
 این مجموعه از منابع زیر گرفته شده است:

1. Chemical Hygiene Plan Safety Procedure and Policy (Tour Lab Rice University) 

2. DEVELOPMENT OF SAFE WORK PROCEDURES GUIDELINES (University of 

Wollongong) 

3. 2012 SAFETY MANUAL & LABORATORY CHEMICAL HYGIENE PLAN 

(Rice University) 

 تجهیزات و اقدامات کنترلی:

 هرگاه شک داشتید بپرسید!!!!!!

یا آن را  ایدقرارنگرفتهآموزش تحت طور کامل در مورد آن یک فرآیند جدید و ناآشنایی را تا زمانی که به

 ضروری است.ایمنی کار اید، انجام ندهید، پیشگیری و احتیاط برای متوجه نشده

 حدس نزنید!!!!

  تهویه سیستم

 بار هوای آزمایشگاه را تغییر دهد. 6بایست هر ساعت سیستم تهویه آزمایشگاه می 

  یا دارای فشار بخار باال هستند،  کمی غلظت هوایی محدودهکار با مواد شیمیایی سمی که دارای

 بایست در زیر هود انجام شود.همیشه می

 اینچی  6ی روی کف هود، حداقل در فاصلهگیرد باید بر ای که در داخل هود قرار میهر وسیله

 ی جلویی قرار داده شود.دورتر از ناحیه

 باید پایین آورده شوند. های هود در هنگام انجام آزمایشپنجره 

 ی نگهداری برای مواد شیمیایی استفاده شوند. هودها هرگز نباید به عنوان محفظه  

 در مواقع نقص هود:

  شود متوقف کنیدداخل هود انجام میفوراً تمام کارهایی را که در 

  ها را ایزوله یا محفوظ کنید و تمام تجهیزاتی که ، واکنشاز انجام دادن آن مطمئن هستیداگر

 شوند را خاموش کنید. استفاده می

  های مواد شیمیایی باز را ببندیدی محفظه، همهاگر از انجام دادن آن مطمئن هستید 

 .پنجره هود را کامل ببندید 

 .سریعاً مشکل را گزارش کنید 



 سیستم تهویه اهداف

 استنشاققرارگیری کنترل کردن در معرض برای ی اولیه ییک وسیله 

 طراحی شده برای حفظ گازها و بخارات 

  به عنوان یک حفاظ برای آتش، اشیاء پروازکننده، ترشح مواد شیمیایی، انفجارهای داخلی و خارجی

 رود.کار میکوچک به

 باشد. ها را هم شاملنشتتواند می 

 

 ایمنعملکرد 

 کنید پنجره آن را بسته نگه دارید. زمانی که با هود کار نمی 

 سازی مواد شیمیایی نیستند.هودها برای ذخیره 

 .به اشیائی مانند کاغذ اجازه ورود به مجرای خروجی ندهید 

  نکنید.زمانی که آزمایشات در حال انجام شدن هستند، سر خود را داخل هود 

  یا فشار بخاری باال هستند باید  کمی غلظت هوای محدودهکار با مواد شیمیایی سمی که دارای

 همیشه در زیر هود انجام شود.

 ترین، حداقل هزینه، حداقل حفاظتساده 

 حداقل حفاظت در برابر ذرات 

 :

 زمانیکه کارگنان ممکن است در معرض بخار یا غلظت ذرات بزرگتر از PEL وTLV و یا حد مشابه 

ماسک باشند، باید           پوشیده شود. 

ماسک: 

های دارای ذرات ریز ماسک 



 مدل N-95 ها برای حفاظت در مقابل عوامل عفونی ترین است که در بیمارستانمعمولی

 شود.استفاده می

 .شامل یک قطعه صورت یا همان ماسک و یک فیلتر یا همان کارتریج هستند 

 محفاظت چشمی

 هایی که مواد شیمیایی ی حاضر در موقعیتی پرسنل و هر بازدیدکنندهمحافظت چشمی برای همه

 شود.ی شیمیایی وجود دارد، نیاز میخطر ترکیدن مادهشوند و کار برده میبه

 وسایل محافظت چشمی

  های کناری(های ایمنی) با پوششعینک

 خوب حفاظت در برابر ترکیدگی از سمت جلو

 خوب برابر ترکیدگی از کنار درحفاظت 

 خوب حفاظت در برابر ضربه پروازکننده از سمت جلو

 نسبتاً خوب حفاظت در برابر ضربه از کنار

 ضعیف حفاضت از صورت و گردن

 خوب راحتی

  (Gogglesهای محافظ )عینک

 عالی حفاظت در برابر ترکیدگی از سمت جلو

 عالی برابر ترکیدگی از کنار درحفاظت 

 عالی حفاظت در برابر ضربه پروازکننده از سمت جلو

 عالی حفاظت در برابر ضربه از کنار

 ضعیف حفاضت از صورت و گردن

 خوبنسبتاً  راحتی

   محافظ صورت

 عالی حفاظت در برابر ترکیدگی از سمت جلو

 ماسکهای دارای ماسک گازی/ کارتریج مواد شیمیایی  

 همچنین بهعنوان           های تصفیه کنندهی هوا  "air-purifying respirators" شناخته می-

شوند. 

ماسک 



 خوب تا عالی برابر ترکیدگی از کنار درحفاظت 

 حفاظت در برابر ضربه پروازکننده از سمت جلو
) اگر ضخامت کافی عالی

 داشته باشد.(

 عالیخوب تا  حفاظت در برابر ضربه از کنار

 گردن حفاضت از صورت و
بستگی به طول و نوع 

 آن دارد

 خوبنسبتاً  راحتی

 دستکش

 با مواد خورنده و سمی و موادی که سمیت نامعلوم دارند، وجود  برای تماس یهرزمان که پتانسیل

 های مقاوم در برابر مواد شیمیایی پوشیده شوند.دارد، باید دستکش

 شود و خصوصی که شامل میخطرات بهشود، کارگرفته میدستکش باید براساس موادی که به

 شود، انتخاب شود.ی که انجام میها برای عملکردمقاومت آن

 های آلوده شده را قبل از ترک آزمایشگاه از بین ببرید.ها و دستکشلباس 

 .دستکشی را که حتی اندکی استفاده شده است باید قبل از ترک آزمایشگاه ازبین برود 

 مواد شیمیایی خورنده:

 های اصلی: اسیدهای قوی، بازهای قوی،بندیطبقه ( عوامل اکسیدکنندهoxidizing agents ،)

 (dehydrating agentsزدا )عوامل نم

 رساند.ها آسیب میخصوص به چشمشود، بهباعث خوردگی پوست می 

 تواند باعث التهاب برونش شدید شود.ها میاستنشاق آن 

  دقیقه با آب شدید شسته شود. سپس  15گرفته شده، برای حداقل پوست در معرض این مواد قرار

 !را دنبال کنید درمان پزشکی

 اسیدهای قوی

 ها های ناشی از آنتوانند به پوست و چشم آسیب برسانند و سوختگیی اسیدهای قوی میهمه

 بسیار دردناک است.

 کنند میای که وارد یدروفلوریک اسیدها بخاطر نوع سوختگیانیتریک، کرومیک و هخصوص به 

 مخرب هستند.

 اید، سریعاً درمان پزشکی را دنبال کنید.اگر شما با این مواد آلوده شده 



 بازهای قوی

 .سوختگی توسط این مواد اغلب درد کمتری نسبت به اسیدها دارد 

 شود.دهد و به مواد اجازه نفوذ به بافت داده میشخص آسیب دیده اغلب اقدام فوری انجام نمی 

  ای که تهویه به خوبی بایست همواره در یک ناحیهحرک شدید برونش است و میمآمونیاک یک

 شود استفاده گردد. به عنوان مثال در یک هود آزمایشگاهیانجام می

 (dehydrating agentsزدا )نمعناصر

 اکسید ، سدیم هیدروکسید، فسفر پنتااکسید و کلسیم شدههای غلیظها شامل اسیدسولفوریکاین

 شود.می

 های شدید و پاشیدن، همواره عنصر را به آب اضافه کنید.برای جلوگیری از واکنش 

 شوند.های شدید برروی سطح تماس با پوست میاین مواد بخاطر تمایلشان به آب موجب سوختگی 

 .نواحی آسیب دیده باید با حجم زیادی از آب شسته شوند 

 (oxidizing agentsاکسیدکننده ) عناصر

  اکسید شدن خطرات انفجار و آتش سوزی در تماس با ترکیبات ارگانیک و دیگر موادی که قابلیت

 ، وجود دارد.دارند

 آشنا کنید. کارکردنهای کاری پیشنهادشده قبل از خودتان را با روش 

 های استفاده ویژهروش

 در ابتدا لباس محافظ بپوشید

 مواد خورنده باید در زیر هود استفاده شوند. 

 های آزمایشگاهی، ی زیاد، دستکش محافظ صورت، کتزمان کار کردن با مقادیر خورنده

 بندهای الستیکی بپوشید.پیش

 داری کنید.تر نگهها، زیر هود یا روی قفسات پاییندر کابین 

 داری کنید.سازی نگهکنید در مناطق ذخیرهظروفی که استفاده نمی 

 انتقال استفاده کنید.کننده با چرخ مطمئنی برای یک حمل 

 سازی مواد شیمیایی ذخیره

 اسیدها



 پذیر جدا شود.از فلزات واکنش 

  از قبیل ( 3اسیدهای اکسیدکنندهHNO،4HClO   ،3HclO ،4CrO2H ،4SO2H)  جدا از اسیدهای

 داری شود.ارگانیک نگه

 HNO3  وHCl داری شود.ای یکسان اما طبقات جدا نگهممکن است در محفظه 

  از مواد شیمیایی از قبیلNaCN ،FeS  2وCaC گازهای سمی یا قابل  توانند تحت تماس،که می

 اشتعال تولید کنند، جدا کنید.

 بازها

 داری کنید.از فلزات، پراکسیدهای آلی و اسیدها جدا نگه 

 KOH  آبی یاNaOH .را در طبقات آلومینیومی نگهداری نکنید 

 مایعات اشتعال پذیر

  ها دور نگهداری کنید.اکسیدکننده و اکسیدکنندهاز اسیدهای 

 .از منابع جرقه زن دور کنید 

 سیانیدها

 ها جدا نگهداری کنید.های آبی، اسیدها و اکسیدکنندهاز محلول 

 زامواد آتش

 داری کنید.قبل از باز شدن، در یک محل خشک و خنک و محکم بسته شده نگه 

  کنید.اگر باز شد، تحت اتمسفر خنثی نگهداری 

 مواد شیمیایی حساس به نور

 های کهربایی در یک محل خشک، خنک و تاریک نگهداری کنید.در شیشه 

 های پراکسیددهندهتشکیل

 زا نگهداری کنید.ی اشتعالهای ذخیرهدر کابینت 

 (PIRANHAپیرانها )

 انفجار یا شدت پر انرژی هستند و اگر در کار با آن احتیاط فراوانی نکنید ممکن است موجب به

 های پوستی شود.سوختگی

  ً4 معموالSO2H3:1   2وO2H30%   



 های مواد آلی از زیر الیهماندهمورد استفاده برای از بین بردن پس 

 ای )ترجیحاً پیرکس( استفاده کنید.همیشه از ظروف شیشه 

 های پالستیکی و محافظ چشم بپوشید.در زیر هود تهیه کنید، دستکش 

 راکسید به اسید اضافه کنید.همیشه هیدروژن پ 

 100<))شود ترکیب احتماالً داغ می ºC  .با احتیاط دست بزنید 

 شود، رها نکنید.محلول داغ را در یک ظرف باز تازمانی که خنک می 

 ( پیرانهاPiranha ی داغ را با ) ها( فوتورزیستترکیبات ارگانیک ) از قبیل استون، الکل ایزوپروپیل و

 ممکن است باعث انفجار شود.ترکیب نکنید، 

 های تازه برای هر بار استفاده ترکیب کنید.نکنید، محلول ههای پیرانها را ذخیرهرگز محلول 

  درماندقیقه بشویید.  15در موارد تماس با پوست ، پوست را با مقدار فراوانی از آب به مدت حداقل 

 .را دنبال کنیدپزشکی 

  15فراوانی از آب به مدت حداقل در موارد تماس با چشم، چشم )ها( آلوده شده را فوراً با مقدار 

 را دنبال کنید.پزشکی درمان . فوراً دقیقه بشویید

         ریختن مواد شیمیایی

 کنید:خودتان پاکسازی میریخت و یکوچک مقداراگر 

 از خطرات مربوط به مواد ریخته شده آگاه باشید. 

 ی مناسب و تهویهPPE .مربوطه را داشته باشید 

 های خطرناک در نظر بگیرید.عنوان زبالهمانده و مواد پاکسازی شده را بهتمام مواد شیمیایی باقی 

  ًبسته شده قرار دهید و در زیر یک هود آزمایشگاهی نگهداری کنید. این مواد را در یک ظرف کامال

 ا خبر کنید.ی ریختن را بافراد حاضر در منطقه

 های مناسب برای ازبین بردن و جذب اسیدهای غیرآلی و بازها استفاده کنید.از کیت 

 ( برای دیگر مواد شیمیایی، از کیت مناسب یا جذب نشت با ورمیکیولیتvermiculite شن ،) و

نکنید ی کاغذی استفاده وله)در مورد پیرانها از ح های کاغذی استفاده کنیدماسه خشک یا حوله

عنوان مانده را جمع کنید ، در یک ظرف قرار دهید و به. باقیشود(سریعا موجب آتش سوزی می

 های شیمیایی دور بریزید.زباله

 ریخت:زیادی اگر مواد شیمیایی 

 با اورژانس تماس بگیرید.  

 افراد داخل آزمایشگاه را برای ترک کردن آگاه کنید. 



  ریخته شده افزایش دهید.تهویه را در ناحیه که ماده 

 زا هستند، منابع گرمایی و جرقه زنی را خاموش کنید.اگر مواد شیمیایی ریخته شده آتش 

 ی متاثر شده را ببندید.های ناحیهدرب 

                های ایمنیشستشوهای چشم و دوش

    شستشوهای چشم      

 های ایمنیدوش      

 موانع خالی نگهدارید.ی اطراف دوش را از ناحیه 

 ای تست شود تا اطمینان حاصل شود که کافی است.بایست به صورت دورهجریان آب می 

 شود فراهم خواهد ی آن به پایین کشیده میدوش یک جریان پیوسته از آب را تا زمانی که دسته

 کرد. 

 ها را زیریک دوش فعال در آورید.لباس 

 سم شناسی مواد شیمیایی

 هاسم شناسی: مطالعه بر روی طبیعت و واکنش سم

که این ماده در محل مستعد پذیرش یا یزمان ،سمیت: توانایی یک ماده یا ترکیب شیمیایی برای تولید آسیب

 رسد.روی بدن می

  .خواهد داد رخ شود،می استفاده ماده ،آن تحت که شرایطی بررسی از پسپتانسیل خطر: احتمالی که آسیب 

دهد تا چیزی ز اجازه میو هیچ چیز بدون سم نیست، تنها د است، همه چیز سمی

 سمی نباشد.

Paracelsus 

 مسیرهای ورود

 اطراف ایستگاه شستشوی چشم را از ناحیهی بیش از 30 اینچی از موانع خالی نگهدارید. 

 پلک ها به زور باز نگه داشته شود تا اطمینان حاصل شود که شستشو موثر است. 

 ازخارج از بینی به سمت گوش بشویید. 

 



 سه راه اصلی:

 از طریق دستگاه تنفسی 

 از طریق پوست 

 از طریق دستگاه گوارش 

ری یهای در معرض گو محدوده (TLV's )قبیل مقادیر آستانه حداغلب استانداردهای ارائه شده، از 

 معموالً ها محدودیت ینشوند. ااستوار می یریگقرار مسیر استنشاق در معرض یپایهبر  ،(PEL'sمجاز)

 هوا در غلظت( 3mg/m) مکعب متر هر در گرم میلی و( ppm) میلیون در قسمتصورت عبارات به

 یپوست تماس طریق از ایماده برای از درمعرض قرارگیری توجهی قابل مسیر یک اگر شوند.می بیان

 آن در که یمواد از هایی نمونهداشت.   خواهد "پوست"یک نماد  TLV یا/  و MSDS، PEL است،

 یداتتراکلر کربن، سولفید دی ها، کش آفت :از عبارتندباشد  مهم عامل یک است ممکن پوست جذب

 .هیدروژن سیانید و زایلن تالیوم، ترکیبات جیوه، دیوکسین، کربن،

 انواع تاثیرات:

 ماده سریع جذب و ناگهانی و شدید معرض در گیریقرار - مسمومیت حاد

 سیانید با مسمومیت کربن، مونوکسید با مسمومیت مثال، عنوان به

 شده طی  گیری اندازه زمان مدت یک از مکرر یا مدت طوالنی گیریقرار معرض در -مسمومیت مزمن

 هاسال یا وها ماه ،هاروز

 برای مثال مسمومیت با سرب، مسمومیت با جیوه

: اسیدها و بازهای مثال عنوان بهدهد. رخ می تماسی ناحیه یا نقطه در که سالمتی سوء اثر -موضعی

 قوی.

 عنوان بهدهد. رخ می بدن یاولیهتماس  نقطه یمحلی در فاصله در کهسالمتی  سوء اثر - سیستمیک

 آرسنیک، بنزن مثال:

در معرض قرارگیری مزمن مقادیر زیاد انبار ای از عنوان نتیجهموادی که در بدن به -سموم تجمعی

 های ترکیب شده با کلر.حالل و الکل آزبست، و کشیدن سیگار مثال: عنوان به شوند.می

 های پزشکیاورژانس

 های آتشکنندهخاموش



 درجه بندى

A :معمولی احتراق قابل مواد 

Bمایعات قابل اشتعال : 

Cتجهیزات برق : 

Dفلزات قابل احتراق : 

 انواع:

 ی چند منظورهموادشیمیایی خشک: استفاده

 شود می استفاده الکتریکی های سوزی آتش در اغلب: هالون

 های الکتریکیسوزیبرروی مایعات و آتش ترین موثر: اکسید کربن دی

 .شود می استفاده معمولی احتراق قابل سوزی آتش برای تنها: آب

 نشانیهای آتشکپسول

 پین را بکشید

 ی آتش را هدف قرار دهید.پایه

 دسته را فشار دهید

 شلنگ را به صورت عقب و جلو جاروب کنید.

 ها:سوختگی

 طبقه بندی:

 از  که نواحی بزرگیدر صورت جزئی بودن درمان شود مگر این تواندی اول میهای درجهسوختگی

 بدن را پوشانده باشند.

 سوختگی  کهتواند در صورت جزئی بودن درمان شود مگر اینمیچنین هم های درجه دومسوختگی

 اینچ در قطر نباشد. 3-2تر از بزرگ

 

 

 اگر یک سوختگی درجه دوم شامل چشمها، صورت پا یا یک ناحیه بزرگ باشد، فورا به مراقبتهای

پزشکی مراجعه کنید. 

 برای سوختگیهای جدی بیشتر، فورا به مراقبتهای پزشکی مراجعه کنید.            



 های کوچک:های اولیه برای سوختگیکمک

 ی نمدار سرد خنک کنید.سوختگی را با آب جاری یا یک پارچه 

 ی تمیز بپوشانید.سوختگی را با یک گاز استریل یا یک پارچه 

 یک مسکن درد مثل استامینوفن بخورید. 

 از جلوگیری برای کننده مرطوب یک از توانید می شماشود، که سوختگی کامالً سرد میزمانی 

 .کنید استفادهتر شدن ناحیه برای راحت شدن خشک

 .از یخ استفاده نکنید، زیرا ممکن است به آسیب بیشتری منجر شود 

 .از کره، روغن، چربی یا پمادها استفاده نکنید 

 نکنید استفاده پتو یا ولهح مانند کرکی پارچه یک از. 

 ها را نترکانید یا از هم باز نکنید، زیرا ممکن است موجب عفونت شود.تاول 

 های ناشی از مواد شیمیاییسوختگی

 .اگر ماده شیمیایی پودر است، آن را با قلم مو دور کنید 

 های آلوده شده را بیرون بیاورید.لباس 

 آب سرد بشورید.ها تحت تاثیر قرار گرفتند، با اگر چشم 

 ی تمیز بپوشانید.سوختگی را با یک گاز استریل یا یک پارچه 

 ها را نترکانید.تاول 

 الکتریکی هایسوختگی

 است، کسی را لمس نکنید.که جریان متوقف نشدهتا زمانی 

 .جریان را توسط جداکردن وسیله از پریز قطع کنید 

 را از شخصی که در حال استفاده از یک شی منبع  تواند خاموش شود،اگر منبع الکتریسیته نمی

 ایزوله شده است دور کنید.

 .تنفس و گردش خون شخص را چک کنید 

 های سردسوختگی

 ناحیه را به آرامی با استفاده از آب ولرم گرم کنید 

 ناحیه را با گاز خشک استریل بپیچید. 

 تاولهارا نترکانید. 

 درمان پزشکی را دنبال کنید.            



 روی لباس سوزاندن مواد شیمیایی

 ضطراری خاموش کنید.را با استفاده از یک دوش ا سوختن لباس 

 ی سوخته شده جلوگیری کنید.لباس آلوده شده درآورید، اما از آسیب به ناحیه 

 احساس طبیعی که بافت اطراف سوختگی به لمس کردن گرما را با آب سرد ازبین ببرید تا زمانی

 داشته باشد.

 .شخص آسیب دیده را برای جلوگیری از شوک بپوشانید 

 فرد به اتاق اورژانس بیمارستان بسته به آسیب ،x بیمارستانی که از قبل در این  برده خواهد شد(

 .اند(مورد آموزش دیده

 ه شیمیایی شود، یک داگر آسیب شامل یکه ماMSDS .باید قربانی را به بیمارستان همراهی کند 

 ی فرم آسیب را پر کند.فوراً به سوپروایزر گزارش کنید، که باید گزارش اولیه 

 بیمارستان اورژانس اتاق به باید مجروح است، نیاز مورد پزشکی های مراقبت اگر x به انتخاب  یا 

 .برده شود شانپزشک

 گزارشات تصادفات:

 ی تصادف را کامل کنید.شود، یک فرم گزارش واقعهل یک آسیب نمیهایی که شامبرای موقعیت 

 .آن را به سر گروه ارائه دهید 

 ی خطرناکدفع زباله

 پیکاپ تماس بگیرید.جای آن با ها نباید انباشته شود، بهظرف 

 .مایعات هالوژنی را از غیر هالوژنی جدا کنید 

 ای اضافه یا حذف غیر از زمانی که زبالهسازی بسته باشد، بهها باید در تمام مدت ذخیرهظرف

 شود.می

 انداخت. زباله سطل به خطرناک شیمیایی مواد قبلی حذف از پس را هاسرنگتوان می 

 دفع نوک تیزها:

 فوراً درمان پزشکی را دنبال کنید.           

اورژانسی               

 اگر جابهجایی بیمار یا فرد مجروح عملی نیست، با مرکز آمبوالنس تماس                              

بگیرید. 



 ی زباله و بریدن آن یا سوراخ ای که دارای پتانسیلی برای نفوذ به یک کیسهنوک تیزها: هر ماده

 داشته باشد.کردن 

 ها، چاقوهای کوچک وغیره.ها: شیشه شکسته، سوزنمثال 

 شوند انداخته دور تیزها نوک مخصوص  ظرف یک در ها آیتم این قرارگیری با بایدتیزها  نوک همه. 

 ی شکستهشیشه    

 ی شکسته باید در یک ظرف مخصوص شیشه شکسته ریخته شود.شیشه 

 بسته شده را با نوار چسب ببندید و آن را  برای دور ریختن آماده هستید، درب ظرف زمانی که

 بیرون درب آزمایشگاه بگذارید.

 دهید.جعبه را زیاد پر نکنید یا هیچ مایعی را در جعبه قرار ن 

 های عملیاتی استاندارد:روش

 قوانین عمومی

 کردن تمیز جمله از ،تمرکز کنید تجربی پروسه طی در. 

 ی هود خود را بسته کنید پنجرهکه از هود استفاده نمیزمانی دیگران، و خود از بهتر حفاظت برای

 نگهدارید.

 آزمایشگاه را چک کنید و  ،کنیدمی ترک آزمایشگاه را که هستید نفراتی آخرین از یکی شما اگر

  ثبت کنید.

 ی مواد شیمیایی اجتناب کنید.ی ذخیرهاز کار کردن تنها در آزمایشگاه یا ناحیه 

 .همواره محافظ چشم مناسب بپوشید 

 .زمان کار با مواد شیمیایی اشتعال زا مطمئن شوید که هیچ منبع جرقه زنی در نزدیکی وجود ندارد 

  از یک سپر انفجار استفاده کنیدجار درونی رخ دهدفانفجار یا یک انیک  است ممکنهر زمان که ،. 

 دائماً آگاه باشید که:

  تامین حفاظت مناسب برای استفاده از آن مواد شیمیاییخطرات مواد شیمیایی و 

 ی مناسب از تجهیزات اورژانسیمحل و استفاده 

 اضطراری مواقع برای مناسب های روش 

  کنید.که از آن استفاده نمیشیمیایی را به درستی ذخیره کنید زمانیچگونه و کجا مواد 

 بهداشت شخصی

 ی شیمیایی با پوست تماس پیدا کرده است بدون معطلی آن را بشویید.هر زمان که یک ماده 



 خوبی بشویید، با مایع حالل نشورید.قبل از ترک آزمایشگاه با صابون و آب به 

  اجتناب کنید، برای تست مواد شیمیایی استشمام نکنید.از استنشاق مواد شیمیایی 

 های مکش استفاده کنید.از مکش دهان برای پی پت هرچیزی استفاده نکنید، از حباب 

 .در آزمایشگاه ننوشید، نخورید، سیگار نکشیدیا لوازم تزئینی بکار نبرید 

 نوشیدنی، دخانیات یا محصوالت ی مواد شیمیایی یا مناطق مورد استفاده، غذا، در مناطق ذخیره

 تزئینی نیاورید.

 پاکسازی

 شود مسدود نباید هرگز اضطراری تجهیزات به دسترسی. 

 ای کثیف هرگز نباید در ته سینک رها شود.ظروف شیشه 

  اینچ یا باالی هرگونه مواد شیمیایی جامد ذخیره شوند. 6یا  5مایعات هرگز نباید در باالی 

 باید به انگلیسی برچسب زده شود. تمام ظروف مواد شیمیایی 

 ی جوانب از مواد شیمیایی پاکسازی شود.نگهداری شود، همهو مرتب تمیز  ی مناطق کاریهمه 

 ی مخصوصشان قرار گرفته شود.تمام مواد شیمیایی باید در انتهای هر روز کاری در مناطق ذخیره 

 نگهداری شود.درستی برچسب زده شود و در ظروف مناسبشان ضایعات باید به 

 موادهای شیمیایی: خطر 

 خطر: دارای پتانسیل آسیب رساندن 

 که آسیب رخ خواهد داد.ریسک: احتمال آن 

 حیاتی است. یسکدرک ر -

 .ریسک به در معرض قرارگیری بستگی دارد 

 !در معرض قرارگیری کمتر، کاهش ریسک 

 مواد خطرناک

 شیمیایی-خطرات فیزیک 

 و اکسیدکننده پذیر، منفجر شوندهشامل اشتعال

 خطرات سم شناسی 

 حساس و خورنده کننده، تحریک مضر، زا، جهش زا، سرطان سمی، شامل

 خطرات محیط زیستی 



 شوند؟چطور مواد سمی وارد بدن می

 )توسط دهان ) انگشتان آلوده 

 توسط نفس کشیدن در گازها، ذرات معلق در هوا یا پودر 

 توسط تماس پوستی یا آسیب 

  پوست سالمتوسط جذب از طریق 

 توسط ترکیدن در چشم 

توسط جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به بدنمان یا کاهش توانیم ریسک ناشی از آسیب یا بیماری را می

 زمان در معرض قرار گیریمان حذف یا کم کنیم.

 توانند وارد بدنمان شوند توسط:مواد شیمیایی می های موثر:کنترل

 استنشاق: برای مثال تنفس در بخارات، ذرات یا گازها های صورتی خوب و ماسکتهویه

 هاها پس از استفاده، دستکششستن دست
ها بعد از شستن ناقص دست بلعیدن باقیمانده مثال برایبلع: 

 پس از استفاده از مواد شیمیایی و قبل از خوردن

 هاجذب: برای مثال توسط پوست یا چشم PPEو دیگر  ی خوب، محافظ چشمتهویه

ها و دیگر ابزار دستی با احتیاط استفاده از انبرها، دستکش

 کنید

ها یا تزریق: برای مثال نفوذ پوستی غیر عمد توسط سوزن

 دیگر اجسام تیز

 مواد شیمیایی چه چیزهایی هستند؟ خطرات دیگر

موادی که باعث  -هاتراتوژن -زا هاسرطان -آورهاسوزش -اشتعال پذیرها -هاخورنده -هاحالل -مواد سمی

 تشعشعات و .... -مواد منفجره -شوندجهش می

 مواد: 

  قادیری که برای کارتان نیاز است فراهم کنید.مکمترین 

 شوند.طور واضح با محتویاتشان و برچسب خطر، برچسب زده میمطمئن شوید که تمام ظروف به 

  د.نباش ،قفل شدهدرمکانی مواد سمی باید 

 ذخیره شود. ی پایینر ایمن در طبقهمواد خورنده باید به طو 

 ی بخصوص نگه دارید و فقط کمترین مقدار را برای های طراحی شدهپذیر را در کابینتمواد اشتعال

 لیتر در هر اتاق( 50تر از استفاده فوری بیرون آورید. )کم

 ها به صورت جداگانه نگهداری شود.اسیدها، بازها و حالل 

 لوریک اسیدهاکار با سیانیدها و هیدروف

 افسر از مجبور خواهید بود ،را دارید اسید هیدروفلوئوریک یا و سیانیدها از استفاده قصد شما اگر 

 ی ویژه داشته باشید.اجازه تاندپارتمان ایمنی



 بود خواهد نیاز مورد معموالً ایمنی خدمات آموزشی دوره یک در حضور. 

 نتایج با زیادی حد تا دتوان می به ویژه هیدروفلوئوریک اسید خصوصبه ماده، دو هر از ناشی خطرات 

 .ه شودگرفت کم دست ،بالقوه کشنده

 العاده خطرناکی هستند.ها مواد فوقهردوی آن 

 بندی و برچسب زدن مواد شیمیاییسیستم هماهنگ جهانی طبقه

 بندی و برچسب زدن مواد شیمیاییای بر سیستم هماهنگ جهانی طبقهبخش اول: مقدمه

 بندی و خطرطبقه ارتباط

بندی / ، ارتباط طبقه(Work Health and Safty -WHS) قبل از بکارگیری مقررات بهداشت و ایمنی

 شود:خطر برای مواد شیمیایی در محل کار به این صورت انجام می

 بندی:طبقه

 خطرناک مواد بندی طبقه برای مصوب ضوابط 

  کدADG 7، نسخه 

  تعیین شدهفهرستی از مواد خطرناک 

 برچسب زدن:

  برای برچسب زدن مواد محل کار عملکردکد ملی 

  کدADG 7، نسخه 

 :)مربوط به ماده((Safety Data Sheets - SDS)های اطالعات ایمنیبرگه

  های اطالعات ایمنی مادهی برگهبرای تهیه عملکردملی کد 

  قوانینWHS  کنند.میبندی مواد شیمیایی معرفی یک سیستم جدیدی از طبقه 

 بندی و برچسب زنی مواد شیمیاییسیستم هماهنگ جهانی طبقه 

GHS ( چیست؟Globally Harmonised System) 

 کند.بندی مواد شیمیایی را هماهنگ میابزار جامعی که ارتباط خطر و طبقه 

 فیزیکی، بهداشتی و محیط زیستی  –بندی برای طبقه محتوای هماهنگ شده 

 ذاتی خطرات اساس بر شیمیایی مواد بندی طبقهبرای  ییمعیارها بکارگیری 

 ها و ترکیباتپوشش مواد منفرد، محلول 



 های اطالعاتی ایجاد ارتباط بین اطالعات خطر مواد شیمیایی خطرناک بر روی برچسب و برگه

 ایمنی

 های خطرکالس 

  و خطر و عبارات پیشگیرانه اخطارنمادها، کلمات 

 ایمنی اطالعات هایبرگه فرمت با شده استاندارد. 

 شوند و برای کاربر نهایی واضح خواهد شد.ها موردنیاز میبعضی تغییرات برای سیستم 

 درک برای کارکنان به آموزش GHS. 

 شد؟ داده توسعه GHS چرا

 .ندارد شدید سالمتی/  مزمن عوارض برای نمادی هیچ ADG کد

GHS ها/ این نمادها را بر روی برچسبSDS کند.استاندارد می 

GHS- دیدگاه بنیادی 

 GHS مبنی بر خطر است و  یبندی خصوصیات ذاتی مواد شیمیایی با رویکردبر اساس طبقه

 عبارتند از:

 خطرات فیزیکی 

 خطرات سالمتی 

 خطرات محیط زیستی 

 بندییک ماده شیمیایی، یک طبقه 

 بندی مورد برای طبقهی شیمیایی وجود دارد، پس باید هایی معتبر شده برای یک مادهاگر داده

 استفاده باشد.

 GHS .نیاز است قابل درک باشد 

 راحتی برای هرکسی قابل درک باشد.به 

 .حداقل آموزش مورد نیاز باشد 

 را اجرا کرده است؟ GHSچه کسی 

 بود. HSNOازعنوان بخشی به GHS نیوزلند اولین کشور برای اجرای

 کند.اجرا می WHS سازیاز هماهنگعنوان بخشی را به GHSاسترالیا ویرایش سوم 

 های قضایی شامل:سایر حوزه

  ودیگر( ژاپن، چین، سنگاپور، کره جنوبیASEAN (های جنوب شرقی آسیااجتماع ملت)) 



 ی اروپا به عنوان بخشی از اتحادیهREACH  نهایی شد.( 2015پذیرفت ) در 

 نهایی شد(.پذیرفت ) در همان زمان  2012ی آمریکا در ایاالت متحده 

 ،دنکن می آماده حاضر حال در دیگر بسیاری و برزیل کانادا. 

GHS شود:روز رسانی و بازبینی میهردو سال به 

 خواهد آمد. WHSقانون در طی بازبینی  GHSی های آیندهنسخه -

 دسترسی آسان از وب سایت سازمان ملل متحد -

GHS- :کلمات اخطار 

 شده به صورت برجسته بر روی برچسب هستند:کلمات اخطار ، کلمات نمایش داده 

 دهد.را نشان میخطر کند و شدت نسبی یک خطر بالقوه آگاه می بای برچسب را خواننده

 وجود دارد: GHSی اخطار بر روی برچسب در دو کلمه

 DANGER)خطر( 

 WARNING)هشدار( 

 دهد.نشان می هشداررا نسبت به  بیشتری شدت، خطر

 شدند:کلمات اخطاری شامل موارد زیر می های قبلی،در سیستم

 DANGER)خطر( ،WARNING ،)هشدار(Hazardous ،)خطرناک (Poison ،)سم(

Dangerous Poison)سم خطرناک( 

GHS- عالئم تصویری 

 GHS 9عالمت تصویری را برای بیان خطرات مواد شیمیایی تعیین کرد 
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 شونددو عالمت جدید معرفی می

 تصویری مربوطه بر روی برچسب ظاهر خواهد شد. )مطابق با قوانین اولویت بندی(تمام عالئم 

 عالمت تصویری خیلی نادر است. 4بیش از برای یک ماده در عمل 

GHS- های خطرعبارت 

 توصیف کنید. GHSی شدت آن را توسط و درجه تحت پوششطبیعت خطرات 

 ها شامل:مثال

  Extremely flammable liquid and vapour (Cat. 1)    )دسته اول(مایع و بخار شدیداً اشتعال پذیر 

 Highly flammable liquid and vapour (Cat. 2)    مایع و بخار خیلی اشتعال پذیر) دسته دوم(

 Flammable liquid and vapour (Cat. 3)      مایع و بخار اشتعال پذیر )دسته سوم(

 Combustible liquid (Cat. 4)        مایع قابل اشتعال )دسته چهارم(

 May cause cancer (Cat. 1)     ممکن است باعث ایجاد سرطان شود )دسته اول(

 Suspected of causing cancer (Cat. 2)      مظنون به ایجاد سرطان )دسته دوم(

 .هستند مصوب ضوابط تحت ریسک عبارات معادل خطر راتعبا

 Extremely flammable (R12)شدیداً اشتعال پذیر  

 Highly flammable (R11)       خیلی اشتعال پذیر

 Flammable (R10)                         اشتعال پذیر 

              May cause cancer (R45)                               ممکن است باعث ایجاد سرطان شود

 Limited evidence of a carcinogenic effect (R40)زا ی یک اثر سرطانشواهد محدود شده

GHS- پیشگیرانههای عبارت 

 به حداقل رساندن:برای جلوگیری یا پیشنهادشده توصیف مقادیر 



 شیمیایی ماده یک از نابجا اثرات مضر در معرض قرارگیری با یک ماده شیمیایی خطرناک یا استفاده

  .خطرناک

 ی مشترک دارد.عبارت پیشگیرانههر کالس/ طبقه خطر، چندین 

 (Disposal(، دسترس )Storage(، ذخیره سازی )Response(، پاسخ )Preventionجلوگیری )

 پذیر، عبارات زیر ممکن است بکار گرفته شود:برای مثال برای یک مایع اشتعال

 (Preventionهای باز دور نگه داشته شود. سیگار نکشید. )از جرقه و شعله

 (Responseآتش سوزی: از پودر برای خاموش سازی استفاده کنید ) در موارد

 (Storageی خوب نگهداری کنید. خنک نگهدارید. )در یک محل با تهویه

 (Disposal. )قرار دهید محلی مقررات با مطابق ظرف/  محتویات از دور

GHS- هااطالعات دیگر برروی برچسب 

 (دهنده تشکیل مواد نسبت و) محصول شناسه

 / تهیه کنندهکننده تولید جزئیات

 :جمله از امکان، صورت در تکمیلی اطالعات

 گیرد.قرار نمی GHS های خطر و عبارات خطر که به طور خاص تحت پوششکالس

 تاریخ تست مجدد یا انقضا

 شماره سازمان ملل متحد

GHS- ایمنی اطالعات های برگه 

GHS از شیمیایی ماده خطر ارتباط برقراری جهت محتوا و بندی قالب برای ی رااستاندارد حداقل چنینهم 

 .کند می فراهم( SDS) ایمنی اطالعات هایبرگه طریق

ی شیمیایی خطرناک فراهم ی یک مادهی اطالعات ایمنی، سندی است که جزئیات اطالعات را دربارهبرگه

 کند، شامل:می

 ی آنهویت و مواد تشکیل دهنده 

 و محیط زیستی آن ت فیزیکی، سالمتی،خطرا 

 استانداردهای در معرض قرارگیری در محل کار 



 های ذخیره سازی و حمل ونقل ایمنروش 

 های اولیههای کمکروش 

 اطالعات انتقال 

 و دیگر اطالعات مفید 

 شود.برای یک مخاطب خاص هدف قرار داده می های اطالعات ایمنیبرگه از ییهابخش

 شود.بخش آماده می 16در  SDSاطالعات در یک 

 .است جهت همان در و متداول شرایط همان ها شبیهبخش این

های . اقدامات کمک4. اطالعات عنصر و ترکیب   3. شناسایی خطر یا خطرات     2شناسایی      .1

. 8سازی و حمل ونقل   . ذخیره7. اقدامات رهایی از غیر مترقبه   6. اقدامات آتش نشانی   5اولیه  

. پایداری و 10. مشخصات شیمیایی و فیزیکی   PPE   9های در معرض قرارگیری و کنترل

. مالحظات دسترسی   13. اطالعات محیط زیستی   12. اطالعات زهرشناسی   11پذیری   واکنش

 ی دیگر. هرگونه اطالعات مربوطه16. اطالعات تنظیمی   15. اطالعات انتقال    14

 بازرسی ایمنی:

 روز رسانی کنید.مواد شیمیایی را به فهرست

 ها را در آزمایشگاه پرینت بگیرید.کپی -

- MSDS .تمام مواد شیمیایی در آزمایشگاه پرینت گرفته شود 

 ارزیابی ریسک -

 درست رفتار کنید!!!!

 . دارید نگه تمیز العاده را فوق آزمایشگاه -

 های روی میز خالص شویداز نمونه -

 شوید.از بطری های خالی خالص  -

 اند.مطمئن شوید که مواد شیمیایی به طور مناسب ذخیره شده -

 نام کنید.در کتاب ثبت و قایع در آزمایشگاه مقدماتی ثبت -

 بپوشید. (PPE) تجهیزات محافظتی شخصی -

 یادآوری:

 قوانین کلی



 .از نشت کردن جلوگیری کنید، در صورت نشت: فوراً تمیز کنید 

  هر روز -را تمیز کنیدپس از اتمام کارتان آزمایشگاه 

 ها را بر روی میز یا در زیر هود نگهداری نکنید.نمونه 

 ها برچسب زده شود.نمونه 

 های آلوده لمس نکنید.هیچ چیزی را با دستکش 

 ها را قفل کنید.آزمایشگاه 

 تنفیذ قوانین:

 ه خواهد شد.های ذخیره شده بر روی میزها یا در زیر هودها از بین خواهد رفت یا دور ریختنمونه 

 د.همه را از یک نقض قانون آگاه کنتا  شودهرکسی موظف می 

  شود.ثبت، شخص مربوطه از آزمایشگاه برای دو روز کاری مطرود می 3پس از 

 مواد خطرناک:

 ی ایمنذخیره

های حالل نگهداری مواد شیمیایی زیر نیاز است در نواحی ذخیره سازی اختصاص داده شده/  پرس -

 شوند:

 اشتعال پذیرمواد  -

 اسیدها و بازها )در فضای جداگانه( -

 عوامل اکسید کننده و کاهش دهنده )در فضای جداگانه( -

 مواد سمی -

هایتان نیاز است که به طور مطمئن و به بعد از اینکه موادی ترکیب شدند، برای مثال: بیشتر نمونه -

 خوبی ذخیره شوند.

 نگهدارید. SNIAMو   CRANNها را در کابینت -

 ها را تمیز کنید.قفسه -

 ایمن: ریزیدور

 ی مربوطهی کلر شده و غیرکلرشدههای زبالهمایعات: پراکندگی نانو مواد در سطل -

 ای آلودهای پاسچر و ظروف شیشهسرهای پیپت، پیپتی اجسام تیز: سطل زباله -

 ( قرارداده شود.PEاتیلن) پلی کیسه یک در حالل آلوده های بافت و هادستکش همه -

با استون بشویید، برچسب باالی نمادهای خطر بچسبانید و اسامی را  -های حاللی بطریشیشه -

 پاک کنید. در بازیافت شیشه بیاندازید.



 رویکرد کلی تمیز کردن آزمایشگاه

 نکات کلی:

 نظمی خودش است.هرکسی مسئول پاکسازی بی 

 ی هود نگهداری شود.ها نبایددر قفسهنمونه 

 ی کارتان باید تمیز شود.شود ناحیهمیکه کارتان تمام زمانی 

 هاسرپرست -هامسئولیت

 طور کلی، چشم از مرتب بودن آزمایشگاه برندارید.به 

 طور مرتب چک کنیدآزمایشگاه را به 

 در ابتدای هر هفته -

 شوداغلب کمتر، اگر متوجه شدید به طور مداوم مرتب می -

 شوند.تکمیل میها چک لیست را کامل کنید، مطمئن شوید فعالیت -

 دهند.ها کارشان را انجام میمطمئن شوید تمیزکننده 

 ای عمل کنید.ی تماس برای هر مسئلهعنوان نقطهبه 

 هاتمیز کننده -هامسئولیت

 شود:آزمایشگاه را مرتب نگهدارید. این شامل موارد زیر می

 ها پاک کنید.و نمونه ریختگیفضاهای کار را از بهم 

  در صورت نیازBenchKote .را جایگزین کنید 

 ای از ناحیه سینک تمیز شود و پاک شودظروف شیشه 

 شوند.ی کافی انبار میمطمئن شوید مواد مصرفی به اندازه 

 .غیره و پیپت سرهای کاغذی، هایحوله ،های کوچکشیشه ها،دستکش -

 برگرفته از ارائه ی دکتر سید حامد ابوطالبی در آزمایشگاه ملی ماده چگال

 

 

 

 


