
  وغیرها.  ،ومحطات غسل العیون ،االستحمام ألغراض السالمة ومرافق
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 المراجع  -15

 :أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة إمارةإلطار العام لنظام اإلطار العام ال •

 الذاتي والتنظیموالمسؤولیات  األدوار –) 1العنصر ( -

 إدارة المخاطر –) 2العنصر ( -

 إدارة المتعاقدین –) 3العنصر ( -

 والتشاور  التواصل –) 4العنصر ( -

 التدریب والتوعیة والكفاءة   –) 5العنصر ( -

 التقاریرالرقابة والتحقیق ورفع  –) 7العنصر ( -

  التدقیق والتفتیش  –) 8العنصر ( -

 والمراجعة اإلداریة  اإللتزام –) 9العنصر ( -

 اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیھا ورفع التقاریر –) 11اآللیة ( -

 المواد الخطرة  –) 1.0( دلیل الممارسة الفني -

 معدات الحمایة الشخصیة –) 2.0( دلیل الممارسة الفني -

  في مكان العملالضوضاء  –) 3.0( دلیل الممارسة الفني -

 الطبي الطارئ والعالج ياإلسعاف األول –) 4.0( الفنيدلیل الممارسة  -

 وسائل الراحة العامة في أماكن العمل –) 8.0( دلیل الممارسة الفني -

 الصحة في مكان العمل –) 9.0( الممارسة الفنيدلیل  -

 وھندسة مكان العمل التعامل الیدوي  –) 14.0( دلیل الممارسة الفني -

 السالمة من الكھرباء –) 15.0( دلیل الممارسة الفني -

 السالمة وإشاراتالفتات  –) 17.0( دلیل الممارسة الفني -

 الغلق / وضع عالمات المنع (العزل) –) 24.0( دلیل الممارسة الفني -

 العمل المنفرد و/ أو في االماكن النائیة –) 30.0( دلیل الممارسة الفني -

 والمعدات الثقیلة اآلالت  –) 36.0( لممارسة الفنيدلیل ا -

 الغازات المضغوطةوالھواء  –) 49.0( دلیل الممارسة الفني -

 التھویة بأجھزة الشفط الموضعیة  –) 52.0( دلیل الممارسة الفني -

 إدارة النفایات   –) 54.0( دلیل الممارسة الفني -

 "عملیة إدارة المخاطر"بشأن الفني اإلرشادي الدلیل   -

 "إدارة نوعیة الھواء في مكان العمل" بشأنالفني اإلرشادي الدلیل  -

 ادیة المھنیةالمعاییر والقیم اإلرش -
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 OSHA Laboratory Standard 29(الصادر عن إدارة السالمة والصحة المھنیة األمریكیة معیار ال •

CFR 1910.1450 .( 
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 سجل التعدیالت على الوثیقة  -16
 

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة اإلصدار 

 ال ینطبق وثیقة جدیدة  2017مایو  1 3.0
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