
 

 

 

 CDM-Unitوحدة ادارة االزمات و الكوارث    نتمني لكم السالمة
 

  وحدة ادارة االزمات و الكوارث
Crisis and Disaster Management Unit 

  جامعة المنيا-كمية الزراعة
  

 نيةيالم والصحة السالمةقواعد 
  

 وذلك اإلنسان، وصحة سالمة على بالحفاظ تمهی الذى العلم اهبؤن المهنیة والصحة السالمة تعرف

 أخرى بعبارة أو نیة،هالم األمراض أو اإلصابات أو الحوادث مسببات من خالیة آمنة عمل بیئات بتوفیر

 خطر من اإلنسان على الحفاظ إلى دفهت تشریعي إطار في والنظم والقواعد اإلجراءات من مجموعة ھى

 .والضیاع التلف خطر من الممتلكات على والحفاظ اإلصابة

 المنزلیة زةهاألج أو رباءهالك مع نتعامل فعندما الحیاة مجاالت كل في نیةهالم والصحة السالمة وتدخل

 الشوارع في السیر حتى أو السیارات قیادة وعند اهوأصول السالمة قواعد إتباع عن غنى فال ربائیةهالك

 وفي المختلفة العمل وأماكن المصانع داخل أنه يهوبدی السالمة أصول و قواعد إتباع إلى نحتاج فإننا

 أننا بل السالمة، قواعد إلى نحتاج فإننا التعلیمیة المنشآت

 .السالمة قواعد إتباع إلى نحتاج فإننا أجسامنا لنمو الطعام أو للعالج األدویة تناول عند بؤنه القول یمكننا

 :اهتحقیق إلى نیةهالم والصحة السالمة تسعى التي العامة األھداف

 للحوادث تعرضھم بمنع وذلك العمل بٌبة مخاطر عن الناجمة األصابات من البشرى العنصر حماٌة 

 .نٌةھالم واألمراض واألصابات

 التلؾ من ومعدات زةھأج من وماتحتوٌه المنشآت فى المتمثل المادى العنصر مقومات على الحفاظ 

 .للحوادث نتٌجة والضٌاع

 من الوقاٌة تحقق آمنة بٌبة توفٌر تكمل التى نٌةھالم والصحة السالمة إشتراطات كافة وتنفٌذ توفٌر 

 والمادى البشرى للعنصرٌن المخاطر

 مھقٌام أثناء العاملٌن قلوب فى والطمؤنٌنة األمان تثبٌت علمى جھكمن نٌةھالم والصحة السالمة دؾھتست 

 أدوات مع الحٌاة ضرورٌات بحكم ٌتعاٌشون وھم مھٌنتاب الذى والفزع القلق نوبات من والحد مھبؤعمال

 مھحٌات تعرض مؤمونة ؼٌر ظروؾ وتحت مھحٌات ددھٌت الذى الخطر ثناٌاھا بٌن ٌكمن وآالت ومواد

 .فادحة إلخطار وآخر وقت بٌن

 :التالیة المقومات توافر من البد ذكرھا السابق األھداف تتحقق ولكى

 .المنشآت فً الوقاٌة ألسس والھادؾ السلٌم الفنى التخطٌط 

 .الفن التخطٌط ھذا تنفٌذ إلى الحاجة من التابع التشرٌع 

 المتخصصة الفنٌة توفٌر األجھزة مع اإلنشاء عملٌات عند السلٌمة العلمٌة األسس على المبنى التنفٌذ 

 .المھنٌة السالمة والصحة خدمات تنفٌذ استمرار لضمان

 . للسالمة العامة بالقواعد التقٌد التدرٌس ھٌبة وأعضاء والموظفٌن الطلبة جمٌع على ٌنبؽً 

 .المعّرفة المخاطر إلزالة الكافٌة الحلول واقتراح المخاطر بتقٌٌم أكادٌمً أو إداري قسم كل ٌقوم 

 المعروفة باألخطار المتعلقة المخاطر مستوى لتقلٌص المناسبة اإلجراءات باتخاذ السالمة قسم ٌقوم 

 . والمحتملة
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 لتقلٌص المناسبة واإلجراءات الخطر لھذا مدركٌن معٌن لخطر المعرضٌن الموظفٌن جمٌع ٌكون أن ٌجب 

 . المحددة المنطقة ھذه فً المخاطر ھذه

 . للسالمة الجامعة بقوانٌن ٌلتزموا أن الك فً العاملٌن جمٌع على ٌنبؽً 

 المنصوص بالقواعد األوقات جمٌع وفً التام االلتزام التدرٌس ھٌبة وأعضاء والموظفٌن الطلبة على ٌنبؽً 

 . األخطار من تحد التً اإلجراءات تطبٌق وعلٌھم قسم أي فً علٌھا

 أنظمة على التعدٌالت بعض إجراء فً ٌرؼب التدرٌس ھٌبة أعضاء من عضو أو موظؾ ألي ٌنبؽً 

 إجراء قبل كتابٌة وموافقة للمشارٌع الجامعة وكالة من خطً إذن على الحصول السالمة وإجراءات

 . تعدٌل أي

 خطرة بؤعمال شروعھم قبل التدرٌس ھٌبة أعضاء أو الموظفٌن ومراقبة توجٌه القسم ربٌس على ٌنبؽً 

 . مخاطرھا من متؤكدٌن ؼٌر أنھم أو معتادة ؼٌر

 .الخطرة الحاالت أو اإلصابات بجمٌع مباشرة السالمة قسم إعالم ٌنبؽً 

 

 : یلي بما ودرایة علم على التدریس ھیئة وأعضاء الموظفینالطالب و یكون أن یلزم
 . للخطر األشخاص فٌھا ٌتعرض طاربة حالة أي أو الحرابق حالة فً اإلخالء وخطة الطوارئ إجراءات 
 ھذا فً لھا ٌتعرضوا أن ٌمكن التً المخاطر نوعٌة .، فٌه ٌعمل مبنى بكل الخاصة الطوارئ خطة 

  .العمل مكان فً الطوارئ مخارج .المرفق

 .استخدامھا على والتدرٌب عملھا وكٌفٌة اإلنذار وأجراس الحرٌق طفاٌات وجود أماكن 

  .استخدامھا وكٌفٌة األولٌة اإلسعافات عدة مكان 

 الكلٌة. فً التدخٌن منع سٌاسة تطبٌق 
 

 قواعد السالمة الخاصة

 حرٌق حدوث حالة فً المصاعد استخدام عدم 
 ..بالمصعد الموجود التلٌفون باستخدام ذلك عن اإلبالغ ٌنبؽً المصعد تعطل حالة فً 
 .والسالمة الصٌانة عملٌات فً تقصٌر أي عن وإبالؼه .ھواتفه وأرقام القسم فً السالمة عن المشرؾ اسم 

 
 :التالیة الخاصة السالمة قواعد مراعاة ینبغي
 . الطوارئ أنوار عمل من التؤكد 
 . خالٌة الحرٌق ومنافذ الطوارئ مخارج تكون أن ٌلزم 
 .األوقات جمٌع فً جٌد بشكل ومضاءة عوابق أي من خالٌة والمعابر الساللم تكون أن ٌلزم 
 ھذه أمام المنطقة تكون أن وٌلزم مستمر بشكل اإلنذار وأجراس الحرٌق وخراطٌم طفاٌات فحص ٌلزم 

 . األوقات جمٌع فً خالٌة المعدات
 .اآلمنة المخصصة العتبات أو الساللم استخدام وٌنبؽً للتسلق كعتبة الكراسً استخدام ٌمنع 
 .الحاجة عند والكمامات األذن وواقٌات الواقٌة النظارات مثل الوقاٌة معدات ارتداء ٌلزم 
 .المضؽوطة الؽازات أو السامة المواد أو لالشتعال القابلة المواد مثل الخطرة المواد نقل بتعلٌمات التقٌد ٌلزم 
 للحمل استخدامھا وٌلزم ، علٌه الموافق النوع من الكھربابٌة والتمدٌدات الكھرباء مخارج تكون أن ٌلزم 
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 أو الكھربابٌة األسالك فً تلؾ أي بوجود الصٌانة قسم إعالم ٌنبؽً كما . له المخصصة الكھربابً
 كھربابً سلك استخدام إلى االضطرار وعند ، مكشوفة أسالك وجود أو الكھربابٌة المفاتٌح فً كسر

 مع الظروؾ ھذه مثل فً به مسموح قوي عازل ذات نوعٌة استخدام فٌنبؽً األرض على ووضعه
 .به العرقلة لتالفً جانبا   وضعه

 مخارج ثالثة ذو توصٌل سلك استخدام ٌنبؽً ، الكھربابٌة األجھزة لتوصٌل 

 الكھربابٌة األجھزة جمٌع فحص ٌنبؽً المسبولة الجھة قبل من به مصرحا   ٌكون أن أو أرضً أحدھما 
 . اإلمكان قدر معزولة تكون وأن ، الخطورة درجة تصنٌؾ حسب دورٌا   واختبارھا

 مكاتب فً وؼٌرھا البطارٌات وشاحن والسخانات الماء ؼالٌات مثل ، الخاصة األجھزة استخدام ٌمنع 

 بتخصٌص القسم فً السالمة لجنة ربٌس ٌقوم الضرورٌة حاالت وفً . الكلٌة فً الموظفٌن أو األساتذة

 . السخانات أو الماء ؼالٌات واستخدام لحفظ ؼرفة

 ؼٌر أو تالؾ سلكھا أن وجد فإذا ، الكھرباء بمصدر توصٌلھا قبل مباشرة األدوات من التحقق ٌنبؽً 

 تقرٌر ورفع والمعٌبة التالفة واألدوات األجھزة استخدام عدم ٌلزم . الخدمة من الجھاز ٌستبعد مالبم،

 .القسم فً السالمة لجنة ربٌس إلى عنھا 
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 قواعد االمان و السالمة داخل المعامل

 مھارات خاللھا من الطالب ٌكتسب والتى بالكلٌه الدراسٌه المقررات ؼالبٌة فً ھام جزء المعملٌه الدروس

 علٌھم الطالب جمٌع فان وعلٌه ، أشكالھا بمختلؾ الكٌماوٌة والمواد والزجاجٌات العلمٌة األجھزة مع التعامل

 باالضافه التالٌه النقاط فً سنوردھا والتً الدراسٌه المعامل داخل العامه واالمان السالمه بقواعد االلتزام

 .الدراسٌه المعامل ادارة على القابمٌن قبل من للطالب توجه اخرى قواعد اي الى

 

 -:اآلتى إتباع یجب المعمل إلى الدخول قبل: أوال

 

 الصناعٌه األلٌاؾ ولٌس القطن من مصنوعا ٌكون أن ٌفضل والذي والنظٌؾ االبٌض المعمل بالطو إرتداء 

 .باالزرار طٌه وٌجب

 .المعمل داخل ماشابه او الصندل إرتداء تماما وٌمنع تماما القدم ٌؽطً كامل حذاء إرتداء 

 .المعمل داخل شنط او ومذكرات كتب من شخصٌه متعلقات أي اصطحاب عدم 

  .المعامل داخل والمشروبات باالطعمه اطالقا الٌسمح 

  . المعمل داخل تدخٌنبال اطالقا الٌسمح 

 قبل الخلؾ إلى الطوٌل الشعر ضم ٌجب كما .المعامل داخل والحلً الفضفاضه المالبس إرتداء عدم 

 .المعمل إلى الدخول

 

 -:بالمعمل التواجد أثناء: ثانیا

 . فى المعمل وجوده فترة طوال ومتنبھا ٌقظا ٌكون أن الطالب على ٌجب 

 . داخاللمعمل االوقات جمٌع فً وجدٌة مسبولة بطرٌقة التصرؾ ٌجب 

 . داخل المعمل النكات إلقاء او والخاصه العامه االحادٌث تداول عدم ٌجب 

 . منھا والشفھٌة التطبٌقٌة العملٌه بالدروس الخاصه التعلٌمات اتباع ٌجب 

 . تجارب اي اجراء قبل عنالمعمل المسبول الى الرجوع ٌجب توجٌھات اي وضوح عدم حالة فً 

 المسبول من بتوجٌھات اال داخل المعمل الموجوده والمحالٌل الكٌماوٌه والمواد االجھزه لمس عدم ٌجب 

 . المعمل عن

 الطبٌة بالنظارة ٌكتفً وال اوالحرارة الكٌماوٌة المواد مع التعامل عند الواقٌة النظارات ارتداء ٌجب 

 . وجدت ان

 للضرورة اال آلخر مكان من التنقلوعدم  المعمل داخل له المخصص بالمكان االلتزام الطالب على 

 . العمل ٌتطلبھا التً

 . العملٌة من الدروس االنتھاء وبعد الوقت طوال نظٌفا العمل مكان على الحفاظ ٌجب 

 . والمواد الكٌماوٌة المحالٌل مع التعامل عند للكٌماوٌات مقاوم قفاز ارتداء ٌجب 

 . االستخدام عند لحدوثجروح تجنبا اومشروخة مكسورة زجاجٌة ادوات استعمال الٌجب 
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 باألمان الخاص الدش مكان استخدامھا وكذلك وطرٌقة الحرٌق لطفاٌة المخصصة األماكن معرفة ٌجب 

 . للعمل من صالحٌته والتؤكد المعمل داخل

 . بالمعامل الدراسٌة العمل اثناء الالصقة العدسات استخدام عدم ٌفضل 

 المعمل فى المتوافر دوالب الؽازات فى اجرابھا ٌجب وؼازات ابخرة عنھا ٌنتج التى التجارب 

 مسبول الى الرجوع وٌجب تذوقھا السابلة او الكٌمٌابٌة المواد استنشاق االحوال من حال اي فً الٌجب 

 . الكٌمٌابٌة المواد عن لالستفسار المعمل

 المنفاخ او آلٌة ماصة استخدام وٌجب الفم طرٌق عن بالمحالٌل الخاصة الماصة استخدام تماما ٌحذر 

 . بذلك الخاص المطاط

 االنتھاء عند والصابون بالماء ؼسلھا وٌجب التجارب إجراء اثناء والوجة العٌن عن الٌدٌن إبعاد ٌجب 

 . التجارب اجراء من

 

 :المعمل مغادرة قبل : ثالثا

 صحٌحه بطرٌقة منھا التخلص ٌجب ولكن االصلً الوعاء الى المستخدمة الكٌماوٌات إعادة ٌجب ال 

 .لذلك المخصصة االماكن فً

 .لھا المخصص المكان الى والزجاجٌات األجھزة إعادة ٌجب 

 .لذلك المخصص المكان فى منھا التخلص ٌجب ولكن االحواض فى المكسور الزجاج القاء عدم 

 .بالطالب الخاصة األماكن تنظٌؾ ٌجب 

  .المعمل مؽادرة قبل الؽاز مصادر إطفاء وكذلك الكھربابٌة األجھزة إطفاء من التؤكد ٌجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CDM-Unitوحدة ادارة االزمات و الكوارث    نتمني لكم السالمة
 

  وحدة ادارة االزمات و الكوارث
Crisis and Disaster Management Unit 

  جامعة المنيا-كمية الزراعة
  

 عند التعامل مع المواد الكیمیائیةقواعد االمان و السالمة 

 التعلیمات إتباع وجب لذا -معها التعامل الكیمیائیة أو المواد تداول عند تنشؤ التي المخاطر من العدید ھناك

 -:المواد ھذه من أخطار للوقایة اآلتیة

 .الكٌمٌاوٌات أوعٌة على المكتوبة واإلرشادات التعلٌمات دابما   إقرأ 

 .علٌھا للتعرؾ كوسٌلة مادة أى تذوق أو استنشاق أبدا   تحاول ال 

 .الكٌماوٌات أوعٌة من تھرٌب أو تسرب وجود عند فورا   أبلػ 

 وعاء استخدام أن مع مالحظة آلخر وعاء من الكٌماوٌة المواد وتداول بنقل الخاصة التعلٌمات اتباع 

 .شدٌدة خطورة ٌسبب قد ھذه المادة لحفظ صالح ؼٌر أو أخرى بكٌماوٌات ملوث

 -القفازات -)البالطو الخطرة الكٌماوٌة والمواد المواد بتداول الخاصة الشخصٌة الوقاٌة مھمات ارتدى 

 .الخ(... األحذٌة -الكمامات

 .خشبٌة قواعد على الزجاجٌة الكٌماوٌات أوعٌة برص قم 

 أسفلھا. األرضٌات وسالمة األوعٌة رصة تؤمٌن من باستمرار تؤكد 

 

 

 ٌمكن الدراسٌة المعامل فى استخدامھا لكثرة معھا التعامل فً الشابعة األخطار من الكٌماوٌة المواد تعتبر

 :طرٌق عن الجسم إلى تصل أن

 :الجلد -أ

 . شدٌدا أو بسٌطا تھٌجا له وتسبب الجلد سطح مع المادة تتفاعل قد-

 .الجلد حساسٌة على وتإثر الجلد طبقات المادة تخترق قد-

 .بالجسم عضوٌا تسمما وتحدث الدم تٌار إلى وتدخل الجلد طبقات المادة تخترق قد-

 

 :االستنشاق -ب

 الدم إلى السامة المادة تدخل حٌث اإلنسان جسم إلى السامة المواد دخول وطرق وأخطر أھم ھو وھذا

 األكسجٌن ٌنتقل حٌث بالربتٌن الھوابٌة الحوٌصالت داخل ٌحدث الذى الؽازى والتبادل التنفس طرٌق عن

 :اآلتً على وشدته السام التؤثٌر نوع وٌعتمد الدم إلى الضارة بالمواد مختلطا

 .السامة المادة طبٌعة-

 .الممتصة السامة المادة كمٌة-

 .االمتصاص ومعدل سرعة-

 .بالمادة للتؤثر الفرد قابلٌة-

 

 :االبتالع -ج

 التعرض معدالت من بكثٌر اقل وھو حدوثا الطرق اقل ھو خطورته رؼم االبتالع طرٌق عن التسمم ٌعتبر
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 .باالبتالع للتسمم بالنسبة خطٌر تؤثٌر ذات تكون التً ھى السمٌة العالٌة المواد فإن وعلٌه بالتنفس مقارنة

 دون مادة لسحب للماصة الخاطا استخدام طرٌق عن الھضمى الجھاز إلى الكٌمابٌة المواد تصل أن وٌمكن

 .علٌھا تركب التً الطلمبة استعمال

 

 حاالت في استخدمها یحظر ولذلك أو الغبار واألبخرة الكیماویة بالمواد الالصقة العدسات تتؤثر :ملحوظة

 .المواد لهذه التعرض
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 حقیبة االسعافات االولیة 

 

 :على األولٌة اإلسعاؾ حقٌبة تحتوي

 3 ) ) عدد الصقة أشرطة -

 3 ) ) عدد للٌدٌن مناشؾ -

 4 ) ) عدد الحجم كبٌر معقم شاش -

 10 ) ) عدد بالكحول المشبع القطن من قطع-

 5 ) ) عدد معقم صؽٌر شاش -

 .فٌه المبتور الطرؾ لوضع البالستٌك من أكثر أو كٌس -

 3 ) )عدد األحجام متعدد لفاؾ شاش -

 .الدقٌقة األشٌاء إلزالة وملقط "المصاب ٌإذي ال حتى” مدبب رأسه مقص -

 ".بالستٌكٌة أو خشبٌة” المصابة أو المكسورة لألطراؾ دعامة -

 2 ) )عدد " معقم شاش” للعٌن الصقة -

 .مل 50 الحجم– والعٌون األطراؾ جروح – "للتنظٌؾ " التركٌز معتدل ملحً محلول -

 2 ) ) بعدد  المندٌل مثل ، الرأس وتعصٌب المصابة األطراؾ لدعم ، مثلث كبٌر شاش -

 مل 20 حجم البولٌدٌن الٌود مثل للجروح مطھر -

 10 ) ) عدد للجروح نظٌؾ شاش -

 أزواج (4 ) بعدد للجروح نظٌفة قفازات -

 5 ) )بعدد الكبٌر والشاش المنادٌل لتثبٌت آمنة دبابٌس -

 3 ) )عدد األحجام متعدد ضاؼط رباط -

 "الحٌاة قبلة " الصدر إنعاش حالة فً مھم ھو و – قناع– للوجه ؼطاء -

 3 ) )عدد للحروق فازلٌن شاش ، البسٌطة للجروح الصق "بالستر -

 ا.منھ أي نسٌت إذا الخطوات الستذكار وذلك األولٌة اإلسعافات عن مطوٌة -
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 الخطرة الكیمیائیت المواد عبواث على الموجودة الرموز دالالث
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 الحريق بمطفأة العناية
 -: وىي الحريق مطفأة مكونات عمى نتعرف أن يجب

 .اإلطفاء مواد يحتوي الذي المعدني الجسم ىو :المطفأة جسم•
 خرطوم يوجد ال قد( .القذف فوىة إلى المطفأة جسم من اإلطفاء مواد عبره تمر الذي الجزء ىو :الخرطوم•

 .) الصغيرة األحجام ذات المطفآت في
 اإلطفاء مواد انطالق لمنع والمخصصة ، التشغيل ذراع بتثبيت الخاصة المعدنية الحمقة ىو: األمان مسمار•

 .التشغيل ذراع عمى الخطأ الضغط نتيجة
 .المطفأة لحمل يستخدم الذي الثابت المعدني الجزء ىو :الحمل قبض•
طالق المطفأة تشغيل أداة وىو الحمل، مقبض يعمو الذي المتحرك المعدني الجزء ىو :التشغيل ذراع•  وا 

 .إلطفاء مواد
 المطفآت جميع في الضغط مؤشر وجود يالحظ ( المطفأة صالحية يظير الذي الجزء ىو : الضغط مؤشر•

 .) الصيانة أو الوزن طريق عن صالحيتيا تختبر التي الكربون أكسيد ثاني مطفأة عدا القياسية
 .. انتبو

 .حدوثو لحظة الحريق من لحمايتك الوفي الرفيق ىي ألنيا الحريق مطفأة صالحية من التأكد يجب•
 .الكربون أكسيد ثاني المطفأة وزن وكذلك ، بالمطفأة الموجود المؤشر راقب•
 . المطفأة عمى المدون الصيانة تاريخ راقب•
 .لممطفأة الوقائية الصيانة إلجراء شيور 6 كل المتخصصة بالشركة اتصل•
فراغ استخداميا عن الحريق مطفأة تعبئة إلعادة فورا   المتخصصة بالشركة أتصل•  .عبوتيا وا 
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 استخدام طفاية الحريق

 
 

 .األمان مسمار وأنزع مكانھا من الطفاٌة اسحب 

 .الٌمنى بالٌد الخرطوم وأمسك الٌسرى بٌدك الطفاٌة احمل 

 .اللھب قاعدة نحو الطفاٌة محتوٌات ووجه بسرعة الٌد على أضؽط 

 .والعكس الٌسار إلى الٌمٌن من الخرطوم حرك 

 .مترٌن إلى ونصؾ متر مسافة من أكثر الحرٌق من االقتراب تحاول ال 

 .الدخان أو بالحرارة تتؤثر ال حتى الرٌح اتجاه (عكس) تقؾ ال 

 .الدخان تتجنب حتى ركبتٌك ثنً مع قلٌال جذعك فؤخفض الدخان ضاٌقك إذا 

 تعطً أال وتذكر أخرى طفاٌة وخذ بسرعة للوراء تراجع النار إطفاء قبل الطفاٌة محتوٌات فرؼت إذا 

 .المكان من تخرج أن بعد إال للنار ظھرك
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 الكيربائية المصاعد حوادث من الوقاية
 االستخدام سوء نتيجة الحوادث بعض تقع قد انو اال .المصاعد في السالمة وسائل وتنوع تعدد من بالرغم

 من ولموقاية االحتجاز، لخطر مستخدموه يعرض الذي األمر ليا الدورية الصيانة أعمال غياب نتيجة أو
 األخطار تمك

 - :بالتالي ننصح
 عمى العنيف الضغط أو بشدة االبواب ضرب وعدم بحكمو والتصرف اليدوء التزام يجب المصعد توقف عند•

 .االزرار

 .واإلنقاذ لممساعده الحاجة تدعو عندما المدني بالدفاع فورا   االتصال•

 ظاىر مكان في وتعميقيا التشغيل طريقة وكتابة فجأة توقفو عند يدويا   المصعد تشغيل كيفية عمى التدريب•

 .المصعد بجوار تثبيتيا يتم الفتة في المصعد وحمولة الطوارئ حاالت في االتصال ىواتف كتابة مع

 .محددة مواعيد في متخصصة شركات قبل من لممصعد الدورية الصيانة إجراء•

 .لممصعد المقرره بالحمولة التقيد•

 

 

 


