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موضوع :دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان
دستورالعمل های ذيل به عنوان مرامنامه ای نوشته شده است و مجموعه ای است از بايدها و نبايدهايي
كه كاركنان آزمايشگاه ميبايست بدانند و بدان عمل كنند .بدون شک اين دستورالعمل اجرايي جزء
الينفک تعهدات تمامي كاركنان آزمايشگاه ميباشد.
بايد كاركناني كه درسيستم بهداشتي درماني كار ميكنند ،فرض نمايند كه تمامي نمونههای بيماران آلوده
به ويروس  HIVو يا ديگر عوامل بيماریزا با منشاء خوني هستند.

استعمال دخانيات:
درتمامي بخشهای فني آزمايشگاه استعمال دخانيات (سيگار ،پيپ و غيره) ممنوع ميباشد .اين مواد
ميتوانند عامل مهمي جهت آتش سوزی در ارتباط باحاللهای قابل اشتعال باشند .همچنين انتقال آنها از
ميز كار به دهان ميتواند عنوان مخزني جهت انتقال ميکروارگانيسمها و توكسينها عمل نمايد.

تماس دست:
بايد از تماس دست با صورت ،چشم ،گوش ،بيني و غيره خودداری كرد .همچنين بايد از فرو بردن قلم در
دهان ،جويدن ناخن و نيز آدامس خودداری نمود.

خوردن غذا ،آشاميدنيها و غيره:
بايد در تمامي بخشهای فني آزمايشگاه (مکانهايي كه پوشيدن روپوش الزامي است) از خوردن غذا،
آشاميدن و يا انجام ساير اعمالي كه سبب تماس دست با دهان ميگردد ،اجتناب نمود.
نمونههای آزمايشگاهي (خون ،ادرار ،مدفوع ،خلط و )...ميتواند حامل بسياری از عوامل بيماری زا باشد.
اين مواد كه روزانه در بخشهای مختلف آزمايشگاهها جابجا ميگردند و بعضي مواقع در يخچالهای
آزمايشگاه نگهداری ميشوند ،به عنوان يک منبع مهم آلودگي غذا و آشاميدنيها تلقي ميگردند.
به هيچ وجه نبايد مواد غذايي را در يخچال بخشهای مختلف آزمايشگاه نگهداری نمود.
بايد يخچالهای مخصوص مواد غذايي را در فضای آبدارخانه قرارداد .تنها با اين روش ميتوان مطمئن
شد كه موادغذايي با نمونههای آزمايشگاهي در يک يخچال نگهداری نميشوند.

استفاده از دستکش:
بايد هميشه دستکش در اندازههای متفاوت و از مواد مرغوب و مناسب ،در تمام بخشهای فني در
دسترس باشد.
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دستکشهايي از جنس التکس ،نيتريل و يا وينيل ،محافظت كافي را ايجاد مينمايند .دستکشهايي كه از
جنس التکس يا وينيل نازك تهيه شده باشند ،محافظت كافي رادر مقابل سوراخ شدن بوسيله وسايل
تيز ،ايجاد نمينمايند.
دستکشها بايد تا اندازههای تا مچ ،آرنج و شانه در دسترس باشند.
نبايد دستکشها را هنگام انجام كار تعويص نمود ،بلکه بايد بعد از اتمام كار اين عمل را انجام داد( .مگر
اينکه آسيبي در آنها ايجاد شود) .كاركنان آزمايشگاه بايد اقدامات حفاظتي الزم را جهت جلوگيری از
آلودگي محيط و پوست در مورد دستکشهای آلوده انجام دهند.
جهت اهداف مختلف بايد از دستکشهای متفاوتي استفاده نمود ،شامل:
*دستکشهای الستيکي يا چرمي كه در هنگام كارهای سنگين ،سرو كار داشتن با وسايل داغ و يا
هنگام خالي كردن محفظههای محتوی مواد خطرناك استفاده ميشود.
*دستکشهای خانگي كه جهت تميز نمودن ،شستن وسايل شيشهای و ضد عفوني كردن مورد استفاده
قرارميگيرند.
*دستکشهای جراحي (التکس) كه در مواقع كار با خون ،مواد خطرناك و غيره استفاده مي-
شود*.دستکشهای پالستيکي يک بار مصرف كه در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار ميگيرند( .اين
گونه دستکشها هيچگونه نقش حفاظتي را در مقابل ميکرو ارگانيسمها ايجاد نميكنند).
دستکشها نبايد شسته شده و مجددا مور استفاده قرار بگيرند ،زيرا از كيفيت و ميزان نقش حفاظتي آنها
كاسته ميشود .اگردستکشها جهت استفاده مجدد با مواد شوينده و يا مواد ضد عفوني كننده شسته
شوند ممکن است مواد شوينده سبب افزايش نفوذ مايعات از طريق سوراخهای نامرئي شده و يا مواد ضد
عفوني باعث خراب شدن دستکشها گردند .حاللهای آلي سريعاً سبب آسيب ديدن دستکشهای
التکس گرديده ،و بعضي از حاللها دستکشهای وينيلي را حل مينمايند.
ميتوان دستکشهايي مانند دستکشهای الستيکي خانگي را كه استفاده عمومي داشته و ممکن است در
تماس با خون بوده و يا جهت تميز كردن و آلودگي زدايي به كار بروند ،ضد عفوني و مجدداً استفاده نمود.
اما اگر بريدگي ،سوراخ يا بد رنگي در آنها مشاهده گرديد ،بايد دور انداخته شوند.
دستکشها را بايد بعد از پوشيدن و قبل از كار از نظر نقايص مرئي بررسي نمود.
پوشيدن دو جفت دستکش هنگام اتوپسي و يازماني كه امکان آلودگي با خون و مايعات بدن (مثل كار در
بخش اورژانس) وجود دارد ،توصيه ميگردد .بررسيها نشان داده كه آلودگي پوست در زمان استفاده از
دو دستکش كمتر از زمان استفاده از يک دستکش اتفاق افتاده است .همچنين جراحان بايد هنگام
جراحي از دو دستکش استفاده كنند كه در اين حالت ميزان سوراخ شدن دستکش داخلي كمتر از ميزان
سوراخ شدن هنگام استفاده از يک دستکش است .به هر حال هنگام استفاده از دو دستکش نيز بايد
حفاظت فيزيکي كافي رادر مقابل سوراخ شدن اتفاقي آنها بوسيله وسايل تيز مد نظر داشت.

4

گرچه بيشتر كاركنان آزمايشگاه از دستکشهای التکس استفاده ميكنند ولي حدود  6تا  % 71افراد
ممکن است به التکس حساسيت داشته باشند كه درماتيتهای تماسي آلرژيک درنتيجه وجود
موادشيميايي موجود در طي مراحل توليد التکس يا مواد ديگر دستکشها ديده ميشود .استفاده از
دستکشهای نخي و يا دستکشهای بدون مواد شيميايي معموال از بروز درماتيت های آلرژيک جلو گيری
ميكند .جهت جلوگيری از تماس با پروتئينهای التکس بای از دستکشهای حاوی پروتين كم ،دستکش-
های بدون پودر و يا دستکشهای ساخته شده از جنس نيتريل ،پلي اتيلن و يا مواد ديگر استفاده نمود.

استفاده از دستکش درمواد زير الزامي است:
هنگام نمونهگيری ،نقل و انتقال نمونهها و انجام مراحل آزمايش و همچنين زماني كه دستها با مواد
آلوده ،سطوح آلوده و ياوسايل آلوده در تماس هستند ،ونيز در موارد تماس با بافت ،خون ،سرم ،پالسما،
مايع آمنيوتک ،ما يع نخاع ،ترشحات واژن مايع مني ،مايع حاصل از شستشوی برنش ،مايع سينو ويال،
جنب ،پريتوان ،پريکارد ،شيرپستان ،و يا ديگرمايعات بدن كه ممکن است با خون آلوده شوند ،بايد از
دستکش استفاده نمود.
طبق توصيه ) (Center for Disease Control Prevention CDCبايد درموارد تماس با مخاط ويا
فعاليتهای آزمايشگاهي ،استفاده از دستکش استريل ضرورتي ندارد .همچنين در فواصل تماس با بيمار
جديد بايد دستکشها تعويض گردند.

عدم قرار دادن درپوش سرسوزن روی آن:
به هيچ وجه نبايد به وسيله دست ،سوزنهای استفاده شده از سرنگ يک بار مصرف جدا گردد و يا
درپوش سر سوزني روی آن قرار گيرد .درمواقعي كه ناگزير به انجام اين كار شديد ،بايد درپوش را روی
يک سطح قرارداده و با كمک يک دست اين كار را انجام دهيد.

برداشت مايعات باپيپت:
هرگز عمل برداشت مايعات با پيپت را به وسيله دهان انجام ندهيد .در اين مورد دررابط با اهداف مختلف،
وسايل متفاوتي جهت برداشت مايعات به وسيله پيپت وجود دارد.
همچنين نبايد قطرات انتهايي نمونه با فشار زياد خارج شود ،زيراممکن است باعث ايجاد قطرات بسيار
ريز يا آئروسل گردد.

شست و شوی دست:
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مهمترين اقدام پيشگيرانه و ايمني ،شستشوی مکرر دست ميباشد .كه بايد هميشه صابون (ترجيحا
صابون مايع) و مواد ضدعفوني كننده جهت تمييز نمودن پوست در دسترس كاركنان قرار گيرد.
شست و شوی دستها در موارد زير الزامي است:
*فورا بعد از تماس اتفاقي پوست با خون ،مايعات بدن و يا بافتها بايد دستها ياديگر نواحي پوست كامالً
ضدعفوني و شسته شوند .اگر تماسي با مواد آلوده از طريق پاره شدن دستکشها بوجود آيد ،بايد
بالفاصله دستکشها رابيرون آورد و دستها را كامالً شست.
* قبل و بعد از تماس با بيماران و يا تماس با نمونههای آزمايشگاهي
* بعد از اتمام كار و قبل از ترك آزمايشگاه
* بعد از در آوردن دستکشها و يا قبل از آنکه دستکش جديدی پوشيده شود.
بايد قبل از خوردن ،آشاميدن ،سيگار كشيدن ،آرايش كردن ،تعويض لنزهای تماسي چشمي و قبل و بعد
از توالت رفتن دستها را شست .همچنين قبل از هر گونه فعاليتي كه در آن دست با مخاط چشمها يا
خراشهای پوست در تماس كامل است ،شست وشوی دست با آب جاری و صابون توصيه ميگردد .بهر
حال استفاده از هر ماده شوينده استانداردی قابل قبول ميباشد .در مناطقي كه دسترسي به آب امکان
پذير نيست ،ميتوان از ژلها يا مايعات دارای پايه الکل استفاده نمود .ميتوان دستها را با دستمال
كاغذی تميز كرده و سپس آنها را با كفهای تميز كننده شست نبايد از محصوالت صابوني كه ممکن است
سالمت پوست را به خطر بيندازد ،استفاده نمود .استفاده از يک كرم دست مرطوب كننده ،ممکن است
التهاب پوست را كه بوسيله شست وشوی مکرر دست ايجاد شده ،كاهش دهد.
بايد توجه نمود كه بريدگيها ،زخمها و جراحات پوستي ( اگزما ) با پانسمان غير قابل نفوذ به آب
پوشانده شوند.

شست و شوی چشم:
بايد مخصوصا در بخشهای كه اسيد ،مواد سوزاننده ،مواد خورنده و يا ديگر مواد شيميايي مورد استفاده
قرار ميگيرند ،جايگاه و محل ثابتي راجهت شست و شوی چشم در نظر گرفت .عالوه بر واحدهای ثابتي
كه اقدامات درماني فوری را فراهم مينمايند ،ممکن است از سيستم شست و شوی چشم كه قابل حمل
نيز ميباشد ،استفاده نمود .عملکرد اين وسايل را بايد هر هفته بررسي نمود تا از كاركرد صحيح آنها و
پاشيدن آب مطمئن شويم .همچنين بايد به طور مرتب محتويات اين وسايل را از نظر خلوص شيميايي و
بيولوژيکي بررسي نمود.

محافظت از چشم و صورت:
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بايد در مواقع كار با موادسمي ،مواد سوزاننده ،مواد خطرناك شيميايي و بيولوژی و يا هنگامي كه امکان
ترشح و يا پاشيدن خون و يا مايعات بدن وجود داشته و نيز هنگام تخليه اتو كالو و ...از عينکهای
حفاظتي (حفاظ دار) و يا ماسکهای چشم و صورت استفاده نمود.
استفاده از عينکهای حفاظ دار مخصوصاً هنگام كار با مواد شيميايي خطرناك نسبت به عينکهای
حفاظتي كه روی عينکهای معمولي قرار ميگيرد ،ترجيح داده ميشود.
استفاده از ماسکها و حفاظهايي كه از جنس پالستيک شفاف بوده (مانند ماسکهای جوشکاران) و تمام
صورت و گردن را ميپوشاند ،توصيه ميگردد .اين ماسکها جهت استفاده طوالني مدت مانند اتوپسي نيز
مناسب بوده و به راحتي آلودگي زدايي ميگردند.
لنزهای چشم مخصوصاً لنزهای نوع نرم ( )softميتوانند حاللها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب
نمايند .بنابراين استفاده از آنها در اين موارد خطرناك ميباشد .لنزهای تماسي باعث تجمع مواد فوق در
محل قرنيه شده و در عين حال مانع خروج اشک ميگردنند .در حالي كه اشک ،مواد فوق را بوسيله
شست و شو ازچشم خارج مينمايد .بايد به كاركنان سفارش نمود كه در اين گونه بخشها ،لنزهای تماسي
را به كار نبرند مگر اينکه از عينکهای حفاظ دارو يا ماسکهای صورت استفاده كنند.

لباس كاركنان:
معموال كارفرما پوشش مشخصي رابرای كاركنان در نظر ميگيرد .اين لباسها كه جهت محافظت از
آلودگي و كثيف شدن ديگر لباسها پوشيده ميشوند ،شامل گانها ،كتهای آزمايشگاهي ،پيش بند،
شنل و يا لباسهای مشابه ميباشد.
هنگام كار در آزمايشگاه همه كاركنان فني بايد حداقل از يک روپوش آستين بلند كه جلوی آن كامالً
بسته شود و يا يک كت آزمايشگاهي بلند مدت با آستينهای بلند كه سر آستين آن كامال بسته باشد،
استفاده نمايند.
در مواقعي كه مواد بسيار خطرناك و آلوده مورد استفاده قرارميگيرند ،ميتوان از پيش بندهای
پالستيکي يک بار مصرف يا روپوش يک بار مصرف غير قابل نفوذ به مايعات نيز استفاده نمود كه حفاظت
كافي را در مقابل ترشح خون و مواد شيميايي ايجاد كند .در مواقع استفاده از اين پيش بندها ،ميتوان از
محافظهای آستين دارجهت حفاظت بازو استفاده نمود.
هنگام ترك محلهای فني و مخصوصاً حضور در محلهای عمومي (آبدارخانه) بايد روپوش را از تن خارج
نمود .بايد در فواصل زماني مناسب روپوشها راتعويض نمود تا از پاكيزگي آنها مطمئن بشويم .اگر اين
لباسها با مواد خطرناك آلوده شوند ،بايد بالفاصله تعويض گردند.
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كتهای آزمايشگاهي آلوده ،گانها و ...را بايد در كيسههای مشخص و مناسب كه غيرقابل نفوذ باشند،
قرار داد و سپس در درجه حرارت مناسب و مدت زمان كافي شست تا از عدم آلودگي آنها مطمئن شويم.
بايد پوششهای يک بار مصرف بعد از استفاده طبق مقررات دور ريخته شوند.
نبايد اين گونه لباسها را جهت شستشو از آزمايشگاه خارج نمو د (عدم انتقال به منزل و يا خشک
شويي).
بايد لباسهای بيروني در قفسههای شخصي مخصوص در بيرون از نواحي فني آزمايشگاه قرار داده شوند.
بايد توجه نمود كه استفاده از روپوش آزمايشگاهي جهت نمونهگيری و خونگيری الزم است .در مواردی
كه كاركنان وظايفي رادر خارج از آزمايشگاه به عهده دارند (مواقعي كه با بيماران سروكار دارند ممکن
است برحسب مورد ،نياز به پوشيدن كت ،روپوش آزمايشگاهي و غيره داشته باشند.

برنامه بهداشت و واكسيناسيون كاركنان:
بايد برنامه واكسيناسيون ،به خصوص در مورد بيماری هپاتيت  ،Bتست پوستي در مورد مايکو باكتريوم
توبركولوزيس (جهت كاركناني كه با اين ارگانيسم كار ميكنند) و معاينات و آزمايشهای دورهای جهت
كاركنان در نظر گرفته شود همچنين خانمهای حامله و افراد مبتال به نقص سيستم ايمني نبايد در بخش-
های خيلي خطرناك كاركنند( .به دستورالعمل واكسيناسيون و بهداشت مراجعه شود).

كفشها:
كفش بايد راحت و دارای كف الستيکي باشد و تمام پا را بپوشاند هر گاه كه احتمال ريختن مواد وجود
دارد ،بايد روكشهای يک بار مصرفي كه در مقابل نفوذ مايعات ،مقاوم ميباشند ،پوشيده شود .نبايد از
كفشهای پارچهای استفاده نمود زيرا مواد شيميايي يا مايعات عفوني و آلوده را به خود جذب مينمايد.
استفاده از كفشهايي از جنس مواد غير قابل نفوذ به مايعات مانند چرم و يا مواد مصنوعي ،توصيه مي-
گردد.

مو:
بايد موها در پشت سر جمع شده و روی شانه رها نشده باشد .اين عمل جهت جلوگيری از تماس آنها با
مواد و سطوح آلوده و نيز پيشگيری از پراكنده كردن ارگانيسمها در داخل محيطهای كاری ميباشد.
همچنين بايد دقت نمود كه موها با وسايل در حالت حركت مانند سانتريفوژ يا ميکروتوم تماس نداشته
باشد .بايد در اين موارد از پوششهای يکبار مصرف جهت پوشاندن موها استفاده نمود.

استفاد ه از جواهرات و زيورآالت:
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نبايد از جواهرات و زينت آالت به جز حلقه ازدواج (در مواردی كه مغايرت با اصول ايمني و بهداشت
نباشد) استفاده نمود .چون ممکن است به وسايل گير كرده و يا داخل مواد آلوده آويزان شوند.آرايش
كردن نيز در محيط فني آزمايشگاه ممنوع ميباشد.

ريش:
تمام اقدامات حفاظتي ذكر شده در مورد مو ،بايد در مورد ريش آقايان نيز در نظر گرفته شود .داشتن
ريش بلند خطرناك است ،زيرا ممکن است در داخل وسايل در حالت حركت گير كند .درضمن ميتواند به
عنوان يک منبع مهم آلودگي باشد .دراين موارد بايد از پوششهای يکبار مصرف جهت پوشاندن ريش
استفاده نمود .همچنين ريش بلند ميتواند به عنوان يک مشکل مهم در استفاده از دستگاههای كمک
تنفسي مطرح شود.

وسايل تيز و برنده:
بايد در مواقع كار با وسايل تيزو برنده شامل سوزنها ،اسکالپل ،شيشههای شکسته ،نهايت دقت و
احتياط را به كار بست .بايد در صورت امکان تمام وسايل تيز را با استفاده از روشهای مکانيکي (مانند
فور ،كه تيغه اسکالپل را برداشته و يا وسايلي كه سوزن و اكوتينر را برميدارد) جابجا نمود.
نبايد سوزنهای استفاده شده ،قيچي و بريده ،خم و يا شکسته شود بايد فوراً وسايل تيز را در محفظه-
های مقاوم مخصوص ترجيحاً ظروف ايمني ( )Safety Boxقرار دارد و آن محفظهها را نيز قبل از اينکه
بطور كامل پر شوند ،مطابق براصول صحيح دفع نمود( .به دستورالعمل دفع صحيح مواد آلوده مراجعه
شود).

وسايل و دستگاههای كمک تنفسي:
بايد وسايل كمک تنفسي مناسب در دسترس كاركنان باشد تا آنها را در مقابل تنفس مواد آلوده ،گرد و
غبار مضر ،ميکرو ارگانيسمها ،گازها و بخارات مضر حفاظت كند .مخصوصاً در مواردی كه كنترل فني
مناسبي برای جلوگيری از ورود اين مواد خطرناك انجام نشده است ،و يا اقدامات كافي نبوده و يا اينکه
نميتوان وجود اين مواد خطرناك را بوسيله حواس درك نمود.
در موارد ضروری وسايل مختلفي مانند ماسکهای گرد و غبار ،ماسکهای گاز ،و ...و نيز وسايل پيشرفته-
ای مانند وسايل كمک تنفسي با ذخيره هوای زياد ،ممکن است مورد استفاده قرار گيرند.
افرادی مي توانند از اين وسايل استفاده كنند كه از نظر وضعيت جسماني قادر به تنفس بوسيله وسايل
مذبور بوده و در اين زمينه آموزشهای الزم را ديده باشند.
در مواردی كه ماهيت ماده خطرناك از نظر تنفسي مشخص نبوده و يا مقدار اكسيژن كمتر از  %7.91باشد
و يا توان وجود اين مواد خطرناك را به وسيله حواس درك نمود ،بايد از وسايل تنفسي مجهز به كپسول
اكسيژن با فشار مثبت استفاده شود كه در اينگونه وسايل ارتباط تنفسي با فضای بيرون قطع ميشود.
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بايد وسايل تنفسي مانند كيسههای مخصوص احياء و نيز كيسههای پالستيکي يکبار مصرف مخصوص
تنفس دهان به دهان د منطقي كه ممکن است نياز به احياء باشد ،نگهداری و در دسترس قرارگيرد.
در موارد كاربرد روشهای حفاظتي تنفسي ،بايد منطبق بر استانداردهای موجود ،انتخاب وسايل ،روش
استفاده تميز كردن و نگهداری ،ارزيابي كارآيي و آموزشهای الزم دراين زمينه به صورت مکتوب در
دسترس بوده و نگهداری شود.

دوش اضطراری:
بايد در آزمايشگاه دوشهای اضطراری ،در محلهای مناسب نصب شوند ،مخصوصاً در بخشهايي از
آزمايشگاه كه از مواد شيميايي سوزاننده استفاده ميشود .تعداد اين دوشها بستگي به وسعت كاری و
فضای آزمايشگاه دارد .حتي االمکان درجه حرارت آب مورد استفاده در دوشها متعدل ميباشد.
همچنين عملکرد دوشها و سيستم فاضالب آنها بايد به طور متناوب بررسي شود .به علت استفاده كم از
چنين فاضالبهايي ،ميتوان مقدار كمي روغن معدني در آن ريخت و طبق برنامهای منظم آب را با فشار
وارد نمود.

نکات ايمني هنگام كار با وسايل شيشهای:
موارد ايمني زير را هنگام كار با وسايل شيشهای رعايت نماييد:
*ظروف شيشهای شکسته يا ترك خورده را دور بريزيد.
* هرگز در ظرف شيشهای را با قدرت و فشار باز نکنيد ،درهايي كه چسبيده يا فرو رفتهاند ،بايد بريده
شوند.
*بايد قبل از شستشو ،وسايل شيشهای آلوده را ضد عفوني نمود.
* بايد قطعات شکسته و يا دور ريختني را در يک صفحه مخصوص و مقاوم قرار داد.
* ظروف شيشهای داغ را بايد با دستکشهای مقاوم به حرارت جابجا نمود.
*وسايل شيشهای شکسته شده را فقط با روشهای مکانيکي جابجا نماييد.
*حتي االمکان از ملزومات آزمايشگاهي يکبار مصرف استفاده نماييد.
رعايت موارد ايمني در هنگام كار باسانتريفوژ:

آئروسلها:
بايد حتي االمکان سانتريفوژدر هنگام كار ،حداقل ميزان آئروسلها را ايجاد كند.
استفاده از سانتريفوژ:
هنگام روشن كردن سانتريفوژ مطمئن باشيد كه در آن كامالً بسته شده باشد.
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آلودگي:
از سانتريفوژ نمودن لولههای حاوی نمونه خون ،ادرار ،خلط ...و يا مايعات قابل اشتعال كه درپوش نداشته
باشد ،خودداری نمائيد .در هنگام سانتريفوژ كردن يک سيستم خالء ايجاد ميشود كه باعث تبخير
مايعات ميگردد كه ميتواند منجر به ايجاد ذرات آئروسل از مواد آلوده شده و ياسبب انفجار مايعات قابل
اشتعال گردد.

عوامل عفوني:
همه كشتها و يا نمونههايي كه در آنها احتمال ايجاد آئروسلهای عفوني وجود دارد ،بايد در لولههای
مخصوص سانتريفوژ كه كامالً در بسته باشد و در محفظههايي با در كامل محم سانتريفوژ گردد.

تميز كردن:
بايد سانتريفوژ به طور مرتب با محلول هيپو كلريت سديم بارقت  7971ويا مواد مناسب ديگر ضد عفوني
شود.

طراز نمودن:
هنگامي كه با سانتريفوژ كار ميكنيد بايد مطمئن شويد كه سيستم تعادلي آن درست باشد .روتورهای
متعادل نشده در چرخش ايجاد ارتعاش ميكنند.
در صورت شکستگي و يا مشکوك شدن به شکستن لوله در سانتريفوژ بايد موتور خاموش شده و به
مدت  01دقيقه صبر نماييد .اگر بعد از خاموش شدت سانتريفوژ متوجه شکستگي لوله شديد ،بايد
بالفاصله درآن را بسته و به مدت  01دقيقه صبر نموده و سپس اقدام به تميز نمودن و ضد عفوني كردن
محل نماييد( .مطابق دستورالعمل چگونگي حفاظت در مواقع شکستن ظروف حاوی مواد آلوده و يا
ريختن مواد آلوده).

كرايو ستات ( )cryostatو ميکروتوم (:)Microtome
وسايل فوق جزء وسايل خطرناك ميباشند كه دارای تيغه برندهای هستند كه ممکن است باعث بريدگي
پوست گردد .تفاوت اصلي اين دو وسيله آن است كه در ميکرو توم ،بافتهايي مورد برش قرار ميگيرند
كه در پارافين غوطه ور شده و عموماً آلوده كننده نيستند .اما كرايوستات يک وسيله بسيار خطرناك
است .چون بافت مورد استفاده منجمد بوده وثابت نميگردد و ميتواند محتوی عوامل آلوده باشد .كه بايد
توصيههای ايمني زير رادر مواقع كار با آنها بکار بست .دو نوع حادثه قابل پيشگيری شامل:
 -7عفونت و  -2صدمات مکانيکي ممکن است مشاهده گردد.
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كنترل عفونت:
*گيره نگه دارنده بلوك و برس بايد جهت آلودگي زدايي در محلول ضد عفوني كننده مناسب قرار داده
شود* .بايد بعد از اتمام كار با كرايوستات ،دستگاه به دفعات با الکل  %11ضدعفوني گردد.
*بايد حداقل هفتهای يکبار يخ دستگاه آب گردد و اگر انتظار ميرود كه بافت با باكتری مايکو باكتريوم
آلوده باشد بالفاصله دستگاه با يک ماده موثر برعليه عامل توبركولوز ضدعفوني گردد (مطابق
دستورالعمل ضد عفوني نمودن)
*بايد اقدامات حفاظتي شديدی در مواقعي كه با عامل  Jakob – creutzfeldسروكار داريم ،به
كارگرفته شود .استفاده از هيدروكسيد سديم (سود سوز آور) جهت آلودگي زدايي توصيه ميشود.
(مطابق دستورالعمل ضدعفوني نمودن)
*بايد از دستکش و ساير وسايل حفاظتي مناسب استفاده نمود.
*بايد هنگام برش ،دريچه دستگاه بسته باشد.
*بايد مدارك مربوط به روشهای آلودگي زدايي موجود بوده و سوابق مربوط به آن نگهداری شود.

صدمات مکانيکي:
وسايل فوق به علت استفاده از تيغه خطرناك ميباشند ،لذا بايد توصيههای زير را هنگام كار با تيغه بکار
بست:
*هرگز تيغه را بدون محافظ رها نکنيد.
*تيغههای يکبار مصرف را در محفظه مقاوم مخصوص وسايل برنده قرار دهيد.
*اگر بدون برداشتن تيغه ،نمونهها راتعويض مينماييد ،تيغه را با محافظ انگشتان بپوشانيد.
*در اين هنگام دسته آن بايد قفل شده باشد.

سطوح:
سقف ،ديوار ،كف و سطوح ميزهای آزمايشگاه بايد غير قابل نفوذ بوده و بايد سطوح ميزها را فوراً بعد از
آلودگي با نمونه يا بعد از اتمام كار روزانه با مواد ضد عفوني كننده مانند هيپوكلريت سديم با رقت  1گرم
در ليتر يا  191گرم درصد و يا هرگونه محلول سفيد كننده خانگي كه به نسبت  7971رقيق شده باشد (به
شرط اينکه دارای كلر فعال  %1باشند) ،ضد عفوني نمود.
توجه:
وقتي از وايتکس برای ضدعفوني استفاده مي شود ،بايد محلول تازه با غلظت  71درصد آماده شده باشد.
محلولهای وايتکسي كه برای ضدعفوني سطوح بکار مي رود ،حداكثر يک هفته بعد از آماده شدن قابل
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نگهداری است .ظرف حاوی محصول وايتکس بايد برچسب مشخصات محلول و تاريخ تهيه يا تاريخ
انقضاء مصرف داشته باشد

نگهداری مواد خطرناك:
بايد معرفها ،مواد شيميايي (اسيدها ،بازها و ) ...و يا رنگهای دارای خواص سمي را در قفسه يا محفظه-
های عايق از نظر خارج شدن بخار قرار داد .چيدمان محلولهای فوق نبايد بر اساس حروف الفبا انجام
گيرد .بايد مايعات خطرناك مانند اسيدهايا قلياها در

قفسههايي با ارتفاع زير سطح چشمي ذخيره

شوند .ذخيره سازی محفظههای بزرگ بايد نزديک زمين باشد نگهداری مواد خطرناك بايد مطابق با
اطالعات موجود در برگه شناسايي ايمني مواد شيميايي يا (Msds : Material safety data
)sheetباشد.

ضد عفوني كردن وسايل آزمايشگاهي:
يخچالها ،فريزرها ،بن ماری ،سانتريفوژو  ...بايد به طور مرتب تميز شده و نيز به طور متناوب منطبق بر
برنامه زمانبندی كه بوسيله مسئول آزمايشگاه تعيين ميگردد ،ضد عفوني گردند .مخصوصاً در مواردی
كه آلودگي مهمي بوجود آيد بايد فورا اين عمل انجام شود.
در هنگام تميز كردن آزمايشگاه و وسايل بايد دستکش ،گان و لباسهای حفاظتي مناسب پوشيده شود.
نکته مهم  :وسايل و تجهيزات بايد قبل از انتقال به بيرون از مركز جهت تعمير و يا تعمير در داخل مركز
با مواد ضدعفوني كننده مناسب ،ضدعفوني گردند.

روش های جدا سازی بيماران:
هنگامي كه با بيماران تماس داريد ،بايد كاركنان آزمايشگاه بامشورت كميته كنترل عفونت ،روشهای
جداسازی بيماران را كه بوسيله بيمارستان تعيين شده ،مورد توجه قرارداده و رعايت موارد ايمني را
بنمايد.

مشخص نمودن وسايل و نواحي تميز و آلوده:
همه تلفنها ،دستگيره در ،صفحه كليد ويدئو ،صفحه كليد كامپيوتر و ديگر وسايلي كه در تماس با دست
هستند ،ممکن است آلوده باشند .در اين موارد ممکن است الزم باشد كه برچسب هشداردهنده بر روی
آنها نصب شود و بايد تمام روشهای الزم جهت جلوگيری از آلودگي وسايل فوق مورد استفاده قرارگيرد.
اشخاصي كه در اين مناطق با دستهای بدون دستکش و با اين وسايل در تماس ميباشند بايد دستکش
بپوشند و يا دستهايشان را بعد از تماس با اين وسايل بشويند.
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حتي االمکان بايد از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامي كه از تلفن و وسايل مشابه ديگر استفاده
ميگردد خودداری نمود .بايد كاركنان نواحي فني قبل از تماس باوسايل فوق دستکشها را بيرون بياورند.
همچنين ميتوان از پوششهای پالستيکي جهت صفحه كليد كامپيوتر ،تلفنها و غيره ،در مواقع آلودگي-
های مهم استفاد نمود.

راههای خروج:
به هيچ وجه نبايد خروجيها و راهروها مسدود باشند .نبايد زبالهها ،وسايل ذخيره ،لوازم يا مبلمان غير
قابل استفاده را در راههای خروجي و راهروها قرار داد .نبايد درهای خروجي نيز مسدود يا قفل شده
باشند .بايد وسايل آتش نشاني ،پتوها ،دوشهای اضطراری و غيره در معرض ديد و در دسترس باشد راه-
های منتهي به ساختمان نيز بايد باز باشد.

ورود كودكان:
به هيچ وجه نبايد كودكان و افراد زير  76سال سن به محلهای فني آزمايشگاه وارد شوند.

كمک های اوليه:
بايد جعبه كمکهای اوليه و نيز مکاني جهت ارائه كمکهای اوليه در آزمايشگاه وجود داشته باشد .

وسايل شخصي كاركنان:
نبايد وسايل شخصي مانند كيف پول ،كت ،پوتين يا چکمه ،ليوان چای و قهوه ،زير پيراهني ،غذاهای
بسته بندی نشده و يا داروها را در قسمت فني آزمايشگاه قرارداد.

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

كنترل ورود حيوانات:
بوسيله نصب توری و سمپاشي نمودن و غيره ،ورود حشرات ،جوندگان و ...رادر محيط آزمايشگاه
كنترل نماييد.
همچنين حيوانات خانگي نبايد به محلهای فني آزمايشگاه وارد شوند.

استفاده از وسايل تزئيني در محيط آزمايشگاه:
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استفاده از وسايل مربوط به جشنها با روشهای سازمان يافتهای انجام شود .نبايد دراين رابطه از وسايل
تزئيني الکتريکي ،شمعهای مومي و وسايل ديگری كه احتمال بروز آتش سوزی رابه دنبال دارد ،استفاده
نمود

چشم ها
عينک آزمايشگـاهي بايستي راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را فرا گرفته و در عين حال
مانـع از فعاليت و جابجايي محقق نباشد.
در صورت نيـاز به پوشش چشمها ،نصب عالئم مبني بر استفاده از عينک يا ماسک محـافظ چشم و
صورت در آزمايشگاه الزامي است.
در صورت كار با هر يک از مواد زير ،استفاده از عينک يا ماسک مناسب آزمايشگاهي ضروری است:
مواد محرك ،خورنده ها ،يا مواد سوزش آور
استفاده از شيشه آالت تحت خالء يا تحت فشار (افزايش يا كاهش فشار)
مواد سرمازا
مواد قابل اشتعال
مواد راديواكتيو
مواد منفجره
ليزرها (حفاظت ويژه از ليزرها ضروری است)
نور فرابنفش
مواد خطرناك زيست محيطي

بدن
روپوش ويژه آزمايشگـاه برای حفاظت از لباس و پوست بدن در مقـابل مـواد شيميايي يا پخش شونده
طراحي شده است.
روپوش ويژه آزمايشگـاه بايستي هميشه متناسب با اندازه بدن و قد آن بايستي تا زانوی كاربر باشد.

دست ها
پرسنل آزمايشگاه همواره بايد دستکش های محافظ در داخل آزمايشگاه بپوشد.
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عالوه بر حفاظت در برابر مـواد شيميايي خطرناك ،بعضي از دستکش ها مي توانند بخارات را جذب كرده
يا دست ها را در مقابل حرارت (گرما) حفاظت كنند.
قبل از استفاده از دستکش ها ،از وضعيت و سـالم بودن آنهـا (سوراخ شدگي ،پارگي و  )...اطمينان
حاصل كنيد.
بـرای درآوردن دستکش ها ،ابتـدا از مچ دست شروع كـرده و دستکش را به طرف انگشتان بيرون
كشيد.
بالفاصـله پس از درآوردن دستکش ها ،دست های خود را بشوييد.

پاها
هدف از حفاظت از پاها ،جلوگيری از آسيب ديدگي در هنگـام تماس با مواد شيميايي خورنده ،اشياء
سنگين ،شـوك الکتريکي (برق گرفتگي در سطوح خيس) و  ...مي باشد.
آسيب پذيرترين قسمت بدن ،هنگام ريزش يا سقوط مواد شيميايي خورنده يا اشياء سنگين ،پاها
هستند.
در محيط آزمايشگـاه ،كفش هايي توصيـه مي شوند كه به طور كـامل پاها را پوشانده و آنها را كامالً
حفاظت كند.
پوشيدن انواع كفش های زير در آزمايشگاه ممنوع است:
صندل ها و دمپايي
كفش های ورزشي و فابريک
كفش های كف چوبي
كفش های پاشنه بلند

گوش ها
استفـاده از ماسک محـافظ گـوش در مکان ها و مواقعيکه كه سطح صدا باالتر از  51دسي بل باشد
الزامي است.
در مکـان هايي كه صـداهای بيش از حـد مجاز وجـود دارد ،حتماً بايستي عالئم هشدار دهنده استفاده
از ماسک گوش ،نصب گردد.
انواع محافظ گوش عبارتند از:
توپي های گوش :با پوشاندن گوش ،حفاظت اوليـه را نسبت به ورود صدا ايجاد مي كنند.
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گوشي محافظ :حفاظت بيشتری را در مقابل صدا ايجاد كرده و استفاده از آنها بسيار راحت تر از توپي
های گوش مي باشد.
پنبه گوش :محافظ های ضعيفي در مقابل صدا بوده و استفاده از آنها به هيچ وجه توصيه نمي گردد.

بيني
بعضي از روشها وفعـاليت های آزمايشگـاهي مي توانند بخارات محرك سمي و مـواد آلوده كننده ايجاد
كنند .لذا حفاظت از دستگاه تنفسي در اينگونه شرايط ضرورت پيدا مي كند.
پرسنل آزمايشگاه ،در صورت احساس تغيير در كيفيت هوا (آزمايشگـاه/محيط كار) ،بايستي مراتب را
فوراً اطالع رساني كنند

 موضوع  :دستورالعمل اجرايي مديريت پسماندها -2هدف :دفع ايمن و بهداشتي پسماندهای توليد شده در آزمايشگاه پزشکي به گونه ای كه حداقل خطر
برای محيط زيست ،كاركنان و آزمايشات را داشته باشد.
 -0دامنه عملکرد :الزامات بيان شده در اين روش اجرايي جهت كاربرد در تمامي بخشهای فني
آزمايشگاه بوده و رعايت آن جزء الينفک تعهدات تمامي كاركنان ميباشد.
 -4تعاريف:
 -4-7مديريت پسماند :مديريت و اجرای دستورالعملهايي كه به موجب آن باتوجه به عملکرد و وسعت
كاری آزمايشگاه ،تعداد بخشها وتنوع فعاليتها و نوع آزمايشها ،موارد ذيل به شيوه ای صحيح اجرا
گردد.
مديريت پسماند شامل برنامه مديريت درموارد ذيل مي باشد:
تفکيک يا جداسازی انواع پسماندهای آلوده و غير آلودهای كه دوباره واردچرخه كاری ميشوند از
پسماندهای عادی
حمل و نقل تامحل بي خطرسازی
-

بي خطرسازی يا آمايش ()Treatment

جمع آوری
بسته بندی
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ذخيره سازی درصورت لزوم
حمل و نقل
دفع
در آزمايشگاه با اجرای برنامه مديريت پسماند سعي ميگردد كه ضمن اجرای تمامي مراحل فوق ،توليد
پسماند نيز به حداقل برسد و باعث آلودگي افراد و محيط زيست نشود.
 -4-2مسئوليت پسماند :طبق قانون ،توليدكننده پسماند مسئوليت مديريت پسماند و بي خطرسازی آن
رابه عهده دارد .در آزمايشگاه پزشکي مسئوليت اجرای مراحل مديريت پسماند به عهده مسئول ايمني
آزمايشگاه ميباشد.
 -4-0كاهش توليدپسماند :مواردی نظير استفاده بيشتر از وسايلي كه دوباره وارد چرخه كاری ميشوند،
جلوگيری ازتکرار نمودن آزمايش ،كاهش حجم نمونه مايعات بدن در فرآيند نمونه گيری ،جلوگيری از
بروز اشتباه درنمونه گيری و موارد اين چنيني كه موجب كاهش پسماند در انواع مختلف به طور موثر و
ريشهای ميشوند.
 -4-4بازيافت انواع پسماندها :فرآيندی است كه به منظور تفکيک انواع پسماند به كار ميرود .به عنوان
مثال :پسماندهای عادی و يا خانگي كه حجم زيادی از پسماندهای توليدی را تشکيل ميدهند .بايد در
محل توليد از پسماندهای عفوني تفکيک شوند .در غير اين صورت كليه پسماندهای توليدی جزء
پسماندهای عفوني محسوب ميشوند.
 -4-1پسماندهای عفوني :ميتوانند حاوی انواع باكتری ،ويروس ،قارچ ،انگل و ......به ميزاني باشد كه در
ميزبان موجب بيماری گردد.
مانند سرم ،ساير مايعات آلوده بدن و غيره ،كشتهای ميکروبي ،اجسام تيز و برنده آلوده ،حيوانات
آزمايشگاهي آلوده درآزمايشگاههای تحقيقاتي
 -4-6پسماندهای تيز و برنده :مانند سرسوزن ،تيغه اسکالپل ،شيشه های شکسته ،الم و المل،
سرسمپلر ،قطعات نوك تيز پالستيکي ،چوبي و فلزی و غيره كه ميتوانند آلوده و يا غيرآلوده باشند.
 -4-1پسماندهای شيميايي :نظير باقيمانده آزمايشات ،محلولها و معرفهای آزمايشگاهي ،انواع پودرها
و رنگهای شيميايي
 -4-5پسماندهای آسيب شناسي :مانند بافتها ،قطعات و اجزای بدن انسان و ......كه جهت آزمايشهای
آسيب شناختي به آزمايشگاه ارسال ميگردد( .آلوده بودن بافتهای فيکس نشده دركرايواستت و هنگام
پاساژ نمونه)
 -4-.پسماندهای پرتوزا :شامل انواع ملزومات  RIAنظير قطعات مصرفي در تستها ،پسماند انجام
آزمايشات
 -4-71پسماندهای تركيبي :شامل مواردی كه يک پسماند مجموعهای از خصوصيات فوق را داشته باشد.
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 -1شرح :در آزمايشگاه موارد ذيل اجرا ميگردد:
پسماندهای تيز و برنده مانند سر سوزنها ،وسايل شيشهای شکسته ،تيغ اسکالپل ،نوك سمپلر و غيره
در ظروف ايمن Safety boxقرار گرفته و قبل از پر شدن كامل و در زماني كه سه چهارم محفظه پر شد،
اتو كالو شده و سپس به طريقه بهداشتي دفع ميگردند.
كليه پسماندهای آلوده ميکروبي ابتدا اتوكالو ميگردند .كاركنان خدماتي از وسايل حفاظتي ،به خصوص
دستکش مقاوم و غير قابل نفوذ ،ماسک و .......استفاده مينمايند .دفع زبالهها در كيسههای ضخيم و
مقاوم و رنگي و مطابق با قوانين كشور به طريقه بهداشتي دفع مي گردند.
جابجائي انواع پسماندهای مذكور با دست انجام ميشود ،چرا كه ممکن است وسايل مکانيکي منجر به
پاره شدن و ترشح مواد شوند
به منظور حفظ سالمت افراد مراجعه كننده و كاركنان و جلوگيری از اثرات زيان آور پسماندهای
آزمايشگاهي ،اين دستور العمل در مورد مديريت پسماند آزمايشگاهي مکتوب شده و جزو مستندات
آزمايشگاه قابل ارائه مي باشد و نيز تمامي كاركنان آموزش آن را ديدهاند.
تمامي پسماندهای عادی و غير آلوده در محل توليد از پسماند های آزمايشگاهي جداسازی ميشوند.
دفع پسماند های عادی و غير آلوده مانند پسماند های خانگي انجام ميشود.
وسايلي كه پس از سترون سازی دوباره وارد چرخه كاری ميگردند در كيسههای مخصوص اتو كالو و جدا
از وسايلي كه پس از سترون سازی دفع ميگردند ،قرار داده ميشوند.
به منظور اطمينان از دستگاه های فورو اتو كالو عملکرد مطلوب آنان كامالً تحت كنترل قرار دارد .بدين
منظور جهت بررسي صحت عملکرد اتو كالو از انديکاتورهای شيميايي و بيو لوژيک استفاده ميشود و
مستندات كنترل كيفي مربوطه موجود است.
در موقع جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماندها از وسايل و پوششهای حفاظتي الزم استفاده ميشود.
سطلهای محتوی كيسه های پسماند برای اجتناب از واژگوني توسط گاری چرخدار جابجا ميشوند و يا
در زماني اين كار انجام ميشود كه آزمايشگاه كامالً خلوت و تسلط كارمند مربوطه بيشتر است.
جمع آوری و دفع پسماندها طبق برنامهای زمانبندی شده ،مشخص و متناسب با ميزان توليد پسماند بوده
و حداقل به طور روزانه انجام ميپذيرد.
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ماده  :7اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي ،بايد حداقل  0متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضای مفيد بايد
برای هر نفر از  72متر مکعب كمتر نباشد.
تبصره -در آزمايشگاه هايي كه ارتفاع هر طبقه از  4متر بيشتر باشد برای محاسبه حجم الزم فقط تا
ارتفاع  4متر منظور مي گردد.
ماده  :2در فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قراردادن اشياء و محصوالت نبايد مزاحمتي برای عبور و
مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضای كافي برای انجام آزمايش ،نظافت و در
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صورت لزوم اصالحات و تعميرات منظور شود.
ماده  :0كف اتاق ها و قسمتهايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاری از
حفره و سوراخ ،برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاری ،پيچ و مهره و لوله ،دريچه يا برجستگي و هر
گونه مانعي كه ممکن است موجب گير كردن و يالغزيدن اشخاص شود باشد.
ماده  :4كف ،ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد
كف دارای شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاری فاضالب هدايت گردد.
ماده  :1جنس لوله های فاضالب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد.
ماده  :6ديوار اتاق های آزمايشگاه بايد حداقل از كف تا ارتفاع  7/61متر قابل شستشو بوده و از نفوذ آب و
رطوبت جلوگيری كند.
ماده  :1در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوی و اقليمي مدنظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد
حريق استفاده شود.
ماده  :5برای هر اتاق دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيک
بسته گردد ،بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.
ماده  :.تهويه محل كار در هر حالت بايد طوری باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هوای سالم تنفس
نمايند و همواره آالينده های شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شوند.
ماده  :71شرايط جوی و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به
روشنايي اضطراری باشد.
ماده  :77پلکان ،نردبان و نرده های حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست بر اساس آئين نامه
های حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.
ماده  :72دستگاه های شستشوی خودكار اضطراری برای چشم ،دست و بدن بايد در دسترس كاركنان
قرار گيرد .
ماده  :70درهای آزمايشگاه و انبار بايد دارای قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صالحيت دار مجاز به
ورود باشند.
ماده  :74در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعالم و اطفاء حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب
گردد.
ماده  :71لوازم آتش نشاني و كمک های اوليه در محل های مناسب ،مشخص و در دسترس كاركنان نصب
گردد.
ماده  :76كليه آزمايشگاه ها بايد دارای وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيری و مبارزه با آتش سوزی
بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي كه از آموزش الزم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد
وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي باشند در آزمايشگاه حضور يابند .ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد
آموزش های الزم اطفاء حريق را ديده باشند.
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ماده  :71در واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي
مانند يک تلفن اضطراری مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشد.
ماده  :75نصب يک نقشه يا طرح ( )Floor planدر آزمايشگاه كه بطور واضح آشکاركننده موارد زير
باشد:
 نقشه فيزيکي اتاق ها ،راهروها و مسيرهای ورودی و خروجي ابعاد اتاق محل ورود و خروجي های اضطراری محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمک های اوليه ،تلفن اضطراری و ... محل تهويه ،سيستم های گرمايشي و سرمايشي محل نگهداری مواد شيميايي و خطرناكماده  :7.شبکه های تاسيساتي از آزمايشگاه شامل آّب ،گاز ،فاضالب و برق به شکلي طراحي شده باشند
كه دارای باالترين ضريب ايمني باشند ضمناً نقشه های تاسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداری
شود.
ماده  :21سيم كشي برق حتي االمکان ساده و كليه سيم های برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار
گرفته و تعقيب مسير آن آسان و دارای نقشه باشد.
ماده  :27در كليه آزمايشگاه ها بايد رختکن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.
ماد  :22محل خورد ن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد.
ماده  :20ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضای اداری تفکيک شده باشد.
ماده  :24تجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد.
ماده  :21اگر آزمايشگاه دارای پنجره هايي است كه باز مي شوند يا دارای ساير منافذ مي باشد بايد برای
جلوگيری از نفوذ آب ،گردو غبار و ساير عوامل جوی مجهز به حفاظتي مناسب بوه و لبه پنجره ها نيز
دارای شيب مناسب باشد.
ماده  :26كف ،ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زوايه ودر مقابل مواد
شيميايي و ضدعفوني كننده ها مقاوم باشد.
ماده  :21درها بايد دارای سطوحي صاف ،غير جاذب ،قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.
ماده  :25ميزهای كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خالء ،شير گاز،
شير هوا ،شير آب (سرد و گرم) ،فاضالب و پريز برق ايمن باشند.
ماده  :2.سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو ،يکپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت
باشند.
ماده  :01شستشوی روپوش های آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.
ماده  :07آزمايشگاه های بيولوژيک بايد مجهز به سيستم شستشوی اتوماتيک دست باشد و نزديک در
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خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.
ماده  :02ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهای مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته
شود و انبار جداگانه ای به مواد شيمييايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.
ماده  :00آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي
ضدجرقه باشد.
ماده  :04انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و
مقاوم در برابر شکستگي استفاده شود.
ماده  :01كف انبار مي بايست صاف و باالتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.
ماده  :06انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان ،مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به
يکديگر جلوگيری بعمل آيد.
ماده  :01قفسه بندی و نحوه چيدمان بايد به گونه ای باشد كه فضای مناسب جهت دسترسي آسان
وحمل و نقل ايمن فراهم گردد.
ماده  :05سيستم الکتريکي مي بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به
زمين باشد.
ماده  :0.محل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.
ماده  :41محل نگهداری حيوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آزمايشگاه ها بوده و كف و ديوارهای آن
قابل شستشو باشد.
ماده  :47محل نگهداری حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهويه قوی برخوردار باشد.
ماده  :42محل نگهداری حيوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين بخش
دارای كفش ،دستکش و لباس كار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج كف كفش ها ضدعفوني گردد.
فصل سوم :خطرات فيزيکي
ماده  :40هنگام كار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر
گرما استفاده گردد.
ماده  :44برای كار طوالني مدت در محيط های سرد بايد از پوش های مناسب و گرم اسفتاده گردد.
ماده  :41در كار با تجهيزات سرمازا و اجسام سرد همواره مي بايست از دستکش های عايق به منظور
حفاظت از دست ها و بازوها استفاده گردد.
ماده  :46هنگام كار با نيتروژن مايع همواره از پوشش های حفاظتي از قبيل دستکش ،حفاظ صورت و
چکمه مناسب استفاده گردد.
ماده  :41به منظور پيشگيری از صدمات ناشي از سرما ،درهای ورود و خروج سردخانه ها بايد به اهرم
هايي كه از داخل قابليت باز شدن دارند مجهز شوند.
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ماده  :45كليه تجهيزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سيستم های هشداردهنده دستي و اتوماتيک
مجهز باشند.
ماده  :4.به منظور كار در محيط هايي كه سرو صدای باالتر از حد مجاز دارند بايد از گوشي های مناسب
حفاظتي استفاه گردد.
ماه  :11دستگاه هايي كه سرو صدای زياد ايجاد مي كنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب مهار
گردند.
ماده  :17تنظيم ،نگهداری و سرويس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگيری از تشديد سرو صدا در محيط
الزامي است.
ماده  :12تجهيزات و لوازمي كه به سيستم خالء متصل هستند برای جلوگيری از پرتاب شدن بايد به نحو
صحيح مهار گردند.
ماده  :10در آزمايشگاه هايي كه با مواد راديو اكتيو كار مي كنند رعايت كليه موازين و مقررات انتشار
يافته از سوی سازمان انرژی اتمي ايران ضروری مي باشد.
ماده  :14كليه افرادی كه به نوعي در معرض تشعشعات زيان آور مي باشند بايد همواره به وسايل حفاظت
فردی متناسب با نوع اشعه و فيلم بج مجهز گردند.
ماده  :11جهت كاهش مواجهه با مواد راديو اكتيو در آزمايشگاه ها بايد از تکنيک های علمي و عملي
مناسب استفاده گردد.
ماده  :16انبارداری ،حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديو اكتيو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه انتشار
جلوگيری گردد.
ماده  :11در محل هايي كه از مواد راديو اكتيو استفاه مي گردد نصب عالئم هشدار دهنده الزامي است.
ماده  :15به هنگام استفاده از ليزر ،بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليزر و انرژی آن
استفاده شود.
ماده  :1.دسترسي به آزمايشگاه ها مخصوصاً در زمان كار با ليزر بايد محدود گردد.
ماده  :61در هنگام كار با ليزر بايستي برای كليه خطرات الکتريکي ،انفجاز ،آتش سوزی خطرات ناشي از
كار با گازهای فشرده ،مايعات برودتي ،فيوم های سمي و مواد راديواكتيويته تدابيری اتخاذ گردد.
ماده  :67بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله ميکروويو به لحاظ حصول اطمينان از نظر عدم نشتي
الزامي است.
ماده  :62هنگام كار در محيط آزمايشگاه بايد حتماً المپ  UVخاموش باشد.
ماده  :60كليه تجهيزات برقي سيار و ثابت بايد به نحو مناسب به سيستم اتصال به زمين مجهز گردند.
ماده  :64كليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته
باشد.
ماده  :61حتي االمکان سعي شوداز سيم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.
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ماده  :66تجهيزات معيوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع
نقص شود.
ماده  :61در محيط های مرطوب به جز وسايل الکتريکي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الکتريکي ممنوع
مي باشد.
ماده  :65در محل هايي كه احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقي
ضد جرقه الزامي است.
ماده  :6.كليه تابلوهای برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به كفپوش عايق در پيرامون آن
باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذيصالح كنترل گردد.
ماده  :11در آتش سوزی های ناشي از برق فقط از دی اكسيد كربن ( )CO2و يا خاموش كننده های
شيميايي خشک استفاده گردد.
ماده  :17سيلندرهای گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه،
زنجير يا بست به طور ايمن مهار گردند.
ماده  :12به هنگام جابجايي سيلندرهای گاز بايد رگالتور از شير جدا شده و توسط درپوش محافظت
گردند.
ماده  :10برای حمل سيلندرهای گاز بايد از چرخ دستي های مناسب استفاده گردد.
ماده  :14رنگ بدنه سيلندر گاز بايستي بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده و
برچسب شناسايي نوع گاز روی آن نصب گردد.
فصل چهارم :خطرات شيميايي
ماده  :11كليه مواد شيميايي بايد برچسب های اطالعاتي الزم را داشته باشند.
ماده  :16اطالعات ايمني مواد ( )MSDSبرای كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.
ماده  :11جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گيرد.
ماده  :15از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداری شود.
ماده  :1.ظروف مواد شيميايي بايد در مکان هايي نگهداری گردد كه احتمال برخورد افراد با آن ها وجود
نداشته باشد.
ماده  :51مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.
ماده  :57از قفسه بندی های ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه های حفاظتي و قدرت تحمل بار
كافي با اتصاالت مناسب استفاده گردد.
ماده  :52مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت های مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به
سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كنند نگهداری گردند.
ماده  :50اسيدهای اكسيد كننده بايد از اسيدهای آلي جداگانه نگهداری شوند.
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ماده  :54اسيدها بايد جدا از قلياها ،سيانيدها و سولفيدها نگهداری شوند.
ماده  :51قلياها بايد در جای خشک نگهداری گردند.
ماده  :56مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت ،ضربه و اصطکاك نگهداری گردند.
ماده  :51گازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداری شوند.
ماد  :55مواد سمي در محل های مناسب و با تهويه موضعي نگهداری شوند.
ماده  :5.مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا قفسه های باز لبه دار ،نگهداری گردند.
ماده  :.1مايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه باالتر از سطح چشم هستند نگهداری شوند.
ماده  :.7جهت برخورد با ريختگي های شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات
الزم شامل پوشش های حفاظتي چشم ،پوست و سيستم تنفسي ،دستکش مقاوم به مواد شيميايي ،ماده
جاذب يا خنثي كننده ،كيسه پالستيکي و جاروب و خاك انداز موجود باشد.
ماده  :.2پسماندهای حالل های شيميايي بايد مطابق دستورالعمل ها تفکيک و در ظروف مناسب و مقاوم
به نشت و دارای برچسب مواد شيميايي جمع آوری شده و دور از حرارت ،جرقه ،شعله و نور مستقيم
خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداری گردند.
فصل پنجم :خطرات بيولوژيک
ماده  :.0محل آزمايشگاه بيولوژيک بايد دور از ساير آزمايشگاه ها و فضای اداری باشد.
ماده :.4تردد افراد ذيصالح به آزمايشگاه های بيولوژيک ممنوع مي باشد.
ماده  :.1از عالئم هشدار دهنده مناسب استفاده گردد.
ماده  :.6دستگاه های ضدعفوني كننده نظير اتوكالو بايد در نزديکترين محل دسترسي آزمايشگاه قرار
گيرند.
ماده  :.1استفاده از هودهای بيولوژيک برای كنترل عملياتي كه به نحوی ذرات معلق ايجاد مي نمايند
ضروری بوده و بايد به طور مستمر سرويس گردند.
ماده  :.5جهت جلوگيری از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراری ،برنامه سيستماتيک تدوين شده
و در دسترس باشد.
ماده  :..برای جلوگيری از انتشار آلودگي در محيط ،لوله های مکنده كه در رابطه با عوامل عفوني مورد
استفاد قرار
مي گيرند بايد به فيلترهای مناسب مجهز گردند.
ماده  :711در فعاليت های بيولوژيک روپوش های آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزمايشگاه مورد
استفاده قرار گيرند.
ماده  :717رفع هر گونه آلودگي بيولوژيک بايد فقط توسط افراد ذيصالح صورت گيرد.
ماده  :712كليه كاركنان آزمايشگاه بايد بر حسب نوع كار از مراقبت های پزشکي و واكسيناسيون
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برخوردار گردند.
ماده  :710در هر آزمايشگاه بيولوژيک بايد يک كابينت مخصوص شامل ماده ضدعفوني كننده ،پنس،
حوله كاغذی ،سواپ ،دستکش يکبار مصرف ،خاك انداز قابل اتو كالو كردن ،ماسک ،پوشش كفش و لباس
محافظ وجود داشته باشد.
ماده  :714ضايعات بيولوژيک بايد در ظروف دردار مناسب جمع آوری ،برچسب گذاری و به نحو مناسب
آلودگي زدايي گرديده و سريعاً از محيط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان دفع در محل ايمن نگهداری
گردد.
ماده  :711كليد المپ UVبايد در خارج از اتاق بوده ودارای المپ هشداردهنده جهت اطالع از روشن
بودن المپ  UVباشد.
ماده  :716حمل و نقل نمونه های بيولوژيک بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسب مشخصات انجام
گردد.
ماده  :711در محل دستشويي ها بايد صابون ،مواد ضدعفوني كننده ،برس های مخصوص ناخن و حوله
های يکبار مصرف فراهم گردد.
فصل ششم :ايمني تجهيزات
ماده  :715قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه های آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداری
ايمن و بهينه ،آموزش های الزم را از طريق مراجع ذيصالح كسب نمايند.
ماده  :71.نگهداری و سرويس دوره ای برای كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.
ماده  :771قبل از سرويس و تعمير ،بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها بعمل آيد.
ماده  :777كليه دستگاه ها بايد به صورت دوره ای توسط افراد ذيصالح كاليبره گردند.
ماده  :772كليه تجهيزات گرمازای آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات ،فيوزهای پشتيبان در موارد لزوم
درهای قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.
ماده  :770كليه سيستم های حرارت زايي كه در روند كاری توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهای
ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.
ماده  :774وسايل گرمازا مي بايست در فاصله مناسب از دتکتورهای حرارتي قرار گيرند.
ماده  :771محل استقرار دستگاه اتو كالو حتي المقدور توسط اتاقکي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا
گردد.
ماده  :776قفل ،فشارسنج و دماسنج اتوكالو بايد روزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد شيميايي و آتش
زا در آن خودداری گردد.
ماده  :771كليه دستگاه های گرمازا بايد درمکان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت
قرار گيرند.
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ماده  :775انواع سانتريفوژها ،مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيک و حالل
های آلي بايد زير خود مناسب قرار گيرند.
ماده  :77.هنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصاالت  O-Ringو فيلترهای هوا برای لوله های خالء
الزامي است.
لوله های شيشه ای خالء بايد كنترل گردند .تا معيوب نباشند .برای تعويض لوازم شيشه ای دستگاه بايد
از قطعات مخصوص خالء استفاده شود.
ماده  :721الزاماً از لوله های دردار در سانتر يفوژها استفاده گردد.
ماده  :727در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت های داخلي دستگاه با روش و ابزار
مناسب پاكسازی و ضدعفوني گردد.
ماده  :722بدنه تانک الکتروفورز بايد فاقد هر گونه شکاف و نشتي باشد.
ماده  :720بر روی دستگاه الکتروفورز بايد عالئم هشداردهنده ويژه ولتاز باال نصب گردد.
ماده  :724لوازم شيشه ای بايد قبل از استفاده ،از نظر وجود شکستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند.
ماده  :721لوازم شيشه ای شکسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه ای مجزا و مقاوم جمع آوری شوند.

فصل هفتم :ارگونومي
ماده  :726فضای كار به لحاظ ارگونومي به نحوی طراحي شده باشد كه باعث خستگي مفرط افراد در حين
كار نگردد.
ماده  :721ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه برای جلوگيری از حركات تکراری الزامي است.
ماده  :725برای جلوگيری از عوارض ارگونوميک بايد مواد ،امکانات ،ابزارآالت و تجهيزات به نحو مناسب
در دسترس باشند.
ماده  :72.ابزار آالت معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.
ماده  :701صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.
ماده  :707از صندلي هايي كه مطابق اصول ارگونوميک طراحي شده استفاده گردد.
ماده  :702اين آئين نامه مشتمل بر  702ماده مي باشد و به استناد مواد  51و  .7قانون كار جمهوری
اسالمي ايران تدوين و در جلسه مورخ  51/0/27شورای عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تصويب
قرار گرفت .در تاريخ  51/77/21به تصويب رسيد و پس از درج در روزنامه رسمي كشور ،در سراسر ايران
قابل اجرا است.

 .اقدامات ايمني هنگام كار در آزمايشگاه
استفاده از آزمايشگاه تنهـا منحصر به افرادی است كه مجاز هستند.
ورود اطفـال و كودكان به آزمايشگاه اكيداً ممنوع مي باشد.

28

استعمال دخـانيـات ،خـوردن ،آشاميـدن ،نگهداشتن موادغذايي ،نوشيدني ها ،تنباكو و استفاده از مواد
آرايشي در آزمايشگاه مطلقاً ممنوع است.
استفاده از لنز تماسي چشمي ،بدون استفاده از عينک محافظ ،در آزمايشگاه توصيه نمي گردد.
به هنگام كـار و جابجايي مـواد شيميايي ،مواد خطرناك زيست محيطي يا مواد راديوايزوتوپ در محيط
آزمايشگاه ،از روپوش های مخصوص آزمايشگـاه (كه قد آن تا زانوی كاربر باشد) و ماسک های چشمي
استفاده كنيد.
موهای بلند خود را به هنگام كـار با مـواد شيميايي ،مواد خطرناك زيست محيطي ،راديوايـزوتوپ ها،
يـا جابجايي ماشين آالت و تجهيزات آزمايشگـاهي( ،در پشت سر خود) ببنديد.
همواره آزمايشگاه و محل كار خود را تميـز نماييد و مـواد شيميايي ،بيولوژيکي غيرضروری و تجهيزات
بالمصرف را در محل مخصوص خود قرار دهيد.
از جا گذاشتن بطری های مخصوص مـواد واكنش گر (پر يا خالي) ،در كف آزمايشگاه خودداری كنيد.
تنها با مـوادی كـار كنيد كه از ميـزان اشتعـال پـذيری ،واكنش دهي ،سميت و نيز روشهای صحيح
جابجايي و ذخيره آنها و اقدامات اضطراری مربوطه آگاهي داريد.
خروجي ها و راهروها را در همة مواقع باز (و بدون هرگونه مانع) نگهداريد.
تا حد امکـان ،از كار به تنهايي در محيط آزمايشگـاه خودداری كنيد.
اگر طبيعت كـار شما اقتضاء مي كنـد كه به تنهايي در آزمايشگاه كـار كنيد ،بايستي حضور خود را به
مسئول آزمايشگاه و يا همکاران ديگر اطالع دهيد.
هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سريعاً به اطالع سرپرست آزمايشگاه و مسئولين ذيربط برسانيد

 .چک ليست ايمني محيط آزمايشگاه
آيا قبل از ترك آزمايشگاه دست هايتان را مي شوييد؟
آيا در آزمايشگـاه از روپوش مخصوص ،ماسک/عينک ايمني ،دستکش و كفش و  ...استفاده مي كنيد؟
آيا عالئم خطر مناسب و شماره تلفن های تماس اضطراری در آزمايشگاه نصب شده است؟
آيا همة ظروف آزمايشگاهي موجود در آزمايشگـاه شما دارای برچسب ويژه هستند؟ آيا با مفاهيـم
برچسب ها آشنا هستيد؟
آيا مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه شما به روش مناسبي ذخيره و نگهداری مي شوند؟
آيا نحوة جابجايي و استفاده صحيح از مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه به شما آموزش داده شده
است؟
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آيا در مورد محل نگهداری و استفاده (صحيح) از وسايـل ايمني (دوش ،چشم شوی ،انواع هود و غيره)
در آزمايشـگاه ،آموزش های الزم را ديده ايد؟
آيـا از روشهای اضطراری در صورت تماس با مواد شيميايـي (خطرناك) ،نشت و ريـزش مواد ،آتش
سوزی يا انفجـار آگاهي داريد؟
آيا نحوه تفکيک و دفن مواد شيميايي مورد استفاده (در آزمايشگاه) را مي دانيد؟
آيا همة تجهيـزات كنترل كننـدة الکتـريکي/مکانيکي (برای مثال هودهای بخار) سالم هستند؟
آيا مي دانيد بعد از پايان ساعات كاری روزانه ،چه كسي را (و چگونه) در جريان حضور خود در آزمايشگاه
قرار دهيد؟
آيا در دوره هـای آمـوزشي ويـژه آزمايشگاه شركت كرده ايد؟

پيشگيری از آتش
منابع قابل اشتعال در محوطه آزمايشگاه را شناسايي كنيد (برای مثال ،شعله های باز ،گرما و تجهيزات
الکتريکي).
عوامل قابل اشتعال را در كمترين مقدار ممکن خريـداری و در محل مناسب ذخيره كنيد.
محـلول های قابل اشتعال را كه نيـاز به خنک شدن دارنـد در يخچال های ضد انفجار نگهداری كنيد.
محلول های قابل اشتعال را در كابينت ها و يا ظروف ايمن مناسب نگهداری كنيد.
عوامل ناسازگـار را كنار يکديگر نگهداری نکنيد (مثالً اسيدها با مواد اشتعال زا).
اِترها يا مواد شيميايي هم نـوع را برای مـدت طوالني نگهداری نکنيد ،زيرا ممکن است پراكسيدهای
منفجر شونده تشکيل گردند.
از سالم بودن كابـل های برق اطمينان حاصل كنيد.
در صورت بروز آتـش سوزی ،از آن محل فاصله بگيريد.
محـل ،وضعيت و چـگونگي استفـاده از كپسول های اطفاء حريق را بدانيد.
هرگونه شکسته شدن پلمپ ها ،آسيب ها ،كاهش فشار (آب يا گاز) يا نصب نامناسب تجهيزات و لوازم
آزمايشگاهي را گزارش دهيد.
برای استفاده به موقع و مناسب ،آبپاش اتوماتيـک هشدار دهنده آتش ،بايستي هميشه تميز و سالم
باشند.
مواد شيميايي نبايد در فاصله  11سانتيمتر پايين تر از سر آبپاش نگهداری شوند.
نا
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آزميشگر،

حفظ و نگهـداری محيط كار
خطرات ايمني را با حفظ و نگهداری محيـط های كار در وضعيت مطلوب از بين ببريد.
حداقل دو خروجي باز (بدون مانـع) در آزمايشگاه تعبيـه شده باشد.
حداقل دو راهروی باز (بـدون مانـع) به طرف درهای خروجي آزمايشگاه ايجاد شده باشد.
همـواره ،مواد و وسايـل غير ضـروری را از روی ميزهای كار ،هـودهای بخار ،كف آزمايشـگاه ،راهروها و
 ...بـرداشته و در محل های مناسب قرار دهيد.
نيـکمت هـا ،ميـزهای كـار و ديـگر سطـوح آزمايشگاهي را پس از هـر بار استفـاده با يک مـاده
پـاك كننـده يـا ضـد عفوني كننده تميز نماييد.
همـة تجهيـزات بايستي قبـل از استفاده بازرسي شوند.
شيشه آالت مورد استفـاده درآزمايشگـاه بايد از جنس بروسيليکات باشند.
در صورت استفاده از مواد پاك كننده دی كرومات يا اسيد سولفوريک در آزمايشگاه ،دقت كنيد كه پاك
كردن فقط محدود به هود بخار باشد ،در غير اين صورت كلريدهای سمي كلرومتيل از محلول
كرومات/اسيد سولفوريک آزاد مي شوند.
سعي شـود از محـلول های پاك كنندة غيركروماتي استفاده شود.
در صـورتي كه آزمـايشها ناتمام مانده باشند ،يادداشتي حاوی نوع مواد شيميايي مورد استفاده ،نام و
نام خانوادگي آزمايشگر و شماره تماس او در كنار دستگاههای مورد استفاده قرار داده شود.
كف آزمايشگـاه را در همـة اوقـات خشـک نگهداريد.
در صورت ريـزش هرگونه مواد شيميايي يا آب ،كـف آزمايشگـاه را بالفاصـله تميز كرده و با قراردادن
عالئـم هشـدار ،ديگران را نسبت به خطرات بالقوه سُرخوردن آگــاه نماييد.
بر روی همة ماشين آالت و تجهيزات تحت تعمير يا تنظيم ،بايستي قبـل از آنـکه قابـل استفاده باشند،
برچسب هشدار نصب گردد.
سيفون های كف آزمايشگاه و سينک ها بايستي به طور مرتب تخليه شده و شسته شوند تا از خروج
گـازهای نامطبـوع يا آزاد شدن بوی مواد شيميايي در جلوگيری شود.
سيفون هايي كه به طور مرتب مورد استفاده قرار نمي گيرند برای ممانعت از تبخير آب بهتر است با -21
 01ميلي ليتـر روغن معدني پر شوند.
همة سيلندرهای گاز فشرده بايستي به طور محکم با زنجير يا طناب بصورت ثابت بسته شوند.
سيلندرهای خـالي را عالمت گذاری كنيد و تمام اقدامـات حفاظتي و ايمني را در مورد آنـها همـانند
سيلندرهای پر رعايت كنيد.
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كليه امور خـدمات و نگهداری بايستي توسط پرسنل متخصص و مجاز انجام پذيرد.

اقدامـات اضطـراری
در صـورت بروز هرگونه حادثه ،با شماره تلفن های اضطراری تماس حاصل كنيد.
روشهـا و برنامه های تخـليه اضطـراری را فرا گيريد.
اسامي و شماره تلفن پرسنل آزمايشگاه و مسئوليني كه مي بايست در صورت بروز حادثه با آنها تماس
گرفته شود ،در محل مناسبي داخل آزمايشگاه و يا بر پشت درب ورودی آزمايشگاه نصب شده باشد.
در صورت نشت يا ريخته شدن مواد سمي ،فـرّار يا قابـل اشتعال( ،در صورت امکان) تجهيزات ايجاد
كننده شعله يا جرقه را بالفاصله خاموش كرده و آزمايشگاه را تخليه كنيد.
محل ،نحوة استفاده و محـدوديت های وسايل ايمني (حفاظتي) زير را بدانيد:
ايستگاه چشم شوی
هود بخار
زنگ خطر آتش سوزی
جعبه كمک های اوليه
دوش ايمني
تنفسي حفاظتي
كپسول /تجهيزات اطفاء حريق
مواد پاك كنندة محلولهای ريخته
پنجره های درب ها وآزمايشگاه را هنگام انجام آزمايشها نپوشانيد تا مشخص باشد كسي نياز به كمک
فوری دارد.
هرگونه نشت يا ريخته شدن مايعات را بالفاصله پاك نماييد.
در صورت بروز نشت يا ريخته شدن محـلول های شيميايي در سطح وسيع ،با شماره تلفن اضطراری
تماس بگيريد.
در صورتي كه مواد نشتي يا ريخته شده ،افـراد خارج از محوطـه آزمايشگـاه را در معرض خـطر يا
آسيب قـرار دهـد ،مطابـق دستورالعمل های استاندارد اضطراری آزمايشگاه عمل نماييد.
در صورت بروز آتش سوزی يا انفجار:
كنترل خود را از دست ندهيد و خونسردی خود را حفظ كنيد.
نزديکترين زنگ خطر آتش سوزی را فعال نماييد.
از ساختمان (محل حادثه) خارج شويـد و در يک محل ايمن (دور از خطر) قرار بگيريد.
با تلفن هـای اضطـراری جهت گـزارش حالت اضطراری تماس بگيريد.
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اقدامات الزم قبل از ترك آزمايشگاه
ضايعات آزمايشگـاهي را شناسايي ،بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به خارج از محيط آزمايشگاه
منتقل كنيد.
تجهيزات و وسايل خراب را خاموش و با رعايت مقررات استاندارد از محيط كار (و دسترس ديگران) خارج
كنيد.
سطوح كاری و كليه تجهيزات مـورد استفاده را ضدعفوني كنيد.
به هنگام اتمام كار و ترك آزمايشگاه ،تجهـيزات و وسايل استفـاده نشده را به محل اصلي خود
بازگردانيد.
روپوش مخصوص آزمايشــگاه را در داخل آزمايشگـاه قرار دهيد.
از خاموش بودن تجهيزات برقي و گازی مورد استفاده اطمينان حاصل نماييد.
دست های خود را با دقت بشوييـد.
درب آزمايشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمينان حاصل نماييد.

شيوه صحيح نظافت ،در صورت ريختن مواد خطرناك زيستي

spill clean-up Biohazard

با توجه به نوع ماده خطرناك زيستي ،نظافت را مي توان به يکي از روشهای زير انجام شود.
 -7در صورتيکه ماده ريخته شده شامل خون يا ديگر مايعات بدن باشد:
 بعد از پوشيدن دستکش ،مايعات ريخته شده با دستمال جاذب الرطوبه (دستمال كاغذی) يکبار مصرفجمع آوری شود.
 تمام سطح آلوده به خون و مايعات ديگر بدن ،با آب و صابون تميز شود. ضدعفوني محل آلوده با محلول تازه تهيه شده ای از وايتکس با غلظت ( 7به  )71انجام شودml1( .وايتکس  ml9 +آب) (مدت زمان مورد نياز در جدول ذكر شده است)
 بعد از ضدعفوني و جمع آوری محلول ،محل موردنظر با وايتکس ( 7به  )711تميز گردد. تمام وسايل استفاده شده يکبار مصرف را در كيسه غيرقابل نفوذ گذاشته ،درب آن بسته و به شيوهصحيح معدوم گردد.
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 -2در صورتيکه ماده ريخته شده شامل ميکروارگانيسم های كشت داده شده مربوط به زيست ايمني
سطح دوم ( )BSL2باشد(.مانند E.Coli-staphylococcuss sp…-Adenovirusesو: )...
 ابتدا افرادی را كه در آزمايشگاه هستند آگاه كنيد. تجهيزات ايمني شخصي مناسب پوشيده شود. محل آلوده با كاغذ جاذب الرطوبه مناسب يا دستمال كاغذی پوشانده شود. محلول غليظ سفيدكننده خانگي يا محلول رقيق شده ( 7به  )71آن را در اطراف محل آلوده به سمتمركز ،به طوريکه باعث گسترش آلودگي و ترشح به اطراف نشود ريخته و  21دقيقه در همين حالت بماند.
 با استفاده از كاغذ جاذب الرطوبه يکبار مصرف يا دستمال كاغذی ،از اطراف محل آلودگي به سمتمركز خشک شود.
 بعد از خشک شدن ،مجدداً با دستمال آغشته به محلول ضدعفوني مناسب ،محل موردنظر گندزداييشود.
 دستمالهای استفاده شده در كيسه مناسب پالستيکي غيرقابل نفوذ گذاشته شده و قبل از معدوم كردنبا اتوكالو استريل شود.
 -0در صورتيکه ماده ريخته شده شامل ميکروارگانيسم های كشت داده شده مربوط به زيست ايمني
سطح سوم ( )BSL3باشد( .مايکوباكتريوم تربوكلوزيس و كشت های (: ))TB
 افرادی كه احتماالً دچار صدمه يا آلودگي شده اند بايد از محيط خارج شوند .ساير افراد نيز محيط راترك كنند.
 برای پيشگيری از انتشار آلودگي درب آزمايشگاه بسته شود و مدت يکساعت كسي داخل نگردد. شخصي كه قرار است محل آلوده را تميز كند بايد از اين اتفاق و نوع آلودگي كامالً مطلع باشد. نظافت كننده بايد گان ،دستکش و ماسک مخصوص بپوشد و محافظ مخصوص روی كفش خود بکشد. -محل آلوده به روش نظافت مربوط به زيست ايمني سطح دوم ( ،)BSL2آلودگي زدايي و تميز شود.

تجهيزات ايمني برای آزمايشگاه:
هود:
برای حفاظت كاركنان از مواد خطرناك هودها جريان هوايي را از آزمايشگاه به درون هود  ،فراهم مي
كنند  .اين روش برای محدد كردن انتشار مواد سمي مي باشد .اسکرابرها برای جمع آوری مواد قابل حل
شدن ( مثل حاللها ) يا ذرات ،مفيد هستند .استفاده از هود با سرعت فلوی نامناسب يا الگوی جريان غلط
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ممکن است پرسنل را مورد مواجهه جدی با مواد قرار دهد  .حداقل سرعت فلو بايستي بوسيله تجهيزاتي
بطور دوره ای چک گردد.
هودهای زيست ايمني عموماً به عنوان يک سد محافظ اوليه در آزمايشگاههای ميکروب شناسي بکار مي
روند.
سه دسته هود زيست ايمني وجود دارد(كالس III) ،II ، I
موقعي كه هودهای زيست ايمني و تکنيک های استاندارد آزمايشگاه ميکروب شناسي با هم بکار مي
رود ،هر دسته ای از هودهای زيست ايمني سطوح مختلفي از ايمني را مهيا خواهد كرد .
هود زيست ايمني كالس BSC class I7
از اين هودها هم برای محافظت افراد و هم محيط آزمايشگاه استفاده مي شود.
اما برای محافظت مواد و محصوالت از قبيل آنچه برای كارهای استريل كشت بافت استفاده مي شود،
مناسب نيست.
هود ايمني كالس  Iبرای كاركردن با عواملي كه خطر كم يا متوسط دارند مناسب است.
شکل و اجزاء هود زيست ايمني كالس ا

هود زيست ايمني كالس(BSC class II)2
هودهای ايمني كالس  IIبرای محافظت افراد ،محيط ،مواد و محصوالت طراحي شده اند.
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تفاوت اصلي هودهای كالس  Iو كالس ، IIتصفيه جريان هوا توسط فيلترهای هپا )(HEPAاست كه از
قسمت جلويي سطح كار وارد هود كالس  IIمي شود.
شکل و اجزاء هود زيست ايمني كالسII

يادآوری نکات ضروری در مورد هود زيست ايمني كالس II
قسمت های مشبک جلو و عقب هود كامالً آزاد بوده و با وسايل اضافي و در هم برهم مسدود نشود ،زيرا
اين كار سبب اختالل يا قطع جريان هوا مي شود و مي تواند برای افراد ،محيط و مواد و محصوالت
خطرساز باشد.
از انجام حركات شديد و ناگهاني در داخل و خارج هود اجتناب كنيد.
هود ايمني در نزديکي پنجره ،راهروها و كنار درب های تردد نصب نشود .هركدام از اين حالتها مي تواند
سبب اختالل در جريان هوا شود.
استفاده از شعله گاز در هود ايمني ممنوع است ،گرما سبب اختالل در جريان هوا شده و شعله مي تواند
سبب آسيب به فيلتر هپا گردد .همچنين گاز فضا را پرمي كند و بازگشت مجدد هوای فيلتر شده به هود
عمالً كم مي شود.
مواد شيميايي فرار و راديونوكلتيدهای فرار نبايد در زير هود استفاده شود مگر اينکه قبالً استفا ده از
آنها توسط رئيس بخش تأييد شده باشد.
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هيچ وسيله نبايد روی هود (قسمت باال )گذاشته شود .فيلتر هپا ممکن است خراب شود و سبب اختالل
در تنظيم جريان هوا گردد.
خوردن ،آشاميدن ،جويدن آدامس و كشيدن سيگار موقع كار در زير هود ممنوع است .انجام اين كارها
ممکن است سبب بلع مواد و عوامل خطرناك بشود.
سطح داخلي هود (سطح كار) را قبل و بعد از دستکاری با يک ضدعفوني كننده ،گندزدايي و سپس تميز
كنيد.
هود زيست ايمني كالس Ш
اين هود طوری طراحي شده است كه باالترين سطح محافظت را برای پرسنل ،محيط كار و مواد تأمين مي
كند.
هود كالس  Шيک سد فيزيکي كامل بين فرد و مواد داخل هود تأمين مي كند.
اين هودها در موقع كار با عوامل فوق العاده خطرناك زيستي و وقتي كه ايجاد محدوديت مطلق مورد نياز
است استفاده ميشود.
فيلتر هپا اساسي ترين قسمت اين هود ايمني است .فيلتر هپا وسيله ای است كه ذرات و
ميکروارگانيسم ها را از هوا جداسازی ميكند.
اين فيلترها  ../.1درصد تمام ذراتي كه اندازة آنها  1/0ميکرون باشد را جدا مي كنند و در مورد ذراتي
كه اندازه آنها از  1/0ميکرون بيشتر باشد كارآيي فيلتر به مراتب بيشتر است.
فيلترهای هپا از صفحاتي از جنس الياف بورو سيليکات ساخته شده كه برای باالبردن سطح تماس در
آنها ،به شکل پليسه مانندی تاخورده اند .به منظور هدايت جريان هوا در فيلتر ،اين صفحات توسط تيغه
هايي از جنس آلومينيوم از همديگر جدا شده اند.
تأييديه صحت كاركرد هودهای زيست ايمني:
 هودهای زيست ايمني بايد توسط شركت های فروشنده معتبر از نظر وضعيت مناسب سيستم و كاراييدرست هود تأييد شده باشد ،اين شركتها بايد دارای گواهي مهارت و خبرگي الزم از مؤسسات مرتبط
باشند.
 تمام هودهايي كه برای محصوالت و بافتهای انساني يا عوامل عفوني يا عوامل بالقوه عفوني استفاده ميشوند ،بايد بطور ساالنه از نظر صحت كاركرد تأييد شوند.
 هودهايي كه برای مواد و عوامل غيرعفوني استفاده مي شود ،حداقل بايد هر دو سال يکبار از نظرصحت كاركرد تأييد شوند.
 تمام هودهايي كه جديداً خريداری مي شوند يا هودهايي كه جابجا مي شوند برای هر نوع كارآزمايشگاهي بايد قبل از كاركردن با آنها از نظر صحت كاركرد تأييد شوند.
اگر در هودی با عوامل عفوني كارشده باشد و اين عوامل از طريق ايجاد آتروسل منتقل مي شوند( ،مانند
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 ) Virus vacciniaبايد قبل از جابجايي يا تعمير هود بوسيله گاز فرمالدئيد بطور كامل گندزدايي
شود.

خاموش كننده ها:
- 7خاموش كننده های آبي برای حريقهايي با مواد قابل احتراق عادی از قبيل چوب و كاغذ مفيد است.
- 2پودر خشک شيميايي موثر در مقابل بيشتر حريقها  ،اما اختصاصا شامل مايعات آتش گير و فلزات و
حريقهای الکتريکي است.
- 0دی اكسيد كربن برای حريقهای كوچک شامل مايعات آتش گير و برای استفاده محدود اطراف ابزار و
تجهيزات الکترونيکي مفيد مي باشد.
بسته به پتانسيل خطرات يک آزمايشگاه ،انواع مختلفي از خاموش كننده ها در آن وجود دارد.
پتوهای حريق:وجود پتوهای حريق در هر آزمايشگاه ضروری است.

دوشهای ايمني:
يکي از الزامات هر آزمايشگاه دوشهای ايمني مي باشند .و در حوادثي كه در آن اسيدها  ،بازها يا ساير
مايعات مضر  ،آتش گرفتن لباسها و ديگر فوريتها وجود دارد  ،مورد استفاده قرار ميگيرد  .دوشها را در
محلي مناسبي قرار دهيد و بطور منظم تست كنيد.

شوينده های چشم ) محلولهای شوينده چشم(:
اهميت شوينده های چشمي بحث انگيز است  .در زمان حادثه پرسنل به طور غير ارادی به سوی سينکها
مي روند و با فشار زياد چشمها را مي شويند اما كمتر به سوی محل شوينده های چشمي مي روند ،
بنابراين شوينده های چشمي را در نزديکي سينکها قرار دهيد  .برخي از متخصصين معتقدند كه جريان
نوار مانند آب در شستن چشم تمايل به جلو بردن ذره داخل چشم داشته تا آنکه آنرا بيرون بياورد.

جعبه های ايمني:
جعبه های ايمني برای كاهش پيامد حوادث و برای پيشگيری از پاشش مواد مضر طراحي مي شود  .اين
جعبه ها برای انتقال مواد شيميايي بويژه اسيدهای غليظ و قليا بکار ميرود  .از قوطي های ايمني تاييد
شده بوسيله آزمايشگاه استفاده نماييد.

جعبه های دستکش دار:
ابن جعبه ها برای ايجاد ايزوالسيون كافي بکار مي روند .كاركنان با هيچ ماده يا آلودگي درون جعبه
تماس ندارند  .تجهيزات و مواد مي توانند درون جعبه قرار بگيرند  .اپراتور با دستانش در يک دستکش
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پالستيکي يا الستيکي كه كامال آب بندی شده كار مي كند .جعبه دستکش دار در فشار منفي نگهداری
ميشود..

سانتريفوژها :
عموماً در محيط آزمايشگاه استفاده مي شوند .از سانتريفوژ بايد به شکل صحيح استفاده كرد و از
عملکرد ايمن آن مطمئن بود.
رعايت نکات ذيل هنگام كار با سانتريفوژ پيشنهاد مي شود.
 -7رعايت نکات ضروری و عمومي هنگام كار با دستگاه سانتريفوژ ،با مراجعه به دستورالعمل مربوط به
آن.
 -2بازديد و بررسي مختصر قبل از شروع به كار با سانتريفوژ (شکسته نبودن بوكتها و )...
 -0به منظور برقرای تعادل ،حجم مايع در لوله های سانتريفوژ مساوی باشد.
 -4در ابتدای حركت ،از نظر صداها و لرزشهای غيرعادی كنترل شود.
 -1تميز كردن و ضدعفوني كردن سطوح داخلي سانتريفوژ با يک ماده مناسب بعد از اتمام كار .در صورت
ريختن نمونة آلوده حتماً قبل از بکارگيری مجدداً بايد ضدعفوني انجام شود.
 -6برای جلوگيری از توليد آئروسل ،در مورد تركيبات آلوده ای كه راه سرايت آنها از طريق ذرات ريز
معلق در هوا است ،اقدامات ايمني الزم ذيل را بايد انجام داد.
الف -بوكت سانتريفوژ كامالً محکم باشد.
ب -لوله های سانتريفوژ درب پيچدار استفاده شود و موقع كار درب لوله كامالً بسته باشد.
ج -درب سانتريفوژ ،بالفاصله بعد از اتمام كار باز نشود.
د -برای پيشگيری از انتشار آئروسل در فضای اتاق درب لوله های سانتريفوژ در زير هود زيست ايمني
مناسب باز شود
 7در صورت ريختن مواد خطرناك زيستي بايد بالفاصله موضوع را گزارش و به روشي كه برای تميزكردن مواد خطرناك زيستي بيان شده است ،ضدعفوني و نظافت را انجام داد.

تجهيزات حفاظت فردی و مواد:
تجهيزات حفاظت فردی شامل روپوش آزمايشگاه  ،دستکش ها  ،كفشها  ،كاله ،عينکها ،سپرها و ساير
ايتمهای ايمني توسط افراد به كار مي روند  .وظيفه حصول اطمينان استفاده از اين از تجهيزات بعهده
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مديران و سرپرستان مي باشد .بهداشت فردی پرسنل بسيار مهم است در كنترل مواجه تماس  .بطور
مکرر دستها و سطوح كار را با دقت بشوييد. .سيگار نکشيد يا چيزی در ميز كار نخوريد  .آب نوشيدني را
در خارج از آزمايشگاه فراهم كنيد .ترجيحا از نوع آبخوری آبفشاني باشد.

پوشيدن لباس:
پوشيدن لباس فردی يک مانع ميان فرد و خطر ايجاد مي كند  .كاركناني كه با مواد راديواكتيو ،مواد
سرطانزا و مواد آسيب زا كارمي كنند نيازمند است تا زمانيکه وارد محيط كاری مي شوند لباس
آزمايشگاه پوشيده و دوباره هنگام ترك محل كار لباس را تعويض كنند  .تا از انتقال مواد خطرناك به
خارج از محيط كار جلوگيری شود .لباسهای مصرف شده آزمايشگاه بايستي سوزانده شوند.

دستکشها:
دستکشهای الستيکي زمانيکه مايعات خطرناك حمل ميشوند ،بسيار مهم هستند  .دستکشهای سربي
برای حمل مواد راديولوژيک و دستکشهای جراحي برای حمل مواد آسيب زا مورد استفاده قرار ميگيرند .
دستکشهای عايق برای حمل مواد داغ و سرد ضروری است اما از استفاده دستکشهای آزبستي اجتناب
شود  .دستکهای كتاني برای حفاظت از دستگاهها(ابزارها ) مورد نياز باشد.

كفشهای ايمني:
كفشهای ايمني مورد نياز در آزمايشگاهها در جاييکه مواد يا تجهيزات سنگين حمل ميشوند ،مورد نياز
ميباشند.

عينکهای ايمني:
حتي اگر احتمال وقوع يک حادثه كم باشد ،پيامد حوادث چشمي ممکن است بسيار جدی باشد .تمامي
پرسنل آزمايشگاه بايستي از عينکهای ايمني استفاده نمايند .اين عينکها از ترشح مواد ،برخورد مواد
پرتاب شده  ،پودرها يا مواجهه با پرتو ماورابنفش جلوگيری ميکنند  .اگر كار دارای خطرات ويژه برای
چشم باشد حفاظهای اضافي را مد نظر قرار دهيد  .به عنوان مثال استفاده از لنزها با فيلترهای مخصوص
برای دميدن در شيشه  ،جوشکاری  ،كار با ليزر يا مواجهه با شکلهای ديگری از تشعشع مثل اشعه
ماورابنفش .در كار با اسيد يا مواد خوردنده از سپرهای حفاظتي صورت برای حفاظت نه فقط چشمها بلکه
كل صورت استفاده كنيد.
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خطرات در آزمايشگاه
خطرات شميايي:
صدمات شيميايي ممکن است داخلي يا خارجي باشد  .صدمات خارجي از مواجهه پوستي با مواد خورنده
يا سوزش آور از قبيل اسيدها  ،بازها يا نمکهای انبارشده است  .صدمات داخلي از تاثيرات سمي يا
خوردنده مواد جذب شده توسط بدن است.

اسيدهای معدني و آلي:
بسياری از اسيدهای معدني و آلي حدود مجاز مواجه شغلي دارند و تي ال وی آنها مشخص است  .اين
حدود آستانه مجاز ،نشان دهنده بيشترين غلظت هوايي است كه كاركنان مي توانند با آن مواجه شوند.
بخارات اين اسيدها شديدا برای چشم و سيستم تنفسي تحريک كننده هستند  .اسيدهای مايع يا جامد
سريعا مي توانند باعث سوختگي شديد پوست و چشم گردند .زمانيکه اسيدها برای افزايش ميزان حل
شدن مواد آلي گرم ميشوند خطر بيشتری دارند چون بسيارسريعتر روی پوست واكنش مي دهند.
اسيدها و بازها را جداگانه در فضايي كه بخوبي تهويه شود و بدور از مواد فرار آلي و اكسيد شونده قرار
دهيد  .از محفظه هايي (الستيکي يا پالستيکي) برای انتقال اسيدها و بازها استفاده كنيد .با اسيدهای
غليظ فقط در يک هود شيميايي مناسب كار كنيد  .برای جلوگيری از پاشش مواد ،به آرامي اسيد و باز را
به آب اضافه كنيد( .با ميزان ثابت) .اگر تماس پوستي رخ داد كل محل آلوده شده را با آب بشوييد و اگر
تحريک پوستي بوجود آمد به پزشک مراجعه كنيد .وسايل چرمي (مانند تسمه و كفشها ) اسيد را در
خود نگه ميدارند حتي اگر با اب شسته شوند و ممکن است باعث سوختگيهای شديد ،در صورت پوشيده
شدن  ،شوند  .اسيد پركلريک در تماس با مواد آلي بصورت انفجاری واكنش مي دهد  .اسيد پركلريک
سوختگي های شديدی را در تماس با پوست  ،چشم يا راههای تنفسي ايجاد ميکند.
صدمات عمومي همراه با هيدروكسيد سديم  ،سوختگي پوست و چشم مي باشد .حالل هيدروكسيد
سديم به عنوان رقيق كننده  1/2نرمال باعث آسيب شديد چشمي مي گردد .هيدروكسيد سديم و ديگر
قلياها توليد گرمای قابل مالحظه ای مي كنند ( .اغلب منجر به جوشيدن ميشود)

خطرات فيزيکي:
الکتريسيته  :استفاده نادرست از وسايل الکتريکي مي تواند موجب نشت برق ،حريق  ،انفجار و شوكهای
الکتريکي خطرناك شود .تمامي تجهيزات الکتريکي را اتصال به زمين داده يا از دو عايق استفاده كنيد.
از تجهيزاتي با روكش خراب يا شکسته استفاده نکنيد  .و از وسايلي كه توليد جرقه ميکنند كنار
حاللهای فرار آتش گير استفاده نکنيد .ترجيحا از يخچالهای ضد انفجار استفاده كنيد .قبل از تعمير يا
سرويس وسايل الکتريکي آنها را از منبع تغذيه قطع كنيد .تعمير وسايل بايستي توسط متخصصين انجام
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شود .و توسط افراديکه آشنايي با برق ندارند خطرناك مي باشد.

مکانيکي:
حفاظها يا سپرها در تجهيزاتي مثل زنجير ،شفتهای در حال چرخش و ديگر انواع وسايل در حال حركت
مکانيکي استفاده مي شوند .تجهيزات آزمايشگاهي نيازمند حفاظ گذاری شامل پمپهای خال ،مخلوط
كنده ها  ،خردكننده ها و آسياب ها مي باشند .تجهيزاتي از قبيل سانتريفوژ ها كه دارای قطعات با
سرعت باال هستند و ابزارهايي كه ارتعاش دارند(مثل سانتريفوژ و كمپرسورهوا ) برای پيشگيری از تمايل
به خروج از مركزشان در محلي دور از بطريها و ساير موادی كه ممکن است از روی قفسه ها يا ميز در اثر
ارتعاش بيافتد قرار ميگيرد.

گازهای تحت فشار:
سيلندرهای گاز تحت فشار ،پتانسيل خطر مي باشند .سيلندرهای گاز اگر به صورت نامناسب حمل شوند
ممکن است منفجر شده يا مانند راكت پرتاب شوند .اگر دارای نشتي باشند ،خطر انفجار دارند  .اگر آتش
گير باشد دارای خطرات قابل مشاهده بوده و اگر محتوياتشان سمي باشد ،منجر به مرگ مي شوند .
مقررات  OSHAاستفاده و انبار كردن گازهای تحت فشار را تحت پوشش قرار مي دهد .انتقال
سيلندرهای گاز فقط بوسيله گاريهای و ماشينهای مخصوص انجام مي شود .سيلندرهای گاز بطور ايمن و
مناسب انبار شده  ،منتقل و استفاده شوند و رگالتور از روی سيلندرها در طي ذخيره سازی و انتقال
برداشته شدهو درپوش نصب گردد.
نکات مهم در انبارش سيلندر ها:
- 7جدا بودن سيلندرهای پر از سيلندرهای خالي.
- 2داشتن زنجير يا تسمه مناسب برای مهار كردن.
- 0نداشتن خوردگي و پوسيدگي در بدنه.
- 4نگهداری سيلندر به صورت عمودی.
- 1جدا بودن سيلندرهای مختلف از هم.
- 6عدم نگهداری در نزديکي مدار الکتريکي.
- 1اجتناب از سيگار كشيدن در كنار سيلندرها.
- 5وجود تهويه مناسب در انبار سيلندرها.
- .داشتن كالهک يا سرپوش مناسب.
-71داشتن برچسب مناسب بر روی سيلندرها.
- 77داشتن كارت تست هيدرواستاتيک ساليانه.
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- 72مهار شدن سيلندر به صورت جداگانه.

خون و فرآورده های خوني انسان -مايعات و بافتهای انساني
در سال  7..7انجمن سالمت و ايمني شغلي) ، (OSHAاستانداردهايي را به منظور كاهش خطرات ناشي
از سرايت عوامل بيماريزا با منشأ خوني اعالم كرد( .مانند  HIVو )HBV
اين قانون عبارتست از  :مقررات و دستورالعمل كاركردن با پاتوژنهايي كه منشأ خوني دارند و آنها
عبارتند از  :فرآورده هايي با منشأ انساني ،مانند خون -فرآورده های خوني – ديگر مايعات بدن انسان و
بافت هايي از بدن كه فيکس نشده است.
برای نمونه به چند دستورالعمل مهم آن در ذيل اشاره شده است.

الف -احتياط همگاني
احتياط همگاني بيان مي كند كه تمام نمونه های خوني ،مايعات بدن و بافتهای انساني را عفوني تلقي
كنيد .اين طرز تلقي باعث ميشود كه اقدامات پيشگيرانه مناسب اتخاذ گردد و خطر سرايت عوامل
بيماريزا كاهش يافته يا كامالً از بين برود.

ب -واكسيناسيون برعليه هپاتيت B
تمام كاركناني كه با خون -فرآورده های خوني -بافت های تازه يا ساير مايعات بدن سروكار دارند بايد
بدون پرداخت هزينه بر عليه هپاتيت  Bواكسينه شوند .در صورتيکه فردی حاضر به انجام واكسيناسيون
نيست بايد اين موضوع را به شکل مکتوب نوشته و امضاء كند و اين تعهدنامه در پرونده وی نگهداری
شود.

ج -پيگيری سالمتي كاركنان در صورت سرايت عوامل بيماريزا از طريق خون يا ساير
مايعات آلوده انساني
تمام سرايتهای اتفاقي عوامل خطرناك ،بايد بالفاصله به مسئولين مربوطه گزارش شود تا اقدامات مناسب
در مورد آن فرد بعمل آيد.
نکته مهم اينست كه  :سرايت اتفاقي عامل خطرساز را بايد بالفاصله بعد از حادثه گزارش كرد زيرا تأثير
بعضي از اقدامات درماني با گذشت زمان ممکن است كاهش يابد.

د -آموزش ايمني
تمام كاركنان جديدالورودی كه با عوامل بيماريزا با منشاء خوني كار مي كنند ،بايد ابتدا آموزش شيوه كار
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كردن ايمن را بياموزند .سپس به روش بازآموزی ساالنه ،آموزش تداوم يابد .آموزش عمومي در هر زمان و
مکاني مي تواند اجرا شود.

بسته بندی و حمل مواد زيستي
با اينکه مقررات و رهنمودهای الزم برای بسته بندی و حمل مناسب مواد زيستي بوسيله شركت های
مختلف چاپ و منتشر شده است ،شركت های بين المللي حمل و نقل هوايي ) (IATAمقررات كاالها و
اجناس خطرناك ) (DGRرا برای تمام نقل و انتقاالت بين المللي اجرا مي كنتد .بعالوه تمامي نقل و
انتقاالت هوايي مواد زيستي بوسيله پروازهای غير بين المللي (مانند پروازهای داخلي) هم بايد مقررات
كاالها و اجناس خطرناك ) (DGRرا رعايت كنند.
برای اين منظور ،ابتدا بايد مقررات الزم در اين زمينه آموزش داده شود.

آموزش :
تمام افرادی كه در زمينه حمل و نقل مواد زيستي به نحوی سروكار دارند ،بايد آموزش الزم را در ابتدا فرا
گرفته و حداقل هر دوسال يکبار آموزش های تکميلي را بگذرانند.
بعضي از معيارها كه در تنظيم چک ليست مواد زيستي برای حمل و نقل رعايت مي شود در ذيل نقل
شده است.
دستورالعمل مربوط به مقررات حمل و نقل نمونه های گرفته شده از بيمار (احتمال اينکه اين نمونه ها
دارای عامل بيماريزا باشند كم است(

الف  :نحوه بسته بندی نمونه
نمونه ابتدا در ظرفي غيرقابل نفوذ قرار داده مي شود.برای پيشگيری از صدمه خوردن ،اين ظرف در يک لفاف مناسب پيچيده شود.ظرف اول در ظرف غيرقابل نفوذ ديگری قرار مي گيرد.-در ظرف دوم ماده جاذب مانند كاغذ يا بسته های مخصوص جاذب قرار داده شود.

ب  :نصب برچسب روی ظرف
روی برچسب بايد نوشته شود:محموله حاوی عضو بدن حيوان نيست
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محموله حاوی عضو بدن انسان نيست
در صورتيکه محموله دارای يخ خشک مي باشد مقدار آن برحسب كيلوگرم قيد شود و عالمت ذيلروی آن نصب شود.

تاسيس آزمايشگاه ايمن:
7قبل از هر گونه طراحي بايد عملکرد و وسعت كاری آزمايشگاه ،تعداد و اندازه تجهيزات و نيزنيروی كاری
مورد نياز را مد نظر قرار داد وتوجه نمود كه بايد بخشهای اداری كامال از بخشهای فني آزمايشگاه مجزا
بوده و افراد برای دسترسي به اين نواحي  ،مجبور نباشند كه از بخشهای ديگر عبور نمايند.همچنين بايد
محل پذيرش و نمونه گيری در فضائي كامال مجزا در نظرگرفته شده و فضای آبدارخانه و رخت كن نيز با
فاصله مناسب از قسمتهای فني آزمايشگاه قرار داشته باشد.

الزامات و قوانين مربوطه كشوری در موقع احداث بنا در ارتباط با وقوع باليای طبيعي مثل زلزله ،آتش
سوزی و غيره رعايت گردد .
سقف ها ،ديوارها و كف آزمايشگاه بايد صاف و در مقابل مايعات،موادشيميايي وساير مواد ضدعفوني
كننده كه به طور معمول در آزمايشگاه ها استفاده مي شود،مقاوم باشد.
سطوح كاری بايد به اسيدها ،بازها ،حاللها ،و سايرمواد شيميايي،مايعات،درجه حرارت كم و زياد ،ضربه و
مواد ضدعفوني كننده مقاوم بوده و جنس آنها به گونه ای باشد كه سنگيني وسايل را تحمل كنند .
بايد دستشويي در همه اتاق ها و ترجيحاً در كنار در خروجي نصب گردد و بهتر است كه شيرهای آب با
حركت آرنج ،فشارپا و...باز شوند.
بايد سرويسهای بهداشتي به تعداد كافي و به طور جداگانه جهت كاركنان زن و مرد وجود داشته باشد .
بايدمنبع نيروی برق مستقل جهت پشتيباني از وسايل وتجهيزات در زمان قطع برق وجود داشته باشد.
سيستم سيم كشي داخلي دارای هادی متصل به زمين باشد.
تهيه منبع ذخيره آب با كيفيت مناسب جهت شستشوی وسايل ،دست و غيره بايد در نظر گرفته شود.
فضای مناسبي به عنوان انبار جهت ذخيره نمودن مواد ،معرفها و وسايل بايد در نظر گرفته شود .
كل ساختمان از سيستم امنيتي مناسبي برخوردار باشد .
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تمام مناطق آزمايشگاه بايد از سيستم روشنايي مناسب وكافي(نور طبيعي و يا مصنوعي) برخوردار
باشد تا شرايط كاركرد ايمن فراهم شود.
بايد مخصوصاً در بخش هايي كه اسيد،مواد سوزاننده ،خورنده و يا ديگر موادشيميايي مورد استفاده
قرارمي گيرند ،جايگاه ثابتي را جهت شستشوی چشم در نظر گرفت.
بايد در مکانهايي كه با مواد آلوده كارمي شود،و احتمال ايجاد آئروسل وجود دارد،در ارتباط با نوع
ميکروارگانيسم ،هودهای ايمني بيولوژيکي نصب گردد
تهويه مکانيکي و يا طبيعي هوا بايد به نحو مطلوبي در اتاق های آزمايشگاه انجام پذيرد.
بايد محيط كاری از درجه حرارت مناسب ومطلوبي برخوردار باشد.
بايد مکاني جهت ارائه كمکهای اوليه در آزمايشگاه در نظر گرفته شود.
در صورت لزوم مکان مناسبي جهت نگهداری پسماندها قبل از دفع در نظر گرفته شود .
بايد در آزمايشگاه دوشهای اضطراری ،مخصوصاً در بخشهايي كه از مواد شيميايي سوزاننده استفاده مي
شود،نصب گردند(.تعداد دوشها بستگي به وسعت كاری وفضای آزمايشگاه دارد(
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