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 دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان

مجموعه اي است از بايدها و نبايدهايي كه  دستورالعمل هاي ذيل به عنوان مرامنامه اي نوشته شده است و 

بايست بدانند و بدان عمل كنند. بدون شك اين دستورالعمل اجرايي جزء الينفك تعهدات كاركنان آزمايشگاه مي

 باشد.تمامي كاركنان آزمايشگاه مي

یماران آلوده به هاي بكنند، فرض نمايند كه تمامي نمونهبايد كاركناني كه درسیستم بهداشتي درماني كار مي

   زا با منشاء خوني هستند.و يا ديگر عوامل بیماري  HIVويروس 

 

 استعمال دخانیات:

توانند باشد. اين مواد ميهاي فني آزمايشگاه استعمال دخانیات )سیگار، پیپ و غیره( ممنوع ميدرتمامي بخش

همچنین انتقال آنها از میز كار به دهان  هاي قابل اشتعال باشند.عامل مهمي جهت آتش سوزي در ارتباط باحالل

 ها عمل نمايد.ها و توكسینتواند عنوان مخزني جهت انتقال میکروارگانیسممي

 تماس دست:

بايد از تماس دست با صورت، چشم، گوش، بیني و غیره خودداري كرد. همچنین بايد از فرو بردن قلم در دهان، 

 جويدن ناخن و نیز آدامس خودداري نمود.

 

 ها و غیره:خوردن غذا، آشامیدني

هايي كه پوشیدن روپوش الزامي است( از خوردن غذا، آشامیدن و يا هاي فني آزمايشگاه )مکانبايد در تمامي بخش

 گردد، اجتناب نمود.انجام ساير اعمالي كه سبب تماس دست با دهان مي

ند حامل بسیاري از عوامل بیماري زا باشد. اين مواد تواهاي آزمايشگاهي )خون، ادرار، مدفوع، خلط و...( مينمونه 

-هاي آزمايشگاه نگهداري ميگردند و بعضي مواقع در يخچالها جابجا ميهاي مختلف آزمايشگاهكه روزانه در بخش

 گردند.ها تلقي ميشوند، به عنوان يك منبع مهم آلودگي غذا و آشامیدني

 هاي مختلف آزمايشگاه نگهداري نمود.ال بخشبه هیچ وجه نبايد مواد غذايي را در يخچ 
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توان مطمئن شد كه هاي مخصوص مواد غذايي را در فضاي آبدارخانه قرارداد. تنها با اين روش ميبايد يخچال 

 شوند.هاي آزمايشگاهي در يك يخچال نگهداري نميموادغذايي با نمونه

 

 استفاده از دستکش:

 هاي فني در دسترس باشد.فاوت و از مواد مرغوب و مناسب، در تمام بخشهاي متبايد همیشه دستکش در اندازه

هايي كه از جنس نمايند. دستکشهايي از جنس التکس، نیتريل و يا وينیل، محافظت كافي را ايجاد ميدستکش

-ميالتکس يا وينیل نازک تهیه شده باشند، محافظت كافي رادر مقابل سوراخ شدن بوسیله وسايل تیز، ايجاد ن

 نمايند.

 هاي تا مچ، آرنج و شانه در دسترس باشند.ها بايد تا اندازهدستکش

ها را هنگام انجام كار تعويص نمود، بلکه بايد بعد از اتمام كار اين عمل را انجام داد. )مگر اينکه نبايد دستکش

جلوگیري از آلودگي محیط و آسیبي در آنها ايجاد شود(. كاركنان آزمايشگاه بايد اقدامات حفاظتي الزم را جهت 

 هاي آلوده انجام دهند.پوست در مورد دستکش

 هاي متفاوتي استفاده نمود، شامل:جهت اهداف مختلف بايد از دستکش

هاي الستیکي يا چرمي كه در هنگام كارهاي سنگین، سرو كار داشتن با وسايل داغ و يا هنگام خالي *دستکش   

 شود.ناک استفاده ميهاي محتوي مواد خطركردن محفظه

-اي و ضد عفوني كردن مورد استفاده قرارميهاي خانگي كه جهت تمیز نمودن، شستن وسايل شیشه*دستکش

 گیرند.

 شود.هاي جراحي )التکس( كه در مواقع كار با خون، مواد خطرناک و غیره استفاده مي*دستکش

ها گیرند. )اين گونه دستکشرد استفاده قرار ميهاي پالستیکي يك بار مصرف كه در مواقع اضطراري مو*دستکش

 كنند(.  ها ايجاد نميهیچگونه نقش حفاظتي را در مقابل میکرو ارگانیسم

ها نبايد شسته شده و مجددا مور استفاده قرار بگیرند، زيرا از كیفیت و میزان نقش حفاظتي آنها كاسته دستکش

اد شوينده و يا مواد ضد عفوني كننده شسته شوند ممکن است ها جهت استفاده مجدد با موشود. اگردستکشمي

هاي نامرئي شده و يا مواد ضد عفوني باعث خراب شدن مواد شوينده سبب افزايش نفوذ مايعات از طريق سوراخ
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ها هاي التکس گرديده، و بعضي از حاللهاي آلي سريعاً سبب آسیب ديدن دستکشها گردند. حاللدستکش

 نمايند.یلي را حل ميهاي ويندستکش

هاي الستیکي خانگي را كه استفاده عمومي داشته و ممکن است در تماس با هايي مانند دستکشتوان دستکشمي

خون بوده و يا جهت تمیز كردن و آلودگي زدايي به كار بروند، ضد عفوني و مجدداً استفاده نمود. اما اگر بريدگي، 

 رديد، بايد دور انداخته شوند.سوراخ يا بد رنگي در آنها مشاهده گ

 

 

 

 ها را بايد بعد از پوشیدن و قبل از كار از نظر نقايص مرئي بررسي نمود.دستکش

پوشیدن دو جفت دستکش هنگام اتوپسي و يازماني كه امکان آلودگي با خون و مايعات بدن )مثل كار در بخش 

كه آلودگي پوست در زمان استفاده از دو دستکش كمتر ها نشان داده گردد. بررسياورژانس( وجود دارد، توصیه مي

از زمان استفاده از يك دستکش اتفاق افتاده است. همچنین جراحان بايد هنگام جراحي از دو دستکش استفاده 

كنند كه در اين حالت میزان سوراخ شدن دستکش داخلي كمتر از میزان سوراخ شدن هنگام استفاده از يك 

ل هنگام استفاده از دو دستکش نیز بايد حفاظت فیزيکي كافي رادر مقابل سوراخ شدن دستکش است. به هر حا

 اتفاقي آنها بوسیله وسايل تیز مد نظر داشت.
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افراد ممکن است به  % 71تا  6كنند ولي حدود هاي التکس استفاده ميگرچه بیشتر كاركنان آزمايشگاه از دستکش

اي تماسي آلرژيك درنتیجه وجود موادشیمیايي موجود در طي مراحل هالتکس حساسیت داشته باشند كه درماتیت

هاي بدون مواد هاي نخي و يا دستکششود. استفاده از دستکشها ديده ميتولید التکس يا مواد ديگر دستکش

هاي كند. جهت جلوگیري از تماس با پروتئینشیمیايي معموال از بروز درماتیت هاي آلرژيك جلو گیري   مي

هاي ساخته شده از جنس هاي بدون پودر و يا    دستکشهاي حاوي پروتین كم، دستکشس باي از دستکشالتک

 نیتريل،  پلي اتیلن و يا مواد ديگر استفاده نمود.

 

 استفاده از دستکش درمواد زير الزامي است:

ها با مواد آلوده، سطوح ه دستها و انجام مراحل آزمايش و همچنین زماني كگیري، نقل و انتقال نمونههنگام نمونه

آلوده و ياوسايل آلوده در تماس هستند، ونیز در موارد تماس با بافت، خون، سرم، پالسما، مايع آمنیوتك، مايع 

نخاع، ترشحات واژن مايع مني، مايع حاصل از شستشوي برنش، مايع سینو ويال، جنب، پريتوان، پريکارد، 

 ممکن است با خون آلوده شوند، بايد از دستکش استفاده نمود. شیرپستان، و يا ديگرمايعات بدن كه

بايد درموارد تماس با مخاط ويا  (Center for Disease Control Prevention CDC) طبق توصیه 

هاي آزمايشگاهي، استفاده از دستکش استريل ضرورتي ندارد. همچنین در فواصل تماس با بیمار جديد بايد فعالیت

 ض گردند.ها تعويدستکش

 

 عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روی آن:

هاي استفاده شده از سرنگ يك بار مصرف جدا گردد و يا درپوش سر به هیچ وجه نبايد به وسیله دست، سوزن

سوزني روي آن قرار گیرد. درمواقعي كه ناگزير به انجام اين كار شديد، بايد درپوش را روي يك سطح  قرارداده و با 

 اين كار را  انجام دهید. كمك يك دست

 

 پت:برداشت مايعات باپي
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پت را به وسیله دهان انجام ندهید. در اين مورد دررابط با اهداف مختلف، وسايل هرگز عمل برداشت مايعات با پي

 پت وجود دارد.متفاوتي جهت برداشت مايعات به وسیله پي

 

شود، زيراممکن است باعث ايجاد قطرات بسیار ريز يا  همچنین نبايد قطرات انتهايي نمونه با فشار زياد خارج

 آئروسل گردد.

    

 شست و شوی دست:      

باشد. كه بايد همیشه صابون )ترجیحا صابون مايع( و ترين اقدام پیشگیرانه و ايمني، شستشوي مکرر دست ميمهم

 مواد ضدعفوني كننده جهت تمییز نمودن پوست در دسترس كاركنان قرار گیرد.
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 ها در موارد زير الزامي است:شست و شوی دست

ها ياديگر نواحي پوست كامالً ضدعفوني ها بايد دست*فورا بعد از تماس اتفاقي پوست با خون، مايعات بدن و يا بافت

ها رابیرون ها بوجود آيد، بايد بالفاصله دستکشو شسته شوند. اگر تماسي با مواد آلوده از طريق پاره شدن دستکش

 ها را كامالً شست.ورد و دستآ

 هاي آزمايشگاهي* قبل و بعد از تماس با بیماران و يا تماس با نمونه

 * بعد از اتمام كار و قبل از ترک آزمايشگاه

 ها و يا قبل از آنکه دستکش جديدي پوشیده شود.* بعد از در آوردن دستکش

تعويض لنزهاي تماسي چشمي و قبل و بعد از توالت بايد قبل از خوردن، آشامیدن، سیگار كشیدن، آرايش كردن، 

هاي پوست در ها يا خراشها را شست. همچنین قبل از هر گونه فعالیتي كه در آن دست با مخاط چشمرفتن دست

گردد. بهر حال استفاده از هر ماده شوينده تماس كامل است، شست وشوي دست با آب جاري و صابون توصیه مي

ها يا مايعات داراي توان از ژلباشد. در مناطقي كه دسترسي به آب امکان پذير نیست، ميبول مياستانداردي قابل ق

هاي تمیز كننده ها را با دستمال كاغذي تمیز كرده و سپس آنها را با كفتوان دستپايه الکل استفاده نمود. مي



9 

 

دازد، استفاده نمود. استفاده از يك شست نبايد از محصوالت صابوني كه ممکن است سالمت پوست را به خطر بین

كرم دست مرطوب كننده، ممکن است التهاب پوست را كه بوسیله شست وشوي مکرر دست ايجاد شده، كاهش 

  دهد.

 ها و جراحات پوستي ) اگزما ( با پانسمان غیر قابل نفوذ به آب پوشانده شوند.ها، زخمبايد توجه نمود كه بريدگي 

 

 شست و شوی چشم:

-هاي كه اسید، مواد سوزاننده، مواد خورنده و يا ديگر مواد شیمیايي مورد استفاده قرار  مييد مخصوصا در بخشبا

گیرند، جايگاه و محل ثابتي راجهت شست و شوي چشم در نظر گرفت. عالوه بر واحدهاي ثابتي كه اقدامات درماني 

باشد، استفاده نمود. شم كه قابل حمل نیز مينمايند، ممکن است از سیستم شست و شوي چفوري را فراهم مي

عملکرد اين وسايل را بايد هر هفته بررسي نمود تا از كاركرد صحیح آنها و پاشیدن آب مطمئن شويم. همچنین بايد 

 به طور مرتب محتويات اين وسايل را از نظر خلوص شیمیايي و بیولوژيکي بررسي نمود.

 محافظت از چشم و صورت:

ع كار با موادسمي، مواد سوزاننده، مواد خطرناک شیمیايي و بیولوژي و يا هنگامي كه امکان ترشح و يا بايد در مواق

هاي حفاظتي  )حفاظ دار( و يا پاشیدن خون و يا مايعات بدن وجود داشته و نیز هنگام تخلیه اتو كالو و... از عینك

 هاي چشم و صورت استفاده نمود.ماسك

هاي حفاظتي كه اظ دار مخصوصاً هنگام كار با مواد شیمیايي خطرناک  نسبت به عینكهاي حفاستفاده از عینك

 شود.گیرد، ترجیح داده ميهاي معمولي قرار ميروي عینك

هاي جوشکاران( و تمام صورت و هايي كه از جنس پالستیك شفاف بوده )مانند ماسكها و حفاظاستفاده از ماسك

ها جهت استفاده طوالني مدت مانند اتوپسي نیز مناسب بوده و به گردد. اين ماسكپوشاند، توصیه ميگردن را مي

 گردند.راحتي آلودگي زدايي مي

ها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمايند. توانند حاللمي (soft)لنزهاي چشم مخصوصاً لنزهاي نوع نرم 

. لنزهاي تماسي باعث تجمع مواد فوق در محل قرنیه شده و باشدبنابراين استفاده از آنها در اين موارد خطرناک مي

-گردنند. در حالي كه اشك، مواد فوق را بوسیله شست و شو ازچشم خارج ميدر عین حال مانع خروج  اشك مي
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هاي ها، لنزهاي تماسي را به كار نبرند مگر اينکه از عینكنمايد. بايد به كاركنان سفارش نمود كه در اين گونه بخش

 هاي صورت استفاده كنند.  حفاظ دارو يا ماسك

 

 لباس كاركنان:

ها كه جهت محافظت از آلودگي و كثیف گیرد. اين لباسمعموال كارفرما پوشش مشخصي رابراي كاركنان در نظر مي

-ميهاي مشابه هاي آزمايشگاهي، پیش بند، شنل و يا لباسها، كتشوند، شامل گانها پوشیده ميشدن ديگر لباس

 باشد.

 

هنگام كار در آزمايشگاه همه كاركنان فني بايد حداقل از يك روپوش آستین بلند كه جلوي آن كامالً بسته شود و 

 هاي بلند كه سر آستین آن كامال بسته باشد، استفاده نمايند.يا يك كت آزمايشگاهي بلند مدت با آستین

بندهاي پالستیکي يك بار توان از پیش گیرند، مياده قرارميدر مواقعي كه مواد بسیار خطرناک و آلوده مورد استف

مصرف يا روپوش يك بار مصرف غیر قابل نفوذ به مايعات نیز استفاده نمود كه حفاظت كافي را در مقابل ترشح 

هاي آستین دارجهت توان از محافظخون و مواد شیمیايي ايجاد كند. در مواقع استفاده از اين پیش بندها، مي

 اظت بازو استفاده نمود.حف

هاي عمومي )آبدارخانه( بايد روپوش را از تن خارج نمود. بايد هاي فني و مخصوصاً حضور در محلهنگام ترک محل

ها با مواد ها راتعويض نمود تا از پاكیزگي آنها مطمئن بشويم. اگر اين لباسدر فواصل زماني مناسب روپوش

 تعويض گردند. خطرناک آلوده شوند، بايد بالفاصله
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هاي مشخص و مناسب كه غیرقابل نفوذ باشند، قرار داد و ها و... را بايد در كیسههاي آزمايشگاهي آلوده، گانكت

هاي يك سپس در درجه حرارت مناسب و مدت زمان كافي شست تا از عدم آلودگي آنها مطمئن شويم.  بايد پوشش

 ته شوند.بار مصرف بعد از استفاده طبق مقررات دور ريخ

 ها را جهت شستشو از آزمايشگاه خارج نمو د )عدم انتقال به منزل و يا خشك شويي(.نبايد اين گونه لباس

 هاي شخصي مخصوص در بیرون از نواحي فني آزمايشگاه قرار داده شوند.هاي بیروني در قفسهبايد لباس

گیري الزم است. در مواردي كه ي و خونگیربايد توجه نمود كه استفاده از روپوش آزمايشگاهي جهت نمونه

كاركنان وظايفي رادر خارج از آزمايشگاه به عهده دارند )مواقعي كه با بیماران سروكار دارند ممکن است برحسب 

 مورد، نیاز به پوشیدن كت، روپوش آزمايشگاهي و غیره داشته باشند.

 

 برنامه بهداشت و واكسیناسیون كاركنان:

، تست پوستي در مورد مايکو باكتريوم Bاسیون، به خصوص در مورد بیماري هپاتیت بايد برنامه واكسین

اي جهت كاركنان در هاي دورهكنند( و معاينات و آزمايشتوبركولوزيس )جهت كاركناني كه با اين ارگانیسم كار مي

خطرناک هاي خیلي خشهاي حامله و افراد مبتال به نقص سیستم ايمني نبايد در بنظر گرفته شود همچنین خانم

 كاركنند. 

 

 ها:كفش

كفش بايد راحت و داراي كف الستیکي باشد و تمام پا را بپوشاند هر گاه كه احتمال ريختن مواد وجود دارد، بايد 

اي هاي پارچهباشند، پوشیده شود. نبايد از كفشهاي يك بار مصرفي كه در مقابل نفوذ مايعات، مقاوم ميروكش

هايي از جنس نمايد. استفاده از كفشيرا مواد شیمیايي يا مايعات عفوني و آلوده را به خود جذب مياستفاده نمود ز

 گردد.مواد غیر قابل نفوذ به مايعات مانند چرم و يا مواد مصنوعي، توصیه مي

 مو:

ا مواد و بايد موها در پشت سر جمع شده و روي شانه رها نشده باشد. اين عمل جهت جلوگیري از تماس آنها ب

باشد. همچنین بايد دقت هاي كاري ميها در داخل محیطسطوح آلوده و نیز پیشگیري از پراكنده كردن ارگانیسم
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نمود كه موها با وسايل در حالت حركت مانند سانتريفوژ يا میکروتوم تماس نداشته باشد.  بايد در اين موارد از 

 نمود. هاي يکبار مصرف جهت پوشاندن موها استفادهپوشش

 

 استفاد ه از جواهرات و زيورآالت:  

نبايد از جواهرات و زينت آالت به جز حلقه ازدواج  )در مواردي كه مغايرت با اصول ايمني و بهداشت نباشد( 

استفاده نمود. چون ممکن است به وسايل گیر كرده و يا داخل مواد آلوده آويزان شوند.آرايش كردن نیز در محیط 

 باشد.ممنوع ميفني آزمايشگاه 

 ريش:

تمام اقدامات حفاظتي ذكر شده در مورد مو، بايد در مورد ريش آقايان نیز در نظر گرفته شود. داشتن ريش بلند 

تواند به عنوان يك منبع خطرناک است، زيرا ممکن است در داخل وسايل در حالت حركت گیر كند. درضمن مي

هاي يکبار مصرف جهت پوشاندن ريش استفاده نمود. همچنین ريش مهم آلودگي باشد. دراين موارد بايد از پوشش

 هاي كمك تنفسي  مطرح شود.  تواند به عنوان يك مشکل مهم در استفاده از دستگاهبلند مي

 

 وسايل تیز و برنده:

را به كار هاي شکسته، نهايت دقت و احتیاط ها، اسکالپل، شیشهبايد در مواقع كار با وسايل تیزو برنده شامل سوزن

هاي مکانیکي )مانند فور، كه تیغه اسکالپل را بست. بايد در صورت امکان تمام وسايل تیز را با استفاده از روش

 دارد( جابجا نمود.برداشته و يا وسايلي كه سوزن و اكوتینر را برمي

هاي مقاوم یز را در محفظههاي استفاده شده، قیچي و بريده، خم و يا شکسته شود بايد فوراً وسايل تنبايد سوزن 

ها را نیز قبل از اينکه بطور كامل پر شوند، قرار دارد و آن محفظه( Safety Box)مخصوص ترجیحاً ظروف ايمني 

 مطابق براصول صحیح دفع نمود. )به دستورالعمل دفع صحیح مواد آلوده مراجعه شود(.     

 

 های كمک تنفسي:وسايل و دستگاه
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سي مناسب در دسترس كاركنان باشد تا آنها را در مقابل تنفس مواد آلوده، گرد و غبار مضر، بايد وسايل كمك تنف

ها، گازها و بخارات مضر حفاظت كند. مخصوصاً در مواردي كه كنترل فني مناسبي براي جلوگیري میکرو ارگانیسم

توان وجود اين مواد خطرناک را که نمياز ورود اين مواد خطرناک انجام نشده است، و يا اقدامات كافي نبوده و يا اين

 بوسیله حواس درک نمود.

اي مانند هاي گاز، و... و نیز وسايل پیشرفتههاي گرد و غبار، ماسكدر موارد ضروري وسايل مختلفي مانند ماسك

 وسايل كمك تنفسي با ذخیره هواي زياد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

وسايل استفاده كنند كه از نظر وضعیت جسماني قادر به تنفس بوسیله وسايل مذبور بوده و توانند از اين افرادي مي 

 هاي الزم را ديده باشند.در اين زمینه آموزش

باشد و يا توان  %7.91در مواردي كه ماهیت ماده خطرناک از نظر تنفسي مشخص نبوده و يا مقدار اكسیژن كمتر از 

له حواس درک نمود، بايد از وسايل تنفسي مجهز به كپسول اكسیژن با فشار وجود اين مواد خطرناک را به وسی

 شود.مثبت استفاده شود كه در اينگونه وسايل ارتباط تنفسي  با فضاي بیرون قطع مي

بار مصرف مخصوص تنفس هاي پالستیکي يكهاي مخصوص احیاء و نیز كیسهبايد وسايل تنفسي مانند كیسه 

 كه ممکن است نیاز به احیاء باشد، نگهداري و در دسترس قرارگیرد.قي در مناطدهان به دهان 

هاي حفاظتي تنفسي، بايد منطبق بر استانداردهاي موجود، انتخاب وسايل، روش استفاده در موارد كاربرد روش 

و هاي الزم دراين زمینه به صورت مکتوب در دسترس بوده تمیز كردن و نگهداري، ارزيابي كارآيي و آموزش

 نگهداري شود.

 

 دوش اضطراری:

هايي از آزمايشگاه كه از هاي مناسب نصب شوند، مخصوصاً در بخشهاي اضطراري، در محلبايد در آزمايشگاه دوش

ها بستگي به وسعت كاري و فضاي آزمايشگاه دارد. حتي شود. تعداد اين دوشمواد شیمیايي سوزاننده استفاده مي

 باشد.ها متعدل ميد استفاده در دوشاالمکان درجه حرارت آب مور
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ها و سیستم فاضالب آنها بايد به طور متناوب بررسي شود. به علت استفاده كم از چنین همچنین عملکرد دوش 

 اي منظم آب را با فشار وارد نمود.توان مقدار كمي روغن معدني در آن ريخت و طبق برنامههايي، ميفاضالب

 

 ای:با وسايل شیشهنکات ايمني هنگام كار 

 ای رعايت نمايید:موارد ايمني زير را هنگام كار با وسايل شیشه

 اي شکسته يا ترک خورده را دور بريزيد.*ظروف شیشه

 اند، بايد بريده شوند. اي را با قدرت و فشار باز نکنید، درهايي كه چسبیده يا فرو رفته* هرگز در ظرف شیشه

 اي آلوده را ضد عفوني نمود.یشه*بايد قبل از شستشو، وسايل ش

 * بايد قطعات شکسته و يا دور ريختني را در يك صفحه مخصوص و مقاوم قرار داد.

 هاي مقاوم به حرارت جابجا نمود.اي داغ را بايد با دستکش* ظروف شیشه

 هاي مکانیکي جابجا نمايید.اي شکسته شده را فقط با روش*وسايل شیشه
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 مات آزمايشگاهي يکبار مصرف استفاده نمايید.*حتي االمکان از ملزو

 

 رعايت موارد ايمني در هنگام كار باسانتريفوژ:

 ها را ايجاد كند.بايد حتي االمکان سانتريفوژدر هنگام كار، حداقل میزان آئروسل ها:آئروسل

 

 شده باشد. هنگام روشن كردن سانتريفوژ مطمئن باشید كه در آن كامالً بسته استفاده از سانتريفوژ:

هاي حاوي نمونه خون، ادرار، خلط... و يا مايعات قابل اشتعال كه درپوش نداشته نمودن لوله از سانتريفوژ آلودگي:

گردد شود كه باعث تبخیر مايعات ميباشد، خودداري نمائید. در هنگام سانتريفوژ كردن يك سیستم  خالء ايجاد مي

 ل از مواد آلوده شده و ياسبب انفجار مايعات قابل اشتعال گردد.تواند منجر به ايجاد ذرات آئروسكه مي

-هاي عفوني وجود دارد، بايد در لولههايي كه در آنها احتمال ايجاد آئروسلها و يا نمونههمه كشت عوامل عفوني:

 م سانتريفوژ گردد.کهايي با در كامل محهاي مخصوص سانتريفوژ كه كامالً در بسته باشد و در محفظه

ويا مواد مناسب ديگر ضد  7971بايد سانتريفوژ به طور مرتب با محلول هیپو كلريت سديم بارقت  تمیز كردن:

 عفوني شود.

كنید بايد مطمئن شويد كه سیستم تعادلي آن درست باشد. هنگامي كه با سانتريفوژ كار مي طراز نمودن:

 كنند.روتورهاي متعادل نشده در چرخش ايجاد ارتعاش مي
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دقیقه  01به مدت  بايد موتور خاموش شده و صورت شکستگي و يا مشکوک شدن به شکستن لوله در سانتريفوژدر  

صبر نمايید. اگر بعد از خاموش شدت سانتريفوژ متوجه شکستگي لوله شديد، بايد بالفاصله درآن را بسته و به مدت 

محل نمايید. )مطابق دستورالعمل چگونگي  دقیقه صبر نموده و سپس اقدام به تمیز نمودن و ضد عفوني كردن 01

  ريختن مواد آلوده(. حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوي مواد آلوده و يا

 

 :(Microtome)و میکروتوم  (cryostat)كرايو ستات 

اي هستند كه ممکن است باعث بريدگي پوست باشند كه داراي تیغه برندهوسايل فوق جزء وسايل خطرناک مي

گیرند كه در پارافین هايي مورد برش قرار ميت اصلي اين دو وسیله آن است كه در میکرو توم، بافتگردد. تفاو

غوطه ور شده و عموماً آلوده كننده نیستند. اما كرايوستات يك وسیله بسیار خطرناک است. چون بافت مورد 

هاي ايمني زير رادر مواقع كه بايد توصیهتواند محتوي عوامل آلوده باشد. گردد و مياستفاده منجمد بوده وثابت نمي

 نوع حادثه قابل پیشگیري شامل: كار با آنها بکار بست. دو

  صدمات مکانیکي ممکن است مشاهده گردد.  -2عفونت و  -7

 

 كنترل عفونت:

 *گیره نگه دارنده بلوک و برس بايد جهت آلودگي زدايي در محلول ضد عفوني كننده مناسب قرار داده شود.  

 ضدعفوني گردد. %11*بايد بعد از اتمام كار با كرايوستات، دستگاه به دفعات با الکل 

رود كه بافت با باكتري مايکو باكتريوم آلوده باشد اي يکبار يخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار مي*بايد حداقل هفته

 طابق دستورالعمل ضد عفوني نمودن(بالفاصله دستگاه با يك ماده موثر برعلیه عامل توبركولوز ضدعفوني گردد )م

سروكار داريم، به كارگرفته شود.  Jakob – creutzfeld*بايد اقدامات حفاظتي شديدي در مواقعي كه با عامل 

شود. )مطابق دستورالعمل ضدعفوني استفاده از هیدروكسید سديم )سود سوز آور( جهت آلودگي زدايي توصیه مي

 نمودن(

 وسايل حفاظتي  مناسب استفاده نمود.*بايد از دستکش و ساير 

 *بايد هنگام برش، دريچه دستگاه بسته باشد.
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 هاي آلودگي زدايي موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگهداري شود.*بايد مدارک مربوط به روش

 صدمات مکانیکي:

 م كار با تیغه بکار بست:  هاي زير را هنگاباشند، لذا بايد توصیهوسايل فوق به علت استفاده از تیغه خطرناک مي

 *هرگز تیغه را بدون محافظ رها نکنید.

 هاي يکبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرار دهید.*تیغه

 نمايید، تیغه را با محافظ انگشتان بپوشانید.ها راتعويض مي*اگر بدون برداشتن تیغه، نمونه

 .*در اين هنگام دسته آن بايد قفل شده باشد

 سطوح:

سقف، ديوار، كف و سطوح میزهاي آزمايشگاه بايد غیر قابل نفوذ بوده و بايد سطوح میزها را فوراً بعد از آلودگي با  

گرم  191گرم در لیتر يا  1نمونه يا بعد از اتمام كار روزانه با مواد ضد عفوني كننده مانند هیپوكلريت سديم با رقت 

رقیق شده باشد )به شرط اينکه داراي كلر فعال  7971ده خانگي كه به نسبت درصد و يا هرگونه محلول سفید كنن

 باشند(، ضد عفوني نمود.   1%

 :توجه

درصد آماده شده باشد. محلولهاي  71تازه با غلظت  وقتي از وايتکس براي ضدعفوني استفاده مي شود، بايد محلول

فته بعد از آماده شدن قابل نگهداري است. ظرف مي رود، حداكثر يك ه وايتکسي كه براي ضدعفوني سطوح بکار

 .باشد بايد برچسب مشخصات محلول و تاريخ تهیه يا تاريخ انقضاء مصرف داشته حاوي محصول وايتکس

 

 نگهداری مواد خطرناک:

يق هاي عاهاي داراي خواص سمي را در قفسه يا محفظهها، مواد شیمیايي )اسیدها، بازها و... ( و يا رنگبايد معرف

هاي فوق نبايد بر اساس حروف الفبا انجام گیرد. بايد مايعات از نظر خارج شدن بخار قرار داد. چیدمان محلول

-هايي با ارتفاع زير سطح چشمي  ذخیره شوند. ذخیره سازي محفظهخطرناک مانند اسیدهايا قلیاها در        قفسه

 بايد مطابق با اطالعات موجود در برگه شناسايي ايمنيهاي بزرگ بايد نزديك زمین باشد نگهداري مواد خطرناک 

 باشد.(Msds : Material safety data sheet)   مواد شیمیايي يا 
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 ضد عفوني كردن وسايل آزمايشگاهي:

ها، فريزرها، بن ماري، سانتريفوژو ... بايد به طور مرتب تمیز شده و نیز به طور متناوب منطبق بر برنامه يخچال

گردد، ضد عفوني گردند. مخصوصاً در مواردي كه آلودگي مهمي كه بوسیله مسئول آزمايشگاه تعیین مي زمانبندي

 بوجود آيد بايد فورا اين عمل انجام شود.

 هاي حفاظتي مناسب پوشیده شود.در هنگام تمیز كردن آزمايشگاه و وسايل بايد دستکش، گان و لباس

ز انتقال به بیرون از مركز جهت تعمیر و يا تعمیر در داخل مركز با مواد نکته مهم : وسايل و تجهیزات بايد قبل ا

 ضدعفوني كننده مناسب، ضدعفوني گردند.

 

 روش های جدا سازی بیماران:

هاي جداسازي هنگامي كه با بیماران تماس داريد، بايد كاركنان آزمايشگاه بامشورت كمیته كنترل عفونت، روش

 ستان تعیین شده، مورد توجه قرارداده و رعايت موارد ايمني را بنمايد.بیماران را كه بوسیله بیمار

 

 مشخص نمودن وسايل و نواحي تمیز و آلوده:

ها، دستگیره در، صفحه كلید ويدئو، صفحه كلید كامپیوتر و ديگر وسايلي كه در تماس با دست هستند، همه تلفن

اشد كه برچسب هشداردهنده بر روي آنها نصب شود و بايد ممکن است آلوده باشند. در اين موارد ممکن است الزم ب

هاي الزم جهت جلوگیري از آلودگي وسايل فوق مورد استفاده قرارگیرد. اشخاصي كه در اين مناطق با تمام روش

هايشان را بعد از باشند بايد دستکش بپوشند و يا دستهاي بدون دستکش و با اين وسايل در تماس  ميدست

 ن وسايل بشويند.تماس با اي

گردد حتي االمکان بايد از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامي كه از تلفن و وسايل مشابه ديگر استفاده مي

 ها را بیرون بیاورند.خودداري نمود. بايد كاركنان نواحي فني قبل از تماس باوسايل فوق دستکش

هاي مهم ها و غیره، در مواقع آلودگيیوتر، تلفنهاي پالستیکي جهت صفحه كلید كامپتوان از پوششهمچنین مي

 استفاد نمود.
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 های خروج:راه

ها، وسايل ذخیره، لوازم يا مبلمان غیر قابل استفاده ها و راهروها مسدود باشند. نبايد زبالهبه هیچ وجه نبايد خروجي

قفل شده باشند. بايد وسايل آتش هاي خروجي و راهروها قرار داد. نبايد درهاي خروجي نیز مسدود يا را در راه

هاي منتهي به ساختمان نیز بايد باز هاي اضطراري و غیره در معرض ديد و در دسترس باشد راهنشاني، پتوها، دوش

 باشد. 

     

 ورود كودكان: 

 هاي فني آزمايشگاه وارد شوند.سال سن به محل 76به هیچ وجه نبايد كودكان و افراد زير      

    

 ای اولیه:كمک ه 

 هاي اولیه در آزمايشگاه وجود داشته باشد .هاي اولیه و نیز مکاني جهت ارائه كمكبايد جعبه كمك     

   

 وسايل شخصي كاركنان:  

نبايد وسايل شخصي مانند كیف پول، كت، پوتین يا چکمه، لیوان چاي و قهوه، زير پیراهني، غذاهاي بسته بندي 

 ت فني آزمايشگاه قرارداد.  نشده و يا داروها را در قسم

  

 دفع زباله:   

 از تجمع زباله جلوگیري نموده و بايد حداقل يکباردر روز دفع شوند.      

    

 كنترل ورود حیوانات: 

 بوسیله نصب توري و سمپاشي نمودن و غیره، ورود حشرات، جوندگان و... رادر محیط آزمايشگاه كنترل نمايید.     

 هاي فني آزمايشگاه وارد شوند.انگي نبايد به محلهمچنین حیوانات خ
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 استفاده از وسايل تزئیني در محیط آزمايشگاه:

اي انجام شود. نبايد دراين رابطه از وسايل تزئیني هاي سازمان يافتهها با روشاستفاده از وسايل مربوط به جشن

 .رابه دنبال دارد، استفاده نمود هاي مومي و وسايل ديگري كه احتمال بروز آتش سوزيالکتريکي، شمع

 

 چشم ها 

عینك آزمايشگـاهي بايستي راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را فرا گرفته و در عین حال مانـع از فعالیت 

و جابجايي محقق نباشد. در صورت نیـاز به پوشش چشمها، نصب عالئم مبني بر استفاده از عینك يا ماسك 

 ر آزمايشگاه الزامي است. محـافظ چشم و صورت د

 

 در صورت كار با هر يك از مواد زير، استفاده از عینك يا ماسك مناسب آزمايشگاهي ضروري است: 

 مواد محرک، خورنده ها، يا مواد سوزش آور 

 استفاده از شیشه آالت تحت خالء يا تحت فشار )افزايش يا كاهش فشار( 

 مواد سرمازا 

 مواد قابل اشتعال 

 اديواكتیو مواد ر

 مواد منفجره 

 لیزرها )حفاظت ويژه از لیزرها ضروري است( 

 نور فرابنفش 

  مواد خطرناک زيست محیطي
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 بدن 

روپوش ويژه آزمايشگـاه براي حفاظت از لباس و پوست بدن در مقـابل مـواد شیمیايي يا پخش شونده طراحي شده 

 است. 

 ا اندازه بدن و قد آن بايستي تا زانوي كاربر باشد. روپوش ويژه آزمايشگـاه بايستي همیشه متناسب ب

 

 دست ها 

 پرسنل آزمايشگاه همواره بايد دستکش هاي محافظ در داخل آزمايشگاه بپوشد. 

عالوه بر حفاظت در برابر مـواد شیمیايي خطرناک، بعضي از دستکش ها مي توانند بخارات را جذب كرده يا دست 

 حفاظت كنند. ها را در مقابل حرارت )گرما( 

 قبل از استفاده از دستکش ها، از وضعیت و سـالم بودن آنهـا )سوراخ شدگي، پارگي و ...( اطمینان حاصل كنید. 

 بـراي درآوردن دستکش ها، ابتـدا از مچ دست شروع كـرده و دستکش را به طرف انگشتان بیرون كشید. 

 شويید. بالفاصـله پس از درآوردن دستکش ها، دست هاي خود را ب

 

 پاها 

هدف از حفاظت از پاها، جلوگیري از آسیب ديدگي در هنگـام تماس با مواد شیمیايي خورنده، اشیاء سنگین، 

 شـوک الکتريکي )برق گرفتگي در سطوح خیس( و ... مي باشد. 

  آسیب پذيرترين قسمت بدن، هنگام ريزش يا سقوط مواد شیمیايي خورنده يا اشیاء سنگین، پاها هستند.

 در محیط آزمايشگـاه، كفش هايي توصیـه مي شوند كه به طور كـامل پاها را پوشانده و آنها را كامالً حفاظت كند. 

 پوشیدن انواع كفش هاي زير در آزمايشگاه ممنوع است: 

 صندل ها و دمپايي 

 كفش هاي ورزشي و فابريك 

 كفش هاي كف چوبي 

 كفش هاي پاشنه بلند 



22 

 

 

 گوش ها 

 دسي بل باشد الزامي است.  51ماسك محـافظ گـوش در مکان ها و مواقعیکه كه سطح صدا باالتر از  استفـاده از

در مکـان هايي كه صـداهاي بیش از حـد مجاز وجـود دارد، حتماً بايستي عالئم هشدار دهنده استفاده از ماسك 

 گوش، نصب گردد. 

 انواع محافظ گوش عبارتند از: 

 دن گوش، حفاظت اولیـه را نسبت به ورود صدا ايجاد مي كنند. توپي هاي گوش: با پوشان

گوشي محافظ: حفاظت بیشتري را در مقابل صدا ايجاد كرده و استفاده از آنها بسیار راحت تر از توپي هاي گوش 

 مي باشد. 

 پنبه گوش: محافظ هاي ضعیفي در مقابل صدا بوده و استفاده از آنها به هیچ وجه توصیه نمي گردد. 

 

 بیني 

بعضي از روشها وفعـالیت هاي آزمايشگـاهي مي توانند بخارات محرک سمي و مـواد آلوده كننده ايجاد كنند. لذا 

 حفاظت از دستگاه تنفسي در اينگونه شرايط ضرورت پیدا مي كند. 

فوراً اطالع  پرسنل آزمايشگاه، در صورت احساس تغییر در كیفیت هوا )آزمايشگـاه/محیط كار(، بايستي مراتب را

 رساني كنند.
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 هاپسماند دستورالعمل اجرايي مديريت

 هاپسماند دستورالعمل اجرايي مديريتموضوع:  -1

دفع ايمن و بهداشتي پسماندهاي تولید شده در آزمايشگاه پزشکي به گونه اي كه حداقل خطر براي هدف:  -2

 محیط زيست، كاركنان و آزمايشات را داشته باشد.

هاي فني آزمايشگاه بوده و الزامات بیان شده در اين روش اجرايي جهت كاربرد در تمامي بخشامنه عملکرد: د -3

 باشد.رعايت آن جزء الينفك تعهدات تمامي كاركنان مي

 تعاريف:  -4

عملکرد و وسعت كاري هايي كه به موجب آن باتوجه به مديريت پسماند: مديريت و اجراي دستورالعمل -7-4

 ها، موارد ذيل به شیوه اي صحیح اجرا گردد.آزمايش نوع ها وها وتنوع فعالیتبخش ايشگاه، تعدادآزم

 ذيل مي باشد: مديريت پسماند شامل برنامه مديريت درموارد

 پسماندهاي عادي از شونداي كه دوباره واردچرخه كاري ميغیر آلوده تفکیك يا جداسازي انواع پسماندهاي آلوده و

 نقل تامحل بي خطرسازي حمل و 

 ( Treatment) بي خطرسازي يا آمايش

 جمع آوري 

 بسته بندي 

 ذخیره سازي درصورت لزوم 

   حمل و نقل

 دفع

نیز تولید پسماند ضمن اجراي تمامي مراحل فوق، گردد كه مي برنامه مديريت پسماند سعي با اجراي در آزمايشگاه

  ط زيست نشود.محی باعث آلودگي افراد و و به حداقل برسد

بي خطرسازي آن رابه عهده  مسئولیت مديريت پسماند و طبق قانون، تولیدكننده پسماندمسئولیت پسماند:  -2-4

 باشد. به عهده مسئول ايمني آزمايشگاه مي مسئولیت اجراي مراحل مديريت پسمانددر آزمايشگاه پزشکي دارد. 



24 

 

  

جلوگیري  شوند،چرخه كاري مي وسايلي كه دوباره وارد از بیشتراستفاده مواردي نظیر  كاهش تولیدپسماند: -0-4

اشتباه درنمونه  بروز جلوگیري از نمونه گیري، ازتکرار نمودن آزمايش، كاهش حجم نمونه مايعات بدن در فرآيند

 شوند.اي ميو موارد اين چنیني كه موجب كاهش پسماند در انواع مختلف به طور موثر و ريشه گیري

رود. به عنوان مثال: : فرآيندي است كه به منظور تفکیك انواع پسماند به كار ميازيافت انواع پسماندهاب -4-4

 در محل تولید از بايد دهند.تشکیل مي پسماندهاي تولیدي را كه حجم زيادي از خانگي يا پسماندهاي عادي و

یدي جزء پسماندهاي عفوني غیر اين صورت كلیه پسماندهاي تول در شوند. پسماندهاي عفوني تفکیك

 شوند.مي محسوب

میزبان  به میزاني باشد كه در انگل و...... توانند حاوي انواع باكتري، ويروس، قارچ،پسماندهاي عفوني: مي -1-4

 موجب بیماري گردد.

ايشگاهي برنده آلوده، حیوانات آزم و هاي میکروبي، اجسام تیزغیره، كشت سرم، ساير مايعات آلوده بدن و مانند

 تحقیقاتي  هايآلوده درآزمايشگاه

قطعات  المل، سرسمپلر، سرسوزن، تیغه اسکالپل، شیشه هاي شکسته، الم و برنده: مانند و پسماندهاي تیز -6-4

 غیرآلوده باشند. يا آلوده و توانندغیره كه مي فلزي و و نوک تیز پالستیکي، چوبي

هاي انواع پودرها و رنگ هاي آزمايشگاهي،ها و معرفآزمايشات، محلولنظیر باقیمانده  :پسماندهاي شیمیايي -1-4

  شیمیايي

هاي آسیب اجزاي بدن انسان و...... كه جهت آزمايش ها، قطعات وپسماندهاي آسیب شناسي: مانند بافت -5-4

 نمونه( م پاساژهنگا هاي فیکس نشده دركرايواستت و)آلوده بودن بافت گردد.شناختي به آزمايشگاه ارسال مي

 ها، پسماند انجام آزمايشاتنظیر قطعات مصرفي در تست RIAشامل انواع ملزومات  :پسماندهاي پرتوزا -4-.

 اي از خصوصیات فوق را داشته باشد.: شامل مواردي كه يك پسماند مجموعهپسماندهاي تركیبي -71-4

  

 گردد: در آزمايشگاه موارد ذيل اجرا ميشرح:  -5
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اي شکسته، تیغ اسکالپل، نوک سمپلر و غیره در ظروف ها، وسايل شیشهاي تیز و برنده مانند سر سوزنپسمانده

زماني كه سه چهارم محفظه پر شد، اتو كالو شده و  و در قبل از پر شدن كاملقرار گرفته و   Safety boxايمن

   گردند.ميسپس به طريقه بهداشتي دفع 

خصوص دستکش ه ب ،كاركنان خدماتي از وسايل حفاظتي. گردندمي اتوكالو  ابتدا كلیه پسماندهاي آلوده میکروبي

مطابق با  و رنگي هاي ضخیم و مقاوم وها در كیسهدفع زبالهنمايند. مي مقاوم و غیر قابل نفوذ، ماسك و....... استفاده

 . گردندمي به طريقه بهداشتي دفع  قوانین كشور

ممکن است وسايل مکانیکي منجر به پاره شدن و شود، چرا كه انجام مي  با دستر ي مذكوپسماندهاانواع جابجائي 

 دنترشح مواد شو

اين و جلوگیري از اثرات زيان آور پسماندهاي آزمايشگاهي،  مراجعه كننده و كاركنان افراد  به منظور حفظ سالمت

و  باشدمي دات آزمايشگاه قابل ارائه دستور العمل در مورد مديريت پسماند آزمايشگاهي مکتوب شده و جزو مستن

  اند.نیز تمامي كاركنان آموزش آن را ديده

   .شوندمي پسماندهاي عادي و غیر آلوده در محل تولید از پسماند هاي آزمايشگاهي جداسازي  تمامي

 شود. و غیر آلوده مانند پسماند هاي خانگي انجام مي  دفع پسماند هاي عادي

هاي مخصوص اتو كالو و جدا از وسايلي گردند در كیسهرون سازي دوباره وارد چرخه كاري ميوسايلي كه پس از ست

    شوند.مي گردند، قرار دادهكه پس از سترون سازي دفع مي

آنان كامالً تحت كنترل قرار دارد. بدين منظور  هاي فورو اتو كالو عملکرد مطلوب دستگاهبه منظور اطمینان از 

و مستندات كنترل  شودميملکرد اتو كالو از انديکاتورهاي شیمیايي و بیو لوژيك استفاده جهت بررسي صحت ع

 . استكیفي مربوطه موجود 

  شود. ميهاي حفاظتي الزم استفاده در موقع جمع آوري، حمل و نقل و دفع پسماندها از وسايل و پوشش

و يا در زماني  شوندميگاري چرخدار جابجا  هاي محتوي كیسه هاي پسماند براي اجتناب از واژگوني توسطسطل

   .شود كه آزمايشگاه كامالً خلوت و تسلط كارمند مربوطه بیشتر استاين كار انجام مي

مشخص و متناسب با میزان تولید پسماند بوده و حداقل  شده، زمانبندي ايجمع آوري و دفع پسماندها طبق برنامه

 پذيرد. مي به طور روزانه انجام
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متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفید بايد براي هر  0: اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 7ماده 

 متر مکعب كمتر نباشد. 72نفر از 

متر  4متر بیشتر باشد براي محاسبه حجم الزم فقط تا ارتفاع  4در آزمايشگاه هايي كه ارتفاع هر طبقه از  -تبصره

 دد.منظور مي گر

: در فضاي آزمايشگاه نصب تجهیزات و يا قراردادن اشیاء و محصوالت نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور يا كار 2ماده 

كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصالحات 

 و تعمیرات منظور شود.

قسمتهايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و : كف اتاق ها و 0ماده 

سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پیچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هر گونه مانعي كه 

 ممکن است موجب گیر كردن و يالغزيدن اشخاص شود باشد.

زمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي : كف، ديوار و سقف آ4ماده 

 شیب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضالب هدايت گردد.

 : جنس لوله هاي فاضالب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسیدها و بازها باشد.1ماده 

متر قابل شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت  61/7يد حداقل از كف تا ارتفاع : ديوار اتاق هاي آزمايشگاه با6ماده 

 جلوگیري كند.

: در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقلیمي مدنظر قرار گیرد و از مصالح نسوز و ضد حريق 1ماده 

 استفاده شود.

اتاق باز شده و به طور اتوماتیك بسته گردد، : براي هر اتاق دو در خروجي تعبیه شود و درها به طرف بیرون 5ماده 

 بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.
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: تهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه همیشه هواي سالم تنفس نمايند و .ماده 

 همواره آالينده هاي شیمیايي به طور موثر به خارج از محیط هدايت شوند.

: شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعالیت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي 71ماده 

 اضطراري باشد.

: پلکان، نردبان و نرده هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست بر اساس آئین نامه هاي 77ماده 

 حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.

 : دستگاه هاي شستشوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرار گیرد .72اده م

 : درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كلید مجزا بوده و فقط افراد صالحیت دار مجاز به ورود باشند.70ماده 

 طفاء حريق سیار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.: در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعالم و ا74ماده 

 : لوازم آتش نشاني و كمك هاي اولیه در محل هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.71ماده 

: كلیه آزمايشگاه ها بايد داراي وسايل و تجهیزات كافي جهت پیشگیري و مبارزه با آتش سوزي بوده و در 76ماده 

شبانه روز اشخاصي كه از آموزش الزم برخوردار بوده و به طريقه صحیح كاربرد وسايل و تجهیزات تمام ساعات 

مربوطه آشنا مي باشند در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نیز بايد آموزش هاي الزم اطفاء حريق 

 را ديده باشند.

وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسیله ارتباطي مانند يك : در واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس 71ماده 

 تلفن اضطراري مستقیم با مركز مزبور را در اختیار داشته باشد.

 ( در آزمايشگاه كه بطور واضح آشکاركننده موارد زير باشد:Floor plan: نصب يك نقشه يا طرح )75ماده 

 و خروجينقشه فیزيکي اتاق ها، راهروها و مسیرهاي ورودي  -

 ابعاد اتاق -

 محل ورود و خروجي هاي اضطراري -

 محل تجهیزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اولیه، تلفن اضطراري و ... -

 محل تهويه، سیستم هاي گرمايشي و سرمايشي -

 محل نگهداري مواد شیمیايي و خطرناک -
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ب، گاز، فاضالب و برق به شکلي طراحي شده باشند كه داراي : شبکه هاي تاسیساتي از آزمايشگاه شامل آّ.7ماده 

 باالترين ضريب ايمني باشند ضمناً نقشه هاي تاسیساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.

: سیم كشي برق حتي االمکان ساده و كلیه سیم هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و 21ماده 

 و داراي نقشه باشد. تعقیب مسیر آن آسان

 : در كلیه آزمايشگاه ها بايد رختکن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.27ماده 

 : محل خورد ن و آشامیدن بايد خارج از محیط آزمايشگاه باشد.22ماد 

 : ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفکیك شده باشد.20ماده 

 تجهیزات محافظت از تابش اشعه خورشید بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد.: 24ماده 

: اگر آزمايشگاه داراي پنجره هايي است كه باز مي شوند يا داراي ساير منافذ مي باشد بايد براي جلوگیري 21ماده 

نیز داراي شیب مناسب  از نفوذ آب، گردو غبار و ساير عوامل جوي مجهز به حفاظتي مناسب بوه و لبه پنجره ها

 باشد.

: كف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زوايه ودر مقابل مواد شیمیايي و 26ماده 

 ضدعفوني كننده ها مقاوم باشد.

 : درها بايد داراي سطوحي صاف، غیر جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شیمیايي باشند.21ماده 

: میزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شیر خالء، شیر گاز، شیر هوا، 25 ماده

 شیر آب )سرد و گرم(، فاضالب و پريز برق ايمن باشند.

 : سطوح میز كار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يکپارچه و مقاوم به مواد شیمیايي و حرارت باشند..2ماده 

 تشوي روپوش هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گیرد.: شس01ماده 

: آزمايشگاه هاي بیولوژيك بايد مجهز به سیستم شستشوي اتوماتیك دست باشد و نزديك در خروجي 07ماده 

 آزمايشگاه تعبیه گردد.

ساخته شود و انبار : ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شیمیايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم 02ماده 

 جداگانه اي به مواد شیمییايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.

 : آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهیزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضدجرقه باشد.00ماده 



29 

 

نجره با شیشه مات و مقاوم در برابر : انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پ04ماده 

 شکستگي استفاده شود.

 : كف انبار مي بايست صاف و باالتر از سطح زمین اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.01ماده 

: انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يکديگر جلوگیري 06ماده 

 بعمل آيد.

: قفسه بندي و نحوه چیدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان وحمل و نقل 01ماده 

 ايمن فراهم گردد.

 : سیستم الکتريکي مي بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سیستم اتصال به زمین باشد.05ماده 

 ناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.: محل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي م.0ماده 

: محل نگهداري حیوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آزمايشگاه ها بوده و كف و ديوارهاي آن قابل 41ماده 

 شستشو باشد.

 : محل نگهداري حیوانات آزمايشگاهي بايد از سیستم تهويه قوي برخوردار باشد.47ماده 

داري حیوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين بخش داراي كفش، : محل نگه42ماده 

 و خروج كف كفش ها ضدعفوني گردد.دستکش و لباس كار مناسب باشند و به هنگام ورود 

 فصل سوم: خطرات فیزيکي

مناسب و مقاوم در برابر گرما : هنگام كار با تجهیزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش 40ماده 

 استفاده گردد.

 : براي كار طوالني مدت در محیط هاي سرد بايد از پوش هاي مناسب و گرم اسفتاده گردد.44ماده 

: در كار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره مي بايست از دستکش هاي عايق به منظور حفاظت از 41ماده 

 دست ها و بازوها استفاده گردد.

: هنگام كار با نیتروژن مايع همواره از پوشش هاي حفاظتي از قبیل دستکش، حفاظ صورت و چکمه 46ماده 

 مناسب استفاده گردد.

: به منظور پیشگیري از صدمات ناشي از سرما، درهاي ورود و خروج سردخانه ها بايد به اهرم هايي كه از 41ماده 
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 داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.

 : كلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سیستم هاي هشداردهنده دستي و اتوماتیك مجهز باشند.45ه ماد

: به منظور كار در محیط هايي كه سرو صداي باالتر از حد مجاز دارند بايد از گوشي هاي مناسب حفاظتي .4ماده 

 استفاه گردد.

 كنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب مهار گردند.: دستگاه هايي كه سرو صداي زياد ايجاد مي 11ماه 

: تنظیم، نگهداري و سرويس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیري از تشديد سرو صدا در محیط الزامي 17ماده 

 است.

: تجهیزات و لوازمي كه به سیستم خالء متصل هستند براي جلوگیري از پرتاب شدن بايد به نحو صحیح 12ماده 

 دند.مهار گر

: در آزمايشگاه هايي كه با مواد راديو اكتیو كار مي كنند رعايت كلیه موازين و مقررات انتشار يافته از سوي 10ماده 

 سازمان انرژي اتمي ايران ضروري مي باشد.

: كلیه افرادي كه به نوعي در معرض تشعشعات زيان آور مي باشند بايد همواره به وسايل حفاظت فردي 14ماده 

 ب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.متناس

: جهت كاهش مواجهه با مواد راديو اكتیو در آزمايشگاه ها بايد از تکنیك هاي علمي و عملي مناسب 11ماده 

 استفاده گردد.

: انبارداري، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديو اكتیو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگیري 16ماده 

 ردد.گ

 : در محل هايي كه از مواد راديو اكتیو استفاه مي گردد نصب عالئم هشدار دهنده الزامي است.11ماده 

: به هنگام استفاده از لیزر، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژي آن استفاده 15ماده 

 شود.

 كار با لیزر بايد محدود گردد.: دسترسي به آزمايشگاه ها مخصوصاً در زمان .1ماده 

: در هنگام كار با لیزر بايستي براي كلیه خطرات الکتريکي، انفجاز، آتش سوزي خطرات ناشي از كار با 61ماده 

 گازهاي فشرده، مايعات برودتي، فیوم هاي سمي و مواد راديواكتیويته تدابیري اتخاذ گردد.
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جمله میکروويو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتي الزامي  : بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از67ماده 

 است.

 خاموش باشد. UV: هنگام كار در محیط آزمايشگاه بايد حتماً المپ 62ماده 

 : كلیه تجهیزات برقي سیار و ثابت بايد به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.60ماده 

 ال برق نظیر كابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته باشد.: كلیه ادوات و ابزار انتق64ماده 

 : حتي االمکان سعي شوداز سیم هاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد.61ماده 

 : تجهیزات معیوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.66ماده 

 ط هاي مرطوب به جز وسايل الکتريکي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الکتريکي ممنوع مي باشد.: در محی61ماده 

: در محل هايي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقي ضد جرقه 65ماده 

 الزامي است.

فته و مجهز به كفپوش عايق در پیرامون آن باشد و در : كلیه تابلوهاي برق بايد در محل مناسب استقرار يا.6ماده 

 مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصالح كنترل گردد.

( و يا خاموش كننده هاي شیمیايي CO2: در آتش سوزي هاي ناشي از برق فقط از دي اكسید كربن )11ماده 

 خشك استفاده گردد.

محل مناسب و به حالت عمودي با استفاده از تسمه، زنجیر يا  : سیلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در17ماده 

 بست به طور ايمن مهار گردند.

 : به هنگام جابجايي سیلندرهاي گاز بايد رگالتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.12ماده 

 : براي حمل سیلندرهاي گاز بايد از چرخ دستي هاي مناسب استفاده گردد.10ماده 

: رنگ بدنه سیلندر گاز بايستي بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده و برچسب شناسايي 14 ماده

 نوع گاز روي آن نصب گردد.

 

 فصل چهارم: خطرات شیمیايي

 : كلیه مواد شیمیايي بايد برچسب هاي اطالعاتي الزم را داشته باشند.11ماده 
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 ( براي كلیه مواد شیمیايي بايد در دسترس باشد.MSDS: اطالعات ايمني مواد )16ماده 

 : جابجايي و حمل و نقل مواد شیمیايي بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گیرد.11ماده 

 : از انباشتن مواد شیمیايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.15ماده 

مال برخورد افراد با آن ها وجود نداشته : ظروف مواد شیمیايي بايد در مکان هايي نگهداري گردد كه احت.1ماده 

 باشد.

 : مواد شیمیايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.51ماده 

: از قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شیمیايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با 57ماده 

 اتصاالت مناسب استفاده گردد.

: مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابینت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سیستم 52ماده 

 تهويه مناسب و دور از مواد اكسید كنند نگهداري گردند.

 : اسیدهاي اكسید كننده بايد از اسیدهاي آلي جداگانه نگهداري شوند.50ماده 

 و سولفیدها نگهداري شوند.: اسیدها بايد جدا از قلیاها، سیانیدها 54ماده 

 : قلیاها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.51ماده 

 : مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت، ضربه و اصطکاک نگهداري گردند.56ماده 

 : گازهاي فشرده اكسید كننده و غیر اكسید كننده به طور مجزا نگهداري شوند.51ماده 

 و با تهويه موضعي نگهداري شوند. : مواد سمي در محل هاي مناسب55ماد 

 : مواد جامد غیر فرار و غیر واكنش پذير در كابینت ها يا قفسه هاي باز لبه دار، نگهداري گردند..5ماده 

 : مايعات يا مواد خطرناک نبايد در قفسه هايي كه باالتر از سطح چشم هستند نگهداري شوند.1.ماده 

یمیايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهیزات الزم : جهت برخورد با ريختگي هاي ش7.ماده 

شامل پوشش هاي حفاظتي چشم، پوست و سیستم تنفسي، دستکش مقاوم به مواد شیمیايي، ماده جاذب يا خنثي 

 كننده، كیسه پالستیکي و جاروب و خاک انداز موجود باشد.

ستورالعمل ها تفکیك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت : پسماندهاي حالل هاي شیمیايي بايد مطابق د2.ماده 

ي با و داراي برچسب مواد شیمیايي جمع آوري شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقیم خورشید و در محل
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 تهويه مناسب نگهداري گردند.

 

 فصل پنجم: خطرات بیولوژيك

 يشگاه ها و فضاي اداري باشد.: محل آزمايشگاه بیولوژيك بايد دور از ساير آزما0.ماده 

 : تردد افراد ذيصالح به آزمايشگاه هاي بیولوژيك ممنوع مي باشد.4.ماده

 : از عالئم هشدار دهنده مناسب استفاده گردد.1.ماده 

 : دستگاه هاي ضدعفوني كننده نظیر اتوكالو بايد در نزديکترين محل دسترسي آزمايشگاه قرار گیرند.6.ماده 

اده از هودهاي بیولوژيك براي كنترل عملیاتي كه به نحوي ذرات معلق ايجاد مي نمايند ضروري بوده : استف1.ماده 

 و بايد به طور مستمر سرويس گردند.

: جهت جلوگیري از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراري، برنامه سیستماتیك تدوين شده و در 5.ماده 

 دسترس باشد.

 انتشار آلودگي در محیط، لوله هاي مکنده كه در رابطه با عوامل عفوني مورد استفاد قرار : براي جلوگیري از ..ماده 

 مي گیرند بايد به فیلترهاي مناسب مجهز گردند.

: در فعالیت هاي بیولوژيك روپوش هاي آزمايشگاهي بايد فقط در محیط آزمايشگاه مورد استفاده قرار 711ماده 

 گیرند.

 لودگي بیولوژيك بايد فقط توسط افراد ذيصالح صورت گیرد.: رفع هر گونه آ717ماده 

 : كلیه كاركنان آزمايشگاه بايد بر حسب نوع كار از مراقبت هاي پزشکي و واكسیناسیون برخوردار گردند.712ماده 

: در هر آزمايشگاه بیولوژيك بايد يك كابینت مخصوص شامل ماده ضدعفوني كننده، پنس، حوله كاغذي، 710ماده 

اپ، دستکش يکبار مصرف، خاک انداز قابل اتو كالو كردن، ماسك، پوشش كفش و لباس محافظ وجود داشته سو

 باشد.

: ضايعات بیولوژيك بايد در ظروف دردار مناسب جمع آوري، برچسب گذاري و به نحو مناسب آلودگي 714ماده 

 ر محل ايمن نگهداري گردد.زدايي گرديده و سريعاً از محیط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان دفع د

بايد در خارج از اتاق بوده وداراي المپ هشداردهنده جهت اطالع از روشن بودن المپ  UV: كلید المپ711ماده 
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UV .باشد 

 : حمل و نقل نمونه هاي بیولوژيك بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسب مشخصات انجام گردد.716ماده 

وله هاي يکبار ا بايد صابون، مواد ضدعفوني كننده، برس هاي مخصوص ناخن و ح: در محل دستشويي ه711ماده 

 مصرف فراهم گردد.

 

 فصل ششم: ايمني تجهیزات

: قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و 715ماده 

 كسب نمايند. بهینه، آموزش هاي الزم را از طريق مراجع ذيصالح

 : نگهداري و سرويس دوره اي براي كلیه تجهیزات بايد انجام گیرد..71ماده 

 : قبل از سرويس و تعمیر، بايد آلودگي زدايي دقیق از كلیه دستگاه ها بعمل آيد.771ماده 

 : كلیه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصالح كالیبره گردند.777ماده 

یه تجهیزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات، فیوزهاي پشتیبان در موارد لزوم درهاي : كل772ماده 

 قفل شونده و همچنین عايق حرارتي مناسب باشند.

: كلیه سیستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري تولید گاز مي نمايند بايد جهت تخلیه گازهاي ايجاد 770ماده 

 مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگیرند. شده مجهز به سیستم تهويه

 : وسايل گرمازا مي بايست در فاصله مناسب از دتکتورهاي حرارتي قرار گیرند.774ماده 

 : محل استقرار دستگاه اتو كالو حتي المقدور توسط اتاقکي از ساير تجهیزات آزمايشگاه مجزا گردد.771ماده 

بايد روزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد شیمیايي و آتش زا در آن  : قفل، فشارسنج و دماسنج اتوكالو776ماده 

 خودداري گردد.

 : كلیه دستگاه هاي گرمازا بايد درمکان مقاوم به حرارت و دور از تجهیزات حساس به حرارت قرار گیرند.771ماده 

ز مواد بیولوژيك و حالل هاي آلي بايد : انواع سانتريفوژها، مخلوط كن ها و لیوفیلیزرها به هنگام استفاده ا775ماده 

 زير خود مناسب قرار گیرند.

و فیلترهاي هوا براي لوله هاي خالء الزامي  O-Ring: هنگام به كاربردن لیوفیلیزر استفاده از اتصاالت .77ماده 
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 است. 

تگاه بايد از قطعات لوله هاي شیشه اي خالء بايد كنترل گردند. تا معیوب نباشند. براي تعويض لوازم شیشه اي دس

 مخصوص خالء استفاده شود.

 : الزاماً از لوله هاي دردار در سانتر يفوژها استفاده گردد.721ماده 

: در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب 727ماده 

 پاكسازي و ضدعفوني گردد.

 وفورز بايد فاقد هر گونه شکاف و نشتي باشد.: بدنه تانك الکتر722ماده 

 : بر روي دستگاه الکتروفورز بايد عالئم هشداردهنده ويژه ولتاز باال نصب گردد.720ماده 

 : لوازم شیشه اي بايد قبل از استفاده، از نظر وجود شکستگي و ترک مورد بازرسي قرار گیرند.724ماده 

 جمع آوري شوند. قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم: لوازم شیشه اي شکسته يا غیر 721ماده 

 فصل هفتم: ارگونومي

: فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد كه باعث خستگي مفرط افراد در حین كار 726ماده 

 نگردد.

 امي است.: ايجاد سیستم اتوماسیون در آزمايشگاه براي جلوگیري از حركات تکراري الز721ماده 

: براي جلوگیري از عوارض ارگونومیك بايد مواد، امکانات، ابزارآالت و تجهیزات به نحو مناسب در دسترس 725ماده 

 باشند.

 : ابزار آالت معیوب و غیر استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گیرند..72ماده 

 قابل تنظیم باشند. : صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي701ماده 

 : از صندلي هايي كه مطابق اصول ارگونومیك طراحي شده استفاده گردد.707ماده 

قانون كار جمهوري اسالمي ايران  7.و  51ماده مي باشد و به استناد مواد  702: اين آئین نامه مشتمل بر 702ماده 

نهايي و تصويب قرار گرفت. در تاريخ  شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي 27/0/51تدوين و در جلسه مورخ 

 به تصويب رسید و پس از درج در روزنامه رسمي كشور، در سراسر ايران قابل اجرا است. 21/77/51
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  اقدامات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه. 

 استفاده از آزمايشگاه تنهـا منحصر به افرادي است كه مجاز هستند. 

 ه آزمايشگاه اكیداً ممنوع مي باشد. ورود اطفـال و كودكان ب

استعمال دخـانیـات، خـوردن، آشامیـدن، نگهداشتن موادغذايي، نوشیدني ها، تنباكو و استفاده از مواد آرايشي در 

 آزمايشگاه مطلقاً ممنوع است. 

 استفاده از لنز تماسي چشمي، بدون استفاده از عینك محافظ، در آزمايشگاه توصیه نمي گردد. 

هنگام كـار و جابجايي مـواد شیمیايي، مواد خطرناک زيست محیطي يا مواد راديوايزوتوپ در محیط آزمايشگاه، به 

 از روپوش هاي مخصوص آزمايشگـاه )كه قد آن تا زانوي كاربر باشد( و ماسك هاي چشمي استفاده كنید. 

ت محیطي، راديوايـزوتوپ ها، يـا جابجايي موهاي بلند خود را به هنگام كـار با مـواد شیمیايي، مواد خطرناک زيس

 ماشین آالت و تجهیزات آزمايشگـاهي، )در پشت سر خود( ببنديد. 

همواره آزمايشگاه و محل كار خود را تمیـز نمايید و مـواد شیمیايي، بیولوژيکي غیرضروري و تجهیزات بالمصرف را 

 در محل مخصوص خود قرار دهید. 

 وص مـواد واكنش گر )پر يا خالي(، در كف آزمايشگاه خودداري كنید. از جا گذاشتن بطري هاي مخص

تنها با مـوادي كـار كنید كه از میـزان اشتعـال پـذيري، واكنش دهي، سمیت و نیز روشهاي صحیح جابجايي و 

 ذخیره آنها و اقدامات اضطراري مربوطه آگاهي داريد. 

 ن هرگونه مانع( نگهداريد. خروجي ها و راهروها را در همة مواقع باز )و بدو

 تا حد امکـان، از كار به تنهايي در محیط آزمايشگـاه خودداري كنید. 

اگر طبیعت كـار شما اقتضاء مي كنـد كه به تنهايي در آزمايشگاه كـار كنید، بايستي حضور خود را به مسئول 

 آزمايشگاه و يا همکاران ديگر اطالع دهید. 

 .طرناک را سريعاً به اطالع سرپرست آزمايشگاه و مسئولین ذيربط برسانیدهرگونه حـوادث و اتفاقات خ
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  چک لیست ايمني محیط آزمايشگاه. 

 آيا قبل از ترک آزمايشگاه دست هايتان را مي شويید؟ 

 آيا در آزمايشگـاه از روپوش مخصوص، ماسك/عینك ايمني، دستکش و كفش و ... استفاده مي كنید؟ 

 ب و شماره تلفن هاي تماس اضطراري در آزمايشگاه نصب شده است؟ آيا عالئم خطر مناس

آيا همة ظروف آزمايشگاهي موجود در آزمايشگـاه شما داراي برچسب ويژه هستند؟ آيا با مفاهیـم برچسب ها آشنا 

 هستید؟ 

 آيا مواد شیمیايي موجود در آزمايشگاه شما به روش مناسبي ذخیره و نگهداري مي شوند؟ 

 جابجايي و استفاده صحیح از مواد شیمیايي موجود در آزمايشگاه به شما آموزش داده شده است؟  آيا نحوة

آيا در مورد محل نگهداري و استفاده )صحیح( از وسايـل ايمني )دوش، چشم شوي، انواع هود و غیره( در 

 آزمايشـگاه، آموزش هاي الزم را ديده ايد؟ 

با مواد شیمیايـي )خطرناک(، نشت و ريـزش مواد، آتش سوزي يا انفجـار  آيـا از روشهاي اضطراري در صورت تماس

 آگاهي داريد؟ 

 آيا نحوه تفکیك و دفن مواد شیمیايي مورد استفاده )در آزمايشگاه( را مي دانید؟ 

 آيا همة تجهیـزات كنترل كننـدة الکتـريکي/مکانیکي )براي مثال هودهاي بخار( سالم هستند؟ 

د از پايان ساعات كاري روزانه، چه كسي را )و چگونه( در جريان حضور خود در آزمايشگاه قرار آيا مي دانید بع

 دهید؟ 

 شركت كرده ايد؟آيا در دوره هـاي آمـوزشي ويـژه آزمايشگاه 
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 پیشگیری از آتش 

 

 یزات الکتريکي(. منابع قابل اشتعال در محوطه آزمايشگاه را شناسايي كنید )براي مثال، شعله هاي باز، گرما و تجه

 عوامل قابل اشتعال را در كمترين مقدار ممکن خريـداري و در محل مناسب ذخیره كنید. 

 محـلول هاي قابل اشتعال را كه نیـاز به خنك شدن دارنـد در يخچال هاي ضد انفجار نگهداري كنید. 

 ید. محلول هاي قابل اشتعال را در كابینت ها و يا ظروف ايمن مناسب نگهداري كن

 عوامل ناسازگـار را كنار يکديگر نگهداري نکنید )مثالً اسیدها با مواد اشتعال زا(. 

اِترها يا مواد شیمیايي هم نـوع را براي مـدت طوالني نگهداري نکنید، زيرا ممکن است پراكسیدهاي منفجر شونده 

 تشکیل گردند. 

 از سالم بودن كابـل هاي برق اطمینان حاصل كنید. 

 بروز آتـش سوزي، از آن محل فاصله بگیريد.  در صورت

 محـل، وضعیت و چـگونگي استفـاده از كپسول هاي اطفاء حريق را بدانید. 

 

هرگونه شکسته شدن پلمپ ها، آسیب ها، كاهش فشار )آب يا گاز( يا نصب نامناسب تجهیزات و لوازم آزمايشگاهي 

 را گزارش دهید. 

 آبپاش اتوماتیـك هشدار دهنده آتش، بايستي همیشه تمیز و سالم باشند. براي استفاده به موقع و مناسب، 

 سانتیمتر پايین تر از سر آبپاش نگهداري شوند.  11مواد شیمیايي نبايد در فاصله 
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 محیط كارحفظ و نگهـداری 

 خطرات ايمني را با حفظ و نگهداري محیـط هاي كار در وضعیت مطلوب از بین ببريد. 

 جي باز )بدون مانـع( در آزمايشگاه تعبیـه شده باشد. حداقل دو خرو

 حداقل دو راهروي باز )بـدون مانـع( به طرف درهاي خروجي آزمايشگاه ايجاد شده باشد. 

همـواره، مواد و وسايـل غیر ضـروري را از روي میزهاي كار، هـودهاي بخار، كف آزمايشـگاه، راهروها و ... بـرداشته 

 ب قرار دهید. و در محل هاي مناس

نیـکمت هـا، میـزهاي كـار و ديـگر سطـوح آزمايشگاهي را پس از هـر بار استفـاده با يك مـاده پـاک كننـده يـا 

 ضـد عفوني كننده تمیز نمايید. 

 همـة تجهیـزات بايستي قبـل از استفاده بازرسي شوند. 

 ات باشند. شیشه آالت مورد استفـاده درآزمايشگـاه بايد از جنس بروسیلیک

در صورت استفاده از مواد پاک كننده دي كرومات يا اسید سولفوريك در آزمايشگاه، دقت كنید كه پاک كردن فقط 

محدود به هود بخار باشد، در غیر اين صورت كلريدهاي سمي كلرومتیل از محلول كرومات/اسید سولفوريك آزاد مي 

 شوند. 

 وماتي استفاده شود. سعي شـود از محـلول هاي پاک كنندة غیركر

در صـورتي كه آزمـايشها ناتمام مانده باشند، يادداشتي حاوي نوع مواد شیمیايي مورد استفاده، نام و نام خانوادگي 

 آزمايشگر و شماره تماس او در كنار دستگاههاي مورد استفاده قرار داده شود. 

 كف آزمايشگـاه را در همـة اوقـات خشـك نگهداريد. 

يـزش هرگونه مواد شیمیايي يا آب، كـف آزمايشگـاه را بالفاصـله تمیز كرده و با قراردادن عالئـم در صورت ر

 هشـدار، ديگران را نسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن آگــاه نمايید. 

بر روي همة ماشین آالت و تجهیزات تحت تعمیر يا تنظیم، بايستي قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند، برچسب 

 هشدار نصب گردد. 

سیفون هاي كف آزمايشگاه و سینك ها بايستي به طور مرتب تخلیه شده و شسته شوند تا از خروج گـازهاي 
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 ري شود. نامطبـوع يا آزاد شدن بوي مواد شیمیايي در جلوگی

میلي  01-21سیفون هايي كه به طور مرتب مورد استفاده قرار نمي گیرند براي ممانعت از تبخیر آب بهتر است با 

 لیتـر روغن معدني پر شوند. 

 همة سیلندرهاي گاز فشرده بايستي به طور محکم با زنجیر يا طناب بصورت ثابت بسته شوند. 

و تمام اقدامـات حفاظتي و ايمني را در مورد آنـها همـانند سیلندرهاي سیلندرهاي خـالي را عالمت گذاري كنید 

 پر رعايت كنید. 

 كلیه امور خـدمات و نگهداري بايستي توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذيرد. 

 

 

 اقدامـات اضطـراری 

 در صـورت بروز هرگونه حادثه، با شماره تلفن هاي اضطراري تماس حاصل كنید. 

 و برنامه هاي تخـلیه اضطـراري را فرا گیريد. روشهـا 

اسامي و شماره تلفن پرسنل آزمايشگاه و مسئولیني كه مي بايست در صورت بروز حادثه با آنها تماس گرفته شود، 

 در محل مناسبي داخل آزمايشگاه و يا بر پشت درب ورودي آزمايشگاه نصب شده باشد. 

فـرّار يا قابـل اشتعال، )در صورت امکان( تجهیزات ايجاد كننده شعله يا در صورت نشت يا ريخته شدن مواد سمي، 

 جرقه را بالفاصله خاموش كرده و آزمايشگاه را تخلیه كنید. 

 محل، نحوة استفاده و محـدوديت هاي وسايل ايمني )حفاظتي( زير را بدانید: 

 ايستگاه چشم شوي 

 هود بخار 

 زنگ خطر آتش سوزي 

 ه جعبه كمك هاي اولی

 دوش ايمني 

 تنفسي حفاظتي 
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 كپسول/ تجهیزات اطفاء حريق 

 مواد پاک كنندة محلولهاي ريخته 

 پنجره هاي درب ها وآزمايشگاه را هنگام انجام آزمايشها نپوشانید تا مشخص باشد كسي نیاز به كمك فوري دارد. 

 هرگونه نشت يا ريخته شدن مايعات را بالفاصله پاک نمايید. 

 نشت يا ريخته شدن محـلول هاي شیمیايي در سطح وسیع، با شماره تلفن اضطراري تماس بگیريد.  در صورت بروز

در صورتي كه مواد نشتي يا ريخته شده، افـراد خارج از محوطـه آزمايشگـاه را در معرض خـطر يا آسیب قـرار 

 دهـد، مطابـق دستورالعمل هاي استاندارد اضطراري آزمايشگاه عمل نمايید. 

 صورت بروز آتش سوزي يا انفجار:  در

 كنترل خود را از دست ندهید و خونسردي خود را حفظ كنید. 

 نزديکترين زنگ خطر آتش سوزي را فعال نمايید. 

 از ساختمان )محل حادثه( خارج شويـد و در يك محل ايمن )دور از خطر( قرار بگیريد. 

  اس بگیريد.با تلفن هـاي اضطـراري جهت گـزارش حالت اضطراري تم

 

 اقدامات الزم قبل از ترک آزمايشگاه 

 ضايعات آزمايشگـاهي را شناسايي، بسته بندي و طبق مقررات استاندارد به خارج از محیط آزمايشگاه منتقل كنید. 

 تجهیزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محیط كار )و دسترس ديگران( خارج كنید. 

 اري و كلیه تجهیزات مـورد استفاده را ضدعفوني كنید. سطوح ك

 به هنگام اتمام كار و ترک آزمايشگاه، تجهـیزات و وسايل استفـاده نشده را به محل اصلي خود بازگردانید. 

 روپوش مخصوص آزمايشــگاه را در داخل آزمايشگـاه قرار دهید. 

 طمینان حاصل نمايید. از خاموش بودن تجهیزات برقي و گازي مورد استفاده ا

 دست هاي خود را با دقت بشويیـد. 

 درب آزمايشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمینان حاصل نمايید.
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                                                                                              شیوه صحیح نظافت، در صورت ريختن مواد خطرناک زيستي

Biohazard spill clean-up     

  

 با توجه به نوع ماده خطرناک زيستي، نظافت را مي توان به يکي از روشهاي زير انجام شود.   

 :در صورتیکه ماده ريخته شده شامل خون يا ديگر مايعات بدن باشد -7

ي( يکبار مصرف جمع بعد از پوشیدن دستکش، مايعات ريخته شده با دستمال جاذب الرطوبه )دستمال كاغذ -

 .آوري شود

 تمام سطح آلوده به خون و مايعات ديگر بدن، با آب و صابون تمیز شود. -

وايتکس +  ml1( انجام شود. )71به  7ضدعفوني محل آلوده با محلول تازه تهیه شده اي از وايتکس با غلظت ) -

ml9 )آب( )مدت زمان مورد نیاز در جدول ذكر شده است 

 ( تمیز گردد.711به  7وني و جمع آوري محلول، محل موردنظر با وايتکس )بعد از ضدعف -

تمام وسايل استفاده شده يکبار مصرف را در كیسه غیرقابل نفوذ گذاشته، درب آن بسته و به شیوه صحیح معدوم  -

 گردد.

 

ني سطح دوم در صورتیکه ماده ريخته شده شامل میکروارگانیسم هاي كشت داده شده مربوط به زيست ايم -2

(BSL2( باشد.)مانندE.Coli-staphylococcuss sp…-Adenoviruses  )...و: 

 ابتدا افرادي را كه در آزمايشگاه هستند آگاه كنید. -

 تجهیزات ايمني شخصي مناسب پوشیده شود.  -

 محل آلوده با كاغذ جاذب الرطوبه مناسب يا دستمال كاغذي پوشانده شود. -

( آن را در اطراف محل آلوده به سمت مركز، به 71به  7ده خانگي يا محلول رقیق شده )محلول غلیظ سفیدكنن -

 دقیقه در همین حالت بماند. 21طوريکه باعث گسترش آلودگي و ترشح به اطراف نشود ريخته و 

شك با استفاده از كاغذ جاذب الرطوبه يکبار مصرف يا دستمال كاغذي، از اطراف محل آلودگي به سمت مركز خ -

 شود.
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 بعد از خشك شدن، مجدداً با دستمال آغشته به محلول ضدعفوني مناسب، محل موردنظر گندزدايي شود.  -

دستمالهاي استفاده شده در كیسه مناسب پالستیکي غیرقابل نفوذ گذاشته شده و قبل از معدوم كردن با اتوكالو  -

 استريل شود.

 

 

ارگانیسم هاي كشت داده شده مربوط به زيست ايمني سطح سوم در صورتیکه ماده ريخته شده شامل میکرو -0

(BSL3( ( باشد. )مايکوباكتريوم تربوكلوزيس و كشت هايTB )): 

 افرادي كه احتماالً دچار صدمه يا آلودگي شده اند بايد از محیط خارج شوند. ساير افراد نیز محیط را ترک كنند.  -

 مايشگاه بسته شود و مدت يکساعت كسي داخل نگردد.براي پیشگیري از انتشار آلودگي درب آز -

 شخصي كه قرار است محل آلوده را تمیز كند بايد از اين اتفاق و نوع آلودگي كامالً مطلع باشد. -

 نظافت كننده بايد گان، دستکش و ماسك مخصوص بپوشد و محافظ مخصوص روي كفش خود بکشد. -

 (، آلودگي زدايي و تمیز شود.BSL2ايمني سطح دوم )محل آلوده به روش نظافت مربوط به زيست  -
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 : برای آزمايشگاه تجهیزات ايمني

مواد خطرناک هودها جريان هوايي را از آزمايشگاه به درون هود ، فراهم مي كنند .  براي حفاظت كاركنان از هود:

شدن ) مثل  واد قابل حلروش براي محدد كردن انتشار مواد سمي مي باشد. اسکرابرها براي جمع آوري م اين

الگوي جريان غلط ممکن است پرسنل را  حاللها ( يا ذرات، مفید هستند. استفاده از هود با سرعت فلوي نامناسب يا

 .فلو بايستي بوسیله تجهیزاتي بطور دوره اي چك گردد مورد مواجهه جدي با مواد قرار دهد . حداقل سرعت

 .شناسي بکار مي روند سد محافظ اولیه در آزمايشگاههاي میکروب هودهاي زيست ايمني عموماً به عنوان يك

 ( I ،II ،III سه دسته هود زيست ايمني وجود دارد)كالس

هم بکار مي رود، هر دسته  موقعي كه هودهاي زيست ايمني و تکنیك هاي استاندارد آزمايشگاه میکروب شناسي با

  .خواهد كرد مهیا اي از هودهاي زيست ايمني سطوح مختلفي از ايمني را

 

 

  (BSC class I)  1  ايمني كالس هود زيست

 .آزمايشگاه استفاده مي شود از اين هودها هم براي محافظت افراد و هم محیط

كارهاي استريل كشت بافت استفاده مي شود، مناسب  اما براي محافظت مواد و محصوالت از قبیل آنچه براي

 .نیست

 .دن با عواملي كه خطر كم يا متوسط دارند مناسب استكاركر براي I هود ايمني كالس
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 ايمني كالس ا شکل و اجزاء هود زيست

 

 (BSC class II)   2زيست ايمني كالس هود

 

 .براي محافظت افراد، محیط، مواد و محصوالت طراحي شده اند II كالس هودهاي ايمني

 است كه از قسمت (HEPA)وا توسط فیلترهاي هپا، تصفیه جريان هII و كالس I هودهاي كالس تفاوت اصلي

 .مي شود II جلويي سطح كار وارد هود كالس
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 II ايمني كالس شکل و اجزاء هود زيست

 

  II هود زيست ايمني كالس يادآوري نکات ضروري در مورد

د، زيرا اين كار كامالً آزاد بوده و با وسايل اضافي و در هم برهم مسدود نشو قسمت هاي مشبك جلو و عقب هود

 .خطرساز باشد اختالل يا قطع جريان هوا مي شود و مي تواند براي افراد، محیط و مواد و محصوالت سبب

 .كنید از انجام حركات شديد و ناگهاني در داخل و خارج هود اجتناب

مي تواند سبب  از اين حالتها هود ايمني در نزديکي پنجره، راهروها و كنار درب هاي تردد نصب نشود. هركدام

 .اختالل در جريان هوا شود

هود ايمني ممنوع است، گرما سبب اختالل در جريان هوا شده و شعله مي تواند سبب  استفاده از شعله گاز در

هود عمالً كم مي  به فیلتر هپا گردد. همچنین گاز فضا را پرمي كند و بازگشت مجدد هواي فیلتر شده به آسیب

 .شود

فرار نبايد در زير هود استفاده شود مگر اينکه قبالً استفا ده از آنها توسط  ر و راديونوكلتیدهايمواد شیمیايي فرا

 .تأيید شده باشد رئیس بخش



47 

 

گذاشته شود. فیلتر هپا ممکن است خراب شود و سبب اختالل در تنظیم  (هیچ وسیله نبايد روي هود )قسمت باال

 .گردد جريان هوا

است. انجام اين كارها ممکن است  امس و كشیدن سیگار موقع كار در زير هود ممنوعخوردن، آشامیدن، جويدن آد 

 .بشود سبب بلع مواد و عوامل خطرناک

 .كنید بعد از دستکاري با يك ضدعفوني كننده، گندزدايي و سپس تمیز سطح داخلي هود )سطح كار( را قبل و

 

  (BSC class III)   3 زيست ايمني كالس هود

 

 ري طراحي شده است كه باالترين سطح محافظت را براي پرسنل، محیط كار و مواد تأمین مي كند.اين هود طو

 يك سد فیزيکي كامل بین فرد و مواد داخل هود تأمین مي كند. Шهود كالس 

اين هودها در موقع كار با عوامل فوق العاده خطرناک زيستي و وقتي كه ايجاد محدوديت مطلق مورد نیاز است 

 شود. ه مياستفاد

فیلتر هپا اساسي ترين قسمت اين هود ايمني است. فیلتر هپا وسیله اي است كه ذرات و میکروارگانیسم ها را از  

 كند.هوا جداسازي مي

میکرون باشد را جدا مي كنند و در مورد ذراتي كه اندازه  0/1درصد تمام ذراتي كه اندازة آنها  ../1.اين فیلترها 

 ن بیشتر باشد كارآيي فیلتر به مراتب بیشتر است.میکرو 0/1آنها از 
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فیلترهاي هپا از صفحاتي از جنس الیاف بورو سیلیکات ساخته شده كه براي باالبردن سطح تماس در آنها، به شکل 

پلیسه مانندي تاخورده اند. به منظور هدايت جريان هوا در فیلتر، اين صفحات توسط تیغه هايي از جنس آلومینیوم 

 مديگر جدا شده اند.از ه

 

 :تأيیديه صحت كاركرد هودهای زيست ايمني

هودهاي زيست ايمني بايد توسط شركت هاي فروشنده معتبر از نظر وضعیت مناسب سیستم و كارايي درست  -

 هود تأيید شده باشد، اين شركتها بايد داراي گواهي مهارت و خبرگي الزم از مؤسسات مرتبط باشند.

ه براي محصوالت و بافتهاي انساني يا عوامل عفوني يا عوامل بالقوه عفوني استفاده مي شوند، بايد تمام هودهايي ك -

 بطور ساالنه از نظر صحت كاركرد تأيید شوند.

هودهايي كه براي مواد و عوامل غیرعفوني استفاده مي شود، حداقل بايد هر دو سال يکبار از نظر صحت كاركرد  -

 تأيید شوند.

هايي كه جديداً خريداري مي شوند يا هودهايي كه جابجا مي شوند براي هر نوع كار آزمايشگاهي بايد تمام هود -
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 قبل از كاركردن با آنها از نظر صحت كاركرد تأيید شوند.

اگر در هودي با عوامل عفوني كارشده باشد و اين عوامل از طريق ايجاد آتروسل منتقل مي شوند، )مانند 

vaccinia Virus ايد قبل از جابجايي يا تعمیر هود بوسیله گاز فرمالدئید بطور كامل گندزدايي شود.( ب 

 

 :خاموش كننده ها

 .حريقهايي با مواد قابل احتراق عادي از قبیل چوب و كاغذ مفید است خاموش كننده هاي آبي براي -7

حريقهاي  ت آتش گیر و فلزات وشیمیايي موثر در مقابل بیشتر حريقها ، اما اختصاصا شامل مايعا پودر خشك -2

 .الکتريکي است

و براي استفاده محدود اطراف ابزار و تجهیزات  دي اكسید كربن براي حريقهاي كوچك شامل مايعات آتش گیر -0

 . الکترونیکي مفید مي باشد

 .دارد به پتانسیل خطرات يك آزمايشگاه، انواع مختلفي از خاموش كننده ها در آن وجود بسته

 

 .حريق در هر آزمايشگاه ضروري است وجود پتوهاي :ی حريقپتوها

 

 : ايمني دوشهای

كه در آن اسیدها ، بازها يا ساير مايعات مضر ،  يکي از الزامات هر آزمايشگاه دوشهاي ايمني مي باشند. و در حوادثي

در محلي مناسبي قرار دهید و وجود دارد ، مورد استفاده قرار میگیرد . دوشها را  آتش گرفتن لباسها و ديگر فوريتها

 . منظم تست كنید بطور

 

 ):  محلولهای شوينده چشم ( شوينده های چشم

حادثه پرسنل به طور غیر ارادي به سوي سینکها مي روند و  اهمیت شوينده هاي چشمي بحث انگیز است . در زمان

بنابراين شوينده هاي  مي روند ،شويند اما كمتر به سوي محل شوينده هاي چشمي  با فشار زياد چشمها را مي

شستن چشم  در نزديکي سینکها قرار دهید . برخي از متخصصین معتقدند كه جريان نوار مانند آب در چشمي را
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 . تمايل به جلو بردن ذره داخل چشم داشته تا آنکه آنرا بیرون بیاورد

 :ايمني جعبه های

مواد مضر طراحي مي شود . اين جعبه ها  از پاشش یريهش پیامد حوادث و براي پیشگجعبه هاي ايمني براي كا

و قلیا بکار میرود . از قوطي هاي ايمني تايید شده بوسیله  براي انتقال مواد شیمیايي بويژه اسیدهاي غلیظ

 . آزمايشگاه استفاده نمايید

 

 : جعبه های دستکش دار

 . دنبا هیچ ماده يا آلودگي درون جعبه تماس ندار ايزوالسیون كافي بکار مي روند. كاركنان جعبه ها براي ايجاد اين

پالستیکي يا الستیکي كه  تجهیزات و مواد مي توانند درون جعبه قرار بگیرند . اپراتور با دستانش در يك دستکش

 .نگهداري میشود كامال آب بندي شده كار مي كند. جعبه دستکش دار در فشار منفي

 

 :سانتريفوژها 

يشگاه استفاده مي شوند. از سانتريفوژ بايد به شکل صحیح استفاده كرد و از عملکرد ايمن آن عموماً در محیط آزما

 مطمئن بود.

 رعايت نکات ذيل هنگام كار با سانتريفوژ پیشنهاد مي شود.

 رعايت نکات ضروري و عمومي هنگام كار با دستگاه سانتريفوژ، با مراجعه به دستورالعمل مربوط به آن.  -7

   و بررسي مختصر قبل از شروع به كار با سانتريفوژ )شکسته نبودن بوكتها و ...( بازديد -2

 به منظور برقراي تعادل، حجم مايع در لوله هاي سانتريفوژ مساوي باشد. -0

 در ابتداي حركت، از نظر صداها و لرزشهاي غیرعادي كنترل شود. -4

ا يك ماده مناسب بعد از اتمام كار. در صورت ريختن تمیز كردن و ضدعفوني كردن سطوح داخلي سانتريفوژ ب -1

 نمونة آلوده حتماً قبل از بکارگیري مجدداً بايد ضدعفوني انجام شود.

براي جلوگیري از تولید آئروسل، در مورد تركیبات آلوده اي كه راه سرايت آنها از طريق ذرات ريز معلق در هوا  -6

 جام داد.است، اقدامات ايمني الزم ذيل را بايد ان
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 بوكت سانتريفوژ كامالً محکم باشد.  -الف 

 لوله هاي سانتريفوژ درب پیچدار استفاده شود و موقع كار درب لوله كامالً بسته باشد.  -ب 

 درب سانتريفوژ، بالفاصله بعد از اتمام كار باز نشود. -ج 

وژ در زير هود زيست ايمني مناسب باز براي پیشگیري از انتشار آئروسل در فضاي اتاق درب لوله هاي سانتريف -د 

 شود

بايد بالفاصله موضوع را گزارش و به روشي كه براي تمیز كردن مواد  در صورت ريختن مواد خطرناک زيستي -1

 .شده است، ضدعفوني و نظافت را انجام داد خطرناک زيستي بیان

 

 : تجهیزات حفاظت فردی و مواد

 

سپرها و ساير ايتمهاي عینکها ،، ايشگاه ، دستکش ها ، كفشها ، كالهتجهیزات حفاظت فردي شامل روپوش آزم

اطمینان استفاده از اين از تجهیزات بعهده مديران و سرپرستان  ايمني توسط افراد به كار مي روند . وظیفه حصول

 ر را با دقتپرسنل بسیار مهم است در كنترل مواجه تماس . بطور مکرر دستها و سطوح كا مي باشد. بهداشت فردي

آزمايشگاه فراهم كنید. ترجیحا از  بشويید. .سیگار نکشید يا چیزي در میز كار نخوريد . آب نوشیدني را در خارج از

 .نوع آبخوري آبفشاني باشد

 

 : پوشیدن لباس

 ا و موادفرد و خطر ايجاد مي كند . كاركناني كه با مواد راديواكتیو، مواد سرطانز پوشیدن لباس فردي يك مانع میان

پوشیده و دوباره هنگام  آسیب زا كارمي كنند نیازمند است تا زمانیکه وارد محیط كاري مي شوند لباس آزمايشگاه

به خارج از محیط كار جلوگیري شود. لباسهاي  ترک محل كار لباس را تعويض كنند . تا از انتقال مواد خطرناک

 .مصرف شده آزمايشگاه بايستي سوزانده شوند

 : ها دستکش

زمانیکه مايعات خطرناک حمل میشوند، بسیار مهم هستند . دستکشهاي سربي براي حمل  دستکشهاي الستیکي



52 

 

دستکشهاي عايق  .راديولوژيك و دستکشهاي جراحي براي حمل مواد آسیب زا مورد استفاده قرار میگیرند مواد

اجتناب شود . دستکهاي كتاني براي  يبراي حمل مواد داغ و سرد ضروري است اما از استفاده دستکشهاي آزبست

 .باشد حفاظت از دستگاهها)ابزارها ( مورد نیاز

 : كفشهای ايمني

 .نیاز میباشند ايمني مورد نیاز در آزمايشگاهها در جايیکه مواد يا تجهیزات سنگین حمل میشوند، مورد كفشهاي

 : عینکهای ايمني

بسیار جدي باشد. تمامي پرسنل  وادث چشمي ممکن استحتي اگر احتمال وقوع يك حادثه كم باشد، پیامد ح

برخورد مواد پرتاب شده ، پودرها يا اين عینکها از ترشح مواد ، .آزمايشگاه بايستي از عینکهاي ايمني استفاده نمايند

د را م ماورابنفش جلوگیري میکنند . اگر كار داراي خطرات ويژه براي چشم باشد حفاظهاي اضافي مواجهه با پرتو

دمیدن در شیشه ، جوشکاري ، كار با  نظر قرار دهید . به عنوان مثال استفاده از لنزها با فیلترهاي مخصوص براي

اشعه ماورابنفش. در كار با اسید يا مواد خوردنده از سپرهاي  لیزر يا مواجهه با شکلهاي ديگري از تشعشع مثل

 .ستفاده كنیدنه فقط چشمها بلکه كل صورت ا حفاظتي صورت براي حفاظت

 

 خطرات در آزمايشگاه

 : خطرات شمیايي

يا خارجي باشد . صدمات خارجي از مواجهه پوستي با مواد خورنده يا سوزش  صدمات شیمیايي ممکن است داخلي

مواد جذب شده  اسیدها ، بازها يا نمکهاي انبارشده است . صدمات داخلي از تاثیرات سمي يا خوردنده آور از قبیل

 .استتوسط بدن 

 

 : و آلي اسیدهای معدني

ال وي آنها مشخص است . اين حدود آستانه  بسیاري از اسیدهاي معدني و آلي حدود مجاز مواجه شغلي دارند و تي

كاركنان مي توانند با آن مواجه شوند. بخارات اين اسیدها  مجاز، نشان دهنده بیشترين غلظت هوايي است كه

ريك كننده هستند . اسیدهاي مايع يا جامد سريعا مي توانند باعث تنفسي تح شديدا براي چشم و سیستم
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خطر  پوست و چشم گردند. زمانیکه اسیدها براي افزايش میزان حل شدن مواد آلي گرم میشوند سوختگي شديد

 .بیشتري دارند چون بسیارسريعتر روي پوست واكنش مي دهند

دهید . از  شود و بدور از مواد فرار آلي و اكسید شونده قرار جداگانه در فضايي كه بخوبي تهويه اسیدها و بازها را

كنید. با اسیدهاي غلیظ فقط در يك هود  محفظه هايي )الستیکي يا پالستیکي( براي انتقال اسیدها و بازها استفاده

با میزان پاشش مواد، به آرامي اسید و باز را به آب اضافه كنید. ) شیمیايي مناسب كار كنید . براي جلوگیري از

پزشك  پوستي رخ داد كل محل آلوده شده را با آب بشويید و اگر تحريك پوستي بوجود آمد به ثابت(. اگر تماس

حتي اگر با اب شسته شوند و  مراجعه كنید. وسايل چرمي )مانند تسمه و كفشها ( اسید را در خود نگه میدارند

شوند . اسید پركلريك در تماس با مواد آلي  ممکن است باعث سوختگیهاي شديد، در صورت پوشیده شدن ،

پركلريك سوختگي هاي شديدي را در تماس با پوست ، چشم يا راههاي  بصورت انفجاري واكنش مي دهد . اسید

 . تنفسي ايجاد میکند

هیدروكسید سديم به عنوان  صدمات عمومي همراه با هیدروكسید سديم ، سوختگي پوست و چشم مي باشد. حالل

هیدروكسید سديم و ديگر قلیاها تولید گرماي قابل  .نرمال باعث آسیب شديد چشمي مي گردد 1/2نده رقیق كن

 (جوشیدن میشود مالحظه اي مي كنند . )اغلب منجر به

 : خطرات فیزيکي

حريق ، انفجار و شوكهاي الکتريکي  الکتريسیته : استفاده نادرست از وسايل الکتريکي مي تواند موجب نشت برق،

زمین داده يا از دو عايق استفاده كنید. از تجهیزاتي با روكش  ناک شود. تمامي تجهیزات الکتريکي را اتصال بهخطر

نکنید.  نکنید . و از وسايلي كه تولید جرقه میکنند كنار حاللهاي فرار آتش گیر استفاده خراب يا شکسته استفاده

الکتريکي آنها را از منبع تغذيه قطع  تعمیر يا سرويس وسايلترجیحا از يخچالهاي ضد انفجار استفاده كنید. قبل از 

شود. و توسط افراديکه آشنايي با برق ندارند خطرناک مي  كنید. تعمیر وسايل بايستي توسط متخصصین انجام

 .باشد

 

 : مکانیکي

ت مکانیکي زنجیر، شفتهاي در حال چرخش و ديگر انواع وسايل در حال حرك حفاظها يا سپرها در تجهیزاتي مثل
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خردكننده ها  شوند. تجهیزات آزمايشگاهي نیازمند حفاظ گذاري شامل پمپهاي خال، مخلوط كنده ها ، استفاده مي

سرعت باال هستند و ابزارهايي كه  و آسیاب ها مي باشند. تجهیزاتي از قبیل سانتريفوژ ها كه داراي قطعات با

پیشگیري از تمايل به خروج از مركزشان در محلي دور از بطريها  ارتعاش دارند)مثل سانتريفوژ و كمپرسورهوا ( براي

 . گیرد مي   است از روي قفسه ها يا میز در اثر ارتعاش بیافتد قرار  و ساير موادي كه ممکن

 

 : گازهای تحت فشار

ن پتانسیل خطر مي باشند. سیلندرهاي گاز اگر به صورت نامناسب حمل شوند ممک سیلندرهاي گاز تحت فشار،

گیر باشد داراي  شده يا مانند راكت پرتاب شوند. اگر داراي نشتي باشند، خطر انفجار دارند . اگر آتش است منفجر

استفاده و  OSHA شوند . مقررات خطرات قابل مشاهده بوده و اگر محتوياتشان سمي باشد، منجر به مرگ مي

ال سیلندرهاي گاز فقط بوسیله گاريهاي و انتق .انبار كردن گازهاي تحت فشار را تحت پوشش قرار مي دهد

گاز بطور ايمن و مناسب انبار شده ، منتقل و استفاده شوند و  ماشینهاي مخصوص انجام مي شود. سیلندرهاي

 .در طي ذخیره سازي و انتقال برداشته شدهو درپوش نصب گردد رگالتور از روي سیلندرها

 

 : نکات مهم در انبارش سیلندر ها

 .سیلندرهاي پر از سیلندرهاي خالي جدا بودن -7

 .كردن داشتن زنجیر يا تسمه مناسب براي مهار -2

 . نداشتن خوردگي و پوسیدگي در بدنه -0

 .عمودي نگهداري سیلندر به صورت -4

 . جدا بودن سیلندرهاي مختلف از هم -1

 . الکتريکي عدم نگهداري در نزديکي مدار -6

 .ر سیلندرهااجتناب از سیگار كشیدن در كنا -1

 . در انبار سیلندرها وجود تهويه مناسب -5

 . داشتن كالهك يا سرپوش مناسب -.
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 .بر روي سیلندرها داشتن برچسب مناسب-71

 . داشتن كارت تست هیدرواستاتیك سالیانه -77

 .سیلندر به صورت جداگانه مهار شدن -72

 

  مايعات و بافتهای انساني -انسان خون و فرآورده های خوني

 

را به منظور كاهش خطرات ناشي از  ، استانداردهايي(OSHA) انجمن سالمت و ايمني شغلي 7..7در سال 

 HBV و HIV مانند. سرايت عوامل بیماريزا با منشأ خوني اعالم كرد

 پاتوژنهايي كه منشأ خوني دارند و آنها عبارتند از : اين قانون عبارتست از : مقررات و دستورالعمل كاركردن با

ديگر مايعات بدن انسان و بافت هايي از بدن كه  –فرآورده هاي خوني  -مانند خون فرآورده هايي با منشأ انساني،

 .نشده است فیکس

 .براي نمونه به چند دستورالعمل مهم آن در ذيل اشاره شده است

 

  احتیاط همگاني -الف

دن و بافتهاي انساني را عفوني تلقي كنید. اين ب احتیاط همگاني بیان مي كند كه تمام نمونه هاي خوني، مايعات

پیشگیرانه مناسب اتخاذ گردد و خطر سرايت عوامل بیماريزا كاهش يافته يا  شود كه اقداماتطرز تلقي باعث مي

 .بین برود كامالً از

 

 

  B هپاتیت واكسیناسیون برعلیه -ب

ساير مايعات بدن سروكار دارند بايد بدون  ابافت هاي تازه ي -فرآورده هاي خوني -تمام كاركناني كه با خون

شوند. در صورتیکه فردي حاضر به انجام واكسیناسیون نیست بايد اين  واكسینه B پرداخت هزينه بر علیه هپاتیت

 .مکتوب نوشته و امضاء كند و اين تعهدنامه در پرونده وي نگهداري شود موضوع را به شکل
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 سرايت عوامل بیماريزا از طريق خون يا ساير مايعات آلودهصورت  پیگیری سالمتي كاركنان در -ج

 انساني

مربوطه گزارش شود تا اقدامات مناسب در مورد  تمام سرايتهاي اتفاقي عوامل خطرناک، بايد بالفاصله به مسئولین

 .آن فرد بعمل آيد

بعضي از  زارش كرد زيرا تأثیرسرايت اتفاقي عامل خطرساز را بايد بالفاصله بعد از حادثه گ : نکته مهم اينست كه

 .اقدامات درماني با گذشت زمان ممکن است كاهش يابد

 

  آموزش ايمني -د

كار مي كنند، بايد ابتدا آموزش شیوه كار كردن  تمام كاركنان جديدالورودي كه با عوامل بیماريزا با منشاء خوني

ابد. آموزش عمومي در هر زمان و مکاني مي تواند بازآموزي ساالنه، آموزش تداوم ي ايمن را بیاموزند. سپس به روش

 .شود اجرا
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  بسته بندی و حمل مواد زيستي

 

رهنمودهاي الزم براي بسته بندي و حمل مناسب مواد زيستي بوسیله شركت هاي مختلف چاپ  با اينکه مقررات و

 خطرناک مقررات كاالها و اجناس (IATA) منتشر شده است، شركت هاي بین المللي حمل و نقل هوايي و

(DGR) نقل و انتقاالت هوايي مواد زيستي  را براي تمام نقل و انتقاالت بین المللي اجرا مي كنتد. بعالوه تمامي

را  (DGR) داخلي( هم بايد مقررات كاالها و اجناس خطرناک بوسیله پروازهاي غیر بین المللي )مانند پروازهاي

 .رعايت كنند

 .منظور، ابتدا بايد مقررات الزم در اين زمینه آموزش داده شود براي اين

  : آموزش 

دارند، بايد آموزش الزم را در ابتدا فرا گرفته و  تمام افرادي كه در زمینه حمل و نقل مواد زيستي به نحوي سروكار

 .تکمیلي را بگذرانند حداقل هر دوسال يکبار آموزش هاي

 .نقل رعايت مي شود در ذيل نقل شده است ك لیست مواد زيستي براي حمل وبعضي از معیارها كه در تنظیم چ

نمونه هاي گرفته شده از بیمار )احتمال اينکه اين نمونه ها داراي عامل  دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل

 .باشند كم است بیماريزا

  الف : نحوه بسته بندی نمونه

 .شود قرار داده مينمونه ابتدا در ظرفي غیرقابل نفوذ  -

 .شود براي پیشگیري از صدمه خوردن، اين ظرف در يك لفاف مناسب پیچیده -

 .ظرف اول در ظرف غیرقابل نفوذ ديگري قرار مي گیرد -

 .جاذب مانند كاغذ يا بسته هاي مخصوص جاذب قرار داده شود در ظرف دوم ماده -
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  ظرف ب : نصب برچسب روی

 : ودروي برچسب بايد نوشته ش -

 نیست محموله حاوي عضو بدن حیوان 

  محموله حاوي عضو بدن انسان نیست

 باشد مقدار آن برحسب كیلوگرم قید شود و عالمت ذيل روي آن نصب در صورتیکه محموله داراي يخ خشك مي -

 شود.

 

 تاسیس آزمايشگاه ايمن:

اندازه تجهیزات و نیزنیروي كاري مورد نیاز قبل از هر گونه طراحي بايد عملکرد و وسعت كاري آزمايشگاه، تعداد و 

را مد نظر قرار داد وتوجه نمود كه بايد بخشهاي اداري كامال از بخشهاي فني آزمايشگاه مجزا بوده و افراد براي 

دسترسي به اين نواحي ، مجبور نباشند كه از بخشهاي ديگر عبور نمايند.همچنین بايد محل پذيرش و نمونه گیري 
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مال مجزا در نظرگرفته شده و فضاي آبدارخانه و رخت كن نیز با فاصله مناسب از قسمتهاي فني در فضائي كا

 د.شته باشآزمايشگاه قرار دا

الزامات و قوانین مربوطه كشوري در موقع احداث بنا در ارتباط با وقوع بالياي طبیعي مثل زلزله، آتش سوزي و 

   .غیره رعايت گردد

ايشگاه بايد صاف و در مقابل مايعات،موادشیمیايي وساير مواد ضدعفوني كننده كه به سقف ها، ديوارها و كف آزم

 .طور معمول در آزمايشگاه ها استفاده مي شود،مقاوم باشد

سطوح كاري بايد به اسیدها، بازها، حاللها، و سايرمواد شیمیايي،مايعات،درجه حرارت كم و زياد، ضربه و مواد  

  .و جنس آنها به گونه اي باشد كه سنگیني وسايل را تحمل كنند ضدعفوني كننده مقاوم بوده

بايد دستشويي در همه اتاق ها و ترجیحاً در كنار در خروجي نصب گردد و بهتر است كه شیرهاي آب با حركت    

 .آرنج، فشارپا و...باز شوند

  .مرد وجود داشته باشدبايد سرويسهاي بهداشتي به تعداد كافي و به طور جداگانه جهت كاركنان زن و  

 .بايدمنبع نیروي برق مستقل جهت پشتیباني از وسايل وتجهیزات در زمان قطع برق وجود داشته باشد

 .سیستم سیم كشي داخلي داراي هادي متصل به زمین باشد 

 .تهیه منبع ذخیره آب با كیفیت مناسب جهت شستشوي وسايل، دست و غیره بايد در نظر گرفته شود 

  .ناسبي به عنوان انبار جهت ذخیره نمودن مواد، معرفها و وسايل بايد در نظر گرفته شودفضاي م 

  .كل ساختمان از سیستم امنیتي مناسبي برخوردار باشد 

وكافي)نور طبیعي و يا مصنوعي( برخوردار باشد تا شرايط   تمام مناطق آزمايشگاه بايد از سیستم روشنايي مناسب 

 .دكاركرد ايمن فراهم شو

خورنده و يا ديگر موادشیمیايي مورد استفاده قرارمي گیرند،   بايد مخصوصاً در بخش هايي كه اسید،مواد سوزاننده، 

 .نظر گرفت جايگاه ثابتي را جهت شستشوي چشم در

انیسم، بايد در مکانهايي كه با مواد آلوده كارمي شود،و احتمال ايجاد آئروسل وجود دارد،در ارتباط با نوع میکروارگ  

 هودهاي ايمني بیولوژيکي نصب گردد 

 .تهويه مکانیکي و يا طبیعي هوا بايد به نحو مطلوبي در اتاق هاي آزمايشگاه انجام پذيرد 
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 .بايد محیط كاري از درجه حرارت مناسب ومطلوبي برخوردار باشد   

 .بايد مکاني جهت ارائه كمکهاي اولیه در آزمايشگاه در نظر گرفته شود 

  .ورت لزوم مکان مناسبي جهت نگهداري پسماندها قبل از دفع در نظر گرفته شوددر ص 

بايد در آزمايشگاه دوشهاي اضطراري، مخصوصاً در بخشهايي كه از مواد شیمیايي سوزاننده استفاده مي شود،نصب   

  )گردند.)تعداد دوشها بستگي به وسعت كاري وفضاي آزمايشگاه دارد

 

هر آزمايشگاه عوامل و حوادث مختلفي در ايجاد خطر براي سالمت افراد نقش دارد، شناسايي با توجه به اينکه در 

ها براي مسئولین فني )يا مسئول كمیته ايمني( ضروري است. در اين بخش تالش گرديده تا به برخي از حوادث آن

سوزي، مخاطرات آتش ها، مخاطرات شیمیايي،آمیز شامل مخاطرات عفوني و برخوردهاي شغلي با آنمخاطره

جهت آشنايي خواننده به ها بر اساس منابع معتبر علميالکتريکي و برق گرفتگي و همچنین نحوه برخورد و ثبت آن

 صورت گذرا اشاره گردد. 

 

 آمیز در آزمايشگاهمديريت موارد مخاطره

 اي تدوين گرديده كه در آن موارد زير رعايت مي گردد:اين برنامه به گونه

 سوزي، سیل، زلزله و انفجارهاي الزم جهت برخورد با بالياي طبیعي، مثل آتشیاطاحت 

 ارزيابي میزان خطر مخاطرات زيستي و شناسايي عامل خطرساز 

 هاي اتفاقيكنترل و ضد عفوني كردن موارد آلودگي 

 تخلیه اضطراري كاركنان و مردم از منطقه حادثه ديده 

 ديده در حد امکانات و اقدامات اولیه جهت ارجاع به مراكز بالیني مداواي فوري اشخاص مجروح و حادثه 

 گیرشناسي در صورت ضرورت )با توجه به نوع میکروارگانیسم در مخاطرات عفوني(هاي همهكنترل 

 تشخیص و شناسايي اشخاص و جوامع در خطر 

 ها شناسايي مراكز مسئول و اطالع اين موارد به آن 
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  شدهديده و يا آلودهحادثهنحوه نقل و انتقال اشخاص 

 ها، واكسن، دارو، تجهیزات ويژه و وسايل اولیه بر اساس برنامه تدوين شده تهیه منابع ايمونوگلوبولین 

 هاي بیولوژيکي و شیمیايي و غیره ها،كیتهاي محافظتي، ضد عفوني كنندهتدارک تجهیزات ضروري شامل لباس 

 ديدهرد يا افراد حادثهثبت دقیق نوع، محل، زمان حادثه و ف 

 هامخاطرات عفوني و برخوردهای شغلي با آن

گیرد. بنابراين كاركنان سامانه خصوص چشم صورت ميها بهانتقال بیماري هاي عفوني از طريق پوست و مخاط

ات اقدامبهداشتي و درماني بايد هر نوع ترشح، مايع و بافت بدن را آلوده و خطرناک محسوب نمايند و تمامي 

 ها به كار بندند.پیشگیرانه را در ارتباط با آن

 های انتقال عفونت در برخوردهای شغلي وشانواع ر

 ترين روش انتقال عفونت است.هاي پوستي با سوزن آلوده يا وسايل تیز و برنده شايعآسیب 

 .دومین روش انتقال، پاشیدن ترشحات و خون به غشاء مخاطي است 

  زا به بدن از طريق تنفس است.عامل بیماريروش ديگر انتقال ورود 

زايي میکروارگانیسم، حجم مواد آلوده و وضعیت غلظت و قدرت بیماري خطر ايجاد عفونت بستگي به شیوه انتقال،

هاي پوستي بیش از برخورد ايمني فرد در معرض خطر دارد. به طور كلي احتمال انتقال آلودگي در موارد آسیب

 مخاطي و ريوي است.

 اقدامات اولیه بر اساس انواع حوادث

 آمده به شرح زير است: اقدامات كلي بر اساس حوادث پیش

 ها ها و خراشها، بريدگيزخم

 ها با آب و صابون توسط شخص حادثه ديده.درآوردن لباس محافظتي و شستن دست 

  تمیز كردن منطقه يا مناطق آلوده شده 

 ي در صورت نیازارجاع فرد حادثه ديده به مراكز پزشک 
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 شناسايي ارگانیسم احتمالي 

 صورت كامل هاي پزشکي بهداري گزارشثبت و نگه 

 بلع مواد عفوني 

  در آوردن لباس حفاظتي 

 هاي پزشکي مورد نیازمعرفي به مراكز پزشکي جهت انجام مراقبت 

  شناسايي مواد بلع شده 

 طور كامل  هاي پزشکي بهداري گزارشثبت و نگه 

 ات بالقوه عفوني خطرناک به خارج از هود بیولوژيک رهايي ذر

 افراد از محل حادثه و ارجاع شخص حادثه ديده به مراكز درماني جهت معاينات پزشکي  تخلیه تمامي 

  اطالع به ناظم فني آزمايشگاه و يا مسئول ايمني 

 د وارد محل حادثه گردد )بین نشین شونتر تهكس نبايد تا زماني كه ذرات معلق خارج شده و ذرات سنگینهیچ

 دقیقه(. اگر آزمايشگاه داراي سامانه هواكش مركزي نباشد، ورود افراد بايد به تاخیر بیافتد. 01-71

 هاي مناسب به منظور ممنوعیت ورود به محل حادثه نصب عالمت 

 ضدعفوني كردن محل زير نظر ناظم فني يا مسئول ايمني بعد از زمان فوق 

 ظتي مناسب و استفاده از محافظ تنفسيپوشیدن لباس حفا 

 شکستن ظروف و ريختن مواد عفوني 

 تمامي كاركنان دراين مورد بايد آموزش الزم را كسب نمايند.

 در موارد ريختن يا شکستن ظروف محتوي مواد آلوده اقدامات زير بايد انجام گیرد:

 .مسئول ايمني را آگاه نمايید 

 درآوريد و فورا همه افراد را از محل دور كنید و تا زمان خروج از محل كمتر هاي آلوده شخص را بالفاصله لباس

 تنفس كنید.
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 01دقیقه و ترجیحا  71ها ته نشست حاصل كنند )حداقل درب محل را ببنديد و مدتي صبر كنید تا آئروسل 

 دقیقه(.

 هاي حفاظتي را بپوشید.ها و پوششلباس 

 انید.محل را با حوله كاغذي و يا تنظیف بپوش 

 .از محلول ضد عفوني كننده مناسب استفاده كنید 

 صورت دايره، ها به و در مقاديركم تقسیم نموده و از كناره جهت جلوگیري از ايجاد آئروسل، محلول را به آرامي

 دور محل بريزيدتا تمام منطقه رابپوشاند.

 .)مدتي صبر نمايید )در ارتباط با نوع محلول 

  هاي ايمن قرار دهید.ا فورسپس، قطعات شیشه را در داخل محفظهوسیله پنس و يبه 

  .محل را تمیز نموده و در صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمايید 

 های محتوی عوامل بالقوه آلوده درون سانتريفیوژشکستن لوله

 آلوده درون سانتريفیوژ بايد به ترتیب صورت پذيرد:  هاي محتوي عوامل بالقوهاقدامات زير در صورت شکستن لوله

  اگر هنگام كار دستگاه شکستگي رخ دهد، موتور بايد خاموش شود و سانتريفیوژ بسته بماند تا كار آن كامال

 متوقف شود. اگر بعد از توقف كار سانتريفیوژ شکستگي مشاهده شد، درب دستگاه بايد فورا بسته شود.

 ايزر( يا مسئول ايمني اطالع داده شود.به ناظم فني )سوپرو 

 بار مصرف استفاده شود. در تمام مراحل كار از دستکش ضخیم همراه با دستکش يك 

 ها استفاده شود.از پنس براي پیدا كردن و درآوردن خرده شیشه 

 ات داخلي با يك ضد عفوني ها، روتورها و ديگر قطعها، باكتهاي شکسته، قطعات متالشي شده شیشهلوله تمامي

 كننده مناسب )موثر بر ارگانیسم( ضد عفوني شوند. 

 قطعات سانتريفیوژ با رقت مناسبي از يك ضد عفوني كننده مناسب توسط اسفنج پاک شوند )دو مرتبه(،  تمامي

 سپس با آب شسته و خشك گردند.
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ن پسماندهای عفوني در نظر توجه: بديهي است مواد مصرف شده در عملیات پاكسازی بايد به عنوا

 گرفته شوند.

 زابرنامه مديريت و اصول كلي موارد تماس با عوامل بالقوه بیماری

 

هاي مديريت كلي در اين گونه موارد است به اي كه شامل شیوهدر صورت تماس با عامل عفوني بايد برنامه

آنالیز خطر، درمان، پیشگیري و پیگیري  ساعت اجرا گردد. اين برنامه شامل بررسي پزشکي فوري، 24مدت 

تواند منطبق با روش برخورد با كار نامنطبق مناسب بسته به نوع و منبع آلودگي است. چارچوب اين برنامه مي

تواند براي اين منظور يك روش اجرايي يا نمودار گردشي تهیه كند و آن در آزمايشگاه باشد. هر آزمايشگاه مي

 ان نصب نمايد.را در معرض ديد كاركن

 

 اصول كلي اقدامات در موارد تماس با خون و مايعات عفوني در جدول زير بیان گرديده است.

 وشوي مواد و يا اعضاي آلوده شست 

 ثبت تاريخچه، شرايط تماس، بیمار منبع، وضعیت واكسیناسیون فرد در معرض خطر 

 گرفتن نمونه خون از فرد در معرض خطر 

 ي مربوط به فرد منبع آلودگي )در صورت اطالع(ثبت اطالعات آزمايشگاه 

 هاي بارداري و... ثبت اطالعات آزمايشگاهي مربوط به فرد در معرض خطر از جمله آزمايش 

 سازي از نظر كزازدر صورت لزوم ايمن 

  در نظر گرفتن اقدامات پروفیالكسي در مورد هپاتیتB  

  در نظر گرفتن اقدامات پروفیالكسي در موردHIV 

 هاي قابل انتقال از هاي موجود براي پاتوژنرت با فرد در معرض خطر در مورد مزايا و مضرات درمانمشو

 خون

  مشورت با مراكز درماني و پیگیري وضعیت فرد در معرض خطر 
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 دهي و ثبت تماس با عوامل آلوده كنندهشیوه گزارش

ند. براي اين منظور تهیه يك برگه مناسب داري كخوبي ثبت و نگه آزمايشگاه بايد سوابق اين حوادث را به

 تواند راهگشا باشد.مي

بنابراين گزارش تماس بايد تهیه و اطالعات كامل شامل نوع برخورد، سابقه فرد در معرض خطر )از نظر 

 كننده در آن ثبت شود.اي و واكسیناسیون( و سابقه فرد آلودههاي زمینهبیماري

 

 دهي در موارد تماس با مايعات عفوني ذكر گرديده است.)فرم( گزارش در جدول زير، عناصر اصلي برگه 

 ساعت و روز تماس 

 ديدگي(و عمق آسیب جزيیات تماس )مشتمل بر نحوه و علت آن، محل آسیب 

 )جزيیات ماده آلوده كننده )شامل نوع و حجم 

 هاي موجود در ماده آلوده كننده )جزيیات عفونتHIV, HCV, HBV ت بودن از نظر و در صورت مثب

HIV ويرال، تراكم ويروس و مقاومت دارويي(مرحله بیماري شامل درمان آنتي 

  به عنوان مثال واكسیناسیون( جزيیات وضعیت ايمني فرد در معرض خطرHBV  و سطحAb) 

 )وضعیت بالیني فرد در معرض خطر )بارداري و غیره 

 یشگیرانه پس از برخورد و پیگیريهاي پزشکي و اقدامات پجزيیات در رابطه با مشاوره 

 كننده و تايیدكننده گزارشنام و امضاي تهیه 

 

 

 كننده اصول كلي درمان در موارد تماس با عوامل آلوده

ديده پوست بايد با آب و ها است. زخم و محل آسیبدرمان محل تماس با عفونت، مشابه درمان استاندارد زخم

اطي با آب به تنهايي كافي است. به كار بردن مواد سوزاننده و آنتي وشوي غشاء مخصابون شسته شود. شست

، مايع پلور، سینويال، مني، ترشحات واژن و CSFشود. خون و مايعاتي مثل ها بر روي زخم توصیه نميسپتیك

ک ديده، اجسام نوهاي موجود در خون را انتقال دهند. تماس اين مايعات با پوست آسیبغیره ممکن است ويروس
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تیز و غشاء مخاطي احتمال انتقال ويروس را دارد و در صورتي كه اين مايعات با پوست سالم تماس يابند نیاز به 

 پیگیري نیست.

مورد بررسي قرار داد. آزمايش سريع و قابل  HIVو  HCV, HBVتر از نظر منبع آلودگي را بايد هر چه سريع

، پیگیري و شناسايي منبع آلوده كننده HIVثبت بودن از نظر شود در صورت مدر اسرع وقت انجام  HIVاعتماد 

هاي قبلي و فعلي ضد ويروس فرد +، تعداد ويروس و درمانCD4نوع  Tهاي لنفوسیت براي بررسي تعداد سلول

شود. در براي پیشگیري پس از برخورد سريعا شروع ميشود كه بر همین اساس اقدامات طبي، مبتال، توصیه مي

ود نبودن اين اطالعات نبايد شروع اقدامات درماني را به تعويق انداخت، زيرا تغییر رژيم در حین درمان صورت موج

 پذير است.امکان

 

بايد در نظر گرفت شامل بررسي وضعیت واكسیناسیون و سطح  HBVعواملي كه در مورد تماس با ماده آلوده به 

م واكسیناسیون شخص بايد بالفاصله تحت واكسیناسیون قرار بادي فرد در معرض خطر است. در صورت عدآنتي

 بگیرد. 

 هاي پروفیالكسي به طور خالصه ذكر شده است.در جدول زير روش

 

وضعیت واكسیناسیون و 

بادی در پاسخ آنتي

كارمندان مواجه شده با 

 الفويروس

 منبع آلودگي 

 ژن مثبتآنتي

 منبع آلودگي 

 ژن منفيآنتي

 منبع آلودگي

لوم يا اينکه برای آزمايش در نامع

 دسترس نیست

را  Bايمونوگلوبین هپاتیت  واكسینه نشده

تزريق كرده و سپس دوره 

 بواكسن را آغاز كنید.

دوره واكـسن را 

 آغـاز كنید.

 دوره واكسن را آغاز كنید. 

    :قبال واكسینه شده

 الزم نیست. درمان درمان الزم نیست. درمان الزم نیست. پپاسخ به واكسن داده

 Bايمـونـوگلـوبین هپاتیت  تپاسخ به واكسن نداده است.

را تزريق كـرده و دوبــاره 

دانید كه احتمال آلودگي منبع اگر مي درمان الزم نیست.

ژن مثبت زياد است مثل فرد آنتي
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واكسینـاسیـون را شـروع 

كنید يا دوباره ايمونوگلوبین 

 ثتزريق شود. Bهپاتیت 

 برخورد شود.

 Hbsفرد را براي آنتي  انجام واكسینه نامعلوم

 چك نمايید:

  اگــر كـافـي بـاشـد

 پدرمـان الزم نیست.

  اگــر كـافـي نـبايد

 Bايمونوگلوبین هپاتیت 

تزريق و بعد يکبار بوستر 

 تواكسن تزريق شود.

 چك نمايید: Hbsفرد را براي آنتي  درمان الزم نیست.

 ان الزم اگــر كـافـي بـاشـد درم

 پنیست.

  اگـر كـافــي نباشد ايمونوگلوبین

تـزريـق و بـعـد يـکبـار  Bهپاتیت 

 تبوستر واكسن تزريق شود.

يـك تـا دو مـاه بعد دوبـاره تـیتر 

 بادي چك شود. آنتي

اصي اند، نسبت به عفونت ايمن هستند و در صورت مواجهه اقدام خآلوده شده Bالف( افرادي كه قبال با هپاتیت 

 الزم نیست.

 لیتر / كیلوگرم به صورت داخل عضالنيمیلي 6/1با دوز  Bب( ايمونوگلوبین هپاتیت 

 است. mIU/mL71يعني باالي  Hbsبادي ضد پ( منظور از پاسخ به واكسن وجود مقادير كافي آنتي

 است. mIU/mL71بادي ضد ويروس يعني زير ت( منظور از عدم پاسخ به واكسن وجود مقادير ناكافي آنتي

شود كه دوره دوم ث( دادن يك دوز ايمونوگلوبین و شروع دوباره واكسن بیشتر در افرادي با عدم پاسخ توصیه مي

اند، اند ولي هم چنان پاسخ ندادهواكسیناسیون خود را تکمیل نکرده باشند در افرادي كه اين دوره را تکمیل نموده

 شود. ميتوصیه  Bدو دوز ايمونوگلوبین ضد هپاتیت 

 

 C و Bاصول مديريت درمان در موارد آلودگي هپاتیت 

تر تزريق شود )زمان مطلوب وجود داشته باشد، بايد هر چه سريع Bچنانچه دلیلي بر تجويز ايمونوگلوبین هپاتیت 

نظر  ساعت( و اگر بیش از هفت روز از زمان آلودگي گذشته باشد در مورد میزان تاثیر ايمنوگلوبین توافق 24ظرف 

 وجود ندارد. 
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است. فرد آلوده  HCVآزمايش منبع آلودگي از نظر  CDC، توصیه Cدر خصوص آلودگي با ويروس هپاتیت 

تا شش ماه پس از آن مورد بررسي قرار داد و  4در هنگام آلودگي و  ALTو  anti- HCVشده را بايد از نظر 

 شود.هار تا شش هفته پس از برخورد توصیه ميتر حدود چدر صورت تمايل به بررسي سريع HCV RNAارزيابي 

به افراد  Bو هپاتیت  Cدرماني كه امکان انتقال ويروس هپاتیت  –، پرسنل بهداشتي CDCبراساس پیشنهاد 

 ديگر را دارند، ملزم به رعايت اقدامات احتیاطي نیستند ولي نبايد خون، پالسما، عضو يا اسپرم اهدا نمايند.

 HIVر موارد آلودگي اصول مديريت درمان د

، هدف آرماني اين است كه وي در عرض كمتر از يك HIVدر موارد تماس فرد در معرض خطر با نمونه آلوده به

كننده ها صرفا در مواردي است كه منبع آلودهآزمايش شود. اين توصیه HIVساعت به عنوان اقدام پايه از نظر 

هاي بعدي نشان داد كه اساس عوامل خطرساز داشته باشد. اگر آزمايشباشد و يا احتمال عفونت را بر  HIVحاوي 

 اقدامات شروع شده بايد قطع شود.  منفي است، HIVمنبع آلودگي از نظر 

رود ، رژيم دو دارويي مناسب است و رژيم سه دارويي فقط براي مواردي به كار ميHIVدر اكثر موارد تماس با 

قرار  HIVد. رعايت موارد احتیاطي زير براي كاركناني كه در معرض آلودگي با كه خطر انتقال بیماري زياد باش

 است:اند الزاميگرفته

  خودداري از فعالیت جنسي و يا استفاده از كاندوم 

 پرهیز از اهدا خون، پالسما، اعضا، بافت و يا اسپرم 

  پرهیز از شیردادن 

  مراجعه به پزشك در صورت ابتال به هر بیماري حاد 

 ماه( بايد رعايت شود. 72ارد ذكر شده در طول مدت پیگیري )حدود شش تا مو
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 های پوستيبرای تماس HIVمديريت پیشگیری توصیه شده از 

 

 وضعیت عفونت در منبع آلودگي

 مثبت HIV نوع برخورد

 )الف( 1كالس

HIV 
 مثبت

 )الف(2كالس

منبع مشخص اما 

 HIVوضعیت 

 )ب(مشخص ثابت

 HIV )پ(منبع نامشخص

 منفي

 پیشگیري )ت(شدت كمتر

 دو دارويي

 پیشگیري

 سه دارويي

عموما پیشگیري 

خواهد اما در نمـي

نظـر گرفتن 

پیشگیري دو دارويي 

منابع با  )ث(براي

ريسك فاكتور باالي 

HIV)ج( 

خواهد، عموما پیشگیري نمي

امـا اگـر احـتـمال تماس با 

شـخــص بــا عفـونـت 

HIV  ،وجـود دارد

در  )ج(ري دو داروييپـیـشـگی

 نظر گرفته شود.

 پیشگیري   

 خواهدنمي 

پیشگیري سه  )چ(شدت بیشتر

 دارويي

پیشگیري 

 سه دارويي

عموما پیشگیري 

خواهد اما در نمي

نظر گرفتن 

پیشگیري دو 

 )ث(دارويـي بـراي

منابع با ريسك 

 )ج(HIVفاكتورهاي 

خواهد عمومـا پیشگیري نمي

ا امــا اگــر احتمال تماس ب

 HIVشخص بـا عفونت

وجود دارد، 

پــــیــشـگــیـري دو 

 در نظر گرفته شود.)ث(دارويي

 پیشگیري       

 خواهدنمي 

بر هر  RNAكپي  7111بدون عالمت يا تعداد ويروس اندک )مثال زير  HIV: عفونت  Iمثبت كالس  HIVالف( 

 سي(.سي

HIV  عفونت  2مثبت كالس :HIV يمني اكتسابي، تغییر سرولوژيك حاد يا تعداد دار، سندرم نقص اعالمت

 ويروس باال.

شود با افراد با تجربه مشاوره شود، اما نبايستي شروع پیشگیري را اگر احتمال مقاومت دارويي وجود دارد، توصیه مي

 بخاطر مشاوره عقب انداخت. منبع عفونت براي بررسي فوري بايستي در دسترس باشد.
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اي براي آزمايش از نظر مشخص نیست )مثال منبع دقن شده است و نمونه HIVت ب( منبع مشخص اما وضعی

HIV .)وجود ندارد 

 ها باشد(.پ( منبع نامشخص )مثال آلوده شدن با سوزني كه در سطل معدوم كردن سوزن

 ت( شدت كمتر )مثل: سوزن توپر و آسیب سطحي(.

باشد و بايد فرد در معرض عفونت و گروه درمان ث( در نظر گرفتن پیشگیري يعني پیشگیري بسته به مورد مي

 كننده با هم تصمیم به پیشگیري بگیرند.

اثبات شود پیشگیري بايد  HIVج( اگر پیشگیري شروع شود و بعدا عفونت شناسايي شود و منفي بودن او از نظر 

 متوقف شود.

، يا سوزن استفاده شده در شريان چ( شدت بیشتر )مثال سوزن بزرگ توخالي، فرو رفتن عمیق، خوني شدن وسیله

 يا وريد منبع(.
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 )الف(در موارد تماس مخاطي و تماس با پوست آسیب ديده HIVمديريت پیشگیری از 

 وضعیت عفونت در منبع آلودگي

 مثبت  HIV نوع برخورد

 )ب( 1كالس 

HIV 
 مثبت 

 2كالس 

 )ب(

منبع مشخص 

اما وضعیت 

HIV  مشخص

 )پ(نیست

 نفيم HIV )ت(منبع نامشخص

درنظرگرفتن  )ث(حجم كم 

 پیشگیري 

 )چ(دو دارويي

توصیه به 

پیشگیري 

دو 

 دارويي

عموما پیشگیري 

نیاز نیست امـا 

پیشـگیـري دو 

بـراي  )ج(دارويي

منابع با ريسك 

فاكتور بـاالي 

HIV  در نـظـر

 )چ(گـرفته شود

خواهد، عموما پیشگیري نمي

امـا اگـر احـتـمال تماس با  

-مـي HIVعــفـونـت 

بــاشـد پیشـگیري دو 

در نظر گرفته   )چ(دارويـي

 شود.

 پیشگیري   

 خواهد.نمي 

تـوصیـه  بـه  )ح(حجم زياد

 پیشگیري دو دارويي

تـوصـیـه 

به 

پیشگیري 

دو 

 دارويي

عموما پیشگیري 

نیاز نیست امــا 

پـیشگیري دو 

بـراي  )ج(دارويي

مـنـابـع بـا 

ريـســـك 

 HIVفاكتورهاي 

ه در نظر گرفت

 )چ(شود

خواهد، عموما پیشگیري نمي

امـا اگـر احـتـمال تماس با 

-مـي HIVعـفـونـت 

بـاشــد. پیـشگـیـري دو 

 در نظر گرفته شود. )چ(دارويي

 پیشگیري       

 خواهد.نمي 

الف( براي تماس پوستي در صورتي پیگیري الزم است كه پوست آسیب ديده باشد )مثل موارد درماتیت، 

 زخم باز( خراشیدگي و

كپي  7111بدون عالمت و يا تعداد ويروس اندک )مانند موارد زير  HIVمثبت كالس يك: عفونت  HIVب( 

RNA سي(. در هر سيHIV  مثبت كالس دو: عفونتHIV دار عالمت(AIDS) تغییر سرولوژيك حاد يا تعداد ،
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شود اما نبايستي شاوره با افراد با تجربه ميويروس باال. اگر احتمال مقاومت دارويي وجود دارد، توصیه به انجام م

 شروع پیشگیري را بخاطر مشاوره عقب انداخت، منبع عفونت براي بررسي فوري بايستي در دسترس باشد.

اي براي آزمايش از مشخص نیست. )مثال منبع آلودگي دفن شده است و نمونه HIVپ( منبع مشخص اما وضعیت 

 وجود ندارد(. HIVنظر 

 ها باشد(.نامشخص )مثال آلوده شدن با سوزني كه در سطل معدوم كردن سوزنت( منبع 

 ث( حجم كم )يعني چند قطره(.

باشد و بايد فرد در معرض عفونت و گروه درمان كننده با هم تصمیم به پیشگیري ج( پیشگیري بسته به مورد مي

 بگیرند.

منبع احراز گردد پیشگیري  HIVو منفي بودن چ( اگر پیشگیري شروع شود و بعدا منبع عفونت شناسايي شود 

 بايد متوقف شود.

 ح( حجم زياد )يعني پاشیدن مقادير زياد خون(.

 

 مخاطرات شیمیايي

زاي عفوني هستند، بلکه در معرض مخاطرات هاي پزشکي نه تنها در معرض عوامل بیماريكاركنان آزمايشگاه

اين كه اين افراد از دانش و اطالعات مربوط به اثرات سمي ر صورتيشیمیايي خطرناک نیز هستند. لذا بديهي است د

ها به داري آنهايي كه ممکن است در حین جابجايي و نگههاي در معرض قرار گرفتن و آسیبمواد شیمیايي و راه

ترين آسیب را ها، كمتوانند از بروز اين حوادث پیشگیري كنند و يا در صورت بروز آنوجود آيد، برخوردار باشند، مي

از اين عوامل متحمل شوند. مديريت هر آزمايشگاه بايد اسناد مربوط به اطالعات ايمني مواد يا اطالعات مربوط به 

ها به عنوان خطرات شیمیايي را از طريق سازندگان و يا فروشندگان مواد شیمیايي تهیه و در مواقع لزوم از آن

 ستفاده نمايد.هاي ايمني ابخشي از دستورالعمل

 های ايجاد آسیب توسط عوامل شیمیايي روش

 رسانند:هاي زير به فرد در معرض خطر آسیب ميعوامل و مواد شیمیايي خطرناک با روش

 تنفس       
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  تماس با پوست 

  بلعیدن 

 فرورفتن سوزن 

 ديدهاز طريق پوست آسیب 

 داری مواد شیمیايينگه

 داري ي استفاده روزانه )يا دوره زماني كوتاه( الزم است، در آزمايشگاه نگهفقط مقاديري از مواد شیمیايي كه برا

شوند ظرفیت كلي در هر آزمايشگاه داري ميهاي ايمن نگههاي قابل اشتعال در ظروفشوند. هنگامي كه محلول

 مترمربع باشد. 1111گالن در هر  61نبايد بیشتر از 

 مخصوص  هاي طراحي شدهها و اتاقتمانبهتر است ذخاير عمده مواد شیمیايي در ساخ 

گـالن بـاشد،  011داري مواد قابل اشتعال در هنگامي كه ذخاير بیشتر از داري شوند. حداقل يك اتاق نگهنگه

داري شوند. هر ظروف بايد هاي فلزي قابل تهويه نگهبـايد وجـود داشته بـاشد مـواد قـابل اشتعال بايد در ظروف

ده شود كه حداقل ارتفاع را از كف اتاق داشته باشد و به راحتي قابل دسترس باشند. در هنگام در محلي قرار دا

ها بوده و بر روي ها حداكثر تا معرض ديد چشمها بايد ارتفاع كابینتاجبار براي ذخیره اين مواد داخل كابینت

 آنها بر چسب مخصوص نگهدارنده اين مواد چسبانده شود.

  ها هاي بخار، سرپوشاينچ از محل جرقه الکتريکي، لوله 75اي كمتر از نبايد در فاصلهمواد قابل اشتعال

(Ceiting) ها و سرآبفشان(Sprinkler head) داري شوند.نگه 

 هاي سازنده انجام گیرد.هاي توصیه شده توسط شركتداري مواد شیمیايي بر اساس روشنگه 

ي براساس حروف الفبا به خاطر سهولت استفاده بسیار اشتباه داری مواد شیمیايالزم به ذكر است كه نگه

 ها بايد اكیدا از اين كار خودداری نمايند.است و آزمايشگاه
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 در خصوص ناسازگاری مواد شیمیاييقواعد عمومي

 

 هامواد ناسازگار با آن مواد اصلي شیمیايي

 هاي كلردار، آبكربن، هیدرو كربن اكسیددي فلزات قلیايي نظیر سديم، پتاسیم، سزيم و لیتیوم

 هاآمونیاک، استیلن، هیدروكربن هاهالوژن

ــین،   ــدروژن، آنیل ــولفید هی ــتیک، س ــید اس اس

 ها، اسید سولفوريکهیدروكربن

عوامل اكسیدكننده نظیر اسید كرومیك، اسید 

 نیتريك، پراكسیدها، پرمنگنات

 

 مواد شیمیايي منفجره

 روند، نبايد با تركیبات مس و سرب در تماس و مجاورت كار ميضد باكتريايي به هايآزيدها كه اغلب در محلول

هاي بسیار جزيي و كشي ساختمان(. چون ممکن است با ضربههاي فاضالب و لولهعنوان مثال لولهباشند )به

 وجود آورند.خفیف انفجار مهیبي به

 اند، بسیار ناپايدار و داراي قابلیت انفجار هستند.دهاترهايي كه كهنه و خشك شده و به كريستال تبديل ش 

 كه روي میز كار چوبي و آجري ريخته شده و يا با مواد خشك همراه شود، منفجر مياسیدپركلريك در صورتي-

 شود.

 ها ممکن است در اثر حرارت و يا ضربه منفجر شوند.اسیدپیکريك و پیکرات 

 

 یمیايينحوه برخورد در صورت ريخته شدن مواد ش

 هاي مقابله با ريختن كننده مواد شیمیايي آزمايشگاهي طي جداول انتشار يافته خود روشاغلب كارخانجات تولید

هاي مربوط به ريختن اين مواد نیز به شکل تجارتي قابل تهیه كنند. جداول و كیتاين مواد را توصیف مي

ها در مواقع لزوم در یه و به منظور دسترسي به آنهستند. مديريت هر آزمايشگاه موظف است ملزومات زير را ته

 محل مناسب قرار دهد.
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 كننده مواد شیمیاييجداول اعالم شده توسط كارخانه تولید 

 هنگام ريختن مواد شیمیاييهاي مناسب براي استفاده به كیت 

 هاي الستیکي، ها يا چکمهكفش هاي الستیکي مقاوم و مستحکم، روكشهاي محافظتي نظیر دستکشپوشش

 ماسك تنفسي

 اندازها و انبرهاي مناسب براي برداشتن قطعات شکسته شدهآوري و خاکوسايل جمع 

 هاي كاغذيها و حولههاي نظافتي، پارچهتي 

 ها و وسايل مناسب جهت تخلیه مواد ناشي از حادثهسطل 

  ،كربنات سديم( خاكستر سوداNa2CO3يا سديم بي )كربنات(NaHCO3) سازي اسیدها و مـواد  براي خنثي

 شیمیايي خورنده

 )شن و ماسه )براي پوشاندن مواد قلیايي ريخته شده 

 شوينده غیرقابل اشتعال 

 

 بايد در صورت ريختن مواد شیمیايي خاص انجام گردد:اقدامات ذيل 

 مطلع نمودن مسئول ايمني 

 يدهدخروج كاركنان غیر ضروري از محل و رسیدگي به افراد حادثه 

 ها هاي روشن و تجهیزات الکتريکي، قطع گاز اتاق و فضاهاي مجاور و باز نمودن پنجرهخاموش كردن تمام شعله

 در زمان ريختن مواد شیمیايي قابل اشتعال

 هـاي متصـاعد   اندازي تهويه مناسب جهت خروج بخـار اجتناب از تنفس بخارات متصاعد از مواد ريخته شده و راه

 شده

 شده بر اساس دستورالعمل شركت سازندهسازي محیط از مواد ريخته موارد ضروري براي پاک اجراي 

 

 مواد شیمیايي اثرات سمي



76 

 

كه به نحوي با اين مواد سر و كار دارند، بر جا آوري بر روي سالمت افراديبرخي مواد شیمیايي اثرات زيان

 اند.گوناگون شناخته شده ها داراي اثرات سميچنین تعدادي از آنگذارند. هممي

ها ممکن است تحت ها و بافتچنین ديگر اندامها و همها، كبد، كلیههاي تنفسي و گوارشي، خون، ريهدستگاه  

زايي و يا ها وارد گردد. خواص سرطانهاي شديدي بر آنآور مواد شیمیايي قرار گیرند و يا آسیبتاثیر اثرات زيان

teratogenic ز مواد شیمیايي كامال تايید گرديده است.برخي ا 

هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیايي  ها در صورت بلعیده شدن يا تنفس سميبخارات برخي از حالل

تواند موجب از هايي گردد كه اثرات قابل مشاهده فوري بر سالمت نداشته باشد ولي ميبه آسیبممکن است منجر 

چنین اثرات بعضي از مواد شیمیايي در صورت تماس مشابه گردد. هملودگي و عاليميادست دادن تعادل، خواب

 ها از حوصله اين بحث خارج است.گردد كه توضیح آنمکرر و در طول زمان مشاهده مي

تواند منجر به صدمات پوستي گردد. هاي آلي ميقرار گرفتن طوالني و مکرر در معرض فاز مايع بسیاري از حالل

زدايي اين مواد باشد اما احتمال بروز عاليم آلرژيك و ايجاد حساسیت نیز تواند ناشي از اثر چربيوضوع مياين م

 وجود دارد. 

 گردد.هاي ناشي از عوامل شیمیايي اشاره ميدر ادامه اين مبحث به سوختگي

 های شیمیاييسوختگي

زا ايجاد خواهد شد. اين نوع سوختگي واكنش سوختگي شیمیايي به دنبال تماس با مواد اسیدي، قلیايي و مواد

طور تواند تهديد كننده حیات باشد. موادي كه به باعث صدمه به پوست، چشم، ريه و ساير اعضاي بدن گرديده و مي

شايع عامل سوختگي شیمیايي هستند عبارتند از: اسید هیـدروكلريـك، اسید فـورمیك، آمـونیوم، آمونیاک، فنل، 

 ها و تار.ت معدني، اسیدسولفوريك، هیدروكسید سديم و پتاسیم، هیدروكربننیترات، فلزا

 پاتوفیزيولوژی

هاي شیمیايي هستند و نه صدمات سوختگي حرارتي. صدمات ناشي از عوامل شیمیايي عمدتا ناشي از واكنش

با مواد سمي ها بستگي دارد. وقتي پوست در تماس و مدت تماس آندرجه صدمات پوستي به غلظت مواد سمي 

گیرد، ابتدا پوشش كراتین آن تخريب شده و به دنبال آن جلد و بافت زير جلدي نیز نکروزه خواهد شد. هر قرار مي



77 

 

نمايند و بر اساس نوع اسید، تغییر رنگ پوستي را هاي پوست را تخريب ميدو نوع اسیدهاي آلي و غیر آلي پروتئین

صورت زخم زرد رنگ و سوختگي به دنبال تماس اشي از اسیدنیتريك به گردند. به عنوان مثال سوختگي نسبب مي

 اي خواهد بود.صورت زخم سیاه مايل به قهوهبا اسید سولفوريك به 

هاي قلیايي نیز در اثر تماس با موادي مثل آمونیوم، هیدروكسید سديم و پتاسیم و غیره با تخريب سوختگي

 پیوندد.ي به وقوع ميپروتئین و كالژن و تشکیل كمپلکس قلیاي

شود و تماس با مواد قلیايي عالوه بر آن سوختگي با اسید و قلیا هر دو سبب دهیدراسیون شديد سلولي مي

 تواند چربي زير جلد را صابوني نمايد.مي

 های شیمیايياصول مديريت درمان در موارد سوختگي

 مديريت درمان در ضايعات پوستي -

طور مداوم باعث تخريب ماني كه عامل ايجاد كننده غیر فعال و يا مجزا نشود بهسوختگي شیمیايي پوست تا ز 

سازي بايد از همان دقیقه اول تماس آغاز شود. تاخیر حتي بافتي خواهد شد و دقیقا به همین دلیل شروع خنثي

 pHباز گرداندن بیش از سه دقیقه نیز با افزايش چشمگیر میزان صدمات وارده همراه خواهد بود. درمان اولیه 

پوست به حد طبیعي است. در صورتي كه تماس پوستي بیش از يك ساعت در مورد هیدروكسید سديم و بیش از 

 پذير نخواهد بود.پوست تقريبا امکان pHدقیقه در مورد اسیدكلريدريك طول كشیده باشد، تغییر در  71

 مديريت درمان در ضايعات چشمي -

هاي اسید است. آمونیاک تر از سوختگيهاي قلیايي بسیار شديدتر و عمیقيشدت صدمات وارد شده در سوختگ

هاي اسیدي نسبت به كند. تحمل سوختگينفوذ مي خشك ظرف كمتر از يك دقیقه به داخل اتاق قدامي

ي وضوح تحمل بافرمانند و اين عضو بهها زنده ميهاي قلیايي چشم بسیار بهتر است، چرا كه اكثرا بافتسوختگي

 شود.اسید را دارد. اسید به سرعت به وسیله اشك خنثي مي

شو چشم به ووشو را آغاز نمايیم. حین شستبدون در نظر گرفتن طبیعت ماده شیمیايي، ابتدا بايد سريعا شست

شو با محلول سالین نرمال و از طريق لوله وطور مداوم بايد باز و بسته شود و در صورت امکان بهتر است شست

 با جريان آهسته انجام پذيرد و سپس مصدوم سريعا به بخش فوريت چشم پزشکي منتقل گردد. ميسر
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 هیدروتراپي

 كننده شدت صدمات ايجاد شده است. ترين عامل تعیینمدت زمان تماس مهم

د، بايد كه لباس مصدوم با اين مواد شیمیايي آلوده شده باششو با مايع بايد سريعا آغاز شود و در صورتيوشست

ها از دستکش الستیکي استفاده شود. تمام شو خارج شوند و براي خارج كردن آنوها قبل از آغاز شستلباس

صورت ماليم و با شو به وشو برداشته شوند. شستوهاي جامد مواد شیمیايي قابل ديد بايد قبل از شستقسمت

شود. زيرا فشار باالي آب منجر به پخش شدن مواد شیمیايي مدت طوالني انجام  مقدار زياد آب با فشار پايین و به

 به داخل منافذ و چشم خواهد شد.

ساعت( براي كاهش شدت صدمه الزم است،  72بعد از تماس با مواد قلیايي، هیدروتراپي طوالني مدت )بیش از 

 رسد.شو به حد طبیعي ميوپوست پس از دو ساعت شست pHولي در سوختگي با اسید كلريدريك 

هاي قلیايي اين است كه قلیاها با پروتئین و چربي بافت شوي طوالني مدت در مورد سوختگيوعلت نیاز به شست

هاي هیدروكسیل به آيند. اين كمپلکس اجازه نفوذ يونتركیب شده و به شکل پروتئین محلول و يا صابون در مي

 عمق بافت را داده و مانع از تماس آب خواهد گرديد.

شود. اين احتمال وجود دارد كه آورند و يون هیدروژن آزاد اغلب خنثي ميها اين كمپلکس را به وجود نمياسید

زا شود حرارت هاي شیمیاييسازي قلیاها با اسید و يا برعکس باعث افزايش صدمات بافتي بر اثر ايجاد واكنشخنثي

 شود.و بنابراين انجام اين كار به هیچ وجه توصیه نمي

 

 گرفتگيهای ناشي از برقبآسی

جريان الکتريکي براساس نوع نسج، سطح مقطع، محل اناتومیك و مقاومت بافتي مسیرهاي مختلفي را انتخاب 

ترين مقاومت را در برابر عبور جريان دارند و سپس طور مثال در يك اندام مانند پا، عروق و اعصاب كمنمايد، به مي

برابر بر اساس نوع و طول استخوان را نشان  72ها كه مقاومت سه تا ستخوانعضالت كه مقاومت دو برابر و ا

برابر عروق و اعصاب است میزان جريان عبور كرده  711كه سطح مقطع عضالت حدود دهند، ولي با توجه به اينمي

ست. اگر چه برابر میزان جريان عبور كرده از عروق و اعصاب ا 11از عضالت با در نظرگرفتن مقاومت آن حدود 

يابد ولي آسیب وارده در آنها شديدتر است. ولتاژ باال بخش اندكي از جريان الکتريکي از مسیر اعصاب جريان مي
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هاي برق وجود دارد كه اي و دكلهاي بین جادهشود كه عموما در كابلولت و باالتر در نظرگرفته مي 7111حدود 

ست و نسوج ديگر نیز خواهد شد. ولي برق با ولتاژ پايین )ولتاژ عالوه بر شوک الکتريکي و مرگ سبب سوختگي پو

چنین جريان الکتريکي شهري( در اغلب موارد بدون ايجاد سوختگي سبب دفیبريالسیون بطني خواهد شد. هم

تواند سبب اختالالت نورولوژيك )تشنج و ايست تنفسي( گردد و يا با انقباض شديد عضالني و پرت شدن مي

توان وجود آورد. از ديگر صدمات ناشي از جريان الکتريکي ميهاي گوناگون ناشي از تروما را بهبمصدوم، آسی

 كاتاراكت، خونريزي و جداشدگي پرده شبکیه در موارد آسیب الکتريکي سر و گردن را نام برد.

 

 تاثیرات پاتوفیزيولوژيک جريان الکتريکي

 

 (هرتز 06میلي آمپر )با ولتاژ  مسیر جريان اثر

 1/1 -2 پوست سالم احساس مورمور

 7-4 پوست سالم درد

 6-22 از دست و ساعد به تنه انقباض تتانیک

 75-01 قفسه سینه ايست تنفسي

 11-4111 قفسه سینه فیبريالسیون بطني

آسیستول )بدون پاسخ به 

 الکتروشوک(

 > 2111 قفسه سینه
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 شیوه صحیح برخورد با مصدوم

 با مصدوم به نکات زير توجه نمود:  بايد در موارد برخورد

  در صورت تماس مصدوم با برق ولتاژ باال، حفظ فاصله سه متري از او )در اين موارد حتي استفاده از چوب

 تواند جريان را منتقل كند( ضروري است.مي

  چوبي در صورت تماس مصدوم با ولتاژ شهري، قطع كردن سريع برق و جدا كردن او از منبع برق با اجسام

 خشك.

 االمکان از حركت دادن بیمار خودداري شود.در صورت احتمال صدمات ستون فقرات حتي 

 )اطمینان از باز بودن راه هوايي )خارج كردن دندان مصنوعي و يا ساير اجسام خارجي 

 اطالع سريع به مراكز فوريت پزشکي 

 

 مخاطرات الکتريکي

 ها است كه شامل موارد زير است:گیري از بروز آناساس برنامه مديريت در مخاطرات الکتريکي، پیش

 .توان مصرفي و توان ورودي مدار بايد با هم مطابقت كنند و تايیديه فني در اين خصوص وجود داشته باشد 

 هـا  آنچنـین تمـامي   اي قرار گیرند و هـم هاي دورهها مورد بازرسي و آزمونتجهیزات الکتريکي و نحوه نصب آن

 تصال به زمین باشند.داراي تجهیزات ا

 .مدار الکتريکي ساختمان آزمايشگاه بايد با دقت و با توجه به محل نصب تجهیزات آزمايشگاهي طراحي گردد 

 و وقفه دهنده جريان برق در محل مناسبي در مدار نصب گردد تا در صورت بروز عیب در دسـتگاه از   كنندهقطع

 خطرات بعدي اجتناب شود.

 كشي در هنگام عبور بـار الکتريکـي   هاي جريان برق صرفا به منظور حفاظت از سیمكنندهالزم به ذكر است قطع

 گیرند.سوزي مورد استفاده قرار ميبیش از حد و در نتیجه ممانعت از آتش

   وقفه دهنده جريان برق با بروز عیب در دستگاه و اتصال به زمین، از بروز شوک الکتريکي در اشخاص جلـوگیري

 كند.مي
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 آمده در آزمايشگاه با ذكر علت، زمان، محل و میزان خسارت و نحـوه مـديريت آن در صـورت    ثبت حوادث پیش

 پیشامد.

 مخاطرات ناشي از سر و صدا 

رسان خواهد بود. برخـي از تجهیـزات آزمايشـگاهي    سر و صداي زياد در طول زمان تاثیر نامطلوبي داشته و آسیب

ها و غیره میزان قابل توجهي داري حیوانات و بعضي از سانتريفیوژها، هواكشیسات نگههاي لیزري، تاسنظیر دستگاه

گیـري سـر و صـدا    صدا در محیط تولید نموده و بر روي شنوايي كاركنان تاثیرات نامطلوبي دارنـد. كنتـرل و انـدازه   

 تواند میزان خطرات صوتي را مشخص كند. مي

جهیزاتي با سر و صداي زيادي وجود داشته باشد، بايد اقدامات الزم در بديهي است در صورتي كه در آزمايشگاه ت

 خصوص پیشگیري از مخاطرات ناشي از سر و صدا به شرح زير انجام پذيرد:

 هاي مناسب نصب شوند.نمايند، در محلتجهیزاتي كه از انتشار سر و صدا جلوگیري مي 

 ظ صدا براي كاركنان در معرض خطر، به اجرا درآيد.هاي حفاظت شنوايي مانند استفاده از محافبرنامه 

    برنامه مداوم معاينه پزشکي براي مشخص كردن اثرات نامطلوب سر و صدا در خصوص كاركناني كـه در معـرض

 اند، اجرا شود و اسناد مربوطه در پرونده پزشکي كاركنان ثبت گردد.آسیب قرار گرفته

 سوزی آتش

سوزي باشد و اقدامات ذيل در اين خصوص میز بايد مبتني از پیشگیري از آتشآبرنامه مديريت موارد مخاطره

 ضروري است:

 سوزينشاني در صورت آتشاطالع به سرويس آتش 

 سوزياطالع به ناظم فني )سوپروايزر( و مديريت آزمايشگاه در صورت آتش 

 سوزيهاي آزمايشگاهي براي پیشگیري از آتشطراحي دستگاه 

 هاي الزمنشاني از آزمايشگاه جهت ارايه راهنمايياي كارشناسان آتشبازديد دوره 

 توسـط آزمايشـگاه    نشاني مطابق با استانداردهاي اعالمـي نصب تجهیزات مربوط به اعالن حريق و تجهیزات آتش

 مرجع سالمت



82 

 

 سوزيهاي الزم كاركنان در خصوص پیشگیري يا رويداد آتشآموزش و كسب آمادگي 

 دادن دثه با ذكر علت، محل، زمان و میزان خسارت وارده و نحوه مديريت آن در صورت رخثبت موارد حا

 سوزيآتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 فرم ثبت و پیشگیری حوادث مخاطره آمیز

 فرم ثبت و پيگيري حوادث مخاطره آميز

 

 نام و نام خانوادگي فرد حادثه ديده :

 

 

 محل و بخش حادثه :

 

 

 تاريخ و ساعت بروز  حادثه :

 

حادثه :  نوع  

 

 اقدامات انجام شده :

 

 

 آيا مصدوم حين انجام كار از وسايل و تجهيزات حفاظتي الزم استفاده مي كرده است ؟

 چه نوع وسايلي ..............................

 

 

 آيا حادثه منجر به وقفه كاري شده است ؟ چه مدت ؟

 

 

 الزم :اقدام پيشگيرانه يا اقدام اصالحي 

 

 

 

 

 اء و مهر مسئول بخش :امض

 

 ول ايمني :امضاء و مهر مسئ

 

 

 

 مراجع: 
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 ايمني و بهداشت-الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت -

 ايمني درآزمايشگاه-الزامات آزمايشگاه مرجع سالمت  -


