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  الدفاع المدنى/ كتاب األمن والسالمة
  :تعریف

دف  ى تھ ة الت دابیر واإلجراءات الوقائی ة الت المقصود من األمن والسالمة ھى مجموع
  .والممتلكات من المخاطر المحیطةة األرواح إلى حمای

ا  رص علیھ ى تح ور الت م األم ن أھ إن توفیر شروط األمن والسالمة فى الكلیة یعتبر م
ع  ة ومجتم ى بیئ ة عل ة للمحافظ ام بالكلی ة األقس ً مع كاف یقا وارث تنس لجنة إدارة األزمات والك

ً لآلتى مظاھر الخطر بكافة أنواعھ بما یجعل الكلیة بیئةالكلیة من    -:آمنة، وذلك تحقیقا
  .سالمة األسرة التعلیمیة متمثلة فى الطالب وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین - 1
 .سالمة المبانى والمرافق التعلیمیة - 2
 .نشر ثقافة السالمة بین كافة شرائح مجتمع الكلیة - 3

تالف ى اخ املین عل ع الع ین جمی ى تمك دف إل وارث تھ ات والك ة إدارة األزم إن خط ذلك ف  ول
ى  وادث ف وع الح ع وق عى لمن ا تس اءة كم ا بكف ات والتعامل معھ ین إدارة األزم واقعھم لتحس م

  :جمیع منشآت ومبانى الكلیة من أجل
  .تحقیق بیئة آمنة للعمل خالیة من المخاطر ومحصنة من مصادر المخاطر - 2
 .المحافظة على صحة وأرواح العاملین - 3
 .المحافظة على الممتلكات الخاصة بالكلیة - 4
 .فظة على سالمة البیئةالمحا - 5
 .الجودةتطبیق نظام إلدارة  - 6
 .اعتماد المعاییر الدولیة فى السالمة المھنیة - 7
 .الوصول إلى لیس فقط نشر الوعى فى السالمة بل إلى مرحلة أن تكون ثقافة للفرد - 8

  
  :التعریف بلجنة إدارة األزمات والكوارث

ا   كالت أو أزم ن أن ت، ولقد أصبحنا فى عصر یندر فیھ عدم حدوث مش د م الى الب بالت
ى تحدث  ً حت اء باالنتظار أوال رورى عدم االكتف ن الض ل م تتعامل الكلیة مع ھذه األزمات، ب

 ً ة، وأیضا ات المحتمل ات -مثل ھذه األزم دوث أزم ة ح ى حال ة خطط  -ف دى الكلی ون ل أن تك
ذا الغ ا لھ لبیاتھا وإیجابیاتھ ن س كیل واستعدادات مسبقة للتعامل معھا واالستفادة م م تش رض، ت

  .األزمات والكوارث بكلیة الھندسة تختص بإدارة األزماتلجنة إدارة 
   ً ا ة، وطبق داث الطارئ ات واألح ال إدارة األزم ى مج ة ف ل دور الكلی ار تفعی ى إط وف

یم  ودة التعل مان ج ة لض ة القومی ل الھیئ ن قب وعة م ة الموض اد الكلی یة العتم اییر القیاس للمع
رورة وجود لجنة إدارة الكوارث واألزمات بكل كلیة فقد تم تشكیل واالعتماد والتى توجب بض

وارث  ات والك ة إدارة األزم نة [لجن طس س ھر أغس ن ش ث م ق الثال د المواف وم األح ی
2008)3/8/2008([.  
  .االستعداد لما قد ال یحدث والتعامل مع ما حدث: رؤیة اللجنة - 1
ة  توفیر إدارة فعالة للتعامل مع األزمات :رسالة اللجنة - 2 ة آمن ئ بیئ ا یھی والكوارث بم

 .لممارسة األنشطة المختلفة بالكلیة
 

 :أھداف اللجنة - 3
 توفیر األمن والسالمة للبشریة.  



 تأمین مبانى الكلیة ضد الحرائق واألزمات والكوارث. 
 تحقیق معاییر األمن والسالمة. 
 ى حاالت األ ل ف لوك األمث ات نشر الوعى بین العاملین والطالب وتدریبھم على الس زم

 .والكوارث
ة دور ومھام - 4 ة الھندس وارث بكلی ات والك ام : لجنة إدارة األزم یم دور ومھ ن تقس یمك

ات  ة إلدارة األم ة القومی ً للمنظوم ا ة طبق ة الھندس لجنة إدارة األزمات والكوارث بكلی
 :إلى خمس مراحل

  .الرصد/ مرحلة اإلعداد-أ
  .مرحلة االستعداد والوقایة-ب
  .حتواءمرحلة المواجھة واال-ج
  .مرحلة استعادة النشاط-د
 .الدروس الدروس المستفادة/ مرحلة التقییم-ه

ً لمراحل إدارة الكوارث، على النحو التالى   :وذلك وفقا
 
  :الرصد/ مرحلة اإلعداد :أوالً 

ان  - 1 ا ك وارث كلم ات والك ال إدارة األزم ى مج ر ف ذار المبك تطویر آلیات الرصد واإلن
 ً   .ذلك ممكنا

  
  :الستعداد والوقایةمرحلة ا :ثانیاً 

یط  - 1 ؤ(التخط ع/ التنب ب) التوق دى القری ى الم دوثھا ف ل ح وارث المحتم ات والك / لألزم
  .البعید/ المتوسط

 .إعداد الخطط ورسم السیناریوھات لدرء األزمات ومواجھة الكوارث - 2
 .تسكین األزمة أو الكارثة/ اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لمنع - 3
 .ثل تدریب األفراد وصیانة المعداتاالستعداد للتعامل مع األحداث م - 4
اء  - 5 ة لالرتق ل تدریبی د ورش عم ات، وعق وارث واألزم إدارة الك افى ب وعى الثق نشر ال

 .بمستوى كفاءة العاملین بالكلیة فى ھذا المجال
 .تجھیز غرفة عملیات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجھزة االتصال المناسبة - 6

  
 :ءمرحلة المواجھة واالحتوا: ثالثاً 

  .تنفیذ الخطط والسیناریوھات التى سبق إعدادھا والتدریب علیھا - 1
ً لنوعیة األزمة أو الكارثة - 2   .تنفیذ أعمال المواجھة واإلغاثة بأنواعھا وفقا
 .القیام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة - 3
 .تنفیذ عملیات اإلخالء عند الضرورة - 4
تمر، و - 5 كل مس ف بش ورات الموق ى تط وف عل دث والوق ة الح د متابع ھ، وتحدی تقییم

 .اإلجراءات المطلوبة للتعامل معھ من خالل غرفة العملیات
 

  :مرحلة استعادة النشاط: رابعاً 
  .حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت - 1



  .والحمایة من أخطار المستقبل المحتملة) مرحلة استئناف النشاط(التأھیل وإعادة البناء  - 2
  

 :الدروس المستفادة/ مرحلة التقییم: خامساً 
ة  - 1 ة المواجھ الل مرحل ة خ ع الكارث ل م ا للتعام م اتخاذھ ى ت راءات الت یم اإلج تقی

  .واالستجابة واالحتواء والخروج بالدروس المستفادة
ة  - 2 ات المعنی ى الجھ ا إل توثیق الحدث وتقدیم التوصیات والمقترحات الالزمة، وتوجیھھ

 ً ویر وتحدیث الخطط ، وتط)إن وجدت(لالستفادة منھا من أجل تالفى السلبیات مستقبال
ً للمستجدات من أجل إدارة أفضل   .وفقا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  التعریفات
  :المقصود بالمصطلحات الواردة فى ھذا الدلیل ما یلى

مكان إعداد الدراسات والتجارب العلمیة سواء لطالب مرحلة البكالوریوس أو : المعمل - 1
  .التحالیل العلمیةطالب الدراسات العلیا أو األبحاث و



راء 90-80بارتفاع من ) البنش( :طاولة العمل - 2 ھ إج تم فوق ل وی ن أرضیة المعم م م س
ة  ائل الالزم زود بالوس ارب وی م  –التج ل قس ة بك ة الدراس ب طبیع اء  –حس ل الم مث

  .ومجھز بقتحة ةتصریف صحى مناسب.. والكھرباء والغاز والھواء المضغوط 
ف األدوات  التجھیزات: التجھیزات اإلضافیة - 3 ل تنظی التى تساعد على تنفیذ األعمال مث

 ...واألجھزة وتخزین المواد المستعملة فى المعمل والتخلص من النفایات 
مواد كیمیائیة تتفكك بسرعة كبیرة بفعل الحرارة أو االحتكاك ویتولد : ةالمواد المتفجر - 4

 .فعنھا كمیات كبیرة من الغازات والحرارة وقد تؤدى إلى انفجار عنی
ً عند مالمستھا للجلد أو العین وقد : المواد الكیمیائیة اآلكلة - 5 ً وجروحا مواد تسبب حروقا

 .تؤذى الجھاز التنفسى عند استنشاقھا
ین  :السوائل القابلة لالشتعال - 6 ا ب ى  21ھى السوائل التى لھا نقطة ومیض تتراوح م إل

 :م50
ائ: نقطة الومیض  - أ رة الس دھا أبخ ذا أدنى درجة حرارة تتصاعد عن تعل ھ ل ویش

 .البخار إذا اقترب منھ لھب فى صورة ومیض خاطف ینتھى بمجرد إبعاد اللھب
أدنى درجة حرارة تطلق المادة عندھا كمیة أبخرة كافیة : درجة حرارة االشتعال-ب

ً ولو بعد إبعاد اللھب   .لیظل االشتعال مستمرا
رة أو مزم :السامة المواد - 7 اة المواد التى تسبب تأثیرات حادة وخطی ؤدى للوف د ت ة وق ن

 .عند ابتالعھا أو استنشاقھا أو امتصاصھا عن طریق الجلد
 .أو مزیج من الغازات فى إسطوانة ھى غازات :الغازات المضغوطة - 8
 .مضغوط تنطبق علیھ الحدود الدنیا لالشتعالأى غاز : الغازات القابلة لالشتعال - 9

زن-10 ازن/ المخ تخدم ل :المخ ى یس ن المبن زء م ى أو ج لبة أو المبن واد الص زن الم خ
  .الكیمیائیة أو السوائل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
  قواعد عامة

ص  - 1 ن فح ً ع را ً مباش ئوال ة مس ام الكلی ن أقس م م ل قس ل بك ن المعم ئول ع ر المس یعتب
ائل  ع وس اء وجمی دات اإلطف ة ومع ات الكھربائی دات ىوالتركیب زة والمع ار األجھ واختب

ور السالمة بالمعمل مرة كل شھر على ا ل ف الغ المختصین إلصالح أى عط ل وإب ألق
  .وقوعھ



مى  - 2 جل یس یص س ل بتخص ن المعم ئول ع زم المس المة(یلت ن والس جل األم ً ) س ا طبق
ائج  ة ویختص بتسجیل نت وارث بالكلی ات والك ة إدارة األزم للنموذج المعد من قبل لجن

 .الفحص واالختبارات التى قام بھا وكذلك األعطال ونتائج عملیات اإلصالح
ادیة  - 3 ات إرش ات ولوح ع الفت ل بوض ن المعم ئول ع زم المس ل (یلت ة العم ً لطبیع ا طبق

 .وكذلك منع التدخین واإلرشاد عن المخارج) بالمعمل والمواد المستخدمة فیھ
ً عن  - 4 را ً مباش ة مسئوال ة بالكلی اإلدارات المختلف ب ب ئول عن القسم أو المكت ر المس یعتب

دات والترك زة والمع ار األجھ ص واختب ع فح اء وجمی دات اإلطف ة ومع ات الكھربائی یب
وإبالغ المختصین إلصالح أى عطل وسائل السالمة بالمعمل مرة كل شھر على األقل 

 .فور وقوعھ
ال السالمة  - 5 ى أعم ة عل ة بالكلی یجب تدریب جمیع العاملین بالمعامل واإلدارات المختلف

دورات  ك بال ة إدارة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف األولى واإلخالء وذل دھا لجن ى تعق الت
ة  دورات التدریبی ورھم ال املین بحض ؤالء الع وافز ھ ط ح وارث ورب ات والك األزم

 .ادتھم ألعمال السالمةوإج
ة دون  - 6 انى ومنشآت الكلی ن والسالمة داخل مب ات األم ى متطلب ب عل ھذه الالئحة تنص

 .عالقةالتعارض مع باقى الشروط والمواصفات التى تقررھا الجھات األخرى ذات ال
رم  - 7 اء لح ول الغرب ع دخ رین ومن ى وتسجیل الزائ ل مبن تفعیل دور مكاتب االستقبال بك

 .الكلیة
ً داخل منشآت الكلیة بموجب القانون  - 8 ً باتا  6مادة  2007لسنة  154التدخین ممنوع منعا

 .مكرر
 .یجب توفیر صیدلیة اإلسعافات األولیة تستخدم فى حالة الطوارئ داخل كل معمل - 9

ذه الال-10 انى ھ ع المتواجدین بمب ى جمی ق عل ا تطب ة كم ع المنشآت بالكلی ق جمی ة تطب ئح
  .الكلیة من أعضاء ھیئة تدریس وطالب وعاملین وزائرین

وانین -11 ة والق ً لما تضمنھ نظام الجامع یتم ضبط مخالفات ھذه الالئحة والتحقیق فیھا وفقا
  .المعمول بھا لكل فئة بالبند السابق

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  المعامل

  االحتیاطات الوقائیة العامة والسلوك الشخصى
  

  )العاملون –الطالب  –ھیئة تدریس (األفراد : أوالً 
ل  - 1 إلزام العاملین والطالب باستخدام مالبس ومعدات الوقایة والحمایة المناسبة لكل معم

  ...أحذیة مناسبة  –قفازات  –نظارة واقیة  –الكمامة  –مثل البالطو 



ك یمنع تناول األ - 2 ن ذل دخین ویعل ع الت ا یمن ل كم روبات داخل المعم اول المش طعمة وتن
 .بصورة واضحة بكل معمل

ن  - 3 تخلص م التنظیف وغسل األدوات بعد انتھاء الدروس العملیة أو تجارب األبحاث وال
 .النفایات بالطرق السلیمة

 .یجب التأكد من مخاطر المواد المستعملة وطرق الوقایة قبل البدء فى أى تجربة - 4
ا  - 5 تخدمة كم واد المس ع الم ل م أن یكون العاملین بالمعمل من الفنیین المؤھلین فى التعام

 .یجب توجیھھم وتثقیفھم بصورة دوریة لیظلوا على درایة بكل جدید
ً المزاح باألیدى أو المعدات أو الجرى واللعب : انضباط السلوك الشخصى - 6 لیس مسموحا

س ل بمالب ول المعم ذر دخ ا یح ل كم ل المعم وفة أو  داخ ة مكش بة أو أحذی ر مناس غی
 .صنادل

دم عدم تشغیل أى جھاز كھ - 7 املین وع ربائى قبل التأكد من أنھ لن یسبب أى أى ألحد الع
 .تحریك أى جھاز أثناء تشغیلھ

 .یجب عدم المخاطرة باستعمال الماصة عن طریق الفم لتعبئة الكیماویات - 8
زان حر - 9 اجى أو می دون یجب عدم إدخال أى أنبوب أو قضیب زج دادات ب ارة داخل س

 .استعمال مادة مشحمة
  .یجب إتباع طریقة الوضع العمودى لحمل قضیب أو أنبوب-10
  .یجب استعمال أدوات ومعدات المعمل فى األغراض المخصصة لھا-11
ذیبات سریعة -12 ة الم ً خاص ورا ل ف ى أرضیة المعم كب عل یجب إزالة آثار أى مادة تنس

  .حماض والقلویاتاالشتعال والزجاج المكسور واأل
  .یجب فحص الزجاجیات ومفرغات الھواء والدوارق الكتشاف الشقوق التى تحدث بھا-13
دم تعرض اآلخرین -14 زول لع ان مع ى مك ون ف ى التجارب یك امة ف استعمال المواد الس

  .للخطر
از -15 اء والغ أن یكون كل من فى المعمل على علم بأماكن مفاتیح التحكم الرئیسیة للكھرب

  .لوحات إرشادیة لھاماء ووضع وال
ن أى سخان ) م60درجة اشتعال أقل من (عدم وضع السوائل القابلة لالشتعال -16 ً م قریبا

  .كھربائى قد أطفى وال زال یحتفظ بحرارة
  
  
  

  :األجھزة والمعدات والمواد: ثانیاً 
ى -17 ل وتوضع ف ع مخاطر المعم ا م ق موادھ تزوید المعمل بصیدلیة إسعاف أولى تتواف

  .مكان ظاھر بالمعمل وعدم العبث بھا
  .توفیر وسائل سحب الغازات واألبخرة السامة والضارة-18
عة -19 ب أو أش ً عن اللھ دا ة بعی اكن خاص تخزین المواد المتفجرة والقابلة لالشتعال فى أم

ادى  ع تف ة م ة لحدوث شرارة كھربائی الشمس أو الحرارة الزائدة أو أى مصادر محتمل
  .سقوطھا



ح التأ-20 ات توض ا تعلیم دون علیھ ل م ى المعم تخدم ف ى تس واد الت ع الم ن أن جمی د م ك
یة  رارة والحساس ة الح ا ودرج ا وتخزینھ ة نقلھ ا وطریق ة منھ رق الوقای ا وط خطورتھ

  .وقابلیة االشتعال والمادة المناسبة إلطفائھا أو عالج آثارھا وطریقة التخلص من بقایاھا
  

  :بیئة العمل: ثالثاً 
یص دش -21 اه(تخص رش می اء ) م ل الكیمی ال(بمعام دات ) لالغتس ن المع ً ع دا بعی

  .والكھرباء
  .توفیر أحواض غسیل للعیون فى مكان مناسب داخل كل معامل الكیمیاء-22
  .وضع الفتات توضح أماكن المرشات واألحواض-23
  .یجب أن تكون أرضیات المعمل نظیفة ومانعة لالنزالق وسلیمة-24
ام-25 ق أم ود عوائ عاف أو  عدم وج روج أو صیدلیة اإلس واب الخ اء أو أب ات الكھرب لوح

  .المرشات أو أحواض غسیل العیون داخل المعمل
ث ی-26 ة بحی ة والبیولوجی ة والكیمیائی ة والزجاجی ات العادی تم توفیر حاویات مختلفة للنفای

ً للبیئة   .التخلص من كل نوع بما یناسبھ وال یسبب تلوثا
  

  :ایات البیولوجیة الصلبةالتخلص اآلمن للنف: رابعاً 
  :توصیف النفایات البیولوجیة -1
  :النفایات الصلبة) أ(

 أطباق بالستیكیة لھا وسط صلب ملوث بالمیكروبات المعدیة والغیر معدیة. 
 Tips بالستیكیة ملوثة للمیكروبیبت. 
  أنابیبEpindorf بالستیكیة ملوثة. 
 القطن الغیر ماص المستخدم فى غلق أنابیب االختبار. 

  :النفایات السائلة)ب(
  سائل ملوث بالمیكروبات المعدیة والغیر معدیة سواء ھذا الوسط مستخدم فى نمو وسط

 .المستخدم فى تخفیف تركیز المیكروب Bufferالمیكروبات أو محلول ملحى أو ماء 
 الدم المستخدم فى تحضیر بعض المیدیات. 
 ى تجارب البیوتكنولوجىالسوائل الملوثة بالمواد المسرطنة كالتى تستخدم ف. 

  :آلیة التخلص من النفایات -2
 دریس : لجنة مكونة من تشكل ة ت یس  –عضو ھیئ دة من رئ ل معتم ى وعام مساعد فن

 .القسم لتحدید المسئولیة
  ة فیات جامع دوى بمستش ة الع ق مكافح ع فری اون م ا بالتع ركة فیولی ع ش د م التعاق

 .خطرةالللتخلص من النفایات البیولوجیة اإلسكندریة 
 توفیر أكیاس بالستیكیة صفراء باسم القسم ذات مواصفات خاصة. 
  اق توفیر قفازات جلدیة سمیكة للعامل أثناء التعامل مع النفایات سواء أثناء تفریغ األطب

 .وتعبئة األكیاس أو نقلھا إلى مكان التسلیم فى كلیة الطب
  م الغلقحجمھ وأن یكون محك) ثلثى( 2/3یجب أن یكون محتوى الكیس ھو. 



  رد د أن تب وض بع أما النفایات السائلة فھى تعدم فى جھاز المیكروویف ثم تلقى فى الح
 .تماماً 

  ان ى مك لبة ف ات الص ع النفای لم م ة وتس النفایات السامة السائلة تجمع فى جراكن خاص
 .التسلیم فى كلیة الطب

 ات و وع النفای ة ون اریخ والكمی ا الت م بھ ل توفیر استمارة داخلیة بالقس ا العام ع علیھ یوق
 .الناقل لھا

  ات اس النفای لم أكی ذى یتس ى ال ل أو الفن ا العام تم علیھ ى یخ رى ك تمارة أخ وفیر اس ت
 .بمخزن كلیة الطب فى نفس التاریخ

 مع سریان اآللیة یمكن تحدید كمنیة النفایات البیولوجیة األسبوعیة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  المخازن

  ئیة العامة والسلوك الشخصىاالحتیاطات الوقا
  :سالمة العاملین: أوالً 

  :ة العاملین من أخطار حوادث العملوقای - 1
 اء  –استخدام وسائل النقل والمناولة : التدریب على عافات  –استخدام أجھزة اإلطف اإلس

 ولیةاأل
  ى تسبب توفیر معلومات السالمة خاصة للمواد الخطرة والسامة والقابلة لالشتعال والت

 .اً أمراض
 توفیر لوحات إرشادیة وتحذیریة واستخدام األلوان لتصنیف المواد. 
  :وقایة العاملین من أخطار األمراض المھنیة - 2



 ازات  –األقنعة  –الكمامات  –جوجل : توفیر المالبس الواقیة ة السالمة  –القف  –أحذی
 .بدل واقیة

 یجب تزوید المخازن بمراوح الشفط. 
 توفیر أوعیة تخزین مناسبة. 
 یر حقیبة اإلسعافات األولیةتوف. 
 الكشف الطبى الدورى للعاملین. 

  
  :سالمة مبانى وتجھیزات المخزن: ثانیاً 

ة : المخزنتصمیم  - 1 اع توصیات الحمای ة وإتب مالئمة التصمیم لطبیعة األصناف المخزن
  .المدنیة

مراعاة التنظیم الداخلى للمخزن من حیث المسافة بین الممرات وعرض الممر وتوفیر  - 2
 .جینمخر

 .مصابیح فلورسنت فى الممرات –طبیعیة وصناعیة : توفیر اإلضاءة المناسبة - 3
اق أو : تھویة المناسبةال - 4 بب االختن د تس ة ق واد الكیماوی ن بعض الم ة م الروائح المنبعث

 .التسمم
زن - 5 ة المخ ات وأوراق : نظاف ى مخلف دم رم بة  –ع ف المناس واد التنظی تخدام م  –اس

 .أجھزة امتصاص الغبار والرطوبة –عزل التالف  –مبیدات للحشرات والقوارض 
ف و - 6 ة كل صنف توفیر أرفف وأوعیة التخزین المناسبة ومالئمة األرف ة لطبیع األوعی

 .ومنع التحمیل الزائد
 .الرفع والتحمیل الیدوى –أدوات ومعدات المناولة  –الساللم : وسائل النقل والمناولة - 7
بة - 8 اء المناس دات اإلطف زة ومع زة إن: أجھ دخان  –ذار أجھ ف ال ات  –كواش رشاش

 ..طفایات حریق بأنواعھا  –خراطیم میاه  –أوتوماتیكیة 
ة - 9 اء : الصیانة الدوری دات الكھرب ة  –تمدی زة التھوی اء  –أجھ دات اإلطف دات  –مع مع

 ..تشققات الحوائط  –األرفف  –النقل والمناولة 
  

  :سالمة المواد المخزنة: ثالثاً 
ً  –ین المواد بترتیب ورودھا تخز: وقایة المواد من التلف - 1 دم أوال واد األق  –صرف الم

  ...المواد أو األجھزة القابلة للكسر  –مراعاة درجة الحرارة أو الرطوبة أو التھویة 
منع استخدام المواقد فى المخزن  –منع التدخین فى المخزن : وقایة المواد من الحریق - 2

 .ریب العاملینتد –عزل المواد التى یمكن أن تتفاعل مع بعضھا  –
دة  –منع الدخول لغیر العاملین بالمخزن : حمایة المواد من السرقة - 3 مفاتیح المخزن عھ

وفیر  –أمین المخزن  ة وت اكن خاص ى أم ة ف الجرد المستمر ووضع األصناف الثمین
 ..الحراسة اللیلیة 

  
  :تخزین الكیماویات: رابعاً 
  :عند تخزین المواد الكیمیائیة مراعاة ما یلى - 1

 تصال الكلورات مع حامض الكبریتیك أو سیانید البوتاسیومعدم ا. 
 عدم اتصال الیود بأمالح النوشادر. 



 عدم اتصال زیت التربنتینا بالیود. 
 عدم اتصال سبائك الماغنسیوم بالیود أو أى مادة قلویة. 
 عدم اتصال برمنجنات البوتاسیوم مع الكحول أو الجلسرین. 

ا د  وذلك ألن ھذه المواد ال خطر منھ ق عن ا تسبب حرائ ر أنھ لة غی إذا وجدت منفص
 .تفاعلھا مع مواد أخرى

ب - 2 حوق  یج یوم ومس ودیوم والبوتاس ل الص اء مث ع الم ل م ى تتفاع واد الت ظ الم حف
ا  ى عزلھ ا ویراع ى داخلھ األلومنیوم داخل أوعیة محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ الماء إل

 .عن بقیة المخزونات األخرى
وائل یجب حفظ الصودیوم والب - 3 وتسیوم والكالسیوم والفوسفور األصفر تحت أسطح الس

واء  ھا للھ رد تعرض ً بمج ا رق ذاتی واد تحت ذه الم ك ألن ھ ت (وذل ظ تح فور یحف الفوس
 ).سطح الماء والصودیوم یحفظ تحت سطح زیت البرافین

ة  - 4 ً عن المواد األخرى القابلة لالشتعال أو المختزل یجب تخزین نیتریت الصودیوم بعیدا
 .الح األمونیوم وعدم تعریضھا لدرجات حرارة مرتفعةأو أم

رارة  - 5 ة ح د درج ان جاف وعن ى مك ودیوم ف ت الص زین كلوری ب تخ ة ) 15(یج درج
ل األخشاب،  ة لالشتعال مث مئویة ویجب أن ال تالمس المادة أى أحماض أو مواد قابل

ادة مؤكسدة قالقش، المواد الدھنیة، الزیوت ا م ً ألنھ را أ با، ن ة وال تطف ن وی اء ویمك لم
وة المشتعلة ن العب ة م وات القریب ارج والعب ن الخ وة م . استخدام الماء فقط لتبرید العب

ا  ین لھ ً تداول ھذه المادة بالید أو تعرض الع ً باتا ى الصورة ویمنع منعا ت ف سواء كان
 .الصلبة أو السائلة ألنھا تسبب حروق كیمیائیة وحراریة

أثناء التداول أو النقل ألى أحماض معدنیة یجب مراعاة عدم تعریض كلورات الصودا  - 6
 .أو مواد مختزلة أو مواد قابلة لالشتعال

ن  - 7 ا م ك ألنھ ك والكبرتی دروكلوریك والنیتری اض الھی زین أحم د تخ دید عن ذر الش الح
 .المواد الكیمیائیة السائلة ذات الصفات الخاصة

واد  - 8 ً عن الم دا تقل بعی ان جاف مس ى مك رات ف العضویة أو یجب مراعاة تخزین النت
 .المواد القابلة لالشتعال

یجب مراعاة عدم تخزین حامض الھیدروكلوریك بجوار حامض النیتریك أو أیة مواد  - 9
 .أخرى قویة التأكسد

ة أو -10 واد المختزل ً عن المواد القلویة أو الم یجب مراعاة تخزین حامض الكرومیك بعیدا
ھ الحامضیة و ً لخواص تعال ونظرا ة لالش واد القابل المؤكسدة، وتراعى احتیاطات الم

از  ى الجھ ؤدى وصولھا إل ً عن أنھا مادة سامة وآكلة للجلد وی الوقایة الشخصیة فضال
  .التنفسى أو الھضمى إلى التھابات جسیمة

زات -11 ن مصادر التجھی دة ع یجب أن تخزن المواد القابلة لالشتعال فى أماكن باردة بعی
  .الكھربائیة أو الشرارات الحراریة

جب عدم تخزین حامض الكبریتیك مع حامض النیتریك أو أیة مادة كیمیائیة سائلة لھا ی-12
  .صفة التبخر أو تشتمل على عناصر مؤكسدة مثل البیروكسید ومشتقاتھ

ا -13 ى األأرض ألنھ راب المتصاص األحماض المنسكبة عل یجب استخدام الرمال أو الت
رة من أنسب الوسائل ویراعى معالجة األحماض المنسك ات وفی ى األارض بكمی بة عل

  .من الماء أو مادة قلویة



  
  :العمل داخل المخزن: خامساً 
تم  - 1 ل حزم وی ك بك ً داخل المخازن مع التشدید فى تنفیذ ذل یجب ألن یمنع التدخین نھائیا

  .تعلیق ؤالعالمات التحذیریة الدالة على ذلك بمكان ظاھر
اة تصنیف المواد حسب طبیعتھا وخصائصھا وتنفیذ التع - 2 ا ومراع ة علیھ ات المكتوب لیم

ھل  تجانسھا عند التخزین بحیث یتم تخزین كل نوع ممیز من المواد على حده حتى یس
 .التعرف على الوسائل المناسبة لمكافحة الحریق والتى تناسب نوعیة المواد المخزونة

ات  - 3 ات بعالم ع الرص د مواق ك بتحدی واد وذل زین الم د تخ د عن ب الجی اة الترتی مراع
 .ة على األارضیات ویتم االلتزام بھا بصفة مستمرةواضح

ن  - 4 ل ع اك مسافات ال تق ون ھن یجب أال یبلغ ارتفاع الرصات مستوى األسقف وأن یك
 .ثالثة أقدام بین أعلى الرصات والسقف

ى  - 5 عھا عل تم وض ة وال ی ف معدنی وائم وأرف ى ق ة عل واد المخزن یجب أن یتم وضع الم
 .األرض مباشرة لحمایتھا من التلف

ات التخزین  - 6 یجب مراعاة النظافة والترتیب والتنظیم داخل المخازن والتخلص من نفای
ى  ة عل ب المحافظ ق، ویج املین أو الحرائ ابات للع دوث إص ع ح تمرة لمن فة مس بص

ً من النفایات أو المھمالت سریعة االشتعال  .المحیط الخارجى للمخازن نظیفا
7 -  ً  من الصعود على الكراسى أو الطاوالت یجب توفیر الساللم المأمونة الستخدامھا بدال

ة الشخصیة  ات الوقای وفیر مھم لتخزین المواد أو تناولھا من على األرفف كما یجب ت
ن إصابات  یھم م اظ عل ھ للحف ون ب للعاملین والتى تتناسب مع طبیعة العمل الذى یقوم

 .العمل
ى مك - 8 عھا ف ازن ووض ة بالمخ عافات األولی دات اإلس اھر یجب توفیر أجھزة ومع ان ظ

 .ویراعى تدریب مجموعة من العاملین على القیام بأعمال اإلسعاف
دات الحشریة أو أى  - 9 یجب مكافحة القوارض والحشرات بصفة مستمرة باستخدام المبی

ات  مان سالمة التركیب ذلك ض ة وك طریقة أخرى لضمان الحفاظ على المواد المخزون
ة أو والتجھیزات الكھربائیة سلیمة حیث أن وجود القوار واد المخزون ف الم د یتل ض ق

 .قرض الكابالت الكھربائیة مما قد یتسبب فى نشوب الحرائق
اءة -10 ادر اإلض ة لمص واد المخزن رب الم ات أو ق اع الرص دم ارتف اة ع ب مراع یج

  .الصناعیة لضمان عدم حدوث حرائق بھذه المواد نتیجة ارتفاع درجة حرارتھا
فى مكان منفصل ویراعى أن تكون األرضیات یجب أن تخزن األخشاب وقطع األثاث -11

  .صلبة وجافة لمنع الرشح والرطوبة الذى قد یتسبب فى تلفھا
ا -12 وق طاقتھ یجب التقید بالسعة الحقیقیة للمخازن وعدم تكدس المواد المخزنة بھا بما یف

  .االستیعابیة
س أو -13 ى المالب ة عل ادة ملتھب ة م كاب أی ة انس ى حال ریع ف رف الس ن یجب التص أى م

ن  تخلص م رعة ال ع س أجزاء الجسم واستخدام تیار من الماء على موضع اإلصابة م
اعف  ع تض ك لمن وف وذل ب المكش اكن اللھ ن أم راب م ة وعدم االقت س الملوث المالب

  .اإلصابة والحد من خطورتھا
ع -14 ة م واد المخزون من سالمة الم ك یض ازن ألن ذل ل المخ ة داخ توفیر التھویة المالئم

  .االعتبار مراجعة وسائلھا الصناعیة بصفة مستمرة الوضع فى



د -15 ى ق ة والخطرة الت واد الكیماوی یجب أن تكون المكاتب اإلداریة للعاملین بمخازن الم
االمراض  ن اإلصابة ب ایتھم م ذه المخازن لحم ارج ھ ینبعث منھا ابخرة أو غازات خ

  .المھنیة نتیجة التعرض المستمر لھا
دوث أى یجب التفتیش الدورى -16 ع ح المتھا لمن ن س د م ة للتأك ات الكھربائی على التركیب

  .شرر كھربائى نتیجة خلل بالتركیبات الكھربائیة بالمخزن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  المكتبة

  شروط األمن والسالمة فى المكتبة
  

ً فى المكتبة وتعلق الفتات بذلك فى أماكن بارزة - 1   .یمنع ویحظر التدخین قطعیا
و مدیر المك - 2 ا، وھ ى محتویاتھ ة عل ة والمحافظ إدارة المكتب ف ب و الشخص المكل ة ھ تب

اة  ى مراع یر ف ن أى تقص ة وع ل المكتب المة داخ ن والس ن األم ئول األول ع المس
ل . التعلیمات الوقائیة ة ك ً عن الفحوصات الشھریة واالختبارات الدوری ویكون مسئوال

ھر "  ة أش دات" ثالث ع المع بة لجمی ك بالنس ة، واآلال وذل ات الكھربائی ت والتركیب
والمیكانیكیة وجمیع وسائل السالمة، ومعدات اإلطفاء والمراقبة واإلنذار، وإصالح أى 
ال  ل اإلھم ن قبی ذا الصدد م ى ھ اون أو تقصیر ف ر أى تھ ً، ویعتب ورا ل ف عطل أو خل

 .الجسیم الذى یعرض مرتكبھ للعقوبات والجزاءات
ى أ - 3 ة عل ى المكتب عاف یجب تدریب العاملین ف اذ واإلس اء واالنق ال السالمة واإلطف عم

 .واإلخالء
دات أو  - 4 واجز أو المع اث أوز الح ع األث ن قط وع م ب أى ن ع أو تركی وز وض   ال یج

ة  روب أو إعاق رج الھ اع مخ ن اتس ل م أنھ أن یقل ن ش رك م ت أو متح ئ ثاب أى ش
 .استعمالھ

ً فى حالة صالحة لالستعمال لیؤدى الحد األ - 5 ھ یبقى مخرج الھروب دائما ن طاقت ى م عل
 .االستیعابیة، ویخطر استعمالھ ألى غرض غیر الغرض المصصم من أجلھ



دة  - 6 ً لإلضاءة لم ا ون كافی ث یك تقلة بحی ة مس اطى بتغذی یجب توفیر مصدر إضاءة احتی
 .ساعتین على األقل فى حاالت الطوارئ

اد والعات أعو"یحظر استعمال السخان الكھربائى فى المكتبة أو أى مصدر لالشتعال  - 7
 ".ثقاب

یجب إزالة المخلفات والنفایات واألوراق بصفة مستمرة ومنتظمة، كما یحظر تكدیسھا  - 8
 .أو تراكمھا داخل مبنى المكتبة أو بالقرب منھا

ادات،  - 9 ة والمض واد الطبی ن الم ة م ة الالزم عافات األولی ة بصندوق لالس ز المكتب تجھ
 .ویستخدم بمعرفة شخص مدرب على اإلسعافات األولیة

ة  29(زود المكتبة بعدد كاف من الطفایات، بحیث تخصص عدد ت-10 طفایة بودرة كیماوی
  .متر مربع) 100(لكل ) كجم12(جافة وثانى أكسید الكربون بسعة 

ات عن -11 ع الطفی ھ وترتف ول إلی یتم اختیار مواقع الطفیات فى مكان مناسب یسھل الوص
ة مستوى األرض مسافة متر واحدج وتفحص الطفیات بصفة دو ة فنی ریة من قبل جھ

  .متخصصة ویجب اتباع اإلرشادات والتعلیمات الملصقة على الطفایة
ام -12 ام بالمھ ھ القی دن یعاون ة وم دیر المكتب ى م ة، عل ى المكتب ق ف وب حری ة نش ى حال ف

  :التالیة
  ات إطالق اإلنذار والعمل على إطفاء الحریق عند بدء نشوبھ باستخدام الطفای

 .اء المتاحةالیدویة ووسائل اإلطف
 خرى كاإلسعاف والشرطة إبالغ مسئول السالمة بالكلیة وخدمات الطوارئ األ

 .وغیرھا
 إخالء المكتبة وتقدیم اإلسعافات الالزمة للمصابین. 
 التأكد من خروج جمیع الموجودین من المبنى. 
 تقدیر حجم الخسائر الناتجة عن الحریق. 
 الستئناف قی ً  .ام المكتبة بنشاطھا العادىالبدء فى أعمال التنظیف تمھیدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  المكاتب اإلداریة

  اعتبارات األمن والسالمة فى المكاتب
  

د  - 1 بة وتجدی ة المناس وفیر التھوی اة ت عدم التدخین داخل المكاتب النغلقة واإلقالع ومراع
  .الھواء من وقت آلخر بالمكتب

خانات الك - 2 تخدام الس دم اس اخنة ع روبات الس وة والمش اى والقھ داد الش ة إلع ھربائی
 .بالمكتب ألن ذلك یعرض المكتب لمخاطر الحریق

 .ینبغى التأكد من توافر اإلضاءة المتجانسة وبالشدة التى تتناسب مع طبیعة العمل - 3
وء  - 4 قوط ض ب س ذلك تجن ین مباشرة، ك ى الع ع عل ى ال یق وء حت یجب أن تحجب الض

ى المصباح فوى أى سطح مصقو ھ حت ة موضوعة فوق ل تكون الكتب أو أدوات الكتاب
ة  ة الرؤی ى إعاق ذا السطح إل ى ھ وء عل اس الض ن انعك اتج م وھج الن ذا ال ؤدى ھ ال ی

 .ویستحسن أن توضع اإلضاءة من الخلف
ة  - 5 نعكس عن الشاشة ومحاول وھج الم ب ال وتر یجب تجن از الكمبی عند العمل على جھ

ر الشاش ر غی ى شئ آخ ین، تركیز العینین عل اد العین ن إجھ ت آلخر للحد م ن وق ة م
ى سالمة  ً عل ومراعاة أن یكون وضع لوحة المفاتیح والفأرة بالشكل الذى ال یؤثر سلبا

 .الذراع والكتف
تقامة  - 6 ع اس ى وض رى ف ود الفق ون العم ث یك ً بحی یجب أن یكون وضع الجلوس مریحا

ر، ك فل الظھ ة أس رات القطنی ً للفق اندا ر الكرسى مس ون وأن یكون ظھ ا یجب أن یك م
ً للتعدیل فى وضع الجلوس وأن تكون للكرسى قاعدة توفر أقصى  ارتفاع الكرسى قابال

 .درجات الثبات



رك  - 7 دمین والتح ى الق أخذ فترات منتظمة للراحة والنھوض عن الكرسى والوقوف عل
ً ألن  ً ویسارا لبعض الوقت وثنى الیدین وتحریك الرقبة بشكل دائرى ولف الرأس یمینا

 .ساعد على ارتخاء العضالت المتوترة ویعد بمثابة تمرینات لعضالت الجسمذلك ی
المة األرضیات  - 8 ى س ن ف ى تكم ل والت التأكد من توافر اشتراطات السالمة بمكان العم

دات  ق ومع ة الحری ذار ومكافح ائل اإلن اة ووس ارج النج ة ومخ والتوصیالت الكھربائی
 .ك الوسائل فى حاالت الطوارئاإلسعافات األولیة، والتدریب على استخدام تل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السابع
  المصاعد

  اعتبارات األمن والسالمة للمصاعد
  

ركات  - 1 ة الش متابعة إجراء الصیانة الدوریة وبصفة منتظمة للمصاعد الكھربائیة بمعرف
  .المتخصصة وتسجیل مواعید الصیانة فى سجل خاص بذلك

عد - 2 وار المص ات بج ة تعلیم ت لوح ن تثبی د م دد  التأك ال وع ا األحم ً علیھ حا موض
ا  ح بھ ذلك موض األشخاص الذین یمكنھم ركوب كابینة المصعد فى المرة الواحدة، وك

 .أرقام ھواتف االتصال فى الحاالت الطارئة
أة  - 3 ھ فج د توقف ً عن تدریب مجموعة من العاملین بالكلیة على كیفیة تشغیل المصعد یدویا

ان  ى مك ا ف غیل وتعلیقھ ة التش ة طریق ات وكتاب ة ماكین عد وبغرف وار المص اھر بج ظ
 .التشغیل

دم  - 4 اة ع ة ومراع ات الكھربائی ة المحرك ة المناسبة بغرف ائل التھوی التأكد من توفیر وس
 .فى غرفة المصعدتخزین أى أغراض 

 .التأكد من توفیر وسیلة للتھویة داخل كابینة المصعد - 5
ھ التأكد  - 6 ون(من توفیر وسیلة للتنبی رس أو تلیف تخ) ج وم باس ة یق داخل كابین ن ب دامھا م

 .المصعد فى حاالت الضرورة
ردھم - 7 ى ،أال یستخدم الطالب المصعد بمف ؤدى ال حت ك ی قوطھم  ذل ازھم أو س ى احتج إل

 .فى بئر المصعد وتعرضھم لإلصابة
 .ضرورة زیادة الوعى بمخاطر المصاعد والتقید بالحمولة المقررة للمصعد - 8
دة الھدوء وعند تعطل المصعد یجب التزام  - 9 واب بش التصرف بحكمة وعدم ضرب األب

ة . أو الضغط العنیف على األزرار دعو الحاج دما ت دنى عن ً بالدفاع الم واالتصال فورا
  .للمساعدة واالنقاذ



  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 
  

  
  الفصل الثامن

  الوقایة الشخصیة
  :الوقایة من التسمم: أوالً 

ى توفیر دلیل المواد السامة والخطرة فى كل معمل وكذلك على ھی - 1 وزع عل ب ی ة كتی ئ
  .العاملین

ا ال  - 2 ً للشروط بم التعامل بكمیات قلیلة من المادة السامة والخطرة وحسب االحتیاج وفقا
 .تمس األمن والسالمة لھ ولغیره

  ..البالطو والقفازات والقناع والنظارة : استخدام معدات الوقایة الالزمة - 3
ً بالماء والصابون وتطھیر وغسل المال - 4  .بس الملوثة فوراً غسل الیدین جیدا
 .تھویة المعمل تھویة جیدة وتشغیل ساحبات الھواء أثناء الدروس والتجارب العملیة - 5
 .الفحص الدورى للعاملین بالمعامل والعرض على الطبیب المختص إذا لزم األمر - 6

  
  :الوقایة من مخاطر الغازات والمواد القابلة لالشتعال: ثانیاً 

  :التعامل مع الغازات -1
 عیة وخواص الغاز الفیزیائیة والكیمیائیةتحدید نو. 
 تخزین األسطوانات فى أماكن خاصة وعند درجة حرارة مناسبة. 
 عدم استخدام االسطوانات بدون منظمات وإحكام وضع االسطوانة فى وضع عمودى. 
 عدم قذف االسطوانات بعضھا فوق بعض أثناء التحمیل والتفریغ. 

  
  :تعالالتعامل مع المواد القابلة لالش -2

 مع المواد القابلة لالشتعال تحت شافطات األبخرة وفى مكان متجدد الھواء التعامل. 
 إطفاء جمیع مصادر اللھب المكشوف أثناء التعامل مع المواد السابقة. 
 ارتداء الكمامات والنظارات الواقیة أثناء التعامل مع المواد الملتھبة. 
 تفجرة أو سامةعدم نقل المواد القابلة لالشتعال مع مواد م. 



 عدم تخزین المواد القابلة لالشتعال مع المواد المؤكسدة أو األحماض المعدنیة. 
 فى حالة حدوث حریق یجب إبعاد الحاویات عن منطقة الحریق وتبریدھا بالماء. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التایع
  وقایة األجھزة والمعدات وبیئة العمل

  
  :یةالتركیبات الكھربائیة والمیكانیك: أوالً 

ون السلك األرضى یجب أن تحتوى جمیع المخارج الكھربائیة  - 1 الك ویك على ثالثة أس
  .ذو نوعیة عالیة ومقاومة قلیلة

أریض  - 2 ع  (Earthing)یجب ت ة جمی ة واألجزاء المعدنی دات الكھربائی األجھزة والمع
 .بشكل صحیح

 .متسربةتأمین مآخذ ومفاتیح ومقایض الكھرباء من التعرض للسوائل المنسكبة أو ال - 3
رة  - 4 ل فت ا ك تم تجربتھ ومى وأن ت ار العم اع التی ة انقط ى حال وارئ ف تركیب إضاءة ط

 .لتأكید صالحیتھا
 .أن تكون مفاتیح اإلنارة والمصابیح ضد االنفجار ومعزولة ضد األبخرة - 5
 .ال یسمح بإجراء أى تمدیدات كھربائیة مؤقتة داخل المعمل - 6

  
  :وسائل النجاة وأبواب الطوارئ: ثانیاً 

ع –مخارج أو سلم طوارئ  –أبواب عادیة (وتحدید وسائل النجاة فیر تو - 1 اكن تجم ) أم
مح  ا یس ة بم ب اإلداری ة والمكات ام بالكلی ل األقس ات ومعام درجات والقاع ع الم لجمی

ً خالل دقیقتین على األكثر فى حالة الطوارئ  .بإخالء تلك األماكن تماما
ى ت - 2 ق الت ن العوائ ة م رعة وأن یجب أن تكون الممرات خالی ع خروج الشخاص بس من

ً طالما یوجد عمل فى المعمل وخاصة أثناء الدراسة  .یظل الباب مفتوحا
ث  - 3 ومى حی ار العم تركیب إضاءة طوارئ لممرات وطرق النجاة فى حال انقطاع التی

 .تمتد جداول الدراسة العملیة بالكلیة إلى وقت متأخر
ى  حمایة وصیانة وتنظیف طرق النجاة بصفة دوریة بحیث - 4 تخدام ف تكون صالحة لالس

 .حالة الطوارئ
  

  :تجھیزات مكافحة الحریق: ثالثاً 



ن  - 1 ا ع ا بینھ احة  30توفیر بكرات إطفاء بحیث ال تبعد فیم رة مس ر وأن تغطى البك مت
  .2م150

ور حدوث  - 2 تخدامھا ف ھل اس ث یس ب البكرات بحی ع دوالی وجود لوحات إرشادیة لمواق
 .الحریق

ً لتأمین یجب أن یكون مصدر الماء كاف - 3  .لتر فى الدقیقة 380یا
عة  - 4 اء س ل بمضخات اإلطف ع المعام د جمی ودرة 6تزوی كجم ب

 .2م100كیمیائیة وبمعدل طفایة لكل 
تركیب وتحدید أماكن الطفایات المتنقلة بحیث تكون قریبة من  - 5

 .المخارج وفى مكان واضح یسھل رؤیتھا والوصول إلیھا
 .یجب أن تحمل كل طفایة تعلیمات تشغیلھا - 6
ع  - 7 ى جمی ازات ف رة والغ ى لالبخ ذار اآلل ام اإلن یم نظ تعم

 .المعامل
 .تدریب العاملین بالمعامل على استخدام طفایات الحریق - 8

  
  :كیفیة استعمال أجھزة اإلطفاء البودرة الكیماویة الجافة

 سحب مسمار األمان.  
 نقل الطفایة إلى أقرب مكان للحریق. 
 اختبار الطفایة لمعرفة مدى صالحیتھا. 
 اقترب من النار فى اتجاه الریح: افحة النارمك. 
 خفض القامة عند التوجھ لمكان الحریق. 
 توجیھ المادة اإلطفائیة إلى قاعدة اللھب وال توجھ القاذف داخل السوائل الملتھبة. 
 تحریك الید إلى الیمین والیسار حتى تتم عملیة اللھب. 
 ر من طفایة وأكثر من شخصإذا كانت المادة المحترقة كبیرة فیفضل استخدام أكث. 
 بعد االنتھاء من عملیة اإلخماد یتم الرجوع بنفس الخطوات للخلف. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الفصل العاشر
  خطة الطوارئ

  :مسئولى المعامل فى األقسام: أوالً 
على المسئول عن المعمل بكل قسم من أقسام الكلیة التعاون مع مسئول السالمة بالكلیة لوضع 

  :وارئ الخاصة بالمعمل تتضمن ما یلىخطة الط
  عن الحریق بشكل سریع 180إبالغ السلطات المختصة والحمایة المدنیة.  
 تحدد إجراءات التنظیم بكل معمل. 
  الطالب والعاملین (تحدید طرق التدخل وتنفیذ خطة اإلخالء بھدف تأمین سالمة الجمیع

 .عند وقوع حادث أو انفجار..) 
 ببة للحوادث وتحقیق أفضل مستوى للسالمةالحد من العوامل المس. 
 الحد من خسائر الحریق بالنسبة لألشخاص والممتلكات. 
 ق رة للحری اع الخط ى األوض یطرة عل ة الس من الخط ب أن تتض رة : یج الق األبخ انط

 .السامة والتلوث
 اإلبالغ عن الحوادث فور وقوعھا ویجب تسجیلھا فى سجل السالمة. 
 ت األمن والسالمة فى فترة االجازات الدراسیة للوقوف على إجراء تقییم لمعدات وخدما

 .السلبیات والمالحظات ومعالجتھا
 تحدید نقاط وأماكن التجمع. 
 تقییم الحاالت واإلصابات فى العاملین وتقدیم االسعافات األولیة إذا احتاج األمر. 

  
  :مضمون الخطة: ثانیاً 
 ا یجب ائق والمعلوم ع الوث ى جمی ة عل تحكم أن تحتوى الخط ل ال ن أج روریة م ت الض

 .ومواجھة الحوادث المفاجئة وسائر االحتماالت
  لجمیع األفراد ذوى االحتیاجات الخاصة ونوع ً َ شامال ◌ً یجب أن تتضمن الخطة حصرا

 .اإلعاقة وأماكن تواجدھم وتدبیر وسائل تحركھم وأولویة إخالئھم
 دات ذار ولمع ائل اإلن ً لوس امال ً ك را ة حص من الخط ب أن تتض المة  یج ائل الس ووس

ا  ذلك مخططات تفصیلیة توضح أماكنھ ل وك ل معم عافات بك اذ واالس واإلطفاء واالنق
ل  ام المناطة لك اتھم والمھ م وواجب املین بالقس وأسماء مسئولى السالمة بالمعمل من الع

 .منھم ومواعید تواجدھم
  ب راءات الواج من اإلج ارزة وتتض اكن ب ى أم ق ف ات تعل ع لوح میم ووض ب تص یج

امات ا أرق دون بھ ا ی ادث كم وع الح ور وق ا ف ة : خاذھ ئول السالمة بالكلی ة  –مس الحمای



ة  عاف  –المدنی رطة النجدة  –اإلس ة  –ش عاف بالكلی ة اإلس فى  –غرف رب مستش  –أق
 .غرفة عملیات حى وسط –غرفة عملیات المحافظة  –المستشفى الجامعى 

  تحول دون تنفیذ أى جزء من على مسئول السالمة تعدیل الخطة إذا تكشفت أى ثغرات
 .الخطة وذلك خالل إجراء تمارین التدخل والتدریب على الخطة

  
  :التدریب على الخطة: ثالثاً 

ال السالمة  - 1 ى أعم ة عل ام الكلی ن أقس یجب تدریب جمیع العاملین بالمعامل بكل قسم م
دھا لجن ى تعق ة إدارة واإلطفاء واالنقاذ واإلسعاف األولى واإلخالء وذلك بالدورات الت

ة  دورات التدریبی ورھم ال املین بحض ؤالء الع وافز ھ ط ح وارث ورب ات والك األزم
 .وإجادتھم ألعمال السالمة

ل  - 2 ة ك ارب دوری ل تج ة(كما یجب أن یتم عم وارئ ) ثالث ة الط ذ خط ى تنفی شھور عل
دات  الحیة مع ذا ص راد وك رفات األف لوك وتص المة س ن س ا وم ن مالئمتھ ق م للتحق

لسالمة وتقییم التجربة وتصحیح األخطاء إن وجدت لیكون الجمیع وتجھیزات األمن وا
 .على درایة كافیة عند مواجھة أى طارئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصل الحادى عشر
  من والسالمةفریق األ

  
  :واجبات أعضاء فریق األمن والسالمة: أوالً 

م اكت: اإلبطال -1 ذى ت ادى ال ر ع بب الغی ال أن یقوم بتعطیل الس ع األعم اف جمی افھ مع إیق ش
  :بالمعمل وتنفیذ اآلتى

 واستدعاء المختصین واالتصال بالحمایة المدنیة ً   .إطالق األنذار فورا
  ل رة والعم فصل التیار الكھربائى وغلق مصادر الغاز وإبعاد المواد المشتعلة أو الخط

 .على حصر الحریق فى أضیق نطاق
 لذوى االحتیاجات الخاصة إخالء األشخاص خارج المعمل واألولویة. 
 اتباع طرق النجاة ومخارج الطوارئ. 
  دیم ة الخطر وتق اكن وطبیع ى أم وارئ إل دمات الط ة وخ ة الالمدنی ق الحمای إرشاد فری

 .المعلومات الصحیحة لھم للسیطرة على الحادث
  :عند اكتشاف النیران یقوم باآلتى: المكافحة -2

 تطبیق تعلیمات السالمة المتدرب علیھا س ً  .ابقا
 مكافحة الحریق بوسائل اإلطفاء الموجودة بالمعمل لحین وصول التعزیزات. 
  ً ا ران نھائی اد النی ن إخم د م االستمرار فى مراقبة مكان النیران بعد عملیة اإلطفاء للتأك

 .وعدم احتمال اشتعالھا مرة أخرى
 إلطفاء الحریق الناتج عن الزیوت أو المذیبات ً  .ال یستخدم الماء مطلقا
 ق ع اء الحرائ ون إلطف دم استخدام طفایات الحریق التى تحتوى على رابع كلورید الكرب

 .الناتجة عن الصودیوم أو البوتاسیوم حتى ال یحدث انفجار بالمعمل
  :الحیلولة دون انتشار الحریق -3

 الق ع  اغ ن جمی ان م الء المك ن إخ د م د التأك ق بع ان الحری ذ بمك واب والنواف األب
 .األشخاص

 ى إبطال عمل المصاعدالعمل عل. 
 إخالء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبریدھا إذا لم یتمكن من إخالئھا. 
  ًتھویة المعمل بعد انتھاء الحریق وإخماد النیران تماما. 

  :التدخل النقاذ مصاب الكھرباء -4
 التیار الكھربائى وسرعة إخطار المختصین بالصیانة الكھربائیة فصل. 
 إذا كان فصل التیار صعباً ) عصا معزولة(سطة مواد عازلة تخلیص المصاب بوا. 
  ھ ب ونقل تدعاء الطبی ب واس اش القل ناعى وانع التنفس الص ة ك عافات األولی ل اإلس عم

 .للوحدة العالجیة
 تستخدم الطفایات المالئمة مثل ثانى أكسید الكربون. 



 یجب أن تكون معدات التدخل قریبة موجودة وقریبة من المناطق الخطرة. 
  

  :جدول تصنیف الحرائق
  مادة اإلطفاء  نوع الحریق  م
  یستخدم الماء  الخشب والورق: مواد صلبة مثلاحتراق   1

ید   حریق السوائل القابلة لالشتعال كالبنزین  2 انى أكس وة وث زة الرغ تخدم أجھ تس
  الكربون وأجھزة البودرة الكیمیائیة الجافة

  حریق ناتج عن الماس الكھربائى  3

تخدم طفا ون تس ید الكرب انى أكس ة ث ی
ار  ل التی تم فص ة وی ودرة الجاف والب
اء أو  تخدام الم الكھربائى، ویجب تجنب اس

  الرغوة ألن كالھما موصل جید للكھرباء

ادن   4 راق المع ن احت اتج ع ق ن حری
  تستخدم أجھزة البودرة الجافة  كالصودیوم واللیثیوم والماغنسیوم

  
  :إشارات وقایة الحریق

  
  :ات ومھام مسئول السالمةواجب: ثانیاً 

  :الواجبات العامة -1
 وضع وتنفیذ اشتراطات الوقایة من الحریق.  
 محابس (حنفیات الحریق : تقدیر وطلب وتوزیع أجھزة ومعدات مكافحة الحریق وتشمل

 –على حنفیات الحریق  خراطیم اإلطفاء التى تعمل –مصادر میاه اإلطفاء  –) اإلطفاء
طفایات حریق یدویة متنوعة حسب نوع  –خراطیم المتحركة بكرات ال –قواذف المیاه 

ق ) رغوة –ثانى أكسید الكربون  –بودرة كیمیائیة جافة (الخطر  بطنیات مقاومة للحری
 .أقنعة وأجھزة تنفس –مالبس واقیة  –

 تنظیم أعمال اإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء. 



 ھربائیة واستخدام السوائل كالمخازن والمحوالت والتمدیدات الك: تحدید أماكن الخطورة
ة، .. القابلة لالشتعال والمواد الكیمیائیة  وتنفیذ االشتراطات الوقائیة بھا بكل دقة، وعنای

 .مع اتخاذ االحتیاطات الكافیة لمواجھة ما قد ینجم عنھا من أخطار
  واذف وضع نظام الختبار وفحص طفایات الحریق وبكرات الخراطیم والصمامات والق

 .كافحة الحریق تكلیف جھة متخصصة النجاز أعمال الصیانة واالختباروغیرھا من م
  المرور المستمر على منشآت الكلیة للتأكد من تنفیذ االشتراطات الوقائیة ومن صالحیة

 .وسائل مكافحة الحریق واتخاذ اإلجراء الفورى حیال أى قصور
  :الواجبات عند تلقى اإلنذار بوقوع حادث -2

 لمكان  یتوجھ ً  .الحادث بعد التأكد من أخطار الحمایة المدنیةفورا
 التحقق من فصل التیار الكھربائى وإغالق محابس الغاز بمكان الحادث. 
  وفرة اء المت ا بوسائل اإلطف محاصرة النیران وتطویقھا فى حالة حدوث حریق وإطفائھ

 .بالتعاون مع الموجودین بالموقع وذلك لحین وصول فرقة اإلطفاء
 رق والممرات من العوائق لتسھیل أعمال فرق اإلطفاء واالنقاذمالحظة خلو الط. 
 یعاون ویقدم االرشادات الالزمة النقاذ المصابین، وإخالء األشخاص. 
 یساعد فى مختلف األعمال حسبما تتطلبھ طبیعة الحادث. 
  ًیتابع الموقف حتى انتھاء الحادث تماما. 
  عدم تجدد االشتعالبعد إخماد الحریق المراقبة والمالحظة للتأكد من. 
  ائر ن خس ھ م تج عن ا ن بابھ وم ادث وأس وع الح ة وق ن كیفی ً ع یلیا ً تفص را دم تقری یق

 .واقتراحاتھ حول اإلجراءات المطلوبة لمنع تكرار مثل ھذا الحادث مستقبالً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثانى عشر
  المالحق

اء ا -1 لصیدلیة وتصنیفاتھا واإلسعاف من جدول المواد الكیمیائیة المستخدمة بقسم الكیمی
  :مخاطرھا

تصنیف   المادة الكیماویة  م
  المادة

قابلیة 
  االشتعال

مكافحة 
اإلسعافات األولیة حتى اإلمداد   مخاطر أخرى  الحریق

  الطبى

1  

حمض الكبرتیك 
 .Concالمركز 

Sulphuric 
Acid 

سائل سام 
  ومؤكسد

مادة غیر 
قابلة 

لالشتعال 
لكن تؤدى 
إلى حریق 

تحادھا عند ا
مع المواد 

  الملتھبة

تستخدم 
أجھزة 
ثانى 
أكسید 
  الكربون

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

  .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ابات  بب اإلص یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

 دة ـغس ل العین بالماء المتدفق لم
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم ا(دقیق س

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وعسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

2  
حمض النیتریك 

 .Concالمركز 
Nitric Acid 

سائل 
سام، آكل 
  ومؤكسد

مادة غیر 
قابلة 

لالشتعال 
لكن تؤدى 
إلى حریق 
عند اتحادھا 
مع المواد 
الملتھبة 

والمختزلة 
قد یسبب 

عند  انفجاراً 
التعامل مع 

المواد 
القابلة 

  لالحتراق

معادلة 
الحمض 
برماد 

الصودا أو 
الجیر 
  المروى

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ابات  بب اإلص یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

 د دفق لم اء المت ة غسل العین بالم
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وعسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

3  

حمض 
الھیدروكلوریك 

 .Concالمركز 
Hydrochloric 

Acid 

سائل 
سام، آكل 
  ومؤكسد

مادة غیر 
قابلة 

  لالشتعال
-  

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس

اج األ ات وھی زم
 .الصدریة

  ین رض الع تع
ائل  د للس والجل
ابات  بب اإلص یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  دة دفق لم اء المت غسل العین بالم
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

4  
حمض الخلیك 

 Glacialالثلجى 
Acetic Acid 

مادة قابلة   سائل آكل
  لالشتعال

تستخدم 
أجھزة 
الرغوة 
وثانى 
أكسید 

الكربون 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ابات  بب اإلص یس

  .والحروق

 واء ال روج للھ راء الخ ق وإج طل
 .التنفس االصطناعى

  دة دفق لم اء المت غسل العین بالم
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

  
فات األولیة حتى اإلمداد اإلسعا  مخاطر أخرىمكافحة قابلیة تصنیف   المادة الكیماویة  م



  الطبى  الحریق  االشتعال  المادة

5  

ھیدروكسید 
الصودیوم 
Sodium 

Hydroxide 

  سام وآكل

مادة غیر 
قابلة 

لالشتعال 
لكن تؤدى 
إلى حریق 
عند اتحادھا 
مع الزینك 
Zinc dust  

-  

  ین رض الع تع
بب  د یس والجل
ة  ات وإعاق االلتھاب

  .العین

  دة دفق لم غسل العین بالماء المت
ن  ل ع ة  15ال تق تخ(دقیق دم اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

6  

ھیدروكسید 
  األمنیوم 

Ammonium 
Hydroxide 

سائل سام، 
آكل یطلق 

أبخرة 
  األمونیا

مادة غیر 
قابلة 

  لالشتعال
-  

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
 ی رض الع ن تع

بب  د یس والجل
ة  ات وإعاق االلتھاب

  .العین

  دة دفق لم غسل العین بالماء المت
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل تعن 
  ).استخدم المرش(دقیقة 

الفینول   7
Phenol 

صلب 
درجة (

انصھار 
) منخفضة
مادة 
  كاویة

مادة قابلة 
ال لالشتع

عند درجة 
الحرارة 
  المرتفعة

تستخدم 
أجھزة 
الرغوة 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  ین رض الع تع
بب  د یس والجل
ة  ات وأاق االلتھاب

  .العین

  إزالة المالبس المعرضة وغسل
 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 

 ).استخدام المرش(دقیقة 
  رھم ر وم ول مطھ تخدام محل اس

 .مضاد للبكتریا
 دة غسل الع دفق لم ین بالماء المت

ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس
  ).المرش

8  
الكحول االثیلى 

Ethyl 
Alcohol 

  سائل سام

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
الرغوة 
وثانى 
أكسید 

الكربون 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

  .یةالصدر

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
  .التنفس االصطناعى

9  
الكحول المثیلى 

Methyl 
Alcohol 

  سائل سام

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
الرغوة 
وثانى 
أكسید 

الكربون 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی
ؤثر دریة وت  الص
از  ى الجھ عل
بى  العص

 .المركزى
  ة تالع كمی اب

بب  د یس غیرة ق ص
  .العمى

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
  .التنفس االصطناعى

  
المادة   م

  الكیماویة
تصنیف 
  المادة

قابلیة 
  االشتعال

مكافحة 
اإلسعافات األولیة حتى اإلمداد   مخاطر أخرى  الحریق

  الطبى

البنزین   10
Benzene 

سائل سام 
  ومسرطن

ة قابلة ماد
لالشتعال 

تستخدم 
أجھزة 

  بب رة تس األبخ
ؤثر  االختناق كما ت

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
  .التنفس االصطناعى



عند 
التعرض 

  للھب

الرغوة 
وثانى 
أكسید 

الكربون 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

از  ى الجھ عل
العصبى المركزى 
اس  بب النع وتس

  .والغثیان

الكلوروفورم   11
Chloroform 

سائل سام 
  ومسرطن

مادة غیر 
قابلة 

  لالشتعال
-  

  بب رة تس األبخ
ؤثر  االختناق كما ت
از  ى الجھ عل

 .العصبى
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ابات  بب اإلص یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  دة دفق لم اء المت ین بالم غسل الع
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
 المالبس المعرضة وغسل  إزالة

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

12  
ثنائى اثیل ایثر 

Diethyl 
Ether 

سائل سام 
درجة (

غلیان 
  )منخفضة

شدید 
االشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
الرغوة 
وثانى 
أكسید 

الكربون 
وأجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق ال عال، االختن س

ات  اج األزم وھی
  .الصدریة

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
  .التنفس االصطناعى

13  

 ثانى كلورید
المیثان 

Methylene 
Chloride 

سائل سام 
  -  -  ومسرطن

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  د رض الجل تع

بب  ین یس والع
ة  ات وأعاق االلتھاب

  .العین

 روج لل راء الخ ق وإج واء الطل ھ
 .التنفس االصطناعى

  دة دفق لم اء المت ین بالم غسل الع
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15الجلد بالماء لمدة ال تقل عن 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

14  
الصودیوم فلز 

Sodium 
Metal 

صلب 
  خطر

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

  تخدم تس
زة  أجھ
ودرة  الب
ة  الكیماوی

 .الجافة
  تخدم یس

ل  الرم
 .الجاف

 تستخدم ال 
اه  المی
انى  وث
ید  أكس
  الكربون

  د رض الجل تع
بب  ین یس والع
ات  االلتھاب
ة  روق وإعاق والح

  العین

  دة دفق لم اء المت ین بالم غسل الع
ن  ل ع ة  15ال تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  إزالة المالبس المعرضة وغسل

 15لمدة ال تقل عن الجلد بالماء 
  ).استخدام المرش(دقیقة 

  

المادة   م
  الكیماویة

تصنیف 
  المادة

قابلیة 
  االشتعال

مكافحة 
اإلسعافات األولیة حتى اإلمداد   مخاطر أخرى  الحریق

  الطبى

األنیلین   15
Aniline 

سائل 
زیتى سام 
  ومسرطن

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 

اویة الكیم

  د رض الجل تع
بب  ین یس والع
ة  ات وإعاق االلتھاب

  .العین

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال



ل عن   الجافة  للھب دة ال تق  15الجلد بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

الفورمالین   16
Formalin 

سام 
  ومسرطن

مادة غیر 
قابلة 

  لالشتعال
-  

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  د رض الجل تع

بب  ین یس والع
ة  ات وإعاق االلتھاب

  .العین

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدام (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن الجلد  دة ال تق  15بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

  الطولوین   17
Toluene 

سائل سام 
عند (

التعرض 
 )المستمر

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
  .اإلصابات یسبب

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

18  
  نھیدرید الخلأ

Acetic 
Anhydride 

سائل سام 
للجھاز 

نفس الت
  وآكل

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 
الكیماویة 

  الجافة

  رة بب األبخ تس
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ات  بب االلتھاب یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  لمدة ال غسل العین بالماء المتدفق
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

  األسیتون  19
Acetone  سائل  

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
 البودرة
 الكیماویة
  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس

ا ات وھی ج األزم
  .الصدریة

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
  .التنفس االصطناعى

20  Acetophenone سائل  

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 
 الكیماویة
  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ات  بب االلتھاب یس

  .لحروقوا

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

21  Paraldehyde 

سائل سام 
عند (

التعرض 
) المستمر

خطر عند 
  تنشاقاالس

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

  للھب

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 
 الكیماویة
  الجافة

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ات  بب االلتھاب یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

 ة ال غسل العین بالماء المتدفق لمد
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
  ).استخدام المرش(دقیقة 

  
المادة   م

  الكیماویة
تصنیف 

  المادة
قابلیة 
  االشتعال

مكافحة 
اإلسعافات األولیة حتى اإلمداد   مخاطر أخرى  الحریق

  الطبى

  االسیتالدیھید  22
Acetaldehyde 

سائل سام 
عند (

التعرض 
) المستمر

مادة قابلة 
لالشتعال 

عند 
التعرض 

تستخدم 
أجھزة 
البودرة 
 الكیماویة
  الجافة

  ین رض الع تع
بب  ائل یس للس
ات  االلتھاب

  .والحروق

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

  ).المرش



  للھب  ومسرطن

  ومالبر  23
Bromine 

سائل 
الذع 
  خانق

غیر مادة 
قابلة 

لالشتعال 
لكن قد 

یؤدى إلى 
انفجار عند 
تفاعلھ مع 
األمونیا 

  والصودیوم

-  

  بب رة تس األبخ
اق  عال، االختن الس
ات  اج األزم وھی

 .الصدریة
  ین رض الع تع

ائل  د للس والجل
ات  بب االلتھاب یس

  .والحروق

  راء ق وإج واء الطل روج للھ الخ
 .التنفس االصطناعى

  لمدة ال غسل العین بالماء المتدفق
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
ة  رش(دقیق تخدام الم ب ) اس ویج

  .استخدام الماء الدافئ

24  
خالت 

  الرصاص
Lead 

Acetate TS 

سائل 
  مسرطن

مادة غیر 
قابلة 

  لالشتعال
-  

  ین رض الع تع
ائل  د للس والجل
ات بب االلتھاب  یس

  .والحروق

  غسل العین بالماء المتدفق لمدة ال
ن  ل ع ة  15تق تخدم (دقیق اس

 ).المرش
  س المعرضة وغسل ة المالب إزال

ل عن  دة ال تق  15الجلد بالماء لم
ة  رش(دقیق تخدام الم ب ) اس ویج

  .استخدام الماء الدافئ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :واإلسعاف من مخاطرھا جدول المواد الكیمیائیة المستخدمة بقسم الصیدالنیات - 2

  االبتالع  العین  الجلد  استنشاق  مالحظة  اإلسعاف/ مكان اإلصابة  المادة الكیمیائیة
  الفینول والكریزول

 (Phenol and Cresol) 

یب
طب

 لل
حال

وی
ى 

ءنق
ھوا

بھ 
ن 

مكا
ى 

 إل
اب

ص
الم

ل 
ینق

  

ھ حروق : المخاطر تج عن د وین یسھل امتصاصھ من الجل
نجات ى تش ؤدى إل ن أن ی وت – ویمك ة وم .      غیبوب

د باستخدام : اإلسعاف ى الجل ذه المواد من عل یتم إزالة ھ
ً بماء  بولى اثیلین جلیكول أو جلسرین ثم یغسل الجلد جیدا

الفینول أو  30غزیر لمدة ة ب س ملوث دقیقة ویزال أى مالب
م یحال للطبیب د ث ى . الكریزول من على الجل ویجب عل

د التعام ازات عن داء قف عف ارت واد المس ذه الم ع ھ ل م
  .وتجنب مالمستھم لجلده

اطر ھ  :المخ تج عن ین
د  العین وق روق ب ح
د  ى فق ؤدى إل ت

  .اإلبصار
ین  :اإلسعاف تغسل الع

دة  ر لم اء غزی ً بم دا جی
ال  15 م یح ة ث دقیق

  .للطبیب

رب  تم ش ً، وی دا م جی ل الف  30-15یغس
رة  ة كبی جرام من زیت الخروع أو كمی

  .من الماء ثم یحال للطبیب

عط
ال ت

عى
الو

قد 
 فا

ص
شخ

م ل
الف

ئ ب
 ش

أى
ى 

  

یجب مسح أى بقایا للكلوروفورم من على الجلد باستخدام  (Chloroform)الكلوروفورم 
اء  ً بم دا د جی قطنة مبللة بالكحول االثیلى ثم یتم غسل الجل

دة  ر لم ال  15غزی م یح ة ث س ملوث زال أى مالب ة وی دقیق
  .للطبیب

دة 
 لم

یر
غز

ء 
بما

داً 
جی

ن 
لعی

ل ا
غس

ت
دق 15

یب
طب

 لل
حال

م ی
ة ث

یق
  

رب  تم ش ئ، وی تثارة الق دم اس ب ع یج
ال للطبیب  م یح اء ث ن الم كمیة كبیرة م

  .ویجب عدم إجبار المریض على القئ

ھیدروكسید الصودیوم 
وھیدروكسید البوتاسیوم 

(Sodium Hydroxide & 
Potassium Hydroxide) 

دة  ر لم اء غزی ً بم دا د جی زال أى  15غسل الجل ة وی دقیق
  ملوثة ثم یحال للطبیب مالبس

ً، ویتم شرب كمیة كبیرة  یغسل الفم جیدا
ب،  ال للطبی م یح اء ث بن أو الم ن الل م

  .یجب عدم إجبار المریض على القئ

ات  (Iodine)الیود  ى الحال بتوجیھ ئ ف تم استثارة الق ی
  الطبیب ثم یحال للطبیب

  اسیتات االیثیل 
(Ethyl Acetate) 

ن رة م ة كبی رب كمی ال  ش م یح اء ث الم
  .للطبیب

  الكحول االثیلى
 (Ethyl Alcohol) 

ات  ى الحال بتوجیھ ئ ف تم استثارة الق ی
  .الطبیب ثم یحال للطبیب



  *جدول أسماء العاملین ذوى االحتیاجات الخاصة  - 3
  نوع اإلعاقة  القسم التابع لھ  الدور  المبنى  االسم  م
            
            

            

            

  .ث البیانات عن طریق شئون العاملینیتم تحدی* 
  
  
  **حتیاجات الخاصة جدول أسماء الطالب ذوى اال - 4
  نوع اإلعاقة  الفرقة  االسم  م
        

        

        

        

  .یتم تحدیث البیانات عن طریق شئون الطالب** 
  
  جدول مناطق اإلخالء - 5
  القسم التابع لھ  المسئول  منطقة اإلخالء  م

1  
  )1( منطقة اإلخالء رقم

  الساحة الخلفیة للمبنى القدیم

  المبنى القدیم) 1(وھى مخصصة للقطاع رقم 

  /المسئول
  /المساعد

  

2  
  )2(منطقة اإلخالء رقم 

الساحة الجانبیة جھة ش السلطان حسین وھى 

  المبنى الجدید) 2(مخصصة للقطاع رقم 

  /المسئول
  /المساعد

  

  
  
  
  
  
  
  :سجالت الطوارئ والحریق - 6



  :ن وأسماء وتلیفونات السادة المسئولینسجل عناوی) 1(
  مالحظات  عنوان المنزل  محمول  منزل/ ت  مكتب/ ت  الوظیفة  االسم  م
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

  
  :سجل تلیفونات خدمات الطوارئ) 2(

  العنوان  رقم التلیفون  الخدمة  م
      الحمایة المدنیة  1

      سعافاإل  2

      مستشفى طلبة الجامعة  3

      المستشفى الجامعى  4

      عملیات المحافظةغرفة   5

      غرفة عملیات حى وسط  6

      طوارئ الكھرباء  7

      طوارئ المیاه  8

      طوارئ الصرف الصحى  9

      شرطة النجدة  10

  
  
  
  
  
  :)خزانات المیاه المخصصة لإلطفاء(سجل مصادر المیاه بالكلیة ) 3(
  مالحظات  لتر/ السعة  عدد الخزانات  الدور  مبنىال  م



1            

2            

  
  
  
  
  :سجل توزیع أجھزة اإلطفاء بالكلیة) 4(
  مالحظات الكشف  تاریخ الكشف علیھا  الدور  المبنى  النوع  م

            

            

            

            

            

            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :سجل تجارب الحریق) 5(

  المشتركون فى التجربة  اسم المسئول  األجھزة التى استخدمت  التجربة تاریخ  مكان التجربة  م



            

            

            

  
  
  
  
  
  :سجل وردیات جھاز اإلنذار) 6(

  مالحظات  حالة الجھاز  التاریخ والساعة  النوبتجیة  االسم  م
            

            

            

  
  
  
  
  
  :سجل اللوحات الكھربائیة) 7(

  مالحظات الكشف  تاریخ الكشف علیھا  ت الكھربائیةأنواع التوصیال  الدور  المبنى  م
            

            

            

  
  
  
  
  
  
  

  سجل الحوادث
  :المسئول*:              المكان:           الدور:              المبنى:              القسم

  ***كیفیة التعامل   أسبابھ  **نوع الحادث   التاریخ  م



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
  ...مكتب  –مخزن  –معمل أبحاث  –معمل طالب * 

  ...أنسكاب مادة خطرة  –تسرب غاز  –حریق ** 
  الطریقة واألدوات التى استخدمت فى التعامل مع الحدث*** 


