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مقدمه:
هدف از تدوین این راهنما کاستن از بروز آسیب ها و بیماری های ناشی از کار در میان پرسنل دانشکده است.در این راهنما عمده
خطراتی که سالمت و ایمنی کارکنان این مرکز درمانی را تهدید می کند و راه حل های پیشگیری از آن ذکر گردیده است.
با رعایت دستورالعمل های ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست می توان تا حدی تهدیدهای ناشی از عوامل زیان آور
بیولوژیکی،فیزیکی،شیمیایی،ارگونومی و روانی موجود درمحیط کار را کاهش داد.
آخرین برآوردهای سازمان بین المللی کار در جمعیت شاغلین به طور عام برای سال  1111نشان می دهد که سالیانه 1میلیون مرگ
ناشی از کار رخ می دهد) یعنی روزانه بیش از  5111مورد (.برای هر حادثه منجر به مرگ بسته به نوع شغل 111- 511صدمه منجر
به غیبت از کار اتفاق می افتد به عالوه به ازای هر مورد مرگ ناشی از بیماری های شغلی حدود  011مورد بیماری های که منجر به
غیبت از کار می شود رخ می دهد.
البته گزارش فوق اختصاصاً مربوط به مراکز بهداشتی درمانی نیست ولی در نوع خود اشاراتی بر بیماری های شغلی ،سرطان ها،حوادث
در محیط کار و بیماری های مسری دارد.
عالوه بر مواجهه با عوامل محیطی مواجهات شغلی متعدد پرسنل با عوامل محیط کار قابل پیش بینی ،شناسایی ،اندازه گیری و
کنترل بوده و به چهار گــروه عمده قابل تقسیم می باشند.
الف -عوامل بیولوژیك  :نظیر ویروس های هپاتیت بی وسی مواجهه با عوامل ویروسی و باکتریال
ب  -عوامل شیمیایی نظیر :عوامل ضد عفونی کننده ،استریل کننده ها ،عوامل آزمایشگاهی ،داروها ،عوامل و گازهای بیهوش
کننده ،محرك ها و حساسیت زاها ،سرطان زاها و زباله و غیره
ج -عوامل فیزیکی نظیر :الکتریسیته ،گرما ،رطوبت محیط ،اشعه ،بهداشت فردی ،آالینده های داخلی و خارجی ،صدا ،روشنایی و
غیره
د -عوامل ارگونومی وروانی  :بسیاری از موقعیت هایی که در آنها اعمالی همراه با فشار دادن وانجام یك فعالیت تکراری  ،و
ضعیتهای نامناسب بدن در حین کار و فعالیت هایی یکنواخت و به مدت طوالنی وجود دارد جزء مخاطرات ارگونومیك محیط کار
محسوب می شوند نظیر  - :راه رفتن و یا ایستادن برای مدت زمان طوالنی -بلند کردن وجابجایی اجسام سنگین  -خم و راست
شدنهای مکرر
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قوانین عمومي ایمني
چه کسی می تواند شما را ازخطرات حفاظت نماید؟ اولین نفر خود شما هستید .
ایا می دانید حداقل یك سوم از عمر خود را در محیط کارتان به سر می برید؟
 توجه داشته باشید شما با رعایت اصول ایمنی در حفظ سالمتی خود و همکارانتان قدم برداشته اید و برعکس در صورتسهل انگاری همکاران شما نیز در معرض خطر قرار میگیرند.
ایجاد و حفظ تمام شرایط ایمن کار ،تقریباً غیر ممکن است و خطر همه جا و همه وقت افراد را تهدید می کند .به همینجهت الزم است از وسایل حفاظت فردی استفاده گردد .اگر چه این وسایل نمی توانند از خطر جلوگیری کنند ولی می توانند بین
اشخاص و خطر حائل باشند.
به طور مثال در هنگام پخش مواد شیمیایی ،برخورد با اشیای صدمه زننده،تشعشع یا سروصدا این وسایل از حادثه جلوگیریکرده یا از شدت آن می کاهند.
 ممکن است چشم و صورت بر اثر پاشیده شدن مواد شیمیایی ،گرد و غبار ،ذرات معلق در فضا یا تشعشعات خطرناك ،آسیبببیند.
عینك ایمنی ،عینك محافظ دارای حفاظ صورت و حفاظهای جداگانه برای صورت و چشم در مواقع ضروری استفاده می گردند.افرادی که با اجسام لبه تیز ،مواد شیمیایی ،مواد سرد و گرم و  ...کار می کنند باید از دستکش استفاده نمایند.محیط کار وابزارآالت رامرتب ومنظم نمائیدوهرکسی مسئول نظافت دستگاه خودمیباشد. چنانچه انجام کاری به شما محول گردید که برای انجام آن امور آشنائی وتسلط الزم را ندارید واقعیت را با سرپرست خودمطرح نموده واز وی راهنمائی های الزم را کسب کنید.
 در صورت مشاهده اعمال یا شرایط ناایمن،سریعأ آن را گزارش نمائید. کلیه حوادث را به سرپرست یا بازرس ایمنی گزارش نمائید.هر ابزاری برای کار مشخصی طراحی وساخته شده است،هر یك از انها را بجای ابزارهای دیگر استفاده ننمایید.فقط از مسیرهای تردد عبور و مرور نماییدبه مکانهای ممنوعه وارد نشوید زیرا به این مکانها آشنایی ندارید و خطرات آنرا نمیشناسید وممکن است دچار حادثه شوید.کاری که مسئولیت آن به شما واگذار نشده است خودسرانه انجام ندهید .مشکل،نقص و ایراد هر دستگاهی را به سرپرست خود اطالع دهید و خودتان هیچگاه اقدام به تعمیر ان نکنید.
در صورتیکه درشروع یا حین کار به مشکلی برخوردید و احساس ناراحتی وکسالت نمودید مشکل خود را با سرپرست مربوطهدر میان گذاشته تا تدبیر الزم اتخاذ گردد.
از دست زدن به مواد جامد یا مایع که شناختی به آن ندارید خودداری کنید.از انداختن ابزار و اشیاء از ارتفاع به پایین خودداری نموده و آنها را با وسیله مناسبی به پایین انتقال دهید.غفلت،اشتباه،مسامحه،فراموشی از عوامل حوادث می باشد.آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.خطرات را ناچیز نشمارید وبه مهارت خویش غره نشوید.حادثه گلبرگهای زندگی را پرپر می کند.بهتر است از تجارب مصدومین پند بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم.از تصادفات دیگران درس عبرت بگیریم.یك خطای کوچك می تواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.5

حفاظت ضامن سالمتی است  ،عزیزان شما انتظار دارند سالمت به خانه بازگردید.سالمتی باالترین نعمت است،آن را به آسانی از دست ندهید.فقط عینك قابل تعویض است نه چشمها.استفاده از گوشی در محیطهای پر سروصدا الزامی است.محل کار خود را همیشه تمیز و مرتب نگاه دارید.شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.همیشه ودرهمه حال محتاط باشید قبل از هر کاری به عواقب آن فکر کنید.آیا میدانید که :شوخی های خطرناك در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است .استفاده از لوازم حفاظت فردی( ماسك،فیلتر،دستکش،پوتین و)...در کار با مواد شیمیایی الزامی است.از تماس با اشیاء مشکوك جدا پرهیز نمائید.استفاده از وسائل حفاظت فردی ضامن سالمتی شماست.چشم مصنوعی جایگزین خوبی برای چشم شما نیست.عدم دید کافی در هنگام حمل ونقل حادثه آفرین است.دنیای روشن خود را با بی احتیاطی تاریك نکنید ،چشمان خود را از تابش نور مستقیم وخیره کننده محافظت نمائید.رعایت نکات ایمنی ضامن سالمت شماست.قبل از خوردن غذا دست وصورت خود رابشوئید.در شروع هر کاری به ایمنی فکر کنید.حمل ونقل غلط همراه با عدم رعایت نکات ایمنی حادثه آفرین است.سیگار نکشید.لطفا نظافت را رعایت فرمائید.نبود حادثه = پیروزی در مبارزهسالمتی تاجی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران آن را می بینند.عصبانیت وایمنی با هم سازگار نیستند.بی توجهی به دستورالعملهای ایمنی وبهداشت یعنی استقبال از حوادث وبیماریها.با رعایت نکات بهداشتی از ایجاد بیماریهای مختلف جلوگیری کنیم.تغییرات سازمانی  +مدیریت وکنترل استرس = یك محیط کار سالم.بهای هر حادثه همیشه سنگین است.مهارت ثمره سالها تجربه،زمینگیر شدن نتیجه یك لحظه غفلت.بارعایت اصول بهداشتی روانی کار،میزان کارایی شاغلین را افزایش دهیم.-از تمام وسائل حفاظت فردی مورد نیاز استفاده کنید طرز استفاده صحیح آنها را بیاموزید.
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 هر مشکل دستگاه را فوراً با مسئول خود مطرح نمائید.نسبت به موقعیت های خطرناك هشیار بوده و هرگونه عمل یا وضعیت ناایمن را فوراً به مافوق خود گزارش نمائید.آگاهی از محل دقیق جعبه کمکهای اولیه،زنگ خطر حریق و راههای خروج اضطراری برای تمام کارکنان الزامی است.شوخی های بی جا در حین کار ممنوع است.استفاده از داروها ،نوشابه های الکلی و مواد مخدر در هنگام کار ممنوع می باشد. -آگاهی و اجرای قوانین و دستورالعمل های بهداشتی ،ایمنی و محیط زیست الزامی است.

ایمني دفاتر اداری
از خطرات ناشی از لیز خوردن و زمین خوردن آگاه باشید. هنگام جابجا نمودن اشیاء و اجسام سنگین از روشهای مناسب استفاده نمائید. از باز کردن هم زمان چند فایل خودداری نمائید ،بعد از باز کردن هر فایل و انجام کارتان آن را ببندید. اگر با کامپیوتر کار می کنید ،میز ،صندلی ،صفحه کلید و مانیتور شما باید در وضعیت مناسب و راحتی باشند.فضاهای اداری باید دارای نور مناسب بوده ،از نورهای خیره کننده پرهیز نمائید.بر روی سطوح ناهموار با احتیاط راه بروید.هنگام حمل اجسام در پله ها همیشه باید یك دست شما آزاد باشد تا قادر به گرفتن نرده باشید.برای دسترسی به وسایلی که در بلندی قرار دارند ،بر روی وسایل غیر ایمن نروید( ،از نردبان یا چهار پایه استفاده نمائید) .با حمل اجسام بزرگ و حجیم جلو دید خود را نگیرید  ،از چرخ دستی استفاده نمائید یا اینکه از یکی از همکاران خود کمك
بگیرید.
 اشیاء تیز و برنده مانند مداد ،خودکار،قیچی و غیره باید در ظرف نگهداری شوند و نوك تیز آنها به سمت داخل ظرف باشد.درب ها یکی دیگر از عوامل خطرزا جهت تصادفات کارهای اداری هستند ،درب های شیشه ای باید طوری ساخته شوند که کامالًآشکار بوده و بوسیله عالئمی مشخص گردند تا از برخورد افراد به شیشه جلوگیری گردد.
میزان صدا در دفاتر اداری باید حداکثر  41دسی بل (میزان متوسط جهت گفت و شنود) باشد .برای خنثی نمودن صدا در دفاتراداری می توان از روش هایی مانند دو جداره نمودن پنجره ها و یا استفاده از مصالح مخصوصی در سقف های دفاتر استفاده نمود.
برای جلوگیری از خطر آتش سوزی باید کاغذهای باطله و زباله ها را مرتباً جمع آوری کرد.عالئم خروجی های اضطراری باید قابل دید برای عموم باشند ،و خروجی ها باید طوری باشند که همواره از داخل ساختمان بهراحتی باز شوند
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ارگونومي در کار با کامپیوتر
طی چند سال اخیر تولید کنندگان کامپیوتر و تجهیزات مرتبط با آن به طراحی ارگونومیك محصوالت خود توجه زیادی نشان داده
اند .تولید کنندگان تجهیزات و وسایل کامپیوتر) مانند صفحه کلید ،ماوس ،میز و صندلی و (...اکنون سعی می کنند تا محصوالت را
مطابق با اصول ارگونومی طراحی و تولید کنند .رعایت اصول ارگونومی سبب کاهش ضایعات چشم ،سردرد ،کمر درد و فشار در نواحی
مچ دست ،شانه و گردن در اپراتورهای کامپیوتر خواهد شد.
کاربرد کامپیوتر در زندگی بشر بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد ساعت های متمادی با کامپیوتر کار می کنند .به همین دلیل
شناخت عوامل موثر در محیط کار با کامپیوتر اهمیت زیادی دارد وجود شرایط نامناسب در محیط کاری و عدم توجه به موارد
ارگونومیکی و بهداشتی هنگام کار با کامپیوتر ممکن است در بلند مدت سبب بروز بیماری ها و ناهنجاری ها شود.
بیشتر کاربران کامپیوتر در محیط های سربسته و فضاهای کوچك کار می کنند .کم ترین ویژگی های یك محیط کاری مناسب برای
کاربران کامپیوتر به قرار زیر است:
 -0وجود سیستم تهویه مطبوع
 -1نور کافی و مناسب
 -3استفاده از میز مخصوص که دارای عرض و ارتفاع استاندارد باشد
 -4استفاده از صندلی ارگونومیك با قابلیت تنظیم ارتفاع
 -5استفاده از زیرپایی برای قرار گیری مناسب و راحت پاها

 -6استفاده از  - copy holderبرای خم نکردن بیش از حد گردن
با وجود رعایت نکات فوق ،باز هم امکان بروز بیماری های خاص برای اپراتور وجود دارد کم تحرکی هنگام کار با کامپیوتر،چشم
دوختن در مدت طوالنی به صفحه مانیتور و حرکات یکنواخت و تکراری مچ دست ،ممکن است سبب بروز انواع عوارض شوند.
پیشگیری از این عوارض نکات ساده و مهم زیر را هنگام کار با کامپیوتر رعایت کنید:
-0به تناوب از پشت میز کامپیوتر برخاسته و با نرمش های خیلی ساده ،گردن ،بازو ،مچ دست و پاها را حرکت دهید
 1صفحه مانیتور) صفحه نمایش (را طوری تنظیم کنید تا ستون فقرات شما به صورت مستقیم قرار گرفته و چشمان شما با قسمتباالیی صفحه نمایش در یك خط مستقیم قرار گیرند .این وضعیت برای چشمان شما راحتی بیشتری به همراه خواهد داشت.
 -3فاصله صفحه مانیتور تا چشمان شما باید بین  50تا  60سانتی متر باشد. -
-4هر  00دقیقه به اشیائی که در فاصله  6متری قرار دارند ،چند دقیقه چشم بدوزید.
 -5ارتفاع میز کامپیوتر باید بین  66تا  71سانتی متر باشد.
 -6ترجیحاً از یك زیر پایی استفاده نمایید و پاها را روی آن قرار دهید .این وسیله به راحت بودن وضعیت پاهای شما کمك می کند.
 -7میز کار را طوری قرار دهید که روشنایی المپ های سقف در طرفین قرار گیرد و از قراردادن میز در محلی که نور المپ مستقیماً در
برابر شما باشد خودداری شود.در استفاده ازروشنایی طبیعی نیز نباید صفحه مانیتور در برابر پنجره قرار گیرد.
 -8سطح صفحه کلید ،تقریباً هم ارتفاع با دسته صندلی و آرنج باشد و مچ ها به طور عادی روی صفحه کلید ها قرار گیرد ،به-طوری که

هنگام کار ،ساعدها تقریباً موازی با افق قرار گرفته و زاویه بین مچ دست و ساعد 5 ،تا  01درجه باشد .موقعیت mouseدر همان
ارتفاع و فاصله نسبت به صفحه کلید است.
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- 9روشنایی محل کار باید مخلوطی از نورسفید و زرد بوده) ترجیحاً از المپ مهتابی استفاده شود (و شدت آن درحدود 311لوکس
باشد.
 -01برای به حداقل رساندن فشار بر روی گردن و کمر هنگام تایپ یك نوشته یا نامه ،استفاده از نگه دارنده های کاغذ برای قرار دادن
نامه روی آن الزم است.
 -00برای اتاق کار ،دمای 09تا 13درجه سانتی گراد و رطوبت حدود  51درصد مناسب است
-01بهتر است با باز کردن درب و پنجره ها و یا تعبیه دستگاه تهویه ،هوای اتاق به طور مرتب تعویض شود
-03استفاده از زیرپایی برای قرار گیری مناسب و راحت پاها
ویژگی های صندلی ارگونومیک:
 -0ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم باشد .ارتفاع صندلی 40 ،تا  51سانتی متر توصیه می شود.
 -1سطح نشیمنگاه صندلی باید دارای طول و عرض  41تا  48سانتی متر باشد.برای افراد چاق صندلی های پهن تر توصیه می شود. -
 -3ضخامت تشك در حدود  4تا  5سانتی متر باشد و رویه آن از جنسی باشد که اصطالحاً بتواند تنفس کند و لبه جلو صندلی گرد و
لبه بیرونی آن ،نرم باشد.
 -4زاویه پشتی با تشك صندلی ،حداقل  95تا 001درجه باشد.
 -5عرض پشتی صندلی باید حداقل  31تا  36سانتی متر باشد.ارتفاع پشتی صندلی را نیز بین  51تا  81سانتی متر توصیه می
کنند.صندلی باید در قسمت قرار گرفتن گودی کمر) ارتفاع  05تا  11سانتی متراز پایین (داری یك قوس محدب و در قسمت پشت
دارای یك قوس مقعر باشد.
 -6صندلی های مورد استفاده در کار با رایانه بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع میز کار مطابقت داشته باشد .هم چنین
دارای  5چرخ بوده و چرخان باشد .شیب کف صندلی  5تا  05درجه برای تمایل به جلو و  5درجه تمایل به عقب را امکان پذیرسازد.
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دستورالعملهای ایمني شبكه ها و تاسیسات برق

تماس با برق انسان را بسرعت برق نابود می کند.برق خادمی است که قاتل هم می تواند باشدبهنگام کار با اسباب های الکتریکی از تجهیزات الزم از قبیل دستکش الستیکی،زیر پایه الستیکی،انبر های حفاظتی فیوزگیروابزارآالت عایق استفاده کنید.
نصب پارچه نوشته یا پرچم و تابلوهای تبلیغاتی و پوستر و  ...روی پایه ها و تابلوها و تأسیسات برق جرم بوده و ممنوع است .انجام این کار بسیار خطر ناك است .
شبکه ها و تأسیسات برق عایق نیستند بلکه با رعایت حریم و فاصله از آنها می توانیم در مقابل خطرات برقگرفتگی ایمن بمانیم .حمل وسایل فلزی با ارتفاع زیاد ( لوله فلزی – نردبان فلزی و  ) ...در زیرو نزدیك شبکه های برق بسیار خطرناك استبیرون آوردن وسایل فلزی از پنجره و مکانهائی که از جلوی آنها شبکه های برق عبور نموده خطرناك و حادثه ساز است .درصورت پاره شدن سیم های برق از دست زدن به آنها خود داری و از نزدیك شدن بچه ها و عابرین به آنها جلوگیری کنید و
فوراً موضوع را به تاسیسات اطالع دهید.
درصورت مشاهده هرگونه حادثه ای در تأسیسات و ش بکه های برق از آن نقطه فاصله گرفته و بدون دخالت در آن و منعدیگران در این خصوص بالفاصله حادثه را به اتفاقات برق اطالع دهید .
 استفاده همزمان از وسایل برقی و روشنایی پرمصرف در خانه و محل کار بخصوص در زمان اوج مصرف (  5بعد از ظهر الی 01شب ) ممکن است موجب سوختن سیم کشی داخلی خانه و محل کار شده و ایجادآتش سوزی نماید .
از دستکاری کنتور یا فیوز برق اصلی خود داری نمائید  .در صورت بروز مشکل با تاسیسات تماس بگیرید . جهت هرگونه تعمیرات سیم کشی ساختمان یا تعمیر لوازم برقی حتماً از خدمات متخصصین استفاده نموده و از اقدامشخصی خود داری نمائید.
استفاده از وسایل برقی فاقد دو شاخه برق بسیار خطرناك و حادثه ساز است .هیچ گاه به وسائل و ابزار برقی معیوب اطمینان نکنید .استفاده از یك پریز برق برای روشن نمودن همزمان چند وسیله برقی خطرناك و حادثه ساز است .برای جلوگیری از برق گرفتگی بایستی بدنه فلزی وسایل برقی نظیر یخچال و کولر و  ...به سیستم زمین وصل شده باشند .این کار را حتمأ با نظر متخصص انجام دهید .
هنگام باز کردن درب یخچال و یا استفاده از وسایل برقی آشپزخانه حتماً دمپایی پالستیکی خشك بپوشید .هنگام تماس دست با بدنه فلزی وسایل برقی از تماس قسمتهای دیگر بدن به دیوار یا شیر آب و کابینت های فلزی خودداری کنید و حتماً دمپایی پالستیکی خشك بپوشید.
هنگام شستشوی آشپزخانه وسایل برقی را از برق جدا نموده و برق آشپزخانه را بطورکامل قطع کنید و تا خشك شدن کاملکف و دیوارها از وصل مجدد و وصل وسایل به برق خود داری نمائید  .مراقب باشید افراد دیگر بدون اطالع شما برق را وصل نکنند .
 متخصص محترم برای جلوگیری از خطرات برقگرفتگی الزم است هنگام کار روی سیستم برقرسانی منزل و تجهیزات برقخانگی و تأسیسات برقدار ابتدا مداربرق را از طریق فیوز و یا کلید مربوطه قطع نموده و پس از حصول اطمینان از قطع برق اقدام
کنید .
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آمارحوادث برق گرفتگی طی دو سال گذشته نشان دهنده این واقعیت است که علل عمده حوادث مربوط به برق گرفتگی درمنازل برای خانمها از طریق سیستم برقرسانی در نقاط مرطوب نظیرحمام و برای آقایان هنگام سرویس کولر اتفاق افتاده است .
درجهت پیشگیری از حوادث برق گرفتگی  ،تعمیرات لوازم برقی خانگی از قبیل سماور برقی  ،اطو  ،کولر و  ...را بهمتخصصین مربوطه واگذار نمائید .
 از شیر و لوله های آب جهت زمین نمودن بدنه تجهیزات برقی استفاده ننمائید زیرا با این عمل احتمال بروز برقگرفتگی درمحدوده مجموعه را فراهم مینمائید  .از نظر متخصصین اسنفاده کنید .
حوادث برقی نسبت به بقیه حوادث  11برابر خطرناکتر است  .بیائید از حوادث عبرت بگیریم .نصب فیوز استاندارد در مسیرمصرف برق عالوه بر پیشگیری از حوادث برق گرفتگی از آسیب دیدگی لوازم برقی و سیم کشیساختمان و بروزآتش سوزی جلوگیری مینماید .
 بمنظور جدا کردن وسایل برقی از پریز برق حتمأ دوشاخه آنرا دردست گرفته و سپس آنرا از پریز برق جدا نمائید  .کشیدنسیم ویا کابل آن خطر ناك است .
استفاده از وسایل برقی در محیطهای مرطوب مانند حمام  ،استخر ،آشپزخانه و  ...احتمال برق گرفتگی و تشدید خطراتبعدی آنرا به همراه دارد .
 اتصال تعداد زیادی مصرف کننده به یك پریز و یا سیم سیار خطر سوختن کابل تغذیه کننده و بروز آتش سوزی را در پیدارد  .همواره به میزان جریان مجاز تجهیزات برق توجه شود .
آب هادی جریان برق است هنگام آب پاشی از بکارگیری شلنگ آب در نزدیکی شبکههای و تجهیزات برقدار جداً خودداریکنید .
برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در آشپزخانه  ،بدنه فلزی تمام مصرف کنندههای الکتریکی مانند یخچال  ،فریزر ،ماشین لباس شوئی را با نظر متخصص مربوطه با استفاده از یك هادی مناسب به زمین حفاظتی متصل نمائید .
از تخریب عایق بندی مصرف کنندههای الکتریکی جداً پرهیز شود .هر گونه سیم  ،کابل  ،تابلو برق در محل کار و زندگی شما ممکن است برقدار باشند  .از دست زدن به اینگونه تجهیزات جداًخودداری نموده و همیشه کلیه تأسیسات برق را برقدار تصور نمائید
 در صورت وجود هر گونه نقص در تجهیزات الکتریکی مراتب را به افراد متخصص و تعمیرگاههای مجاز جهت رفع نقص اطالعدهید .
استفاده از ابزار فلزی مانند نردبان فلزی ،چهار پایه فلزی و  ...بعنوان زیرپائی هنگام تعویض المپ ممکن است موجب تشدیدبرق گرفتگی در صورت تماس دست با هادی برق شود .
هنگام جابجائی ابزار و ادوات فلزی بلند مراقب تماس اتفاقی آنها با شبکه های برقدار باشید  .در صورت تماس این ابزار باشبکههای برق احتمال برق گرفتگی و خطر مرگ حتمی است .
بازی با بادبادك تفریح قشنگی است اما انجام این کار نزدیك شبکههای برق میتواند مرگبار باشد .هنگام تمیز کردن هر گونه وسیله برقی ابتدا آنرا از پریز برق جدا نمائید . برای کارکرد صحیح وسایل حفاظتی برق هیچگاه آنها را دستکاری و یا خراب نکنید  ،در مواقع لزوم از متخصص مربوطهکمك بخواهید .
هنگام استفاده از تجهیزات الکتریکی از سالم بودن سیم رابط و دوشاخه و برقدار نبودن بدنهآن مطمئن شوید . از قرار دادن اشیاء سنگین و برنده بر روی سیمها و کابلهای سیار خودداری نمائید  .سیم های سیار را بالفاصله پس ازاستفاده جمع آوری و در محل منلسب نگهداری نمائید .
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 برخی المپها تولید حرارت باال نموده و لذا داغ می شوند از قرار دادن اشیاء قابل احتراق در نزدیکی این المپها جدأ خوددارینمائید
 -آسیب های ناشی از برق گرفتگی بسیار عمیق و العالج می باشند و عمدتأ به قطع عضو حادثه دیده منجر می شوند

*برق گرفتگی
شك در اثر برق گرفتگی به علت تماس تصادفی یا غیر ارادی با جریان برق ایجادمی شود .در صورت برق گرفتگی ،ابتدا جریان برق
را از کنتور یا منبع اصلی برق قطع شود و کمك های اولیه را شروع کنید .پس از انجام اقدامات الزم و نجات مصدوم بررسی علت
حادثه و پیدا کردن اشکاالت و عیوب وبرطرف کردن فوری آنها الزم است .شوك شدید در اثر برق گرفتگی باعث اسپاسم عضالنی
شده و شخص سیم برق یادستگاه را رها نمی کند در این موارد باید جریان برق اصلی یا دوشاخ دستگاه را قطع کنید .ریسك
آریتمی قلبی و سوختگی شدید در برق گرفتگی وجود دارد .با دست به سیم های برق یا دستگاه دست نزنید .از دستکش الستیکی
یا دست کش عایق مخصوص ،چوب ،ماده نارسانا برای جدا کردن مصدوم از برق استفاده کنید .اگر بیمار بیهوش است ،نبض ،قلب،
تنفس را کنترل کنید و در صورت لزوم احیاء قبلی ،ریوی ( )CPRرا شروع کرده و فوراً به پزشك اطالع داده شود.برای سوختگی
موضعی در اثر برق گرفتگی  ،اقدامات الزم صورت گیرد.
آسیبهای شیمیایي
*آسیب های شیمیایی با چشم:
به علت ورود یا پاشیدن مواد شیمیایی یا بخار آنها به چشم ایجاد می شود .درمان فوری شامل رقیق کردن و شستشوی چشم با
مقدار زیادی آب جاری (یا پلك باز) می باشد.
مواد خورنده مثل اسید سولفوریك غلیظ و سود غلیظ ممکنست به چشم پاشیده شوند .درمان توسط آب احتیاج به کمك دارد
( چون اسپاسم پلك چشم در این موارد شدید است وباز کردن آن مشکل است) چشم را چند دقیقه با آب جاری شستشو دهید.
(جریان مالیم آب یا )Egewash
چشم به صورت مایل زیر آب گرفته شود به طوری که آب از یك طرف وارد واز طرف دیگر خارج شود..
عینك های ایمنی برای محافظ از چشم به کار می روند .از ورود مواد شیمیایی ،قطعات ریز مواد ،تشعشع های خطرناك به چشم
جلوگیری می کند .در مواردی که خطر پاشیده شدن یا انفجار مواد شیمیایی وجود دارد از ماسکهای مخصوص و کاله های ایمنی
استفاده کنید .در موقع کار در آزمایشگاه از لنزهای تماسی ( )Contact lenzاستفاده نکنید.
در بعضی رفرنسها پیشنهاد شده است که اگر محلولهای قلیایی وارد چشم شده ابتدا با آب جاری شسته و سپس با محلول اسید
استیك  %0شستشو دهید .اگر اسید وارد چشم شد با آب جاری و سپس محلول بی کربنات سدیم (چشم را شستشو دهید ولی به
نظر می رسد بهترین و مناسب ترین راه شستشو چشم با مقدار زیادی آب جاری و مراجعه فوری به متخصص چشم می باشد.
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* ریختن مواد شیمیایی برروی پوست:
در آوردن فوری لباسهای آلوده و شستشو با مقدار زیادی آب جاری توصیه می شود .استفاده از روشهای مخصوص ایمنی توصیه می
شود .برای پاك کردن مواد شیمیایی چرب از آب و صابون استفاده کنید .سعی کنید مواد شیممایی اضافی را از روی پوست بدن
پاك کرده و شستشو را ادامه دهید.
اگر اسیدهای غلیظ بر روی پوست ریخته شود پودر بیکربنات سدیم بر روی آن بریزید .اگر محلولهای قلیالیی بر روی پوست ریخته
شده پود اسید بوریك بر روی بریزید .اگر فنل بر روی پوست ریخته شد محل را با محلول  spiritشستشو دهید ولی بهترین راه
شستشوی فوری پوست با مقدار زیادی آب جاری و مراجعه به پزشك است .اگر آثار سوختگی برروی پوست نمایان شد با باند یا گاز
استریل پوشانده وبالفاصله به پزشك مراجعه کنید.

*خوردن مواد شیمیایی (ورود به دهان):
اولین اقدام تف کردنن و بیرون ریختن ماده مزبور است ،سپس دهان با مقدار زیادی آب جاری شسته شود .بلعیدن مواد شیمیایی
بندرت اتفاق می افتد .اگر ماده شیمیایی بلعیده شد ،رقیق کردن آن توسط نوشیدن آب یا در صورت بلعیدن محلولهای اسیدی
قوی استفاده از شیر توصیه می شود.
اگر کسی اسید خورده است ،هرگز به بیمار محلول بی کربنات سدیم ندهید چون  COتولید شده باعث استاع معده و پارگی
قسمتهای آسیب دیده مخاط می شود  .اگر محلول قلیایی خورده شود اسید استیك خیلی رقیق به بیمار خورانده شود .هرگز بیمار
را در این موارد وادار به استفراغ نکنید .بیمار را فوراً به بخش اورژانس منتقل کرده و شستشو معده ( )Gastrie lavageانجام
شود.
*ریختن مواد شیمیایی:
هرگونه ریختن مواد شیمیایی خطرناك ،پس از انجام کمك های اولیه و نجات مصدوم بایدفوراً تمیز شود (براساس دستورات الزم
در هر مورد) باید دقت بشود که سایر پرسنل آلوده نشوند ،اگر مقدار زیادی مواد سمی در فضای بسته ریخته شود ،محل باید به
سرعت تخلیه شده و ورود به اتاق ممنوع شود .ورود با استفاده از ماسك گازهای سمی مجاز است (مثالً در صورت ریختن
هیدروکربن های هالوژنه ،بنزن ،اترومتانل ،دی متیل سولفات) پس از باز کردن دربها و پنجره های اتاق وبرقراری تهویه کافی ،تمیز
کردن محل ضروری است به طور کلی استفاده از عینك ،ماسك ،کاله ایمنی و دستکش در موقع کار با مواد شیمیای خطرناك
توصیه می شود .برای پاك کردن مواد شیمیایی قابل حل درآب ،با مقدار زیادی آب جاری محل را بشوئید ( تاماده مزبور رقیق
شود)  .برای مواد شیمیایی غیرقابل امتزاج با آب ،مقدار کمی دترجن ت در آب حل شده و محل با آن شسته شده و سپس با مقدار
زیادی آب جاری شسته شود .در موقع ریختن مواد شیمیایی در کف تا حدامکان مواد شیمیایی را جمع کرده و با آب و دترجنت
بشوئید .اجازه دهید محل مزبور خشك شود و دربها و پنجره ها و هواکش ها را باز کنید تا تهویه کافی برقرار شده و خطر برطرف
شود .اگر اسیدهای قوی بر روی کف ریخته شده می توان آنرا با سود خنثی کرده و سپس با آب شست .مواد جامد ریخته شده یا
ذرات شیشه باید در کیسه مخصوص جمع آوری شده و قبل از دور ریختن با آب رقیق شود.اگر سیانور ریخه شد با پودر هیپوکلریت
یا محلول هیپوکلریت سدیم برای  14ساعت بپوشانید و بعداً با مقدار زیادی آب بشوئید.
اگر جیوه ریخته شده جیوه را با پمپ آسپیر اتور یا سایر وسایل برداشته و خطرات باقی مانده جیوه را با ریختن پودر روی ( )ZNبه
 Amalgamتبدیل کنید (تا خطر تبخیر آن کاهش یابد) سپس با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
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بریدگي سطحي
زخم های کوچك و بریدگی ها را شسته و ضدعفونی کنید و با باند (گاز) استریل برای کاهش خطر عفونت ببندید  .برای زخم ها
وبریدگی های بزرگتر ورود اجسام خارجی و زخم های عمیق (مخصوصاً با اشیا کثیف) باقی مانده جسم خارجی را بیرون آورده و
زخم را شسته و ضدعفونی کنید .اگر الزم است بخیه کنید .سرم ضد کزاز و واکسن یاد آور کزاز تزریق شود  .اگر بریدگی در دستها
باشدآنرا باالتر از سطح قلب نگهدارید تا خونریی کاهش یابد (در موارد خونریزی شدید سرخرگ مربوطه را تحت فشار قرار دهید).
قطعات شیشه یا اجسام تیز در زخم را دستکاری نکنید.با باند استریل پوشانده و به اورژانس بفرستید تا در شرایط استریل و با
وسایل استریل مناسب توسط پزشك خارج شوند .قطعات لخته تشکیل شده کنده نشوند پس از کنترل خونریزی و ضدعفونی زخم،
فوراً مصدوم را به پزشك برسانید.

اجسام خارجي در چشم
اگر خارج کردن آنها به سادگی و بدون خطر ممکن است آنها راخارج کنید و گرنه به متخصص چشم واگذار کنید .سپس از هر
حادثه برای چشم ها ،فوراً به چشم پزشك مراجعه کنید .آسیب ها و صدمات و خونریزی های شدید احتیاج به کمك های اولیه
توسط پرسنل دارند .در موارد خونریزی ،پاشید ن مواد شیمیایی یا خورنده و نارسایی تنفسی کمك فوری سایر پرسنل الزامی است.
اگر بیمار بیهوش است،مطمئن شوید که راههای تنفسی به اندازه کافی باز هستند .اگر تنفس متوقف شده است .تنفس مصنوعی را
شروع کنید .در مورد ایست قبلی ،ماساژ قبلی را انجام دهید .درمان فوری شوك ضروری است  .از دادن مایعات از راه دهان
خودداری کنید( .چون ممکن است مصدوم احتیاج به بیهوشی برای درمان داشته باشد) .بیمار را تکان ندهید تا وقتی کمك برسد.
مگر آنکه موقعیت و جای بیمار در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشد.

سوختگي پوست
سوختگی به علت مواد شیمایی شایع است .سوختگی به علت حرارت و برق گرفتگی هم ایجاد می شود در موارد سوختگی در اثر
حرارت یا شعله ،پوشاندن محل سوختگی با گاز استریل ضروری است .تاول ها را پاره نکنید .از بکار بردن کرم  ،روغن و پمادهای
سوختگی خودداری کنید .درد ناشی از سوختگی به وسیله قراردادن عضو آسیب دیده در آب سرد یا به کار بردن کمپرس سرد
کاهش می یابد .در سوختگی های شدید ،درمان شوك ضروری است فوراً بیمار را به اورژانس منتقل کنید.
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حریق
آشنایی با تمرین های مبارزه با حریق وظیفه همه کارکنان است سرعت و دقت عمل در هنگام شنیدن آژیر خط امری ضروری
است .پرسنلی که برای عملیات اطفاء حریق انتخاب می شوند باید آموزش های الزم را دیده و مجهز به کلیه تجهیزات اطفاء حریق
باشند .یکی از ابزارهای مهم و موردنیاز ساختمانها و انبارهای بزرگ فایرباکس است.

استفاده از جعبه آتش نشانی)(Fire Box
 -0درب جعبه را با کلیدی که در مقابل دید شما در محفظه شیشه ای قرار دارد باز کنید.
 -1حلقه شلنگ آتش نشانی را در جهت زاویه  91درجه به سمت بیرون جعبه هدایت نمایید.
 -3با چرخاندن حلقه ،شلنگها را از روی آن خارج نموده و کامالً باز نمایید.
 -4سرنازل آماده روی شلنگ ها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.
 -5ابتدا شیر نازل و سپس شیرفلکه آب فایر باکس را باز نمایید.
 -6در صورتی که فاصله تا محل آتش سوزی ازطول شلنگ آماده شده طویل تر باشد باید از لوله نواری یدکی جهت امتداد دادن
شلنگ استفاده نمایید.
 -7شیر نازل را به سمت آتش سوزی گرفته و به صورت جاروب آنرا خاموش نمایید.
 -8پس از اتمام عملیات باید شلنگ ها را از محل کوپلینگ باز نموده و بعد از تخلیه آب و خشك کردن در سایه ،به صورت اول به
حلقه فلزی جعبه پیچانده شود.
 -9فایر باکس به صورت فصلی بازدید شده و از کارایی آن اطمینان حاصل نمایید.
نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی
هنگام روبه رو شدن با آتش سوزی ،سرعت عمل برای نجات جان خود و مصدومان احتمالی ،کامالً حیاتی است .همانطور که میدانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد .بنابراین بالفاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا آنجا که می توانید ،اطالعات
کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید.
نشانه اسکن
 سعی کنید که تمام افراد را از ساختمان بیرون ببرید. با رعایت جوانب احتیاط ،به خاموش کردن آتش بپردازید. به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید؛ مگر آنکه مجهز به ماسك تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید. اگر هر دلیلی ناچار وارد اتاق پر از دود شوید ،ابتدا مطمئن شوید که جانتان به خطر نخواهد افتاد.15

 قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است ،ابتدا در را لمس نمایید؛ اگر داغ بود ،از خروجی های دیگر استفاده کنید. اگر در ساختمان آتش گرفته ،گرفتار شدید ،فوراً به اتاقی که دارای پنجره است بروید و در را ببندید .سپس یك پتو یا فرش راطوری زیر در قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه از طریق پنجره ،تقاضای کمك کنید.
 اگر دود ،حرارت یا شعله های آتش ،مسیرهای خروجی شما را مسدود کرده است ،در را ببندید و در اتاق بمانید .تنها با استفادهاز یك پارچه به رنگ روشن ،از طریق پنجره کمك بخواهید .اگر در اتاق تلفن وجود دارد به اداره آتش نشانی زنگ بزنید و موقعیت
خود را خبر دهید.
 زمانی که در جریان حریق واقع می شوید ،با حفظ خونسردی ،تمام تهویه های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب ازورود اکسیژن به داخل ساختمان جلوگیری شود.
 در صورت امکان ،مواد سالم و قابل استفاده را فوراً از محل خارج کنید. امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده اند ،باید لباس های دارای الیاف مصنوعی و پالستیکی را از خود دور کنند. در فرو نشاندن آتش سوزی مواد نفتی ،آب به کار نبرید. ظرف مشتعل را حرکت ندهید.شعله را با شن،نمك،پتوی نمناك یا پوشش های دیگر خفه کنید.نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر از دود
ابتدا مطمئن شوید که برای نجات مصدوم ،جان خود را به خطر نمی اندازید. یك طناب نجات به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از حاضران بدهید. بین خود و فردی که طناب را در دست دارد ،روشی از نشانه های قراردادی بر قرار کنید تا زمانی که عالمت دادید ،شما را باالبکشد .بهترین روش این است که طناب را به صورت دایم در حالت کشیده شده نگه دارید و در هنگام خطر ،آن را شل کنید تا فرد
متوجه خطر شود و شما را باال بکشید.
توجه :بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت شما در برابر گاز یا دودهای سمی خواهد شد.
 برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته است ،باید قبل از ورود،با لمس در اتاق ،حرارت را بسنجید ،اگرداغ بود وارد اتاق نشوید و اگر داغ نبود ،قبل از ورود به اتاق ،چند نفس عمیق بکشید تا خون شما پر از اکسیژن شود.سپس با شانه
خود از پهلو به در ضربه بزنید ،آن را باز کنید و در همین حال ،صورت خود را بر گردانید.اتاق ممکن است پر از هوای سوخته
فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد.اگر دود کامالً متراکم است ،روی زمین ،سینه خیز بروید ،چون با توجه به
اینکه هوای داغ باال می رود ،ممکن است الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد.
 مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی ،به سرعت او را به سمت در خروجی بکشید.لباس سوخته مصدوم رابا استفاده از پتو ،گلیم و یا کت خاموش کنید.
 اگر مصدوم هشیار است ،کامالً از او مراقبت کنید ،چون ممکن است بر اثر نیم سوز شدن اشیای داخل اتاق ،گاز منو اکسید کربندر هوای اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هشیاری مصدوم به تدریج تاثیر بگذارد.
 اگر تنفس مصدوم قطع شد ،بالفاصله تنفس مصنوعی را شروع کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید. اگر مصدوم در پارکینگ بسته ای که ماشین یا موتور روشن در آن است ،گرفتار شده ،پارکینگ را باز کنید تا دود از پارکینگخارج ،و هوای تازه به اندازه کافی وارد آن شود.نباید تالش کنید که وارد چنین محلهایی شوید،مگر آنکه مطمئن شوید که خطری
جان شما را تهدید نخواهد کرد.
ندای امداد ( )047تلفن گویای امداد در خدمت شماست
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آسانسور
اولین نکته ایی که باید بدانید این است که ،آسانسور به سه دلیل عمده از کار می افتد:
- 0قطع برق ساختمان
- 1استفاده نادرست مسافر از آسانسور
- 3نقص مکانیکی و الکتریکی
اما اقدامات مناسب در این زمان ها چیست؟
بدترین کار بیرون پریدن یا باال رفتن از آسانسور است که بسیار کار غیر عاقالنه ایی است .بسیاری از حوادث در حوزه آسانسور
نتیجه زمانی است که مردم تالش می کنند خودشان از آسانسور خارج شوند.
در آسانسور بمانید .آسانسور سقوط آزاد نمیکند و ایمن است .در زمان سقوط ترمز های آسانسور از سقوط آزاد آن جلوگیری
میکنند.
نگران اکسیژن نباشید .جریان هوا در آسانسور وجود دارد و کابین آسانسور در برابر آن ایزوله نیست.
نگران ماندن در تاریکی نباشید .در هنگام بروز مشکل سیستم روشنایی آسانسور کار خواهد کرد.
خونسردی خود را حفظ کنید.
سعی کنید از طریق دکمه زنگ خطر در داخل آسانسور یا تلفنی که در داخل کابین تعبیه شده است با بیرون تماس بگیرید و
درخواست کمك کنید.
اگر مورد اضطراری پیش آمد ،مثال یکی از مسافران از بیماری قلبی رنج میبرد ،از طریق تلفن همراه خود با اورژانس تماس
بگیرد.
در هنگام بروز مشکل از درب های آسانسور فاصله بگیرد و به سمت انتهای کابین بروید.
هنگامی که برای کمك به شما آمدند و درب آسانسور باز شد به جلوی پایتان نگاه کنید ،ممکن است کابین کامالً هم سطح با
طبقات نایستاده باشد.
هنگام خروج عجله نکنید و دیگران را هل ندهید.
نکات ایمنی هنگام استفاده از آسانسور
دکمه فراخوان آسانسور مربوط به جهتی که میخواهید بروید (باال یا پایین) را یك بار فشار دهید .از چندین بار فشار دادن دکمه
خودداری کنید.
هرگز بیش از ظریف آسانسور از آن استفاده ننمایید .البته اصوال آسانسور باید مجهز به سیستم آالرم ظرفیت مجاز و غیر مجاز باشد
ولی رعایت ظرفیت آسانسور توسط مصرف کنندگان در اولویت قرار دارد .ظرفیت ها معموال  01 ،01 ،8 ،6 ،4و ...است که باید روی
پالك مشخصات در کابین نصب شود .بیش از حد ظرفیت مجاز سوارشدن به توقف غیرطبیعی آسانسور میان طبقات می انجامد
مانع بسته شدن درب آسانسور نشوید .برای این کار فقط از دکمه خصوص به این کار استفاده کنید.
در هنگام حوادث آتش سوزی یا حوادث دیگر از راه پله ها استفاده کنید.
در هنگام سوار شدن یا خروج از آسانسور همواره به جلوی پای خود دقت کنید زیرا ممکن است کابین کامالً هم سطح با طبقات
نایستاده باشد.
جهت رعایت ایمنی کودکان از سوار شدن آنها به آسانسور به تنهایی ممانعت کنید.
جهت حمل بار یا اثاثیه فقط از آسانسورهای بزرگ (درب  )91استفاده نمایید.
از گذاشتن هر گونه مانع در جلوی درب های اتوماتیك آسانسور خودداری فرمایید.
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حوادث طبیعي-زلزله
رعایت نکات ایمنی قبل از زلزله:
 -0شناسایی محل قرار گرفتن کنتور آب  ،برق  ،گاز  ،و آشنایی با نحوه ی قطع جریان آنها در مواقع اضطراری.
 -1شناسایی نقاط امن هر اتاق در خانه و مدرسه و دادن آموزش به ساکنین که به محض وقوع زلزله در مکان های فوق قرار
بگیرند.
 -3اجرای تمرین های دوره ای نجات از خطر های زمین لرزه که در مدارس و سایر ادارات ودر مکان های معیین به صورت
آزمایشی صورت می گیرد.
 -4شرکت در دوره های آموزش امدادو کمکهای اولیه و تهیه ی کیف امدادو نجات برای منزل و مراکز آموزشی.
 -5رعایت اصول و مقررات ایمنی در ساختن بناهای جدید واطمینان از استحکام و مقاومت درساختمانهای قدیمی با دعوت از
مهندسین طراح جهت بررسی ساختمان ومقاوم سازی آن.
-6محل خواب و استقرار شما نباید در کنار پنچره ،زیر لوستر،تابلو،آینه وسایراشیای شکننده وآویزان باشد.
 -7راهروها و خروجی های مدارس و منازل را بررسی کنید و وسایلی را که ممکن است بعد از وقوع زلزله سد راه شوند از آن
مکانها دور کنید.
 -8وسایل سنگینی را که هنگام وقوع زلزله سقوط کنند مانند قفسه ی کتاب ها  ،گلدان ها  ،ولوستر ها را در محل خود محکم
کنید.
 -9اشیای بزرگ و سنگین را در قفسه های پایین تر قرار دهید و قفسه ها را محکم به دیوار متصل کنید .
 -01مواد شیمیایی و خطرناك را در ظروف پالستیکی مطمئن ودر پایین ترین قسمت گنجه ها و قفسه ها قرار دهید.
 -00برای جلوگیری از حوادث ناشی از زلزله یك کپسول آتش نشانی در منزل و مدرسه داشته باشید و ضمن کسب مهارت در
استفاده از آن به سایر اعضای خانواده هم آموزش الزم را بدهید.
 -01ذخیره آب و غذا ( ترجیحا" به صورت کنسرو ) به اندازه ی سه روز آماده داشته باشید.
رعایت نکات ایمنی هنگام زلزله
 -0اگر داخل ساختمان هستید روی زمین بنشینید و به کمك بازوها ودست های خود از سر وپشت گردن محافظت کنید یا زیر
یك میز محکم بنشینید و به پایه های آن بچسبید یا زیر چار چوبه درب یا گوشه های اتاق بایستید.
 -1وحشت نکنید زلزله چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد  ( .کمتر از یك دقیقه ) لذا نگریزید.
 -3در صورت توقف لرزش ها  ،در ها را باز کنید و از داخل فضاهای مسقف یا خطرناك خارج شوید.
 -4مراقب ریزش شیشه های شکسته از ارتفاعات باالتر و سقوط اشیای دیگر باشید.
 -5اگر هنگام لرزش در راه پله ها بودید محکم نرده ها را بگیرید و بیهوده ندوید
 -6اگر در ساحل بودید از آن فاصله بگیرید و به مناطق مرتفع بروید زیرا ممکن است موجهای بلند وارد ساحل شود.
 -7اگر در وسیله نقلیه هستید آن را با احتیاط در گوشه سمت راست پارك کنید و در نقطه امن پناه بگیرید.
 -8اگر در آموزشگاه  ،فروشگاه  ،یا ساختمانهای پر ازد حام هستید از هجوم به سمت درهای خروجی خودداری کنید و سعی نمائید
از ویترین ها  ،قفسه ها و شیشه ها و اشیای سنگین فاصله بگیرید
 -9اگر در آزمایشگاه  ،کارگاه یا مکانهای مشابه هستید تا حد امکان از مواد شیمیایی دور شوید.
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 -01اگر در هنگام وقوع زمین لرزه در حال خا رج شدن از ساختمان هستید اولین کاری که باید انجام دهید این است که سر خود
را در مقابل خطر ریزش ؛ به کمك اشیایی مانند کیف  ،کتاب و یا تخته محافظت ؛ و در صورت در دسترس نبودن این اشیا ازپشت
دستتان استفاده کنید .
 -00اگر در خارج از منزل هستید به نقطه ی امنی دور از ساختمانها  ،درختان وسیمهای برق پناه ببرید .
 -01مواظب خیابانهای دارای شکستگی ،شکافها ی زمین ،اتش سوزی وترکیدیگی لوله های آب باشید تا هنگام گریز از خانه
صدمه نبینید .
 -03فوراً از خیابانها وکوچه های تنگ وباریك  ،پلهای عابر پیاده ،پلهای ماشین رو ودیوارهای سنگ کاری شده وشیشه های بزرگ
فاصله بگیرید .
رعایت نکات ایمنی بعد از زلزله :
آرامش خود را حفظ کنید و دیگران را نیز به آرامش فرا خوانید.
-0
برای مقابله با خطرات ناشی از پس لرزه های احتمالی آمادگی خود را حفظ کنید.
-1
در محل هایی که بوی گاز استشمام می شود از روشن کردن کبریت وچراغ حرارتی خودداری کنید.
-3
برای نجات مجروحان و زیر آوار ماندگان که در همسایگی شما هستند بشتابید.
-4
 -5از تلفن جز در مواقع ضروری استفاده نکنید زیرا خطوط تلفن باید برای تماس های ضروری آزاد باشد.
 -6ازمصرف مواد خوراکی آلوده و یا موادی که در معرض شیشه های شکسته قرار گرفته اند خودداری کنید.
 -7منزل را بازدید کنید تا از خرابی های احتمالی لوله های گاز  ،آب وبرق آگاه شوید وبرای این کار ضمن باز گذاشتن درب
ورودی وپنجره ها از چراغ قوه استفاده کنید.
 -8در ساعات اولیه بعد از سانحه ،از غذاهای کنسرو شده استفاده کنید .
 -9از تجمع در خیابانها بپرهیزید ومسیرها را برای عبور ومرور وسایل نقلیه ی امدادی باز بگذازید .
 -01به تماشای مناطق اطراف نروید واز نزدیك شدن به ساختمانهای تخریب شده خودداری کنید .
 -00با امدادگران ونیروهای کمکی همکاری کنید ومانع ومزاحم فعالیت آنها نشوید .
 -01بعداز زلزله از ناحیه ی تخریب شده دور شوید وبه سیمها وکابلهای برق فشار قوی دست نزنید .
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حوادث طبیعي -طوفان و سیل

 جریان برق ،آب و گاز را با رعایت اصول ایمنی قطع کنید. فوراً دستگاه های گازی و یا نفتی را خاموش کنید. اگر وقت کافی دارید،پنجره های منزل خود را با تخته های محکم ببندید ،می توانید از نوار چسب برای تقویت پنجره ها استفادهکنید.
 از بست های قوی برای حفاظت درهای بیرونی استفاده کنید. از در و پنجره ها دور شوید تا از خطر پرتاب شیشه های شکسته در امان بمانید. هر چیزی را که ممکن است در داخل و خارج خانه به اطراف پرت یا شکسته شود ،محکم کنید.نشانه اسکن
 اگر مقامات مسؤول به شما توصیه کرده اند که محل مسکونی تان را تخلیه کنید ،این کار را فوراً انجام دهید. اگر در خارج از منزل ،گرفتار طوفان شدید ،فوراً به پناهگاه بروید.به عنوان آخرین چاره ،در یك گودال ،حفره یا مجرای آببخوابید.
 اگر هنگام وقوع طوفان ،داخل اتومبیل هستید در سمت راست جاده و در محل مطمئنی توقف و موتور خودرو را خاموش کنید وجهت وسیله نقلیه را در مسیر باد قرار دهید ،سپس پنجره اتومبیل را کمی پایین بیاورید تا تعادل فشار در اتومبیل بر قرار شود.
نشانه اسکن
 اگر امکان خارج شدن از ماشین و پناه گرفتن در نقطه امن وجود دارد به سرعت این کار را انجام دهید. چون بعد از طوفان های شدید،خطر سیل و طغیان آب های جاری و راکد وجود دارد اصولی را که در مورد سیل گفته شد ،حتماًرعایت کنید.
 به یاد داشته باشید که اگر آرامش خود را حفظ کنید ،در موارد اضطراری بهتر عمل خواهید کرد.رعایت نکات ایمنی بعد از وقوع طوفان
برای کسب اطالعات و دستورالعمل ها به رادیو گوش دهید و از دستورهای آن پیروی کنید. به افراد آسیب دیده یا گرفتار ،کمك های اولیه را برسانید و در صورت نیاز ،از دیگران کمك بخواهید. از منطقه خسارت دیده دور شوید ،مگر آنکه از شما در خواست کمك شده باشد یا اینکه بتوانید کمك کنید. از سیم های آویزان برق دور شوید و این موارد را به مقامات مسؤول اطالع دهید. منابع اصلی آب و شبکه های تخریب شده فاضالب را به مقامات مسؤول گزارش دهید. به توصیه های مأموران امداد رسانی توجه کنید.زماتی که اطالعیه یک سیالب برق آسا پخش می شود:
اگر تصور می کنید سیل قبالً شروع شده است ،فوراً منزل را ترك کنید .چرا که ممکن است بیش از چند ثانیه وقت گریز داشتهباشید.
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 گوش به زنگ باشید تا در صورت اعالم سیالب برق آسا ،به سرعت منزل را ترك کنید. اگر ماشین شما در آب هایی که به سرعت سطح آنها باال می آید ،گیر کرده است فوراً آن را رها کنید و به محل مرتفعی بروید. به آرامی رانندگی کنید و مراقب خرابی های جاده و شیب ها باشید. هنگام رانندگی از دنده های سنگین استفاده کنید ،زیرا ترمزها در آب به خوبی کار نمی کنند. اگر خانه شما در محل مرتفعی است ،همان جا بمانید. به نقطه مرتفعی دور از رودخانه ها ،نهرها ،جویبارها و زهکشی ها بروید. -اگر پیاده هستید ،از نقاطی که در آن سطح آب از زانو باالتر است ،عبور نکنید.

مراقبت از خود در قبال بیماریها

مراجعه به پایگاه سالمت و تشکیل پرونده در سامانه سیبمراجعه به پزشك و بررسی از نظر دیابت ،فشار خون و بیماری قلبی و سرطانها در صورت داشتن سابقه فامیلی و عالئم مشکوكشستشوی دست و رعایت بهداشت فردی اجتناب از مصرف بیرویه و نابجای آنتی بیوتیك در زمان ابتال به عفونتهای ویروسی و سرماخوردگیتغذیه مناسبورزش و پیاده رویتزریق واکسن یاد آور کزاز هر ده سال یکبار-تزریق واکسن آنفلونزا در پاییر هر سال در صورتی که بیماری قلبی یا ریوی یا نقص ایمنی دارید
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دستورالعمل الزامات ایمني و بهداشت در آزمایشگاه
آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی خود را با استانداردها و الزامات مربوطه باید منطبق سازند .رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه از
الزامات اولیه می باشد .اصول زیر در مورد حفظ ایمنی کارکنان ،مراجعه کنندگان و جامعه می بایست در آزمایشگاه رعایت گردد .
دستورالعمل " اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه"و نمونه ای از دستورالعمل های
مختلف دیگر نیز ضمیمه می باشد.
-0تعیین مسئول ایمنی و بهداشت:
مسئول آزمایشگاه موظف است در آزمایشگاهفرد مشخصی که آگاه به امور فنی باشد ،به عنوان مسئول ایمنی)(Safety Officer
انتخاب و معرفی نموده و وظایف و حدود اختیارات او را مکتوب و ابالغ نماید .جایگاه مسئول ایمنی باید در نمودار سازمانی
آزمایشگاه مشخص باشد .مسئول کلیه امور مربوط به ایمنی اشاره شده در زیر  ،مسئول ایمنی آزمایشگاه می باشد.
در خصوص مراکز تحقیقات می توان یك نفر را عنوان مسئول ایمنی مرکز تحقیقات معرفی نمود و برای هر آزمایشگاه مسئول
ایمنی مشخص گردد.
-2مستندسازی
دستورالعمل های زیر بایدمکتوب شود و بعنوان بخشی از مستندات الزامی آزمایشگاه ،هر زمان قابل ارائه باشد:
دستورالعمل حفاظت و ایمنی کارکنان در محیط آزمایشگاه
جهت الگوبرداری دستورالعمل " اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه"ضمیمه می باشد.

دستورالعمل نحوه سترون سازی ،نحوه شستشو لوازم شیشه ای و نظافت محیط و سطوح کاری ) نمونه ای از این دستورالعمل ها
جهت الگوبرداری ضمیمه است(.
دستورالعمل دفع پسماند ها

ثبت ،گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیرفرورفتن سوزن ،ریختن و پاشیدن مواد شیمیایی ،مواد آلوده ونگهداری سوابق
مربوطه .جهت سهوال ثبت این موارد می توان فرم های مخصوص طراحی نمود.
-3آموزش کارکنان
مسئول آموزش کارکنان در خصوص مالحظات ایمنی و مفاد مندرج در دستوالعمل های مرتبط با حفاظت و ایمنی ،تحت نظارت
مسئوآلزمایشگاه ،به عهده مسئول ایمنی و بهداشت می باشد .ارزیابی اثربخشی بودن آموزش ها و رعایت الزامان آموزش داده شده
بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت است .سوابق مربوط به آموزش های انجام شده باید حفظ گردد.
-4ایمنی کارکنان
همه کارکنان آزمایشگاه در محیط انجام کار فنی بایدروپوش سفید به تن داشته باشند.
باید وسایل حفاظت فردی اولیه مانند دستکش التکس ،ماسك ،و وسایل کمکی جهت براداشت مایعات توسط پیپت ،در
آزمایشگاه در دسترس بوده و مورد استفاده قرار گیرد.

سایر وسایل حفاظت فردی مانند عینك ایمنی ،حفاط صورت ،گان و تجهیزاتی مانند دوش اضظراری ودستگاه چشم شویی باید
در آزمایشگاه وجود داشته و در موارد ضروری در دسترس کارکنان باشد.
کارکنان باید با روش صحیح شستشو دست آشنا بوده و آن را بکار ببندند.

کارکنان مسئول شستشو در آزمایشگاه هنگام کار باید از دستکش ضخیم ،پیش بند و ماسك استفاده نموده وهنگام برس زدن
لوله ها حتما از عینك استفاده نمایند.
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-5شستشو ،سترون سازی و ضد عفونی کردن در آزمایشگاه

دستورالعمل مکتوب شده در این خصوص باید توسط مسئول ایمنی بهداشت به کارکنان شستشو و نظافت آموزش داده شده و بر
رعایت آن نظارت گردد.
مسئول ایمنی باید از انتخاب ماده ضد عفونی کننده مناسب و کیفیت مواد فوق ) از طریق آزمایش در آزمایشگاه و یا خرید آن
تامین کنندگان مورد تایید (اطمینان حاصل نماید.
باید همیشه صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده مناسب در آزمایشگاه موجود بوده و در دسترس کارکنان قرارگیرد.
-6دفع پسماند های آزمایشگاهی

چگونگی امحاء نمونه ها و همچنین نحوه امحاء مواد و وسایل انجام آزمایش ،پس از اتمام کار ،باید مشخص ومکتوب گردد
بمنظور حفظ سالمت افراد و جلوگیری از اثرات زیان آور پسماندهای آزمایشگاهی باید دستورالعمل ویژه ای درمورد مدیریت
پسماند آزمایشگاهی مکتوب شده و جزو مستندات آزمایشگاه قابل ارائه باشد .مدیریت ایمن و صحیح پسماند ها در مراحل
جداسازی ،بی خطرسازی ،جمع آوری ،بسته بندی ،حمل و نقل و دفع پسماند می بایست اعمال گردد.
پسماند هایی که در آزمایشگاه تولید می شود شامل موارد زیر می باشند:
.0پسماندهای عادی و غیر آلوده
.1پسماندهای عفونی مانند سرم و سایر مایعات بدن ،کشت های میکروبی و غیره
.3پسماندهای تیز و برنده مانند سرسوزن ،تیغه اسکالپل ،شیشه های شکسته ،سرسمپلر و غیره
.4پسماندهای شیمیایی شامل انواع مواد و معرف های آزمایشگاهی) کیت های مورد استفاده(
.5پسماندهای آسیب شناسی تشریحی و بافت شناسی
.6پسماندهای پرتوزا
باید پسماندهای عادی و غیر آلوده را در محل تولید از پسماند آزمایشگاهی جداسازی نمود .دفع پسماندهایعادی و غیر آلوده مانند پسماندهای خانگی انجام می شود.
وسایلی که پس از سترون سازی دوباره وارد چرخه کاری می گردند که در کیسه های مخصوص اتوکالو و جددااز وسایلی که پساز سترون سازی دفع می گردند ،قرار داده شوند.
کلیه پسماندهای عفونی آزمایشگاهی باید ابتدا اتوکالو شده و سپس به طریق بهداشتی دفع گردد.دستگاه های فور و اتوکالو باید عملکرد مطلوب داشته باشد جهت بررسی صحت عملکرد اتوکالو باید از اندیکاتورهای شیمیایی وبیولوژیك استفاده نمود و مستندات کنترل کیفی مربوطه باید موجود باشد.
پسماندهای تیز و برنده مانند سرسوزن ،وسایل شیشه ای شکسته ،تیغ اسکالپل ،نوك سمپلر و غیره در ظروف ایمن (Safety)Boxقرار گرفته و زمانی که سه چهارم محفظه پر شد ،اتوکالو شده و سپس به طریقه بهداشتی دفع گردند.
در موقع جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندها باید از وسایل و پوشش های حفاظتی الزم استفاده شود.تمامی مراحل جمع اوری و حمل ونقل کیسه های پسماندها باید با دست انجام پذیرد ،زیرا استفاده از وسایل مکانیکی سبب پارهشدن کیسه ها و ترشح و پاشیدن موادآلوده می گردد .سطل های محتوی کیسه های پسماند برای اجتناب از واژگونی باید توسط
گاری چرخدار جابجا شود.
جمع آوری و دفع پسماندها باید طبق برنامه زمانبدی مشخص و متناسب با میزان تولید پسماند بوده و حداقل به طور روزانهانجام پذیرد.
-7واکسیناسیون کارکنان
قبل از شروع بکار ،باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسم هایی که احتمال مواجهه با آن ها وجود دارد،23

بویژه در مورد هپاتیت ، Bهپاتیت  Cو  HIVارزیابی شده و سوابق آن موجود باشد.
چنانچه سابقه مستند از واکسیناسیون قبلی فرد برای هپاتیت  Bموجود نبود ،ابتدا آنتی بادی هپاتیت  Bاندازه 1ماه بعد از انجامواکسیناسیون اندازه گیری می شود ،در صورت ایمن نبودن فرد ،واکسیناسیون انجام شده و جهت حصول اطمینان از موثر بودن
برنامه ،مجددا آنتی بادی هپاتیت  Bمورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسی کارکنان از نظر مصمومیت یا لزوم انجام واکسیناسیون در برابر میکروارگانیسم های خاص مولد بیماری هایی مثلدیفتری ،سرخك ،سرخجه و  ...برای افرادی که در آزمایشگاه های تحقیقاتی مربوطه کار می کنند الزامی است.
باید مکان هایی که با میکروارگانیسم های پرخطر مانند میکوباکتریوم توبرکولوزیس ،بروسال ،قارچ ها و غیره کارمی شود ،از هودهای ایمنی بیولوژیك کالس  IIاستفاده شود.
-8ایمنی محیط آزمایشگاه
مالحضات مربوط به ایمنی محیط و فضای آزمایشگاه) مدرج در اصول طراحی فضای آزمایشگاه (می بایست بطورکامل رعایت گردد.
نمونه هایی از دستورالعمل های ضدعفونی و شستشو در آزمایشگاه
دستورالعمل نحوه ضدعفونی در موارد ریختن و یا شکستن ظروف محتوی مواد آلوده

نفس خود را تا زمان خروج از محل نگه دارید.
لباس ها و پوشش های محافظتی را بپوشید.

مدتی صبر کنید آئروسل ها ته نشین حاصل کنند) حداقل  05دقیقه(.
محل را با حوله کاغذی و یا تنزیف بپوشانید.

محلول ضدعفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزید.
مدتی صبر نمایید ) بسته به نوع محلول(.

بوسیله پنس و یا فور سپس پارچه و قطعات شیشه را در داخل ظروف ایمن ) (Safety Boxقرار دهید.
سپس محل را تمیز نموده و در صورت لزوم مجددا با ماده ضد عفونی عمل فوق را تکرار نمایید.
دستورالمل نحوه ضدعفونی نمودن کف ،سطوح و وسایل آزمایشگاه

جهت نظافت کف آزمایشگاه می توان از رقت0/51محلول سفیدکننده خانگی به شرط اینکه دارای کلر فعال %5باشد ،و یا از
محلول های تجاری استفاده نمود.

جهت ضدعفونی نمودن سطوح می توان از رقت 0/01محلول سفید کننده خانگی به شرط اینکه دارای کلر فعال %5باشد ،و یا از
محلول های تجاری استفاده نمود.

جهت ضدعفونی نمودن وسایل قبل از سرویس یا تعمیر آن ها در داخل آزمایشگاه و یا قبل از ارسال آن ها به خارج از آزمایشگاه
می توان از محلول  % 71و یا محلول های تجاری استفاده نمود.
دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای

باید بالفاصله بعد از استفاده از وسایل شیشه ای ،آن ها را با آب لوله کشی معمولی کامل شستشو داد.
بدیهی است که باید همیشه در ابتدا وسایل آلوده را قبل از شستشو ،ضدعفونی نمود.

ترکیبات قلیایی موجود در سطح وسایل شیشه ای آغشته به سود ،باید با قرار دادن آن ها در محلول اسیدکلریدریك %5خنثی
گردد و سپس چند مرتبه با آب لوله کشی و در انتها با آب مقطر آب کشی شود.
وسایل شیشه ای نو که برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرند ،باید با شوینده ها شستشو داده شده و سپس با آب لوله
کشی آبکشی شوند.
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جهت خنثی نمودن ترکیبات قلیایی که روی ظروف شیشه ای نو وجود دارد ،باید آن ها را در اسیدکلریدریك %0به مدت چندین
ساعت قرار داده و سپس آن ها را کامال با آب معمولی و آب مقطرآبکشی نموده و جهت خشك کردن در فور قرار داد .جهت کنترل
و اطمینان از خنثی شدن مواد قلیایی آزاد وموجود بر روی شیشه،وسایل شیشه ای را در آب مقطر خنثی اتوکالو کرده و سپس
PHآب را اندازی گیری نمود .اگر به علت وجود مواد قلیایی PH ،آب باال بود دوباره وسایل در محلول اسید کلریدریك قرار داده
می شوند.
اگر بعد از چند مرتبه شستشو و کنترل آن ،باز هم مواد قلیایی آزاد شده وجود داشت ،آن وسایل می بایست دور ریخته شوند و
مورد استفاده قرار نگیرند.
شستشوی وسایل شیشه ای با شوینده ها
موقع استفاده از شوینده ها مانند مایع ظرفشویی جهت شستشو وسایل شیشه ای باید به نکات زیر توجه گردد:
تمام وسایل شیشه ای بطور کامل در آب سرد لوله کشی قرار داد.

سپس وسایل فوق را در محلول شوینده قرار داده شده و کامال به ان برس کشیده شود.
سپس وسایل را با آب لوله کشی جاری کامال شستشو داد.

پس از شستشو با آب لوله کشی ،سه مرتبه با آب مقطر آبکشی گردد ).در هر سری آبکشی از آب مقطر تازه استفاده شود(
بمنظور گرفتن آب اضافه وسایل ،آن ها را در فور خشك گردند.
وسایل شیشه ای را بطور روزانه وارونه داخل سبدهای فلزی گذاشته و ته سبدها چندین الیه کاغذ خشك کن ضخیم گذاشته
شود.
روش شستشو پیپیت
.0پیپت ها را به مدت یك شب در محلول تمیز کننده قرار دهید.
.1سپس آن ها را کامال با آب لوله کشی شستشو دهید .ترجیحا آن ها را یك شب در آب قرار داده سپس با آب مقطر آبکشی
کنید ) .می توان از وسایل مخصوصی که جهت شستشوی پیپت وجود دارد ،استفاده نمود که دراین حالت ابتدا با آب لوله کشی و
سپس دو یا سه بار با آب مقطر داغ عمل شستشو انجام می شود(.
.3خشك کردن پیپت ها را با کشیدن و خالی کدن حجم کمی استون و هوا به تناوب و بصورت پی در پی انجام دهید ) می توان از
وسایل پیپت خشك کن برقی که ایجاد حرارت می نمایند ،استفاده نمود(.
.4قسمت بیرونی پیپت ها را باید با پارچه تمیز خشك نمایید.
.5جهت جلوگیری از شکستن پیپت ها ،آن ها را در ظروف مخصوصی که با اندازه های مختلفی ) جهت پیپت های با حجم های
مختلف (وجود دارد ،قرار دهید.
فورا بعد از استفاده پیپت ها ،باید آن ها را با آب لوله کشی آبکشی نمایید  .مخصوصا زمانی که با آن ها مایعات پروتئینی مانند
خون کشیده ،می توان جهت تمیز نمودن آن ها را در محلول غلیظ هیدروکسید سدیم ) سود سوزآور (قرار داد .اما باید توجه
نمودکه مدت زمان تماس با این ماده خیلی کم باشد چون مواد قلیایی شیشه راحل می کنند و ممکن است سبب ایجاد تغییراتی
در حجم برداشتی گردد.
.6پیپت های که جهت تهیه رنگ مورد استفاده قرار می گیرند ،باید بالفاصله با اسید کلریدریك شسته شوند.درصورت کشیدن
موادآلوده با این وسایل ،باید آن ها را بالفاصله در یك محلول ضد عفونی کننده قرار داد.
)جهت ضدعفونی می توان از محلول هیپوکلریت سدیم به میزان  5گرم در لیتر و یا  1.5گرم درصد و یا هرگونه محلول
سفیدکننده خانگی که نسبت 0/01رقیق شده باشد ،استفاده نمود(.
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شستشو پلیت و لوله های حاوی محیط های کشت آلوده که مجددا وارد چرخه کاری می شوند
این وسایل را باید ابتدا اتوکالو نمود و سپس باقی مانده مواد موجود در آن ها را کامال شسته و بقیه مراحل شستشو مانند روش کر
شده در باال) شستشو با شوینده (ادامه داد.
باید خاطر نشان نمود که کلیه وسایلی که با مواد آلوده آغشته شده اند ،باید قبل از مراحل شستشو ابتدا کامال ضدعفونی و در
صورت لزوم سترون نمود.
روش ضدعفونی نمودن و استریل کردن وسایل شیشه ای
کلیه وسایل آلوده حداقل به مدت  31دقیقه در محلول سفیدکننده خانگی) حاوی کلر (با رقت0/01تهیه شده باآب معمولی قرار
داده و سپس طبق دستورالعمل شستشو ،شسته و جهت اطمینان خاطر در فور با درجه حرارت061تا 081درجه سانتیگراد بمدت 1
تا  4قرار می دهیم تا استریل گردد.
اسید شوی کردن وسایل به روش صحیح
اسید کلریدریك  01نرمال را به نسبت 0/3رقیق می نماییم  .وسایل یك روز در محلول فوق قرار می گیرد سپس محلول  3مرتبه با
آب مقطر آب کشی می گردند.
اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه
در آزمایشگاه انواع عوامل بیماریزای بیولوژیك با منشاء خون ،مایعات بدن و غیره وجو داشته و همچنین در محیط آن خطراتی
مانند موادعفونی ،مواد رادیواکتیو ،مواد شیمیایی ،جریان الکتریسیته ،وسایل مکانیکی ،موادآتش زا ،مواد سرطان زا ،پسماند
خطرناك و غیره موجود بوده که در صورت عدم رعایت صحیح اصول ایمنی می تواند سالمت را تهدید نماید .بنابراین اجرای برنامه
دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
در طراحی فضای آزمایشگاه ها ،عالوه بر وسعت کاری ،بررسی و تعیین تعداد و ابعاد تجهیزات و نیز نیروی کاری مورد نیاز ،به این
موضوع باید توجه نمود که یك محیط کاری ایمن در ارتباط با محیط های اداری و عمومی ایجاد شود که خطر سرایت عوامل
بیماریزا را به اجتماع محدود نماید.
از آنجا که آزمایشگاه ها ی داخل بیمارستان ،دانشگاه ،مرکز تحقیقات و غیره قرار دارند ،در طراحی فضاها باید توجه گردد که به
علت ورود و مراجعه دانشجو ،محقق ،و غیره به آزمایشگاه باید بخش های اداری کامال از بخش های آزمایشگاهی مجزا باشد و افراد
برای دسترسی به این نواحی ،مجبور نباشند از بخش های دیگر عبور نماید.
همچنین باید محل پذیرش و نمونه گیری در فضای کامال جدا در نظر گرفته شده و فضای آبدارخانه نیز بافاصله مناسب از قسمت
های آزمایشگاهی قرار داشته باشد.
اصول مهم:
باید کارکنانی که که دی این سیستم کار می کنند تمامی نمونه های ارسالی را آلوده به ویروس  HIVیا دیگرعوامل بیماریزا با
منشاء خونی هستند ،فرض کنند.
استعمال دخانیات:
در تمامی بخش های آزمایشگاه استعمال دخانیات) سیگار ،پیپ و غیره (ممنوع می باشد.این مواد می توانندعامل مهمی جهت
ایجاد آتش سوزی در ارتباط با حالل های قابل اشتعال باشند .همچنین انتقال آن ها از میز کار به دهان می تواند به عنوان مخزنی
جهت انتقال میکروارگانیسم ها و توکسین ها عمل نماید.
تماس دست:
باید از تماس دست با صورت ،چشم ،گوش ،بینی و غیره خودداری کرد .همچنین باید از فروبردن قلم در دهان ،جویدن ناخن و نیز
آدامس خودداری نمود.
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خوردن غذا ،آشامیدنی ها و غیره:
باید در تمامی بخش های آزمایشگاه ) مکان های که پوشیدن روپوش الزامی است (از غذا خوردن ،آشامیدن و یا انجام سایراعمالی که سبب تماس دست با دهان می گردد ،اجتناب نمود.
نمونه های ) خون ،ادرار ،مدفوع ،خلط و ( ...می تواند حامل بسیاری از عوامل بیماریزا باشد .این مواد که روزانه در بخش هایمختلف آزمایشگاه جابجا می گردند و بعضی مواقع در یخچال های آزمایشگاه نگهداری می شوند ،به عنوان یك منبع مهم آلودگی
غذا و آشامیدنی ها تلقی می گردند.
به هیچ وجه نباید مواد غذایی را در یخچال بخش های آزمایشگاه نگهداری نمود.باید یخچال های مخصوص مواد غذایی را در فضای آبدارخانه قرار داد .تنها با این روش می توان مطمئن شد که مواد غذایی بانمونه های آزمایشگاهی در یك یخچال نگهداری نمی شوند.
استفاده از دستکش:
باید همیشه دستکش در اندازه های متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب ،در تمام بخش های در دسترس باشد.دستکش هایی از جنس التکس ،نیتریل و یا وینیل ،محافظت کافی می نماید .دستکش هایی که از جنس التکس یا وینیل نازكشده باشد ،محافظت کافی را در مقابل سوراخ شدن بوسیله وسایل تیز ،ایجاد نمی نمایند.
دستکش ها باید در اندازه های تا مچ ،آرنج و شانه در دسترس باشند.نباید دستکش ها را هنگام انجام کار تعویض نمود بلکه باید بعد از اتمام کار این عمل را انجام داد) مگر اینکه آسیبی در آن هاایجاد گردد (.کارکنان آزمایشگاه باید اقدامات حفاظتی الزم را جهت جلوگیری از آلودگی محیط و پوست در مورد دستکش های
آلوده انجام دهند.
-جهت اهداف مختلف باید از دستکش های متفاوتی استفاده نمود ،شامل:

دستکش های الستیکی یا چرمی که در هنگام کارهای سنگین ،سروکار داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خالی کردن محفظه های
محتوی مواد خطرناك استفاده می شود.
دستکش های خانگی که جهت تمیز نمودن ،شستن وسایل شیشه ای و ضدعفونی کردن مورد استفاده قرار می گیرند.
دستکش های جراحی) التکس (که در مواقع کار با خون ،مواد خطرناك و غیره استفاده می شود.

دستکش های پالستیکی یکبار مصرف که در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد) این گونه دستکش ها هیچگونه نقش
حفاظتی را در مقابل میکروارگانیسم ها ایجاد نمی کنند(.
دستکش ها نباید شسته شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرند ،زیرا از کیفیت و میزان نقش حفاظتی آن ها کاسته می شود .اگر
دستکش ها جهت استفاده مجدد با مواد شوینده یا مواد ضدعفونی کننده شسته شوند،
ممکن است مواد شوینده سبب افزایش نفوذ مایعات از طریق سوراخ های نامرئی شده و یا مواد ضد عفونی باعث خراب شدن
دستکش ها گردد .حالل های آلی سریعا سبب آسیب دیدن دستکش های التکس گردیده و بعضی از حالل ها ،دستکش های
وینیلی را حل می نماید.
می توان دستکش هایی مانند دستکش های خانگی را که استفاده عمومی داشته و ممکن است در تماس با خونبوده و یا جهت
تمیز کردن و آلودگی زدایی بکار بروند ،ضدعفونی و مجددا استفاده نمود اما اگر بریدگی ،سوراخیا بدرنگی در آن ها مشاهده گردید،
باید دور انداخته شوند.
دستکش ها را باید بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر نقایص مرئی بررسی نمود.
گرچه بیشتر کارکنان آزمایشگاه از دستکش های التکس استفاده می کنند ولی حدود  6تا  %07افراد ممکن است به الکتس
حساسیت داشته باشند که درماتیت های تماسی آلرژیك در نتیجه وجود مواد شیمیایی موجود در طی مراحل تولید التکس یا مواد
دیگر دستکش ها دیده می شود .استفاده از دستکش های نخی و یا دستکش های بدون مواد شیمیایی معموال از بروز درماتیت
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های آلرژیك جلوگیری می کند .جهت جلوگیری از تماس با پروتئین های التکس بایداز دستکش های حاوی پروتئین کم،
دستکش های بدون پودر و یا دستکش های ساخته شده از جنس نیتریل ،پلی اتیلن و یا مواد دیگر استفاده نمود.
استفاده از دستکش در موارد زیر الزامی است:
هنگام نمونه گیری ،نقل و انتقال نمونه ها و انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی که دست ها با مواد آلوده ،سطوح آلوده و یا
وسایل آلوده در تماس هستند و نیز در موارد تماس با بافت ،خون ،سرم ،پالسما ،مایع آمنیوتیك ،مایع نخاع ،ترشحات واژن ،مایع
منی ،مایع حاصل از شستشوی برنش ،مایع سینوویال ،جنب،پریتوان ،پریکارد ،شیر پستان و یا دیگر مایعات بدن که ممکن است با
خون آلوده شوند ،باید از دستکش نمود.
طبق توصیه  CDCباید در موارد تماس با نواحی از بدن بیمار که بطور طبیعی استریل هستند ،از دستکش استریل استفاده نمود .
در مواقع تماس با مخاط و یا فعالیت های آزمایشگاهی  ،استفاده از دستکش استریل ضرورتی ندارد .همچنین در فواصل تماس با
بیمار جدید باید دستکش ها تعویض گردند.
عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روی آن:
به هیچ وجه نباید بوسیله دست ،سوزن های استفاده شده از سرنگ یکبار مصرف جدا گردد و یا در پوش سرسوزن روی آن قرار
گیرد .در مواقعی که ناگزیر به انجام این کار شدید ،باید درپوش را روی سطح قرار داده و با کمك دست این کار را انجام دهید.
برداشت مایعات با پیپت:
هرگز عمل برداشت مایعات با پیپت را بوسیله دهان انجام ندهید .در این مورد در رابطه با اهداف مختلف ،وسایل متفاوتی جهت
برداشت مایعات بوسیله پیپت وجود دارد.
همچنین نباید قطرات انتهایی نمونه با فشار زیاد خارج شود زیرا ممکن است باعث ایجاد قطرات بسیار ریز یا آئروسل گردد.
شستشوی دست:
مهمترین اقدام پیشگیرانه و ایمنی ،شستشوی مکرر دست می باشد که باید همیشه صابون ) ترجیحا صابون مایع (و مواد ضدعفونی
کننده جهت تمیز نمودن پوست در دسترس کارکنان قرار گیرد.
شستشو دست ها در موارد زیر الزامی است:
فورا بعد از تماس اتفاقی پوست با خون ،مایعات بدن و یا بافت ها باید دست ها یا دیگر نواحی پوست کامال ضد عفونی کننده جهت
تمیز نمودن پوست در دسترس کارکنان قرار گیرند.
شستشوی دست ها در موارد زیر الزامی است:

فورا بعد از تماس اتفاقی پوست با خون ،مایعات بدن و یا بافت باید دست ها یا دیگر نواحی پوست کامال ضد عفونی و شسته
شوند .اگر تماسی با موادآلوده از طریق پاره شدن دستکش ها بوجود آید ،باید بالفاصله دستکش ها را بیرون آورده و دست ها را
کامال شست.
قبل و بعد از تماس با بیماران و یا تماس با نمونه های آزمایشگاهی
بعد از اتمام کار و قبل از ترك آزمایشگاه
بعد از در آوردن دستکش ها و یا قبل از آنکه دستکش جدیدی پوشیده شود.
باید قبل از خوردن ،آشامیدن ،سیگار کشیدن ،آرایش کردن ،تعویض لنزهای تماسی چشمی و قبل و بعد از توالت رفتن دست ها را
شست .همچنین قبل از هرگونه فعالیتی که در آن دست با مخاط چشم ها یا خراش
های پوستی در تماس کامل است ،شستشو دست با آب جاری و صابون توصیه می گردد .به هر حال استفاده از هر ماده شوینده
استانداردی قابل قبول می باشد .در مناطقی که دسترسی به آب امکان پذیر نیست ،می توان از ژل های مایع دارای پایه الکل
استفاده نمود  .می توان دست ها را با دستمال کاغذی تمیز کرده و سپس آن ها را با کف های تمیز کننده شست .نباید از
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محصوالت صابونی که ممکن است سالمت پوست را به خطر بیندازد ،استفاده نمود .استفاده از یك کرم دست مرطوب کننده،
ممکن است التهاب پوست را که بوسیله شستشوی مکرردست ایجاد شده ،کاهش دهد.
باید توجه نمود که بریدگی ها ،زخم ها و جراحات پوستی ) اگزما (با پانسمان غیر قابل نفوذ به آب پوشانده شوند.
شستشوی چشم:
باید مخصوصا در بخش های که اسید ،مواد سوزاننده ،مواد خورنده و یا دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند ،جایگاه و
محل ثابتی را جهت شستشو چشم در نظر گرفت .عالوه بر واحدهای ثابتی که اقدامات درمانی فوری را فراهم می نمایند ،ممکن
است از سیستم شستشو چشم که قابل حمل نیز می باشد ،استفاده نمود .عملکرد این وسایل را باید هر هفته بررسی نمود تا از
کارکرد صحیح آن ها و پاشیدن آب مطمئن شویم.
همچنین باید بطور مرتب محتویات این وسایل را از نظر خلوص شیمیایی و بیولوژی بررسی نمود.
محافظت از چشم و صورت:
باید در مواقع کار با مواد سوزاننده ،مواد خطرناك شیمیایی و بیولوژی و یا هماهنگی که امان ترشح و یا پاشیدن خون و مایعات
بدن وجود داشته و نیز هنگام تخلیه اتوکالو و  ...از عینك های محافظتی ) حفاظ دار (یا ماسك های چشم و صورت استفاده نمود.
استفاده از عینك های حفاظ دار مخصوصا هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناك نسبت به عینك های حفاظتی که روی عینك های
معمولی قرار می گیرد ،ترجیح داده می شود.
استفاده از ماسك ها و حفاظ هایی که از جنس پالستیك شفاف بوده ) مانند ماسك های جوشکاران (و تمام صورت و گردن را می
پوشاند ،توصیه می گردد .این ماسك ها جهت استفاده طوالنی مدت مانند اتوپسی نیز مناسب بوده و به راحتی آلودگی زدایی می
گردند.
لنزهای چشم مخصوصا لنزهای نوع نرم ) (softمی توانند حالل های و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمایند .بنابراین
استفاده از آن ها در این موارد خطرناك می باشد ،لنزهای تماسی باعث تجمع مواد فوق در محلقرنیه شده و در عین حال مانع
خروج اشك می گردند ،در حالیکه اشك ،مواد فوق را بوسیله شستشو از چشمخارج می نماید .باید به کارکنان سفرش نموده که در
این گونه بخش ها ،لنزهای تماسی را بکار نبرند مگر اینکهاز عینك های حفاظ دار و یا ماسك های صورت استفاده کنند.
لباس کارکنان:
معموال مسئول آزمایشگاه پوشش مشخصی را برای کارکنان درنظر می گیرد .این لباس باید تمیز و مرتب بوده و از کیفیت مناسبی
برخوردار باشد .این لباس ها که جهت محافظت از آلودگی و کثیف شدن دیگر لباس ها پوشیده می شود ،شامل گان ها ،کت های
آزمایشگاهی ،پیش بند ،شنل و یا لباس های مشابه می باشد.
هنگام کار در آزامایشگاه همه کارکنان باید باید حداقل از یك روپوش آستین بلند که جلوی آن کامال بسته شود و یا یك کت
آزمایشگاهی بلند با آستین های بلند که سر آستین آن کامال بسته باشد ،استفاده نماید.
در مواقعی که موادبسیار خطرناك و آلوده مورد استفاده قرار می گیرند ،می توان از پیش بندهای پالستیکی یکبار مصرف یا روپوش
یکبار مصرف غیر قابل نفوذ به مایعات نیز استفاده نمود که حفاظت کافی را در مقابل ترشح خون و مواد شیمیایی ایجاد کند .در
مواقع استفاده از این پیش بند ها ،می توان از محافظ های آستین دارجهت حفاظت بازو استفاده نمود.
هنگام ترك محل های فنی و مخصوصا حضور در محل های عمومی) آبدارخانه (باید روپوش را از تن خارج نمود.
باید در فواصل زمانی مناسب روپوش ها را تعویض نمود تا از آن ها مطمئن بشویم .اگر این لباس ها با مواد خطرناك آلوده شوند،
باید بالفاصله تعویض گردند.
کت های آزمایشگاهی آلوده ،گان ها و  .....را باید در کیسه های مشخص و مناسب که غیر قابل نفوذ باشند ،قرارداد و سپس در
حرارت مناسب و مدت زمان کافی شست تا عدم آلودگی آن ها مطمئن شویم .باید پوشش های یکبار مصرف بعد از استفاده
بالفاصله تعویض گردند.
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نباید این گونه لباس ها جهت شستشو از آزمایشگاه خارج نمود ) عدم انتقال به منزل و یا خشك شویی(.باید لباس های بیرونی در قفسه های شخصی مخصوص در بیرون از نواحی آزمایشگاه قرار داده شوند.باید توجه نمود که استفاده از روپوش آزمایشگاهی جهت نمونه گیری و خون گیری الزامی است .در مواردی که کارکنان وظایفیرا در خارج آزمایشگاه بعهده دارند ) مواقعی که با بیماران سروکار دارند (ممکن است بر حسب مورد ،نیاز به پوشیدن کت ،روپوش
آزمایشگاهی و غیره داشته باشند.
برنامه بهداشت و واکسیناسیون کارکنان:
باید برنامه واکسیناسیون ،به خصوص در مورد بیماری هپاتیت ، Bتست پوستی در مورد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ) جهت
کارکنانی که با این ارگانیسم کار می کنند (و معاینات و آزمایش های دوره ای جهت کارکنان در نظر گرفته شود .همچنین خانم
های حامله و افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی نباید در بخش های خطرناك کار کنند ) به دستورالعمل واکسیناسیون و بهداشت
مراجعه شود(.
کفش ها:
کفش ها اید راحت و دارای کف پالستیکی و تمام پا را بپوشاند .هرگاه که احتمال ریختن مواد وجود دارد ،باید روکش های یکبار
مصرفی که در مقابل نفوذ مایعات مقاوم می باشند ،پوشیده شود .نباید از کفش های پارچه ای استفاده نمود زیرا مواد شیمیایی یا
مایعات عفونی و آلوده را به خود جذب می نماید.
استفاده از کفش هایی از جنس غیر قابل نفوذ به مایعات مانند چرم و یا موادمصنوعی ،توصیه می گردد..
مو:
باید مو ها در پشت سر جمع شده و روی شانه ها رها نشده باشند .این عمل جهت جلوگیری از تماس آن ها با مواد و سطوح آلوده
و نیز پیشگیری از پراکنده کردن ارگانیسم در داخل محیط های کاری می باشد.
همچنین باید دقت نمود که موها با وسایل در حال حرکت مانند سانتریفوژ یا میکروتوم تماس نداشته باشد  ،باید در این مواد از
پوشش های یکبار مصرف جهت پوشاندن موها استفاده نمود.
استفاده از جواهرات و زینت آالت:
نباید از جواهرات و زینت آالت به جزء ازدواج ) در مواردی که مغایر با اصول ایمنی و بهداشت نباشد (استفاده نمود .چون ممکن
است به وسایل گیر کرده و یا داخل مواد آلوده آویزان شوند.
آرایش کردن نیز در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد.
ریش:
تمام اقدامات محافظتی ذکر شده در مورد مو ،باید در مورد ریش آقایان در نظر گرفته شود .داشتن ریش بلند خطرناك است زیرا
ممکن است در داخل وسایل در حال حرکت گیر کند .در ضمن می توان به عنوان یك منبع آلودگی باشد .در این موارد باید از
پوشش های یکبار مصرف جهت پوشاندن ریش استفاده نمود .همچنین ریش بلند می توان بعنوان یك مشکل مهم در استفاده از
دستگاه های کمك تنفسی مطرح شود.
وسایل تیز و برنده:
باید در مواقع کار با وسایل تیز و برنده شامل سوزن ها ،اسکالپل ،شیشه های شکسته نهایت دقت و احتیاط بکار بست.
باید در صورت امکان تمام وسایل تیز را با استفاده از روش های مکانیکی ) مانند فور سپس هایی که تیغه اسکالپل را برداشته و یا
وسایلی که سوزن و اکوتیز را بر می دارد (جابجا نمود.
نباید سوزن های استفاده شده ،قیچی و بریده ،خم و شکسته شوند .باید فورا وسایل تیز را در محفظه های مقاوم مخصوص ترجیحا
ظروف ایمنی ) (Safety Boxقرار داد و آن محفظه ها نیز بقبل از اینکه بطور کامل پرشوند ،مطابق بر اصول صحیح دفع نمود) به
دستورالعمل دفع صحیح مواد آلوده مراجعه شود(.
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وسایل و دستگاه های کمک تنفسی:
باید وسایل کمك آموزشی مناسب در دسترس کارکنان باشد تا آن ها را در مقابل تنفس مواد آلوده ،گرد و غبار مضر،
میکروارکانیسم ها ،گاز ها و بخارات مضر حفاظت نمود ،مخصوصا در مواردی که کنترل فنی مناسبی برای جلوگیری از ورود این
مواد خطرناك انجام نشده و یا اقدامات کافی نبوده و یا اینکه نمی توان وجود این مواد خطرناك را بوسیله حواس درك نمود.
در موارد ضروری وسایل مختلفی مانند ماسك های گرد و غبار  ،ماسك های گاز و  ....و نیز وسایل پیشرفته ای مانند وسایل کمك
تنفسی با ذخیره هوای زیاد ،ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
افرادی می توانند از این وسایل استفاده کنند که از نظر وضعیت جسمانی قادر به تنفس بوسیله وسایل مزبور بوده و در این زمینه
آموزش های الزم را دیده باشند.
در مواردی که ماهیت ماده خطرناك از نظر تنفسی مشخص نبوده و یا مقدار اکسیژن کمتر از  %09/5باشد ویا نتوان وجود این مواد
خطرناك را بوسیله حواس درك نمود ،باید از وسایل تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن با فشار مثبت استفاده شود که در این گونه
وسایل ارتباط تنفسی با فضای بیرون قطع می شود.
باید وسایل تنفسی مانند کیسه های مخصوص احیاء و نیز کیسه های پالستیکی یکبار مصرف مخصوص تنفس دهان به دهان در
مناطقی که ممکن است نیاز به احیاء ،نگهداری و دردسترس قرار گیرد.
در موارد کاربرد روش های حفاظتی تنفسی ،باید منطبق بر استانداردهای موجود ،انتخاب وسایل ،روش استفاده تمیز کردن و
نگهداری ،ارزیابی کارایی و آموزش های الزم در این زمینه به صورت مکتوب در دسترس بوده و نگهداری شود.
دوش اضطراری:
باید در آزمایشگاه دوش های اضطراری ،در محل مناسب نصب شوند ،مخصوصا در بخش هایی از آزمایشگاه که ازمواد شیمیایی
سوزاننده استفاده می شود .تعداد این دوش ها بستگی به وسعت کاری و فضای آزمایشگاه دارد.
حتی االمکان درجه حرارت آب مورد استفاده در دوش ها معتدل باشد.
همچنین عملکرد دوش ها و سیستم فاضالب آن ها بطور متناسب بررسی شود .به علت استفاده کم از چنین فاضالب هایی ،می
توان کمی روغن معدنی در آن ریخت و طبق برنامه ای منظم آب را با فشار وارد نمود.
نکات ایمنی هنگام کار با وسایل شیشه ای
موارد ایمنی زیر را هنگام کار با وسایل شیشه ای رعایت نمایید:
ظروف شیشه ای شکسته یا ترك خورده را دور بریزید.

هرگز در ظروف شیشه ای را با قدرت و فشار باز نکنید ،در هایی که چسبیده یا فرو رفته اند ،باید بریده شوند.
باید قبل شستشو ،وسایل شیشه ای آلوده ضد عفونی نمود.

باید قطعات شکسته و یا دور ریختنی را در یك محفظه مقاوم به حرارت جابجا نمود.
حتی االمکان از ملزومات آزمایشگاهی یکبار مصرف استفاده نمایید.
رعایت موارد ایمنی در هنگام کار با سانتریوفوژ:
آئروسل ها :باید حتی االمکان سانتریفوژ در هنگام کار ،حداقل میزان آئروسل را ایجاد کند.
استفاده از سانتریفوژ :هنگام روشن کردن سانتریوفوژ مطمئن باشید که درر ان کامال بسته شده باشد.
آلودگی :از سانتریفوژ نمودن لوله های حاوی نمونه خون ،ادرار ،خلط و  ...و یا مایعات قابل اشتعال که درپوش نداشته باشد،
خودداری نمایید .در هنگام سانتریفوژ یك سیستم خالء ایجاد می شود که باعث تبخیر مایعات می گردد که می تواند منجر به
ایجاد ذرات آئروسل از مواد آلوده شده و یا سبب انفجار مایعات قابل اشتعال گردد.
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عوامل عفونی :همه کشت ها و یا نمونه هایی که در آن ها احتمال ایجاد آئروسل های عفونی وجود دارد ،باید در لوله های مخصوص
سانتریفوژ که کامال محکم دربسته باشد و در محفظه هایی با در کامال محکم سانتریفوژ گردد.
تمیز کردن :باید سانتریفوژ باید بطور مرتب با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت 0/01و یا مواد مناسب دیگر ضدعفونی شود.
طراز نمودن :هنگامی که با سانتریفوژ کار می کنید باید مطمئن شوید که سیستم تعادلی آن درست باشد.
روتورهای متعادل نشده در چرخش ایجادارتعاش می کنند.
در صورت شکستگی و یا مشکوك شدن به شکستن لوله سانتریفوژ  ،باید موتور خاموش شده و به مدت 31دقیقه صبر نمایید .اگر
بعد از خاموش شدن سانتریفوژ متوجه شکستگی لوله شدید ،باید بالفاصله در آن را بسته و به مدت  31دقیقه صبر نموده و سپس
اقدام به تمیز نمودن و ضدعفونی کردن محل نماید ) مطابق دستورالعمل چگونگی حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوی مواد
آلوده و یا ریختن موادآلوده(.
کرایوستات ) (Cryostatو میکروتوم(Microtom) :
وسایل فوق جزء وسایل خطرناك می باشد که دارای تیغه های برنده ای هستند که ممکن است باعث بریدگی پوست گردد .تفاوت
اصلی این دو وسیله آن است که در میکروتوم ،بافت های مورد برش قرار می گیرد که در پارافین غوطه ور شده و عموما آلوده
کننده نیستند ،اما کرایوستات یك وسیله بسیار خطرناك است چون بافت مورد استفاده منجمد بوده و ثابت نمی گردد و می تواند
محتوی عوامل آلوده باشد که باید
توصیه های ایمنی زیر را در موقع کار با آن ها به کار بست.
دو نوع حادثه قابل پیشگیری شامل : 0.عفونت  1.صدمات مکانیکی ممکن است مشاهده گردد.
کنترل عفونت:
گیره نگه دارنده بلوکو برس باید جهت آودگی زدایی در محل محلول ضدعفونی کننده مناسب قرار داده شود.
باید بعد از اتمام کار با کرایوستات ،دستگاه به دفعات با الکل  17 %ضدعفونی گردد.

باید حداقل هفته ای یکبار یخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار می رود که بافت با باکتری مایکوباکتریوم آلوده باشد بالفاصله
دستگاه با یك ماده موثر بر علیه عامل توبرکلوز ضدعفونی
)مطابق دستورالعمل ضدعفونی نمود(.

باید اقدامات حفاظتی شدیدی در مواقعی که با عامل  Creutzfel-Jakobسرو کار داریم ،بکار گرفته شود .استفاده از
هیدروکسید سدیم ) سود سوز آور (جهت آلودگی زدایی توصیه می شود
)مطابق دستورالعمل ضدعفونی نمودن(.
باید از دستکش و سایر وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمود.

باید مدارك مربوط به روش های آلودگی زادایی موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگهداری شود.
باید هنگام برش ،دریچه دستگاه بسته باشد.
صدمات مکانیکی:
وسایل فوق به علت استفاده از تیغه های خطرناك می باشند ،لذا توصیه های زیر را هنگام کار با تیغه بکار بست:

هرگز تیغه را بدون محافظ رها نکنید

تیغه های یکبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسایل برنده قرار دهید.

اگر بدون برداشتن تیغه ،نمونه ها را تعویض می نمایید ،تیغه را با محافظ انگشتان بپوشانید .در این هنگام دسته آن باید قفل
شده باشد.
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سطوح:
سقف ،دیوار ،کف و سطوح میزهای آزمایشگاه باید غیرقابل نفوذ بوده و باید سطوح میزها را فورا بعد زا آلودگی با نمونه یا بعد از
اتمام کار روزانه با مواد ضد عفونی کننده مانند هیپوکلریت سدیم با رقت  5گرم در لیتر یا 7.5گرم درصد و یا هرگونه محلول سفید
کننده خانگی که به نسبت رقیق شده باشد ) به شرط اینکه دارای کلرفعال  5%باشند (ضد عفونی نمود.
نگهداری مواد خطرناک:
باید مهرف ها ،مواد شیمیایی) اسید ها ،بازها و ( ...و یا رنگ های دارای خواص سمی را در قفسه یا محفظه های عایق از نظر خارج
شدن بخار قرار داد .س چیدمان محلول های فوق نباید بر اساس حروف الفبا انجام گیرد .باید مایعات خطرناك مانند اسیدها یا
قلیلها در قفسه هایی با ارتفاع زیر سطح چشمی ذخیره شوند .ذخیره سازی محفظه های بزرگ باید نزدیك زمین باشد ) نگهداری
مواد خطرناك باید مطابق با اطالعات موجود در برگه شناسایی ایمنی مواد شیمیایی یا = Material Safety Data Sheet
MSDSباشد(.
ضدعفونی کردن وسایل آزمایشگاهی:
یخچال ها ،فریزرها ،بن ماری ،سانتریفوژ و  ....باید بطور مرتب تمیز شده و نیز بطور متناوب منطبق بر برنامه زمانبندی که بوسیله
آزمایشگاه تعیین می گردد ،ضد عفونی گردند .مخصوصا در مواردی که آلودگی مهمی به وجود آید باید فورا این عمل انجام شود.
در هنگام تمیز کردن آزمایشگاه و وسایل باید دستکش ،گان و لباس های حفاظتی مناسب پوشیده شود.
نکته مهم :وسایل و تجهیزات باید قبل از انتقال به بیرون از مرکز جهت تعمیر و یا تعمیر در داخل مرکز با مواد ضدعفونی کننده،
مناسب ضدعفونی گردند.
مشخص نمودن وسایل و نواحی تمیز و آلوده:
همه تلفن ها ،دستگیره درب ،صفحه کلید ویدیو ،صفحه کلید کامپیوتر و دیگر وسایلی که در تماس با دست هستند ،ممکن است
آلوده باشند .در این موارد ممکن است الزم باشد برچست هشدار دهنده بر روی آن ها نصب شود و باید تمامی روش ها الزم جهت
جلوگیری از آالودگی وسایل فوق استفاده گردید.
اشخاصی که در این مناطق بدون دستکش و با این وسایل در تماس می باشند باید دستکش بپوشند و یا دستهایشان را بعد از
تماس با وسایل بشویند.
حتی االمکان باید از تماس دست با صورت خصوصا هنگام که از تلفن و وسایل مشابه دیگر ،استفاده می گردد خودداری نمود .باید
کارکنان این نواحی قبل از تماس با وسایل فوق دستکش ها را بیرون بیاورند.
همچنین می توان از پوشش های پالستیکی جهت صفحه کلید کامپیوتر ،تلفن ها و غیره در مواقع آلودگی های مهم استفاده نمود.
راه های خروج:
به هیچ وجه خروجی ها و راهروها نباید بسته باشند .نباید زباله ها ،وسایل ذخیره ،لوازم یا مبلمان غیر قابل استفاده را در راه های
خارجی قرار داد .نباید درب های خروجی نیز مسدود یا قفل باشند.
باید وسایل آتش نشانی ،پتوها ،دوش های اضطراری و غیره در معرض دید و در دسترس باشد .راه های منتهی به ساختمان نیز باید
باز باشد.
ورود کودکان:
به هیچ وجه نباید کودکان و افراد زیر  06سال سن به محل آزمایشگاه شوند.
کمک های اولیه:
باید جعبه کمك های اولیه و نیز مکانی جهت ارائه کمك های اولیه در آزمایشگاه وجود داشته باشد.
وسایل شخصی کارکنان:
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نباید وسایل شخصی مانند کیف پول ،کت ،پوتین یا چکمه ،لیوان چای و قهوه ،زیر پیراهنی ،غذا های بسته بندی نشده و یا داروها
را در قسمت های آزمایشگاهی قرار داد.
دفع زباله:
از تجمع زباله جلوگیری نموده وباید حداقل یکبار در روز دفع شوند.
کنترل ورود حیوانات:
بوسیله نصب توری و سمپاشی نودن وغیره ،ورود حشرات ،جوندگان و  ....را در محیط آزمایشگاه کنترل نمایید.
همچنین حیوانات خانگی نباید به محل آزماشگاه وارد شوند.
استفاده از وسایل تزئینی در محیط آزمایشگاه:
استفاده از وسایل مربوط به جشن ها باید با روش های سازمان یافته انجام شود .نباید در این رابطه از وسایل تزیینی الکتریکی،
شمع های مومی و وسایل دیگر که احتمال آتش سوزی را به دنبال دارد ،استفاده نمود..
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