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وم العالمیـفعــالیــات الی

للدفــاع المــدنی

الکاملفرع –ده ـۀ جـفی جامعام ـالمق
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الیوم األول
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الکیمیاء

وتداخالتھا وتركیبھا، وسلوكھا، وتفاعالتھا، ، وبنیتھا، المادةوتحدیًدا فھو علم یدرس خواصالمادةھو علم

.التي تحدثھا
السالمة وبما أن الكیمیاء یدرس المواد، فإن بعًضا من تلكم المواد قد تكون خطرة. وھنا توجد قائمة برموز 

.المختبریة

:وفیما یلی جدول یوضح عامل اإلطفاء المالئم حسب نوع الحریق

أنواع الحرائق عامل اإلطفاء
خشب ،ورق ، قماش مـــــاء ، رغــــــوة-أ

2COزیوت ، كحول ، مذیبات مـــــاء ، رغـــــوة ، -ب
، بودرة2COغـــــازات ، معدات كھربائیة -ج

:طفایة الحریقطریقة استخدام
.طفایة بالید والتأكد من صالحیتھاحمل ال-1
سحب مسمار األمــان ومسك المقبض بید والخرطوم بالید األخرى-2
االقتراب من مصدر الحریق قدر المستطاع وتوجیھ الخرطوم إلى قاعدة الحریق-3
.إطفاء الحریق برش المادة بشكل صحیح-4
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الواجب إ تباعها فی حالۀ التعرض للمواد الکیمیائیۀ السامۀ و الضارةاإلسعافات األولیۀ 

-فقط لحین وصول األسعاف الطبی أو النقل إلیه:
المادة السامة التعلیمات الواجب إتباعھا

:األحماضـ1
فإنھ یجب غسل عن طریق البلع، حمض النیتریك، حمض الھیدروكلوریك، حمض الكبریتیك إذا كان التسمم یكحمض الخل

% من محلول بیكربونات الصودیوم،ثم یعطى المصاب (أكسید المغنیسیوم) 5الفم عدة مرات بكمیات كبیرة من الماء أو 
.وكمیات كبیرة من الماء

باألحماض في حالة تلوث المالبس والجسمأما 
%من محلول بیكربونات 5یز تركفإنھ یتم خلع المالبس وغسل الجسم بكمیات كبیرة من الماء ویستحسن استخدام

.لمعادلة األحماضنین بمحلول منظم من الفوسفاتالصودیوم وأحیاناٌ یغسل الجلد والعی

:الكلور-2
.أعطھ أكسجین،طلق، مع تدفئتھ وأعطھ راحة تامةإذا كان التسمم عن طریق االستنشاق فأبعد المصاب إلى الھواء ال

% من كربونات 3عن طریق الفم على شكل ماء الكلور فإن الفم یغسل بمحلولإذا كان التنفس بطیئا إذا كان التسمم 
.وأكسید المغنیسیوم في الماءالصودیوم،

:ثاني أكسید الكربون-3
.أبعد المصاب إلى الھواء الطلق ، مع تدفئتھ وأعمل لھ تنفساً اصطناعیاً 

.أعطھ أكسجین إذا كان التنفس بطیئاً أو غیر منتظم
.منشطاً أعط المصاب 

:كلوروفورم و أیثر-4
.إذا كان التسمم عن طریق االستنشاق فإن المصاب یعطي تنفساً اصطناعیا و أكسجین في حالة الضرورة

:فوق أكسید الھیدروجین-5
).إذا كان التسمم عن طریق البلع فإن المصاب یعطى أمالح إیبسوم (سلفات المغنیسیوم
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:معروفة فإنھ ینصح بإتباع اآلتيفي حالة التسمم بغازات سامة غیر 

ـ ابعد المصاب إلى الھواء النقي مع جعلھ یتمدد على األرض مستلقیاً على ظھره، وإذا كان فاقد الوعي فیجب أن یوضع 1
في وضع مستقر على جنبھ

ـ افتح مالبسھ عند الرقبة و الصدر2
.ـ أعطھ أكسجین في حالة الضرورة مع عدم اإلفراط في ذلك3
.أعطھ تنفساً اصطناعیا فقط في حالة توقف التنفس مع عدم اإلفراط في ذلكـ 4

في حالة تلوث الجلد والمالبس بالمواد الكیمیائیة
ینصح بنزع المالبس الملوثة ومسح المود الكیمیائیة من على الجلد ثم غسلھا جیداً بالماء بأسرع وقت ممكن ، كما یجب 

.دقیقة مع عدم لمسھا بالید في حالة وصول المواد الكیمیائیة إلیھا15غسل العینین بالماء جیداً ولمدة 

اشتراطات السالمۀ عند حفظ و تخزین واستخدام المواد الکیمیائیۀ

ال تحفظ المواد الكیمیائیة التي تتفاعل معاً قریباُ من بعضھا-1
أما إذا كان الحفظ على أرفف فیجب أن یجب أن تحفظ األحماض في زجاجات محكمة اإلغالق على األرض مباشرة ،-2

یكون قریباً من مستوى األرض على االیزید ارتفاع الرف أكثر من نصف متر عن األرض
یحفظ حامض النیتریك المركز في زجاجات بنیة اللون ألنھ یتأثر بالضوء-3
یحفظ النشادر في مكان رطب بعیداً عن األحماض والمواد الملتھبة-4
المتطایرة سریعة االشتعال تحفظ في مكان رطب بعیداً عن ضوء الشمسالمواد -5
المواد القابلة لالحتراق تحفظ في خزانة معدنیة لھا فتحات تھویة علویة وسفلیة-6
.في حالة استخدام المحالیل الخاصة باألجھزة الطبیة یجب قراءة المنشورة الخاصة بكل محلول قبل االستخدام-7
درجة الحرارة المناسبة لحفظ كل محلول وفترة صالحیتھ بعد فتح العبوة ، مع مراعاة كتابة تاریخ فتح یجب معرفة -8

العبوة علیھا
.المحالیل المتطایرة یجب إحكام إغالقھا-9
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:السالمۀ عند استخدام األدوات الحادة

الحقن ، والمشارط ، والشرائح الزجاجیة ، یجب اخذ الحیطة و الحذر عند استعمال األدوات و األجھزة الحادة مثل : -1
وكذلك بعد إستعمالھا وحین تنظیفھا أو التعامل معھا ، وكذلك حین التخلص منھا

یجب تجنب إعادة تغطیتھا أو محاولة حنیھا-2
یجب التخلص من األدوات الحادة مباشرة في حاویات خاصة بھا تكون معلمة بوضوح بعالمات خاصة ، ومقاومة -3
تمزق والوخز وتوضع قریبة من مكان العمل واإلستعماللل
یجب عدم إمتالء الحاویات الخاصة ویكتفى بثالث أرباعھا حتى یتمكن من إغالقھا-4

:بوخز اإلبرة أو أداة حادةأو زجاج مکسورالوقایۀ بعد اإلصابۀ

الضغط على مكان الوخز بقصد زیادة النزف-1
والصابونالغسیل جیداً بالماء -2
في حالة إصابة الفم أو العین یجب الشطف بماء وافر وغزیر وجاري-3
إبالغ مسئول السالمة فوراً -4
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الیوم الثانی
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الرموز ومدلولھا:

ھناك بعض اإلشارات التحذیریة التي توضع على عبوات المواد الكیمیائیة والتي یجب معرفتھا حتى نتمكن من 

التعامل مع ھذه المواد بالشكل الصحیح.

وفیما یأتي جدول یبین بعض اإلشارات التحذیریة التي توضع على عبوات المواد الكیمیائیة، وما تدل علیھ، 

والتحذیر الواجب إتباعھ عند التعامل مع العبوات التي تحمل ھذه اإلشارات.

المواد الكیمیائیة وكیفیة التعامل معھااإلشارات التحذیریة ومدلوالتھا، وخطورة یوضح : جدول 

اإلشارة التحذیریة 

ومدلولھا
خطورة المادة الكیمیائیة وكیفیة التعامل معھا

مادة سامة جدا

الخطر: تتمثل خطورة ھذه المادة على الصحة في استنشاقھا أو ابتالعھا أو مالمستھا 

للجلد، حیث من الممكن أن تسبب الوفاة.

معھا بحذر شدید، وتجنب مالمستھا للجلد أو محاولة استنشاق أبخرتھا، أو التحذیر: تعامل 

تذوقھا، أو استخدام طریقة السحب بالفم عند أخذ كمیة منھا باستخدام الماصة، ویجب 

استدعاء الطبیب فوراً في حالة حصول ذلك.

مادة آكلة أو قارضة

إلشارة األدوات أو األنسجة الحیة الخطر: إذا المست المواد الكیمیائیة التي تحمل ھذه ا

فإنھا تؤدي إلى قرضھا أو تآكلھا وتخریبھا.

التحذیر: ابتعد عن أبخرتھا، وتجنب مالمستھا للجلد والمالبس، وسقوطھا على األدوات.

مادة مھیجة

الخطر: یكون للمواد الكیمیائیة التي تحمل ھذه اإلشارة آثار مھیجة على الجلد والعین 

لتنفسیة.واألعضاء ا

التحذیر: ابتعد عن أبخرتھا، وتجنب مالمستھا للجلد أو العین.

مادة مؤذیة وضارة
الخطر: تسبب المواد الكیمیائیة التي تحمل ھذه اإلشارة تلفاً وضرراً ألنسجة الجسم في 

حال استنشاقھا أو مالمستھا.

للجلد والعین، وراجع التحذیر: تجنب األبخرة المتصاعدة منھا، وابتعد عن مالمستھا 

الطبیب فوراً عند التأذي بھا.
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مادة متفجرة

الخطر: یكون للمواد الكیمیائیة التي تحمل ھذه اإلشارة خاصیة االنفجار إذا تعرضت 

لظروف معینة.

التحذیر: تعامل مع ھذه المواد بحذر شدید، وتجنب االحتكاك والصدمات والشرارات 

التعامل معھا.الكھربائیة أو الحرارة، عند 

مادة قابلة لالشتعال 

بسرعة

الخطر: مواد تشتعل تلقائیاً.-1

التحذیر: تجنب وضعھا بالقرب من اللھب أو مالمستھا للنار، أو وضعھا تحت أشعة 

الشمس المباشرة.

الخطر: غازات قابلة لالشتعال.

غازات مشتعلة.التحذیر: احفظھا بعیدا عن مصادر الحرارة، وتجنب تكون مزیج من 

الخطر: سوائل قابلة لالشتعال.

التحذیر: احفظھا بعیدا عن النار ومصادر الحرارة، ومصادر الشرارة.

مادة مؤكسدة

الخطر: یمكن أن تشكل المواد المؤكسدة مواد قابلة لالحتراق، وبالتالي تزید من اشتعال 

النار في الحرائق، مما یجعل عملیة إطفائھا صعبة.

التحذیر: احفظھا بعیدا عن المواد القابلة لالشتعال، وعن مصادر الحرارة واللھب.

مادة مشعة

الخطر: تسبب خطرا على الشخص الذي یتعامل معھا، ومن الممكن أن تظھر أعراض 

ھذا الخطر متأخرة بعض الشيء.

التحذیر:

ال ترفعھا من أوعیة الحفظ الخاصة بھا.

واستخدم ملقطاً لذلك، واغسل یدیك جیدا بعد كل تجربة تستخدم فیھا ال تمسكھا بالید، 

المواد المشعة.

تجنب األكل والشرب في األماكن التي توجد فیھا مواد مشعة.

أبعد النظائر المشعة عن العین والفم وبثور الجلد المفتوحة.
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رموز وعالمات األمان اإلرشادیة:

القواعد الوقائیة التي ینبغي معرفتھا الرموز والعالمات اإلرشادیة، التي تشیر إلى مدلوالت تحذیریة من أھم 

لكثیر من المواقف التي قد تعرض لألخطار المعملیة، ومن أبرز عالمات ورموز األمان اإلرشادیة بمعامل 

وبیانھا فیما یلي:التاليشكل الالعلوم ما ھو موضح ب

یشیر إلى عدم التدخین، وھو رمز وقائي عام، كثیراً ما یوجد في األماكن العامة، ومدلولھ ھو االمتناع عن ): شكل1الرمز(

التدخین بمثل ھذه األماكن، لما قد یترتب على ذلك من أخطار، ومعامل العلوم من األماكن التي ینبغي االمتناع عن التدخین 

فیھا.

ي، أو كمامة الغازات، ومدلولھ ھو وجودك في موقف یتطلب ارتداء ھذا القناع أو تلك ): یشیر إلى ارتداء القناع الواق2الرمز(

الكمامة، مثل تلوث الجو بغازات وأبخرة ضارة.
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): یشیر إلى اإلسعاف، وعندما ترى ھذا الرمز على دوالب أو صندوق، فإنھ یعني أن ھذا الدوالب أو الصندوق 3الرمز(

ن تواجد دوالب اإلسعافات األولیة بمعامل العلوم.خاص باإلسعافات األولیة، والبد م

): یشیر إلى وجود مواد قابلة لالشتعال، ومدلولھ ھو التحذیر عند التعامل مع ھذه المواد، ومراعاة القواعد الوقائیة 4الرمز(

للتعامل معھا. 

ذه المواد، واتخاذ كافة احتیاطات تناولھا.): یشیر إلى اإلشعاع والمواد المشعة، ومدلولھ ھو التحذیر عند التعامل مع ھ5الرمز(

): یشیر إلى المواد المھیجة ومدلولھ ھو اتخاذ الحیطة والحذر عند التعامل مع ھذه المواد.6الرمز(

): یشیر إلى المواد ذات األخطار البیولوجیة ومدلولھ ھو اتخاذ الحذر والحیطة وكافة احتیاطات التعامل مع مثل ھذه 7الرمز(

المواد.

): یشیر إلى المواد القاتلة، خصوصاً المواد شدیدة السمیة، ومدلولھ ھو التحذیر من خطورة مثل ھذه المواد، واتخاذ 8لرمز(ا

االحتیاطات الكفیلة لتأمین التعامل معھا.

اذ ): یشیر إلى المواد اآلكلة، كاألحماض المركزة وغیرھا، ومدلولھ ھو التحذیر من خطورة ھذه المواد، واتخ9الرمز(

االحتیاطات الوقائیة الالزمة عند التعامل معھا.

): یشیر إلى المواد قابلة االنفجار، ومدلولھ ھو الحذر واتخاذ احتیاطات الوقایة التي تكفل الحمایة من أخطار ھذه 10الرمز(

المواد.

ما قد یترتب علیھا من أخطار.): یشیر إلى المواد المؤكسدة، ومدلولھ أیضا ھو االنتباه إلى طبیعة ھذه المواد و11الرمز(

): یشیر إلى التیار الكھربي ذو الجھد العالي، ومدلولھ ھو الحذر الشدید من خطورة ھذا التیار، واتخاذ االحتیاطات 12الرمز(

الوقائیة الالزمة عند التعامل مع مصادر ھذا التیار.

متناع عن إشعال أعواد الثقاب خصوصاً في األماكن ): یشیر إلى عدم إشعال النار، وھو رمز یلفت النظر إلى اال13الرمز(

التي تحتوي على مواد سریعة االلتھاب، أو مواد قابلة لالشتعال.

): یشیر إلى ضرورة ارتداء نظارة واقیة للعین، ویوضع ھذا الرمز في األماكن التي یحتمل أن تتعرض فیھا العیون 14الرمز(

ألیة أخطار.

رتداء المالبس المعملیة الواقیة.): یشیر إلى ضرورة ا15الرمز(

): یشیر إلى مكان لغسیل الیدین.16الرمز(

): یشیر إلى ضرورة ارتداء القفاز الواقي للیدین، خصوصاً عند القیام بأي عمل یحتمل أن یعرض الیدین للخطر.17الرمز(

لتعامل معھ.): یشیر إلى وجود مصدر ألشعة اللیزر، ومن ثم اتخاذ الحیطة والحذر عند ا18الرمز(

): یشیر إلى مكان دش غسیل العیون.19الرمز(

): یشیر إلى وجود اسطوانات غازات مضغوطة، ومن ثم اتخاذ االحتیاطات الالزمة حیال ھذه الغازات.20الرمز(
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احتیاطات أمان عند التخلص من الفضالت الكیماویة:

بقایاھا، فبعضھا یشتعل إذا المس الماء، أو ترك في المواد الكیماویة تحتاج إلى عنایة خاصة عند التخلص من 

الھواء، وبعضھا یسبب ارتفاعا في درجة الحرارة لو اختلط بالماء في حوض الغسیل وبعض المواد تؤثر في 

توصیالت الصرف لو ألقیت في حوض الغسیل. وفیما یلي بعض االحتیاطات التي تراعى عند التخلص من 

الفضالت الكیماویة.

دم إرجاع بقایا المواد الكیماویة إلى زجاجات الحفظ األصلیة.ینبغي ع.1

بقایا الفوسفور ینبغي حرقھا تماماً في خزانة الغازات قبل إلقائھا ما عدا األحماض والقلویات المركزة..2

ت.بقایا الفوسفور ینبغي حرقھا تماماً في خزانة الغازات قبل إلقائھا في اإلناء الفخار الذي تلقى فیھ المھمال.3

مخابیر الغاز الزائدة یتخلص من الغازات التي توجد بھا بالمذیبات المناسبة، فالكلور یذاب في محلول ھیدروكسید .4

الصودیوم، وكبریتید األیدروجین في كبریتات النحاس وأول أكسید الكربون یمتص في البیروجالول القلوي.

من الحمض إلى زجاجة الحمض نفسھ، وال یسكب بعد تنظیف السحاحة أو الماصة بحمض الكرومیك یعاد المتبقي.5

في حوض الغسیل.

ینبغي توخي الحذر عند التخلص من بقایا األثیر، ویتم ذلك بسكبھا في البالوعة مع كمیة وفیرة من الماء..6

إذا أرید التخلص من محتویات أنبوبة تضم حمض كبریتیك مركز ساخن، یجب ترك األنبوبة لتبرد أوالً، ثم یفتح .7

ر الماء بشدة في حوض الغسیل، وتسكب محتویات األنبوبة في تیار الماء الجاري، بذلك تخف شدة الحرارة صنبو

المتولدة من تخفیف الحمض بالماء.

الماء الذي توجد بھ قطع فسفور، ال یلقى على األرض، أو المنضدة الن الماء إذا تبخر یتعرض الفسفور للھواء .8

ویشتعل.

قطع صودیوم ال یلقى على األرض أو المنضدة، الن الكیروسین إذا تبخر یتعرض الكیروسین الذي توجد بھ.9

الصودیوم للھواء ویشتعل.

األوراق مثل أوراق الترشیح، وورق تباع الشمس، واألوراق المھملة، وكذلك أعواد الثقاب المستعملة, ال تترك .10

ضع في سلة المھمالت الخاصة بھا.على المنضدة، وال تلقى في الحوض، أو على أرضیة المختبر وإنما تو

ال تلقى قطع من الفلذات أو الالفلزات على األرض..11

الزجاج المكسور ال یترك على المنضدة أو على األرض ویكنس جیدا ویجمع في جاروف، ویوضع في سلة .12

المھمالت الخاصة بالزجاج المكسور.
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تمھیـــد

جــدهإن دلیل قواعد السالمة یعتبر مرجعا ھاما لموظفي جامعة 

والممتلكات التي تندرج تحت مسؤولیتھم.العمل، وسالمة األفراد،

وقد جمع ھذا الدلیل كثیراً من سیاسات قواعد السالمة وإجراءاتھا، تلك اإلجراءات التي تھدف إلى الحد 

--
د یلحق بممتلكاتھا.الخسائر التي تنجم عن الضرر الذي ق

الیومیة.

بَ  وذلك في سبیل البدء -الموافقُة علیھ من قبل اإلدارة العلیا للجامعة ورغم أن ھذا الدلیل قد توجَّ
بتطبیق آلیتھ وبنوده كي یقدم العون لمنسوبي الجامعة في معرفة استخدام وسائل السالمة التي قد تساعد في 

ي نصوص إال أنھ لیس المراد ھنا أن یكون ھذا الدلیل بدیال عما ورد ف-المنع أو الحد من وقوع أیة إصابات
أدلة السالمة لكل إدارة بالجامعة ، حیث أن لكل إدارة خصوصیتھا في إجراءات السالمة بھا، تلك اإلجراءات 

التي تختلف من إدارة ألخرى أحیانا، َبْیَد أنَّ ھذا الدلیل یعد أداة مساندة لتلك اإلدارات.

نفسھ ھو العاملالطالبوتوقن اإلدارة العلیا للجامعة كل الیقین أن 

اإلصابة ، والحد من حدوثھ.
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المقدمة

لفرع القد تمت موافقة اإلدارة العلیا 

لخصوص، وذلك في سبیل خلق بیئة عمل مسمیاتھا على وجھ العموم، وفي بیئة العمل األكادیمیة على وجھ ا

--
السالمة، وطرق تطبیقھا تطبیقاً صح

أو ذاك، وخلوھا من أي أخطار قد تھددھا .الطالببیئة العمل بالمنظمة التي یعمل بھا ھذا 

األھداف

یرمي دلیل السالمة ھذا إلى إیجاد آلیات َتنُشد في مضامینھا سالمة كل منسوبي الجامعة من أي خطر، بغض 
الن

بتلك المخاطر التي قد یجھلھا ویجالطالبذلك لیشمل توعیة 
أكانت بدنیة أم نفسیة.

لیشمل كل مدیر أو مشرف تقع تحت مسؤولیتھ سالمة موظفیھ، سواء أكانوا كثیرین أم قلیلین، إذا بات لزاما 
-كیفما اتفق -علیھ أن یطور ویجدد إجراءات السالمة 

الوقایة منھا على حد سواء.

موظفیھا، بصرف النظر عن مواقعھم اإلداریة أو األكادیمیة ، كل ھذا بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھا وعاتق

--
واإلبالِغ عنھا من أجل تداركھا.
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المسؤولیة

--
لتزام بھا على وجھ العموم، وبمحتویات ھذا الدلیل وبنوده ومعرفة بجمیع بنود السالمة، وطرق تطبیقھا، واال

من یطبق معاییر السالمة أوالً؛ قام بتطبیقھا موظفوه الحقا.

الحمایة المطلوبة

ذكورا -ین الطالبنفس والغیر في بیئة العمل ھي المعرفة. لذلك توجب على إن أكثر الوسائل فاعلیة لحمایة ال
-كانوا أو إناثاً 

.ذلك في المقدر

التعلیم والتدریب والتطویر

-تحدیداً في المنشآت التعلیمیة ومنھا الجامعات -في مجال السالمة 
من األحوال، لذا فإن أي منظمة أو ھیئة أو مؤسسة یتوجب علیھا تدریب جمیع منسوبیھا على كیفیة التعامل 

ا تدریب أساسي ملزم مع المخاطر، وطرق الوقایة منھا. ولھذا فإن التدریب في ھذا الجانب ذو شقین: أحدھم
للموظف مھما كانت وظیفتھ، وثانیھما تدریب تحت اسم التعلیم المستمر في نفس المجال، أو بالمعنى األخص 

التدریب نفسرھما على النحو التالي: ، وھذان النوعان منعلى رأس عملھالطالب
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أوالً: التدریب األساسي الملزم ( السالمة والوقایة من الحریق )

-

ومعرفة الوقایة منھا ، وذلك یشمل:.-ال سمح هللا -توخیھا جیدا عند حدوث المخاطر 

( أ ) السالمة من الحرائق، ویجب بناء علیھ معرفة الجمیع بما یلي:

إلجراءات التعامل مع الحریق .–أثناء التدریب الوھمي -طریقة االستجابة -1
تي یتم بھا التبلیغ عن الحریق .الوسائل ال-2
التبلیغ عن الحریق .-3
استخدام وسائل إطفاء الحریق الموجودة في بیئة العمل .-4
طرق إخالء مكان الحریق.-5
طرق المخارج، ومخارج الطوارئ، ونقاط أجھزة إنذار الحریق بجمیع مرافق بیئة العمل .-6
التدریب العملي على استخدام طفایات الحریق . -7

السالمة المھنیة العامة ، ویجب فیھا معرفة ما یلي:( ب )

إجراءات التبلیغ عن المخاطر بكل أنواعھا صغیرھا وكبیرھا.-1
احتیاطات الوقایة من اإلصابات أو الحوادث الناجمة عن المخاطر، وطرق اإلبالغ   عنھا.-2
معھا.ما یجب اتباعھ من إجراءات في حالة حدوث إصابة أثناء العمل وكیفة التعامل-3
4-

.
وسائل السالمة من مخاطر اآلالت واألدوات التي تستخدم أثناء أداء العمل .-5
الوقایة من آالم إصابات الظھر الناجمة عن العمل في البیئة الوظیفیة.-6

للتدریب على الوقایة من المخاطر المحتملة: ثانیاً: تقدیم اإلدارة 

-ون 
-

موظفة، وذلك في سبیل تبصیرھ
أو الحد منھا، أو على أقل تقدیر الوقایة منھا متى اقتضى األمر.
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فرق الطوارئ:

التعاون فور طلبھم حیال ھذا األمر. ولذا فإن الجمیع مطالب بإخطار الجھة المعنیة وإبالغھا فور حدوثھ دون 
تردد أو تأجیل، خاصة متى كانت تلك الحالة تستوجب التدخل الفوري.

حالة الطوارئ:إجراءات التعامل مع 

جــدهجامعة فرع ل

البدیلة إلعادة تأھیل منطقة الكارثة أو الخطر الواقع

عن طبیعتھا وحالتھا.

طفایات الحریق واإللمام بشأنھا:

یجب التأكد من اإلجراءات التالیة قبل استخدام الطفایة:

من یمكن تعرضھ لخطر مباشر أو غیر مباشر.إخالء كل
.انحصار الحریق في المنطقة التي نشب فیھا


الحریق في كل مرافق المنشأة.


مھرب آمن.
.التأكد من حالة طفایة الحریق وإذا ما كانت تعمل بكفاءة أم ال


عملي .
 تجنب مكافحة الحریق في حالة عدم القدرة على ذلك والتوجھ ألقرب مخرج ثم إحكام

اإلخالء الخروج.
. التعرف على جمیع مخارج الطوارئ في محیط العمل
. تجنب استخدام المصاعد أثناء نشوب الحریق
.سرعة التصرف دون ذعر وال ارتباك
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سالمة الطلبة والطالبات:

الرعایة التي یجب أن تعد سالمة الطلبة والطالبات من أھم أولویات أي جامعة أو صرح أكادیمي ، لذا فإن من 

یحیط بالطلبة والطالبات من مخاطر قد تنشا 

المرافق، وعملھم كفریق واحد عند حدوث أي مخاطر ناجمة عن ذلك.

-
-الخصوص 

رغم كونھا من –تسلم أرواحھم من أي خطر قد یھددھم أثناء تواجدھم في مواقع الجامعة ، لذا فإن السالمة 
–نفسھا مسؤولیات الجامعة 

ات، متى أخذنا بعین االعتبار طبیعة بیئة المرأة وعملھا في بالدنا.الطلبة تختلف عنھا مع الطالب

:وطالبسالمة موظفي الجامعة من إداریین وأكادیمیین

:قواعد السالمة األساسیة

.التعاون والعمل الجماعي حتى تكون السالمة جزءاً ال یتجزأ من العمل الیومي
 ،وكذلك إدارة السالمة وإدارة القسم المعني.التبلیغ الفوري للمشرف عن الحاالت الخطرة
.التبلیغ الفوري عن كافة األعمال الخطرة داخل مرافق الجامعة ومحیطھا
.التبلیغ عن وقوع الحوادث واإلصابات عند حدوثھا بصرف النظر عن طبیعتھا وحجمھا


مركزه الوظیفي .
 الدرایة بإجراءات التبلیغ عن الحریق وطرقھا ، ووسائل التعامل معھ، ومعرفة نوعیة طفایات الحریق

وطریقة استخدامھا االستخدام األمثل . 
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.التقید بالعالمات واللوحات اإلرشادیة والتحذیریة
جھة العلیا بكل دقة، وذلك أثناء العمل .التمشي مع أدلة السالمة وإجراءاتھا المعتمدة من قبل ال
.معرفة جمیع موظفي الجامعة بإجراءات اإلخالء وطرقھ في حاالت الطوارئ
. عدم استخدام أیة معدات إال المعدات المناسبة للمھمة المفروضة
 .االطالع على جمیع إرشادات السالمة وبنودھا الخاصة بمنطقة العمل
جراءات الخاصة بكل قسم واّتباعھا بدقة .الدرایة بأنظمة السالمة واإل


إرشادات السالمة المقرر من إدارة الجامعة.
 متأكدا من ة)الطالب( أو الطالبالمعرفة بالطریقة الصحیحة اآلمنة التي ُیؤَدي بھا العمل، وإذا لم یكن

ذلك؛ فلیقم بسؤال الرئیس المباشر عن الطریقة الُمثلى ألداء العمل بشكل ال تشوبھ المخاطر . 


صحیحة آمنة.
ء العمل .التفكیر ملیا في التصرف السلیم الذي ینبغي سلوكھ واتباعھ  أثنا
.عدم إضافة أي أعباء أو جھد زائد على الدوائر الكھربائیة بحمل زائد
. االمتناع تماما عن استخدام الغرف المیكانیكیة أو الكھربائیة لغیر ما خصص لھا
. عدم ترك األسالك الكھربائیة ممددة على األرض حتى ال یتم التعثر بھا


المسمارین ،  وعدم التشغیل على مصدر كھربائي واحد سوى جھاز واحد فقط.


مثال .مخاطر، مثل مسح األرضیات أو العمل باألسقف على سبیل ال


لالستخدام بأمان مع وضع الفتة موضح فیھا ( أرضیة مبللة )


تحھا ببطء باستخدام المقبض.للرؤیة ، وإال یتم ف

:قواعد السالمة العامة في المكاتب

الحرص التام على إجراءات السالمة بشكل عام .-أ
-ب

قد تنجم عن ذلك.األجھزة والمعدات الموجودة في اإلدارة، وذلك لتفادي المخاطر التي
-ت

الممدة بطریقة غیر آمنة .
التثبت من غلق أبواب الخزائن واألدراج عند االنتھاء من استخدامھا .-ث
عدم سحب أكثر من درج في نفس الوقت .-ج
-ح

األرفف السفلى أو األرض.
منع التدخین نھائیا.-خ
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-د
النظافة للمساعدة في التخلص اآلمن منھا .

ب نظام الجامعة . االلتزام بمالبس العمل حس-ذ
عدم االستناد بشكل مكثف على الكرسي المتحرك الھزاز عند الجلوس علیھ .-ر
عدم استخدام األثاث المكسور وإبالغ اإلدارة المختصة عنھ.-ز
-س

واستخدام السلم بدال من بذلك.
الغ عن أي إصابات مھما كانت بسیطة .اإلب-ش
اإلبالغ عن أي أجھزة أو معدات معطلة قد تتسبب فیما بعد في وقوع إصابة قد ال تحمد عقباھا.-ص
استخدام األفیاش والمقابس الكھربائیة المطابقة لمواصفات الجامعة.-ض
أخذ الحیطة عند شرب السوائل الحارة كالشاي والقھوة وغیرھا .-ط
أداء بعض التما-ظ

على الجلوس لفترات طویلة.

خدمات النظافة:

یجب االلتزام باستخدام نوع وكمیة محددین من المنظفات لعمل ما، وأن یتم ذلك تحت إشراف مسؤول .أ

المنظفات قد ینجم عنھ السمح هللا حوادث أو تلف الغرض المراد تنظیفھ. 
استخدام مزیالت الشحوم والبقع المذابة عضویاً، اآلمنة نسبیاً..ب
یحظر تماما استخدام البنزین ورابع كلورید الكربون في أعمال النظافة مھما كانت..ت
مزیالت البقع المس.ث

المعنیة والمختصین، وأن تكون تحت إشرافھم، مع وضع قواعد صارمة آمنة لطرق السالمة منھا .
خلط المنظفات مع بعضھا، مما قد یترتب علیھ إحداث غازات خطرة أو تفاعالت ال تحمد عقباھا.عدم .ج
.ح

التخلص منھا .
بشكل مستمر لمدة ال تقل في حال دخول مواد غریبة إلى العینین أو مالمستھا للجلد یتم غسلھا بالماء .خ

دقائق إلى حین توفر عنایة طبیة فوریة .10عن 
استخدام نوعیة محددة من الشمع المقاوم لالنزالق ..د
.ذ

على مواصفاتھا.
.ر

وأن تكون تحت إشراف شخص مختص، مع محاولة الحد من استخدام تلك المبیدات بطریقة مفرطة ، 
استعمال معدات الوقایة الشخصیة عند استخدامھا.مع مراعاة تطبیق أنظمة السالمة وبنودھا، و
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أما عند جمع النفایات والمھمالت والتخلص منھا یجب القیام بالتالي: 

.وضع ملصقات تعریفیة بلغة واضحة مفھومة على كافة أنواع النفایات
. استخدام القفازات الطبیة الموصى بھا لحمایة الیدین
 النفایات على اإلطالق .عدم نبش سلة المھمالت أو حاویة
 التاكد من اإلغالق المحكم للبطانة البالستیكیة بشكل سلیم آمن، وذلك قبل نقل محتویات سلة المھمالت

إلى حاویات الجمع والتخلص منھا.
. اإلمساك بسلة المھمالت من األطراف وقلبھا إلفراغ ما بھا في الحاویة المخصصة لھذا الغرض

لمختبرات:السالمة في المعامل وا

تعتبر السالمة في المعامل والمختبرات من أھم ما تحرص علیھ الجامعات تحدیدا، وذلك لخطورة المواد 
المستخدمة في تلك المعامل والمختبرات ، لذا فإن ھناك متطلبات عامة وأخرى خاصة في ھذا الشأن.    

متطلبات عامة:

 . ( الوقایة من مخاطر المواد الكیمیائیة ) :تطویر خطة الصحة الكیمیائیة

كل من یعمل 
من األخطار التى قد تنجم عن سوء استخدام المواد الكیمیائیة وما شابھھا في المختبرات.


بالمخاطر التي

ا، 
باإلضافة إلى الخطة الموضوعة للصحة الكیمائیة .

 الحصول على فحص طبي: من حق

شأن.حسب سیاسة الجامعة وأنظمتھا في ھذا ال


-أیا كانت طبیعتھ -المتدرب الطالب، لھذا فمن حق 
الوقایة من أخطار المواد الكیمیائیة التي یتعامل معھا بشكل دائم في محیط عملھ.


التحكم والتخلص من األبخرة الضارة ووسائل التحكم والوقایة األخرى وھي  من أھم المعدات للوقایة 

من التعرض للمواد الكیمیائیة في المختبرات والمعامل.
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یمیائیة:خطة الوقایة من المخاطر الك

یتوخى في خطة الصحة الكیمیائیة أن تكون مشتملة على عدة عناصر من أھمھا:.أ

1-
الكیمیائیة الخطرة في المعامل والمختبرات.

توفیر اإلمكانات التالیة والتأكد من فعالیتھا:-2
أجھزة فعالة ذات معاییر دولیة للتحكم والتخلص من األبخرة الضارة .▪  

وجود نظام تھویة عام فعال.▪  

توفر إرشادات السالمة األولیة لكل مادة كیمیائیة داخل المعامل والمختبرات .▪  

معرفة طرق التعامل مع حاالت الطوارئ واإلبالغ عنھا.▪  

توفر معدات الوقایة الشخصیة والدرایة باستخدامھا.▪  

توفیر المعلومات والتدریبات الالزمة .-3
4-

ى 
ذلك تعطیل العمل وتأجیلھ.

توفیر الفحوصات الطبیة الالزمة لكل من یعمل بالمعمل أو المختبر.-5
6-

تستلزم تغییر إجراءات المعمل أو المختبر وعملھ.

التدریب والمعلومات:.ب

إمداد الطالب -1

على أن یكون ذلك التدریب عند التحاقھم بالجامعة.
إعالم كل من لھ عالقة بالمختبرات بما یلي:-2
مقاییس المختبر ومتطلباتھ.مضمون
. محتوى خطة الصحة الكیمیائیة
. محتوى خطة التعرض للمواد الكیمیائیة الخطرة


المعامل والمختبرات .
توفیر إرشادات السالمة األولیة والمراجع ذات العالقة ب

لھا.
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قواعد السالمة األساسیة:

1-
المختبر .

التقید بمضمون جمیع اللوحات التحذیریة واإلرشادیة واتباع ما فیھا.-2
3-

توضح مخاطرھا. 
4-

أجھزة التحكم والتخلص من األبخرة .
.االمتناع عن التخلص من المحالیل العضویة التي ال تمتزج بالماء عبر الصرف الصحي -5
جمع المحالیل العضویة التي ال تمتزج بالماء وإخضاعھا لجھاز التحكم والتخلص من األبخرة .-6
إیجاد إرشادات للسالمة األولیة لكل مادة كیمیائیة وجعلھا في متناول الجمیع دون استثناء .-7
8-

وإخضاع كل منھا على حدة للتبخر في جھاز التحكم والتخلص من األبخرة .
9-

ولیس خارجھ.
خلع األساور والساعات والخواتم وما شابھھا عند التعامل مع المواد الكیمیائیة .-10
ائیة قابلة لالشتعال .عدم استخدام أي مواد كیمی-11
12-–

-أعضاء ھیئة تدریس 
--أن جمیع منسوبي المختبر 

وعي تام بخطة الطوارئ المعدة سلفا في ھذا الشأن . 
13-

مراكزھم ، حیث یمكن الحصول منھم على معلومات إضافیة متى اقتضى األمر ذلك .
ي مادة كیمیائیة .غسل الجلد بشكل متكرر مباشرة عند مالمستھ أل-14
عدم تناول الطعام أو الشراب في المختبر أو وضع مستحضرات التجمیل .-15
إعادة جمیع المواد الكیمیائیة في أماكن التخزین المخصصة لھا عند نھایة العمل في كل یوم.-16
التدقیق في فحص مستودع المواد الكیمیائیة دوریا، مع االحتفاظ بسجل لھذه الفحوصات .-17
المواد الكیمیائیة المسببة للصدأ وتخزینھا في أوعیة كبیرة .جمع -18
19-

احتواء المختبر على خزائن السالمة البیولوجیة .
20-

قدیمة غیر مستخدمة كي تحل محلھا المواد الحدیثة .
حفظ المواد الكیمیائیة السامة في خزانة محمكة مغلقة ال تفتح إال من قبل المصرح لھم بذلك.-21
22-

مغلقة .
23-

السالمة وقواعدھا، بحیث تحتوي الحاویات على غطاء ذي أقفال زنبركیة . 
حمل جوالین األحماض الكبیرة في حاملة خاصة لألحماض .-24
عل عنیف عند امتزاجھا ببعضھا.الحذر الشدید عند فرز المواد الكیمیائیة التي تحدث تفا-25
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26-
العمل یومیا.

اإللمام بأماكن نوافیر غسل العینین والمرشات المائیة للجسم .-27
إغالق النافذة الزجاجیة لجھاز التخلص من األبخرة الضارة في جمیع الحاالت بطریقة محكمة إال -28

عند الحاجة لرفعھا .
تشغیل مروحة الشفط مادامت ھناك مواد كیمیائیة داخل جھاز التخلص من األبخرة.-29
تغطیة جھاز الطرد المركزي بطریقة سلیمة آمنة عند تشغیلھ .-30
طیع الشرائح في الحاویات المناسبة عند عدم استعمالھا .وضع شفرات جھاز تق-31
32-

حال ارتفاع حرارة الجھاز بطریقة ملحوظة .
33-

لمعرفة نسبة صالحیتھا .
استخدام كلتا الیدین عند التعامل مع الزجاجات الكبیرة وعدم رفعھا لألعلى .-34
إرجاع جمیع المواد واآلالت والمعدات إلى أماكنھا المخصصة بعد استخدامھا .-35

المواد الخطرة:

1-
أنواع ، لكٍل منھا رمزه الخاص ، وھي :

. المواد المتفجرة
. السوائل القابلة لالشتعال
. الغازات
. المواد المؤكسدة والبیروكسیدات العضویة
. المواد السامة المسببة لألمراض
. المواد ذات النشاط اإلشعاعي
 ( المسببة للصدأ ) المواد اآلكلة
. المواد الخطرة بمختلف أنواعھا
. المواد الصلبة القابلة لالحتراق

2-
الكیمیائیة وھي على النحو التالي:

. معرفة مشتمالت الحاویة
. التعلیمات الخاصة بالمادة
األساسیة .إجراءات اإلسعافات األولیة
. المعدات الشخصیة للوقایة المطلوبة
. درجة أخطار المادة ومشتقاتھا

یجب القیام بعدة أمور عند تخزین المواد الكیمیائیة أو استخدامھا أو تداولھا ومنھا:-3


ك اإلدارة .منطقة وبیئة العمل لتل
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اإلدارة حسب وسائل الجرد المتبعة في ھذا الشأن .


لمثل ھذا البرنامج التدریبي.


وناتھ.تلقائیا في جمیع المعامل والمختبرات بجمیع مك


المستخدمة في اإلدارة وذلك لتتبعھا متى اقتضت الحاجة لذلك.
.إلصاق وصف توضیحي على جمیع المواد الكیمیائیة الخطر منھا وغیر الخطر
 ارتداء المالبس الواقیة المناسبة لطبیعة العمل

الكیمائیة .
.صرف أي مصدر للھب أو الشرر عن أي مواد كیمیائیة، خطرة كانت أو غیر خطرة


.مختص وذلك  لتخزین السوائل القابلة لالشتعال والمواد الكیمیائیة 
. اإلغالق المحكم للحاویات والخزائن


غازات سامة عندما تختلط بمادة الحدید أو الكبریت.


خصوصیتھا.
إیداع الم

البولئثیلین حفاظا على صالحیتھا ومالءمتھا.  
. تخزین المواد الكیمائیة التي تشتعل تلقائیا أو ذاتیا في أماكن باردة وجافة


صالحیتھا.


درءا لحدوث أي اشتعال مفاجئ .
.إبعاد عوامل األكسدة عن عوامل االختزال كالزنك واأللكینات والمعادن
--وتخز

في فریزرات خاصة مصممة لتخزین مثل تلك السوائل الخطرة .


تتفاعل مع الماء.


باردة جافة.
فحص وتد

ووفقا لتعلیمات الَمْصنع الُمَصنِّع لتلك المواد . 
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أعمال الصیانة

والتعامل مع المواد والمعدات:

المواد أو المعدات ونقلھا:أوال: حمل 

قواعد السالمة العامة في حمل المواد أو المعدات ونقلھا:-1


على وصولھا بطریقة سلیمة وآمنة.
التأكد من أن جمیع أجزاء الجھاز المراد نقلھ أو حملة في حالة جیدة، ومث

وأنھ ال توجد أي قطع حادة خارجة منھ، وفي توازن مقبول، وأال یكون مستواه أعلى من 
مستوى النظر .


ر، 

والتأكد من لبس القفازات المناسبة للیدین.


في ذلك ، ویمكن فك الجھاز إلى قطع لیسھل حملھ إذا أمكن ذلك .
. استخدام اآلالت الخاصة عند نقل معدات من أماكن عالیة
اخذ الحیطة والحذر

وغیر المضعوطة ، ویفضل استخدام معدات النقل الیدویة ذات العجالت لھذا الغرض .
 معرفة الطرق السلیمة اآلمنة لحمل األشیاء، وثني الركبتین عند حملھا وعدم حني الظھر

مة في ھذا الجانب.عند ذلك واالطالع على ما تضمنھ دلیل السال

قواعد السالمة في استخدام الرافعة المتحركة:-2
استخدام تلك المعدات من قبل المدربین وأولئك المصرح لھم بذلك.)1
تحقیق السالمة في استخدام تلك المعدات وذلك باإلشراف المتواصل علیھا .)2
3(

المستودعات وما شابھھا.
منع األحمال إذا كانت قواعد الصنادیق مكسورة أو في حالة التسمح بالتحمیل بھا .)4
منع دفع الصنادیق أو السیارات األخرى .)5
6(

صناعیة.
ساریة اآللة المستخدمة في الرفع.معرفة مقدار ارتفاع )7
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ثانیاً: أعمال الصیانة:

قواعد السالمة العامة:

العمل على تنظیف المنطقة المراد العمل بھا وإزالة كل عائق بھا ، والتأكد من خلوھا من )1
المواد القابلة لالشتعال.

تنفیذه.التأكد من أن كل ما یتطلبة العمل المراد إنجازه متوفر قبل البدء في )2
3(

الطفایة في حالة جیدة یمكنھا العمل بشكل فعال وتجربتھا قبل البدء في العمل نفسھ.
تثبیت مراوح تھویة قویة فعالة وذات جودة عالیة، وذلك في ورش الدھانات  لمنع تراكم )4

ارة القابلة لالشتعال.األبخرة الض
5(

الصیانة. 
عدم استخدام السلم المستقیم ذي الثالث درجات للوصول إلى األماكن العالیة.)6
7(

مال اللحام، وارتداء النظارات الخاصة بسالمة العینین وذلك لحمایتھا.بأع
إطفاء شعلة اللحام عند عدم استخدامھا، وتركھا حتى تبرد قبل وضعھا جانباً. )8
التأكد من عدم وجود أي خلل في توصیالت المعدات الكھربائیة.)9
10(

وكبائن مصممة لھذا الغرض، شریطة مطابقتھا لمواصفات  السالمة المتعارف علیھا.

الوقایة من مخاطر الكھرباء:

أسس قواعد السالمة في التعامل مع الكھرباء:

o
یشكل جھدا قد ینجم عنھ نتائج سلبیة قد ال تحمد عقباھا.

o-
-یعمل في بیئة العمل ذاتھا، ولعل منھا التعثر الذي قد ینجم عنھ إصابات 

ختصین أو من القسم المعني .موافقة مسبقة مكتوبة من الم
o ُیمنع  استخدام التوصیالت الكھربائیة، وذلك لكون ھذا األمر مقتصرا على من یتعامل معھ، وإن

أیة محاولة الستخدامھا من غیر المختصین یشكل خطرا .
o

ستفادة من نظام التأریض .یؤدي إلى عدم اال
o.منع تمریر المعدات فوق األسالك الكھربائیة بصرف النظر عن نوعیة أوحجم تلك المعدات
o

ذلك ، فإنھ یتوجب إخطار اإلدارة المختصة أو الشخص المختص فورا بذلك حتى 
ذلك حصول كارثة السمح هللا .
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o متى كان ھناك اشتباهٌ واضٌح في األجھزة التي تسبب شحنات كھربائیة-
توجب إخطار اإلدارة المختصة أو الشخص المختص فورا ودون تردد حتى -عملھا أم قبل ذلك 

یتكمن من عمل الالزم حیالھا.
o معرفة قوة الطاقة الكھربائیة في محیط العمل حتى وإن كان مقدور تلك القوة نسبیا
o قبل توصیل األجھزة والمعدات بالدوائر الكھربائیة یتوجب التأكد من أن زر تشغیل ھذه األجھزة

والمعدات في وضع اإلغالق التام حتى الیترتب على ذلك أي مشكلة قد تطرأ بسببھ.
oلمسبق لكل إجراء یتوخى التمشي معھ وتطبیقھ التطبیق األمثل عند االنقطاع المعرفة واإلدراك ا

شابھھ. 
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السالمة خارج نطاق العمل:

المناسبة المالئمة للوقایة منھا، وقبل ھذا وذاك ، سوف نعرض بعضا من القواعد العامة للسالمة 
المثال ال الحصر ما یلي :، ومنھا على سبیل

-- دون
الخبرة والدرایة التامة بھا، خاصة الكھربائیة منھا.


مامن شأنھ الحد من أي 

تكون نوعیة المالبس مریحة حتى تتكمن من أداء العمل المناط بیسر وسھولة. 
.التأكد من الحفاظ على الممتلكات الشخصیة بصرف النظر عن قیمتھا


التوصیة بشرب الماء بشكل مكثف في أوقات ارتفاع درجات الحرارة.
 یرتدون -خاصة األطفال والرضع منھم -التأكد من أن جمیع أفراد العائلة، صغیرھم وكبیرھم

سیارة.حزام األمان داخل ال
. التأكد من أن السیارة مقفلة بإحكام حتى وإن كانت متوقفة في المرآب
. التأكد من االستخدام األمثل للكھرباء، فذلك لھ مردود اقتصادي على المیزانیة
.التاكد من إطفاء مصابیح الكھرباء عند عدم الحاجة إلیھا، ألن فذلك لھ مردود اقتصادي أیضا
 انسكب على السطح أو األرض فورا، فعدم إزالتھ الفوریة قد یسببب الحرص على إزالة كل ما

سقوطا أو نتائج سلبیة قد ال تحمد عقباھا.
 بصرف النظر عن مساحتھ -الحرص على أن یكون بالمنزل-

وكذا معرفتك ومعرفة جمیع أفراد العائلة بالطریقة المثلى الستخدامھا.

المختلفة التي تواجھ الشخص خارج محیط العمل والطرق المناسبة المالئمة  للوقایة منھا:المخاطر 

ھنا بعضا من تلك المخاطر، وھي على النحو التالي:

في حالة وجود تسرب تسرب الغاز:-أ
ما یلي:

.عدم إشعال أي مصدر للشرر أو الكھرباء، سواء أكان ذلك المصدر ضروریا أم غیر ضروري
.إالغالق الفوري المباشر بطریقة آمنھ صحیحة سلیمة لمصدر الغاز
ص بذلك فقط ، كما یتوجب عدم عدم محاولة القیام بإصالح العطب في تسرب الغاز، إال من المخت

نفسك قد یكلفك حیاتك.


في إنقاذ حیاتك وحیاة أسرتك. والمال، إن لم یكن عامال بعد هللا عز وجل 
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األدویة والعقاقیر والوقایة من مخاطرھا: -ب


، فالطفل عدو نفسھ وإن لم یدرك ذلك.

. عدم تناول أي دواء أو عقاقیر غیر موصى بھا من قبل طبیب مختص


ذكر. 


الدواء نفسھ.


عن أخذ ھذا الدواء أو ذاك.

قواعد السالمة العامة لحمایة األطفال:-ج

. التأكد من عدم ترك األطفال بمفردھم بالمنزل
الخطرة دون استثناء، وذلك لمنع األطفال من اللعب تغطیة األفیاش الكھربائیة الخطرة منھا وغیر

فیھا والعبث بھا .


كالتلفاز وما شابھھ.
 األدویة والعقاقیر عن  متناول ید األطفال ألن ذلك قد یعرضھم البتالعھا دونما رقیب.إبعاد


شرب تلك المواد متى كانت قریبة منھم .
ھ دون أن یكون أحد برفقتھم .عدم السماح  لألطفال بالسباحة في مسبح المنزل أو مغطس
.عدم إعطاء مفاتیح السیارة لألطفال تحت أي ظرف یذكر، ولو من باب اإلرضاء أو التسلیة
.التأكد من أن شنطة السیارة مغلقة بإحكام على الدوام

الوقایة من مخاطر ألعاب األطفال:-د

وللوقایة من مخاطر ألعاب الطفال ، یمكن تحقیق ذلك بوضع 
حتى ال تنقلب الفرحة إلى مأساة ، ومن ھذه االحتیاطات مایلي:

.المعرفة المسبقة بنوعیة اللعبة ومادتھا وتصمیمھا حتى تتناسب مع عمر الطفل ومیولھ
. تجنب اختیار لعبة ذات أطراف ورؤوس مدببة وحادة
. تجنب األلعاب التي بھا مواد سائلة
ع األطفال من اللعب بالبالونات الصغیرة .من
.مراقبة األطفال دائما وأبدا أثناء لعبھم وذلك من قبل والدیھم
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الغرق والسباحة والمسبح وسالمتھ :-ھـ


عالقة بالسالمة.المضافة للماء بھ، وأي تعلیمات أخرى لھا 


الرأس والجسد بقاع المسبح مما قد یترتب علیھ إصابة بالغة.

.( كالمصوغات أو الحلي أو ما شابھھا ) التخلص قبل السباحة من أي إكسسوارات ترتدیھا
كاألكواب الزجاجیة أو ما شابھھا عند السباحة.إبعاد كل مالھ أطراف حادة  ،
. التأكد وقبل السباحة من كون األرضیة المحیطة بالمسبح من النوع الذي یقاوم االنزالق
.عدم االعتماد على معطف الطفو أثناء سباحة االطفال
. عدم األكل بتاتا أثناء السباحة حتى ولو كان مقدار ذلك األكل ضئیال
عدم وضع أي م

مسبقة من قبل المختص بذلك .

أجھزة التدفئة :- و

على سبیل المثال:

أوالً: بالنسبة للتدفئة الكھربائیة: 


لذلك .

. تجنب مد األسالك تحت السجاد واألثاث وما شابھھ
ن تجنب استخدام التوصیالت الكھربائیة ما لم تكن متطابقة مع الجھد والتیار المطلوبین، إذ إ

عدم مطابقتھا للجھد والتیار المطلوبین قد ینجم عنھ كارثة ال تحمد عقباھا.
.إبعاد األطفال كلیا وتحت أي ظرف عن أي مصدر للتدفئة
. تجنب استخدام مصدر التدفئة ألي غرض سوى ما ھو لھ


الكھرباء عند سقوطھا.
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ثانیاً: المدفأة الغازیة :


تسریب للغاز حتى وإن لم یكن ظاھرا. 


ي المقدور.كان ذلك ف

. منع األطفال وتحت أي ظرف من استخدام المدفأة من دون مراقبة
. عدم استخدام المدفأة كلیا إال بعد تھویة المكان جیداً عند وجود تسرب غاز


ھناك ضرورة ملحة لذلك .

فئة بالحطب أو الفحم:ثالثاً: التد


والتأكد من احتراقھ جیدا قبل إحضاره للمكان الذي یراد تدفئتھ.


والفحم ، حیث أن معظم حاالت الوفاة الناتجة عن االختناق مردھا لذلك .تنبعث من الحطب

--

وتمریرھا إلى الخارج بطریقة عملیة سلیمة آمنة.


السالمة في ھذا الشأن واتباعھ.

:روویفقواعد السالمة الخاصة باستخدام أفران المیك-ز


اندالعا للحریق متى عرفنا أن الحده العالي للكھرباء في األفران تحدیدا قد ینجم عنھ شررا.

.التأكد جیدا من أن قابس فرن المیكروویف موصل بشكل سلیم آمن


الغازیة  أو الحراریة .


فاستخدام شيء خالف ذلك قد یتسبب في حدوث كارثة.  
ضرورة مراقبة الفرن عند تسخین الطعام في األطباق البال

واحدة.
.إبعاد أي مواد قابلة لالشتعال عن الفرن
. عدم سد فتحات التھویة الموجودة في الجھاز
. عدم عمل الفشار إال في أفران المیكروویف المخصصة لذلك
. مطالعة دلیل تشغیل الجھاز جیدا وتفھم محتواه قبل البدء في استخدام الفرن
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سالمة في المطبخ :قواعد ال-ح

.إزالة جمیع الدھون العالقة بأجھزة القلي والغالیات واألفران بنوعیة جیدة من المنظفات
. یجب مراقبة الزیت عند تسخینھ كي ال یتسبب في حدوث حریق


المخصصة لذلك .
على أرضیة المطبخ نظیفة على نحو یومي.اإلبقاء
. إزالة السوائل المنسكبة داخل المطبخ على الفور
. عدم ملء األواني والقدور والصحون بالسوائل حتى ال تفور منھا عند الغلیان
.توخي الحیطة والحذر عند تشغیل فرن الغاز


یتسبب في حریق.

قواعد السالمة عند تداول األطعمة :-ط

األطعمة ، ومن ھذه القواعد ما یلي:

یتوجب التأكد من أن علب األطعمة وصنادیقھا وعبواتھا وأكیاسھا
أي عطب.

 .التأكد من أن تاریخ صالحیة ما نشتریھ مازال ساري المفعول


األغراض األخرى قد یعرضھا للتلف، خاصة متى كان ھناك وقت طویل للشراء.


وصولك المنزل، وأن ال تقل درجة البرودة بالثالجة عن خمس درجات.
.أن ال تترك اللحوم واألسماك أكثر من ساعتین في حرارة الغرفة
. الحرص على غسل الیدین جیداً قبل تحضیر الطعام وأثناء تناولھ
 لوح تقطیع مستقل لكل نوع من أنواع األطعمة، من لحوم أو أسماك أو الحرص على استخدام

مع بعضھا أیضا.
 عدم ترك الدھون ومخلفاتھا عالقة بأدوات الشواء وذلك لتجنب تراكمھا ، األمر الذي قد یؤدي

إلى تسمم.
الحر

خارج دائرة المنزل في مكان آمن جید التھویة. 


