
 تعليمة احتياطات األمان للمواد الكيميائية 



 :  المخاطر الصحية وهي تحدث
 باإلستنشاق

 عبر الجهاز الهضمي
 أو عن طريق اإلمتصاص عبر الجروح بالجلد

  :تنقسم المخاطرمن حيث أثرها الصّحي الى نوعين 
تسبب حروق وجروح في وقت وجيز  -مواد بالغة الخطورة -1

 (حامض الكبريتيك  –هيدروكسيد الصوديوم )بالجسم 
هالك الجسم ببطء خالل وقت طويل األمد  -بطيئة األثر -2

 (السرطان الذي يسببه الهيدرازين)
 



  
 أنواع المخاطر الناتجة من تداول الكيماويات 

تؤدي ( الجروح)األنف والجلد , لو تم التعّرض لها عبر الفم  –السموم  - 

 (الغبارواألبخرة, األدخنة)الى المرض 
 عند رشحها تؤدي الى إصابات بالغة في الجلد والعين   -الألّكالة  - 
 (الحامض,الصودا )

سريعة إنتشارها لتعطي ,سهلة اإلشتعال ,سريعة اإلحتراق -الملتهبة  - 

 (بنزين و المزيبات,  LPG,الغاز المّسيّل  )حرارة كثيفة 
مثل البروبان )تنفجر عند تعّرضها للحرارة أو   النار      -المتفجرات   - 

 (والغاز الطبيعي
 :الكلمات الملصقه المفردة مرتبه كما يلى

 .يمكن أن يسبب اإلصابه المباشره أو الموت -خطر
 .يمكن أن يسبب إصابه خطيرة أو الموت -تحزير
 .يمكن أن يسبب إصابه متوسطة الخطوره -تنبيه 

 



 :يمكن ايضاً إستخدام األرقام أو االلوان فى التنبيه عن الخطر  
 االلوان

 خطر صحى  -أزرق -  
 خطر حريق  -أحمر -  
 خطر ُمشع -أصفر -
 .معدات الوقاية  المطلوبه واالعضاء التى قد تتضرر –أبيض  -

 مدى الخطورة
 خطر بسيط جدا  = 0
 خطر طفيف= 1
 خطر متوسط= 2
 خطر بليغ= 3
 خطر بليغ جدا            = 4
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   MSDSنشرة  بيانات السالمه 
Material Safety Data Sheets 

نشرة بيانات السالمه تعطى التفاصيل الدقيقه عن مدى خطورة  -
 .الموجودة أو المستعمله بمنطقه العمل -المواد 

 اهى المادة    - 
 من صانعها و ما عنوانه   - 

 لماذا هى خطره - 
 كيفيه التعامل السليم معها  - خصائصها الكيميائيه والفيزيائيه - 
 ماهى الظروف التى قد تزيد خطورتها -
 تأثيرها على الصحه- 
 المعدات الواقيه التى يجب إستعمالها - 
 ماالذى تفعله عند التعرض لها- 
 .ماالذى تفعله عند اإلنسكاب او الحاالت الطارئه- 



    . 
 المخاطر الصحية 

 
 كيفية دخول المواد الخطره الي الجسم

 .إستنشاق الماده الي داخل الجسم -اإلستنشاق - 
 .عبر الجلد  -اإلمتصاص - 
 .االكل بواسطه األيدي الملوثه بالمواد الكيميائيه السامه -الهضم - 
    

 :االعراض الناتجه عند التعرض لماده خطرة
 تقرح األعين

 الدوار
 الطفح الجلدي

 الصداع 
 



 معدات السيطره     
 ةنوع معدات الحمايه التي يجب إستخدامها عند التعامل مع الماد

 :الخطره
 مالبس واقيه
 جهاز تنفس

 معده حمايه األعين
 التهويه
 القفاذات

 توفر غسل االعين وحمام للغسل في الحالت الطارئه
يجب أن توفر نسخ كافيه من  نشرات بيانات السالمة لكل مادة  بحيث 

 .ال يتم إستالم أي مواد خطره من دونها أو الملصق المناسب لها
 



  
 ما يجب القيام به قبل إستخدام المواد الخطره

إزالة كل ما يمكن ان يشتعل أو ينفجر أو يتفاعل بطريقه خطره  مع  - 

 .المواد القريبه 
 .إزالة االكل و السيجاير والمالبس العاديه لكي ال تتلوث    - 
 .معرفة مكان حمامات الطواريء وغسول االعين  - 

التأكد من أن معدات مكافحه الحريق المناسبه  موجوده على مقربه و   - 

 .  جاهزه لإلستخدام
 .تأكد من مالئمه  التهويه - 
يجب أن تعرف بمن يجب أن تتصل و ما يجب عليك فعله فى الحاالت - 

 .الطارئه 
بمكانك والعمل الذي تقوم به في جميع  )على مقربه منك)أعلم شخص ما  - 

 .االوقات
 .أجمع كل المعدات والمالبس الواقيه التي قد تحتاج إليها للقيام بالعمل - 

 .  راجع رئيسك المباشر قبل بدء العمل  - 
  



  ما يجب فعله عند التعامل مع المواد الخطره.    
   

  
إقرأ  ملصق الحاويه و ورقة بيانات السالمة قبل بدء العمل. 
حافظ على النظافه. 
إستخدم المالبس والمعدات الواقيه. 
إتبع تعليمات السالمه. 
 في نقل و تخزين المواد ( بواسطة الملصق) إستخدم الحاويات السليمه والمعلمه

 .الخطره
 خاصًة في االماكن المغلقه -تأكد من جودة التهويه. 
ضع المواد المشتعله أو المنفجره و الغاز المضغوط بعيداً عن الحراره الشديده. 
 تأكد من أن الحاويات والخراطيش  بحاله جيده. 
 زن المواد الكيميائيه بطريقه جيده و افصل تلك التي يمكن أن تتفاعل عن  ِ َخ

 .  بعضها البعض و راجع نشرة بيانات السالمة
دائماً ُخذ تدريبات السالمه على محمل الجد. 

 



 مايجب تركه عند التعامل مع المواد الخطره:
 
  

تترك الحاويه مفتوحه بعد إستخدامها -ال. 
تتنفس بواسطة الفم  -ال. 
بعضها عديمة  -تعتمد على حاسة الشم في التعرف على الغازات الخطره -ال

 .الرائحه
تستنشق االبخره الناتجه عن التفاعالت الكيميائيه -ال. 
تسكب الماء على األحماض -ال. 
تخزن المواد الخطرة قريبًة من بعضها البعض إال بعد مراجعة نشرة بيانات  -ال

 .السالمه عن  المخاطر المحتمله
إال إذا طلب منك ذلك و ( أو مع الماء)تمزج المواد الكيميائيه مع بعضها البعض -ال

 .عندها يجب إتباع التعليمات بدقه شديده
تأكل أو تشرب أو تدخن بالقرب من المواد الخطره أو السامه -ال. 
ترتدي العدسات الالصقه بالقرب من االبخره السامه -ال. 
تختصر اإلرشادات عند التعامل مع المواد الخطره -ال. 

 



 Corrosive: تعرض الجلد للمادة اآلكلة

 .عند إصابة الجلد بالمادة الحارقة عدم حك الجلد•

(  20 – 15)إراقة الماء على الجزء المتأثر بإستمرار لمدة تتراوح ما بين •
 .دقيقة

 (Safety Water Shower)إذا لم تكن قريباً عن محطة الغاسل المائي •
إلحتياطات السالمة يمكنك إستخدام خرطوش النظافة أو أي مصدر ماء آخر 

 .مع خلع إي مالبس ملوثة وعدم إستخدامها مرة أخرى مالم تغسل

 عدم إستخدام المراهم الملتهبة و المعادالت الكيميائية 

 مالمسة األعين

 .دقيقة مع رفع  20العينين المصابة بالماء فوراً لمدة /نقوم بغسل العين
 .رموش الشخص المصاب الي أعلى

 .يجب أن ننتبه الي عدم إنسكاب ماء ملوث الي العين غير المصابة. 

 . (.بواسطة طبيب)يجب  أن يحصل المصاب على رعاية طبية 

 



  (Safety Water Shower)الغاسل المائي 



 : (Inhaled)اإلستنشاق 

عند إستنشاق أبخرة المادة الحارقة قد تسبب تقرحات داخلية تؤدي إلى 
 .صعوبة التنفس

 :المعالجة

أخذ الشخص المصاب لمنطقة تهوية نقية و رعايته و متابعة الحالة 
 .بواسطة زمالئه

 :    (Swallowed)اإلبتالع

عند إبتالعك المادة الحارقة أو اآلكلة بالفم إتصل بزمالئك السعافك في 
 Local Position Control)وحدة مركز التحكم من السموم في الموقع 

Centre)  بإستخدام جهاز التلفون الموضح بالكتيب أو أو إتصل بمسئول
 .السالمة

ال تشرب إي مشروب ما لم يكن موضح في نشرة بيانات السالمة 
 .أو موصي عليه (MSDS)الملصقة 

 



 :إرشادات بعد الطوارئ

تأثير اآلكالت سريع و مباغت و لكن بعضها ال تظهر أثرها على 

 . الفور ربما تظهر الحقاً 

عند تعرضك لآلكالت الكيميائية إنتظر تحت الرعاية الطبية حتى 
 .  يسمح لك الطبيب المتابع  بالمغادرة

   

  

  


