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ػُذ دفظ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ٔتخضُٚٓب فالثذ يٍ إتجبع يجًٕػخ يٍ 

تغبػذ ػهٗ عاليخ يغتخذيٙ ْزِ انًٕاد  انتٗاإلسشبداد انعشٔسٚخ 

    :ٔيٍ رنك

يٍ انذذٚذ ٔإال ٚذخم فٛٓب  أسففأٌ ٚكٌٕ انًغتٕدع كجٛشاً ٔ را  (1)

 .ػُصش انخشت
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االنتضاو ثتؼهًٛبد انششكبد انصبَؼخ ، خبصخ فًٛب ٚتؼهك ثغًٛخ انًبدح  (2

، ٔانًخبغش انُبجًخ ػُٓب ، ٔيؼذاد انذًبٚخ انشخصٛخ ، ٔغشق تخضُٚٓب 

، ٔأعبنٛت انشػبٚخ انطجٛخ انًطهٕة إتجبػٓب ػُذ انتؼشض نٓزِ انًٕاد ، 

 .َششح انغاليخ انًشفمخ ثبنًبدح انكًٛٛبئٛخ فٗٔفمب نًب ٚشد 
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تذأل ػجٕاد انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ثؼُبٚخ فبئمخ ، ٔانذزس يٍ  (3)

 .إنمبئٓب أٔ عمٕغٓب أٔ ددشجتٓب ػهٗ األسض

األيبكٍ انًخصصخ نٓب ثطشٚمخ تتالءو يغ غجٛؼخ  فٗتخضُٚٓب  (4)

 .يخبغشْب

انًًشاد ٔانًخبسد أٔ ػهٗ  فٗػذو ٔظغ انًٕاد انًخضَخ  (5)

 .األسض ٔنٕ ثصفخ يؤلتخ

 اٌ ٚكٌٕ انًخضٌ جبفب ٔخبنٛب يٍ انشغٕثخ (6)
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ًٚكٍ  انتٗفصم انًٕاد )انتخضٍٚ انًتجبَظ نهًٕاد انخطشح  (7

اٌ تغجت خطٕسح ػُذ اتصبنٓب ثًٕاد أخشٖ ػٍ ثبلٙ 

  (.انًخضَٔبد ثذٛج ٚتؼزس اتصبنٓب

اإللالل يب أيكٍ يٍ دجى انًٕاد انًخضَخ ، ثًب ٚتالءو يغ  (8)

انطبلخ االعتٛؼبثٛخ ، ٔاالدتٛبد ، ٔانتأكذ يٍ ػذو تخضُٚٓب 

 نفتشح غٕٚهخ
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ػذو تؼشٚط انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ألشؼخ انشًظ أ تخضُٚٓب  (9)

  (.أَبثٛت انجخبس ، أفشاٌ انًختجش)ثبنمشة يٍ يصبدس انذشاسح 

ثصٕسح يغتًشح ، ٔرنك  ختجشانًفٙ يشالجخ انًٕاد انًخضَٔخ  (10)

 نهتأكذ يٍ عاليتٓب ، يٍ خالل انغجالد انًٕحمخ
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راد شفخ نألػهٗ ، نًُغ انًٕاد  األسففاٌ تخضٌ انًٕاد ػهٗ  (11)

 ً   .يٍ انغمٕغ ، ٔاٌ ال تاليظ صجبجبد انتخضٍٚ ثؼعٓب ثؼعب

ًُٚغ أ٘ شخص يٍ اخز يٕاد كًٛٛبئٛخ خطشح ، اال ػٍ غشٚك  (12)

  .يذعش انًختجش ، ٔثبنطشٚمخ انُظبيٛخ
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ال تغتؼًم دتٗ ال تكٌٕ  انتٗانتخهص يٍ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ  (13)

 .ٔلٕع انذٕادث فٗعججب 

اٌ ٚتى سثػ اعطٕاَبد انغبص انًعغٕغ ثئدكبو نًُؼٓب يٍ  (14)

 .انغمٕغ

 أٌ تكٌٕ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ ثؼٛذح ػٍ يصبدس انُٛشاٌ ٔانهٓت (15)
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أٌ ٚكٌٕ انًختجش جٛذ انتٕٓٚخ ٔاإلظبءح ٔاٌ ٚكٌٕ جٓبص انتكٛٛف غٛش  (16)

 .يؼطم دتٗ ٚعًٍ انًذعش اٌ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ نٍ تتؼشض نهتهف
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اٌ ٚكٌٕ انًختجش يجٓضا ثأدٔاد إغفبء انذشٚك ، ٔاٌ تكٌٕ ْزِ  (17

 .األجٓضح يؼهمخ ػُذ انجبة ثذٛج ٚغٓم تُبٔنٓب ػُذ انذبجخ إنٛٓب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أٌ ٚكٌٕ انًذعش يذسثب فُٛب ػهٗ كٛفٛخ اعتخذايٓب ، ٔغشق  (18)

 .صٛبَتٓب ٔتؼجئتٓب
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 وجود نظام تهوٌة خاص لسحب الغازات ( 19) 
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المواد بناًء على األحرف األبجدٌة وإنما  تخزنال -20 

.حسب الخطورة والفئة  



 انًختجشفٙ  غشق دفظ ثؼط انًٕاد انكًٛٛبئٛخ

 

  :انًٕاد انمبثهخ نالشتؼبل( 1)

تذفظ فٗ يكبٌ يظهى ثؼٛذا ػٍ أشؼخ انشًظ ، ٔتغطٗ أسظٛخ انًكبٌ انًخصص 

 انصٕدٕٚونذفظٓب ثطجمخ عًٛكخ يٍ انشيم انًُذٖ ثبنًبء أ ثًهخ كشثَٕبد 

 
 :ال تشتؼم انتٗانًٕاد ( 2)

انشفٕف انؼهٛب ، ٔتصُف ثذغت ػُبصشْب  فٗكبأليالح ، فتٕظغ 

 (  انخ … يجًٕػخ انصٕدٕٚو ، يجًٕػخ انجٕتبعٕٛو )
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  :األدًبض( 3)

ٚجت اٌ تٕظغ ػهٗ األسض ، غٛش يكذعخ ، ٔفٗ دجشح ثؼٛذح ػٍ األيالح 

ٔانًٕاد انكًٛٛبئٛخ ، ٔتغطٗ أسظٛخ انًكبٌ انًخصص نذفظٓب ثطجمخ عًٛكخ 

يٍ انشيم انًغطٗ ثطجمخ يٍ يهخ كشثَٕبد انصٕدٕٚو ، ٔتٕظغ يبدح يبصخ 

جًٛغ أجضاء انًختجش  فٗأكٛبط خبصخ  فٗ( جٛم  انغٛهٛكبيخم )نهشغٕثخ 

 انًٕجٕدح فّٛ ، كًب ُٚجغٙ اال تٕظغ األدًبض ثجبَت انجهٛغشٍٚ 
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  :األٚخش( 4)

يكبٌ  فٗصجبجبد راد انغذاد انضجبجٙ انًضدٔد  فٗٚذفظ 

 .يغهك ، ثؼٛذا ػٍ تٛبس انٕٓاء ٔانشًظ 
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  :األسٌتون( 5)

زجاجات بٌضاء مغلقة بالشمع حتى ال ٌتسرب  فىٌحفظ 

 . االٌثربالتبخر ، وٌعامل مثل 



  :البروم( 6)

مكان رطب ، وإذا أفرغت األنبوبة  فى( امبوالت)أنابٌب مغلقة  فىٌحفظ 

زجاجة وداخل خزانة الغازات السامة ثم ٌحكم الغطاء  فىفٌكون ذلك 

 .جٌداً 
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  :الصلبة( هٌدروكسٌد الصودٌوم )الصودا الكاوٌة ( 7)

زجاجات محكمة الغلق  فى تلم  بالٌد ، بل تتناول بالملقط، وتحفظ ال

 فىبسدادات من الفلٌن المغطى بطبقة من الشمع أما محلولها فٌحفظ 

وٌغطى بطبقة  المصنفرزجاجات ذات سدادات من الفلٌن أو الزجاج 

 .خفٌفة من الفازلٌن 
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الصغائكمشكرا   
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