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Definitions and concepts 

 انتعشٌف ٔانًفٕٓو 
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 1 التعرٌف والمفهوم 

 4 مناقشة 

 3  الباٌولوجٌةعالمات المخاطر 

 2 وسائل الحماٌة الشخصٌة 

 فً ْزِ انًحاضشة
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  Hazard    انخطش

 شًء نذٌّ انقذسة عهى إنحاق انضشس

     Threat  تٓذٌذ 

 شخص نذٌّ انقذسة عهى إنحاق انضشس باستخذاو خطش يعٍٍ 

      Risk     يخاطش 

 أٔ تٓذٌذ يعٍٍ ، احتًانٍت  ٔقٕع رنك انخطش ٔعٕاقب َتٍجت يعٍُت/ فً حانت تُطٕي عهى خطش ٔ 

 

     Biosafety انساليت انحٌٍٕت 

يبادئ ٔتقٍُاث ٔيًاسساث االحتٕاء انتً ٌتى تُفٍزْا نًُع انتعشض غٍش انًقصٕد نهعٕايم انبٍٕنٕجٍت 

 ٔانسًٕو أٔ إطالقٓا انعشضً

   Biosecurityاألمن الحٌوي   

حًاٌت ٔيشاقبت انعٕايم انبٍٕنٕجٍت ٔانسًٕو داخم انًختبشاث يٍ أجم يُع فقذْا أٔ سشقتٓا أٔ إساءة 

 استخذايٓا أٔ تحٌٕهٓا أٔ انٕصٕل غٍش انًصشح بّ أٔ اإلطالق انًتعًذ غٍش انًصشح بّ

     Bio risk  يخاطش حٌٍٕت 

انجًع بٍٍ احتًانٍت حذٔث انضشس ٔخطٕسة رنك انضشس حٍج ٌكٌٕ يصذس انضشس عايالا بٍٕنٕجٍاا أٔ  

ا  سايا
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 Biosafety Risks    مخاطر السالمة الحٌوٌة

هً نوع من المخاطر البٌولوجٌة التً ٌمكن أن تؤثر على البشر أو 
 .الحٌوانات أو البٌئة بعد التعرض العرضً أو إطالق عامل بٌولوجً

 

      Biosecurity Risks     مخاطر األمن الحٌوي

هً نوع من المخاطر البٌولوجٌة التً تنتج عن شخص لدٌه نٌة خبٌثة 
سرقة عامل بٌولوجً . )ولدٌه إمكانٌة الوصول إلى مادة أو منشأة خطرة

أو معدات أو معلومات أو إساءة استخدام أو تحوٌل أو تخرٌب أو وصول 
 (غٌر مصرح به أو إطالق متعمد
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Biohazards 

Threats 
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Natural  Intentional  
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 مسؤولٌة االمتثال لشخص المخول
 

 

 

 

 التلوث 
 

 

 

 

 

 

التدرٌب على إجراءات اإلبالغ عن 

 الحوادث 

 

 

 التمٌٌم 

 التخفٌف 

 االجراء 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌطرة  العاملٌن و المخازن 

 

 

 

 

 االمن الحٌوي
 

 

 

 

النمل االمن -1  

امن المولع -2  

امن المعلومات  -3  

 

: تمدم من فبل   

االمن  \مكتب السالمة الحٌوٌة

 الحٌوي 

 

ٌمدم معلمات عن الموانٌن  

 وخبراء االمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات المختبرٌة الجٌدة 

 

 

   السالمة الحٌوٌة

 
 

 
 
 

 
خزائن السالمة الحٌوٌة   -1  

معدات السالمة الشخصٌة  -2  

 

: تمدم من فبل   

 مكتب السالمة الحٌوٌة

 

ٌمدم معلمات عن السالمة 

 الوطنٌة و حماٌة البٌئة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biosafety  
Biosecurity  Contamination 
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مجامٌع 

 الخطر 

 الوصف  مستوى الخطر 

 عدم وجود او مخاطر قلٌلة على االفراد او المجتمع  1
االحٌاء المجهرٌة التً من غٌر المرجح ان تسبب امراضا 

 لإلنسان او الحٌوان 

2 
مستوى متوسط من الخطورة لألفراد ، مستوى 

 منخفض من الخطورة للمجتمع 

االحٌاء المجهرٌة التً تسبب امراضا فً االنسان 

والحٌوان ولكن من غٌر المرجح ان تسبب مخاطر جدٌة 

فً البٌئة ،التعرض المختبري لها ٌسبب امراض خطرة  

ولكن ٌوجد لها عالجات فعالة وامكانٌات سٌطرة  

 واالحتواء متوفرة 

3 
مستوى خطر عالً لألفراد ، مستوى خطر متوسط 

 للمجتمع 

االحٌاء المجهرٌة التً تسبب امراضا  خطرة فً االنسان 

والحٌوان ولكن  ال تنتقل من احد المصابٌن الى االخرٌن 

و ٌوجد لها عالجات فعالة وامكانٌات سٌطرة  واالحتواء 

 متوفرة 

 

 مستوى خطر عالً لألفراد والمجتمع  4

االحٌاء المجهرٌة التً تسبب امراضا  خطرة فً االنسان 

والحٌوان مع إمكانٌة  انتقالها من احد المصابٌن الى 

االخرٌن و ال ٌوجد لها عالجات فعالة ا وامكانٌات سٌطرة  

 واالحتواء
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انحًاٌت انشخصٍت  ادٔاث   

Personal protective equipment 
and biohazard signs 
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   الشخصٌة الحماٌة أدوات استخدام أغراض

 
 تعمل على حماٌة الجلد الغشٌة المخاطٌة و التنفس

 .عن طرق إضافة طبمة حماٌة إضافٌة

  

  تحمً العاملٌن فً المختبر من انسكاب او الرذاذ
 .المتطاٌر من المواد الحٌوٌة او الكٌماوٌة

 

 تعمل على حماٌة المنتجات او المواد المختبرٌة من
 .التلوث

 

حماٌة مالبس العاملٌن من التلوث  . 

 

منع انتشار التلوث  . 
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  الشخصٌة الحمٌة معدات محددات

 
ٌحمً ال لها السًء االستخدام 
   .لخطر من

 

 االستخدام مع كفاءتها تمل.   

 

لها المستخدمة األنواع كل لٌست 
 ( المفازات ) الفعالٌة نفس

 

لخطر مستوى ٌكون عندما 
 وسالمة حماٌة معدات نتاج مرتفع

 . خاصة نوعٌة ذات شخصٌة
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  أنواع معدات الحماية الشخصية 

 تعتمد على نوع الخطر. 

 

 ًهوائً ، )طرٌمة تاثٌر الخطر او الملوث الباٌولوج

 ........(جلدي ، عملً، غذائً 
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المالبس  -1   

 ٌجب ارتداء المالبس
 .المناسبة

   
 مماومة للحرق والمواد

الكٌمائٌة كما ٌجب ان 
 .تكون عازلة للمٌاه

 
 ٌحب ان تكون مرخصة

من لبل مسؤول وحدة 
 السالمة المختبرٌة



 23 © 2022إدارة المخاطر الباٌولوجٌة فً المختبرات   : الدورة التدرٌبٌة -كلٌة الطب البٌطري  -جامعة الموصل 

المختبرات فً العاملٌن تدرٌب ٌجب 
 المالبس من التخلص كٌفٌة على

 .صحٌحة بصورة الملوثة والكفوف
 
استخدامها إعادة ٌمكن التً المالبس 

 .المؤصدة باستخدام تعمم ان ٌجب
  
تكون ان ٌجب المالبس غسل خدمة 

 .المختبر فً متوفرة
 
 المنزل الى المالبس اخذ عدم وٌجب   
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  القفازات -2   
 المعممات تزٌد ) تجنب تبلٌل المفازات

 (النفاذٌة 
 
 ٌجب تغٌر لفازات كلما تلوثت بسرعة 
 عند استخدام المواد الحٌوٌة الخطرة

او الكٌماوٌات الشدٌدة التأثٌر ٌجب 
استخدام لفازات خاصة او لبس لفازات 

 .إضافٌة
 بعض المفازات  ٌمكن غسلها لهذا

ٌجب  فحصها بعد الغسٌل للتأكد من 
 سالمتها
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 كيفية أزله القفازات                 
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العين والوجه  -3   

 ٌجب ارتداء نظارات

الحماٌة ) الحماٌة دائما 

 (الجانبٌة 

  فً حالة تناثر السوائل

ٌجب ارتداء درع حماٌة 
 الوجه والنظارات 
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 التنفس  -4 

 أنظمة تنمٌة وتصفٌة الهواء ٌحب ان
 تكون متوفرة فً جمٌع المختبرات 

 ٌجب استخدام الفالتر لغرض تصفٌة
 الهواء 
 ًتملٌل احتمال االنمال الهوائ 
 (الكمامات العادٌة)النعة الوجه 
  (المجهزة بمصدر اوكسٌجٌن ) النعة الوجه 
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 مجهزات الهواء 
 تجهٌز الهواء من منطمة

 خالٌة من االخطار

 تجهٌز الواء باستخدام
 مساعدات التنفس 

  خطوط تجهٌز الهواء
 المضغوط

 مساعدات التنفس
 الشخصٌة 

 مستوى الحماٌة 

 عن  الٌملٌجب ان
10000 APF 
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ٌجب تغطٌة جمٌع أجزاء الجلد وبشكل جٌد 

 ًٌجب تجنب لبس الصنادل والحذٌة المكشوفة ف
 المختبرات 

 األحذٌة ٌجب ان تكون مماومة للماء وغٌر زلمة
 ، ومماومة للتلوث

 األحذٌة المطاطٌة ٌجب ان تستخدم فً المناطك
 الرطبة 

 ٌجب ابالغ الشخص المسؤول فً المختبر عند
 حدوث أي 

 حادث او وضع طارئ

    ال ٌفضل التواجد فً المختبر لوحدن 

يجب االخذ باالعتبار األمور 
 االتية 



 33 © 2022إدارة المخاطر الباٌولوجٌة فً المختبرات   : الدورة التدرٌبٌة -كلٌة الطب البٌطري  -جامعة الموصل 

  عالياث انساليت انحٌٍٕت 
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