البطاقة املرجعية إلعادة التخطيط

الغرض من البطاقات التالية هو أن يتم انتزاعها وإعطاؤها لألفراد العاملني في اخملتبر ليحملونها معهم أو استخدامها في مكان العمل .ويُظهر الوجه األمامي لكل
بطاقة قائمة باألسئلة املطلوب اإلجابة عنها قبل التعامل مع املواد الكيميائية ذات اخلطورة .أما الوجه اخللفي لكل بطاقة فيوفر مساحة فارغة لتدوين معلومات
االتصال املهمة مراعا ًة حلاالت الطوارئ.

قبل البدء في إجراء التجربة أجب عن هذه األسئلة
اخلمسة!

قبل البدء في إجراء التجربة أجب عن هذه األسئلة
اخلمسة!

 .1ما هي األخطار؟
على سبيل املثال ،األخطار الصحية وقابلية االشتعال وقابلية التفاعل
واألخطار املادية.

 .1ما هي األخطار؟
على سبيل املثال ،األخطار الصحية وقابلية االشتعال وقابلية التفاعل
واألخطار املادية.

 .2ما أسوأ شيء ميكن أن يحدث؟
على سبيل املثال ،التعرض الشخصي وسكب املواد ونشوب حريق عدم
السيطرة على التفاعل والصدمة الكهربية.

 .2ما أسوأ شيء ميكن أن يحدث؟
على سبيل املثال ،التعرض الشخصي وسكب املواد ونشوب حريق عدم
السيطرة على التفاعل والصدمة الكهربية.

 .3ما الذي ميكن عمله لتجنب حدوث ذلك؟
على سبيل املثال ،اإلحالل والتبديل واحلراسة والظروف البيئية وإدخال
تعديل على اإلجراء.

 .3ما الذي ميكن عمله لتجنب حدوث ذلك؟
على سبيل املثال ،اإلحالل والتبديل واحلراسة والظروف البيئية وإدخال
تعديل على اإلجراء.

 .4ما الذي ميكن عمله للحماية من هذه األخطار؟
على سبيل املثال ،التهوية وارتداء واق للعينني والوجه وارتداء مالبس
واقية.

 .4ما الذي ميكن عمله للحماية من هذه األخطار؟
على سبيل املثال ،التهوية وارتداء واق للعينني والوجه وارتداء مالبس
واقية.

 .5ما الذي ينبغي عمله إذا حدث خطأ؟
على سبيل املثال ،السيطرة على املواد املسكوبة واستخدام طفاية
احلريق وأخذ حمام سالمة وغسل العينني.

 .5ما الذي ينبغي عمله إذا حدث خطأ؟
على سبيل املثال ،السيطرة على املواد املسكوبة واستخدام طفاية
احلريق وأخذ حمام سالمة وغسل العينني.
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معلومات االتصال في حاالت الطوارئ

معلومات االتصال في حاالت الطوارئ

في حالة الطوارئ ،أخبر مدير المختبر لديك أن يتصل بالرقم
____________________________.

في حالة الطوارئ ،أخبر مدير المختبر لديك أن يتصل بالرقم
____________________________.

بالنسبة للحرائق ،اسحب مقبض اإلنذار؛ وقم بإخالء املبنى؛ وابق خارج
املكان ملقابلة مسؤول إدارة اإلطفاء.

بالنسبة للحرائق ،اسحب مقبض اإلنذار؛ وقم بإخالء املبنى؛ وابق خارج
املكان ملقابلة مسؤول إدارة اإلطفاء.

بالنسبة لألبخرة أو الغازات اخلطرة ،أخبر اآلخرين أن يقوموا بإخالء
املنطقة؛ وأغلق األبواب ،واتصل بالرقم __________________.

بالنسبة لألبخرة أو الغازات اخلطرة ،أخبر اآلخرين أن يقوموا بإخالء
املنطقة؛ وأغلق األبواب ،واتصل بالرقم __________________.

بالنسبة للغازات أو األبخرة التي تنتشر إلى مناطق أخرى ،اسحب
مقبض اإلنذار؛ وقم بإخالء املبنى؛ وفي حالة الشك ،اخرج من
املكان.

بالنسبة للغازات أو األبخرة التي تنتشر إلى مناطق أخرى ،اسحب
مقبض اإلنذار؛ وقم بإخالء املبنى؛ وفي حالة الشك ،اخرج من
املكان.

بالنسبة لإلصابات ،اتصل بالرقم _________________ للنداء
على اإلسعاف.

بالنسبة لإلصابات ،اتصل بالرقم _________________ للنداء
على اإلسعاف.

سمية املواد الكيميائية
للحصول على معلومات عن السموم أو عن ُ
األخرى ،اتصل بالرقم ____________________________.

سمية املواد الكيميائية
للحصول على معلومات عن السموم أو عن ُ
األخرى ،اتصل بالرقم ____________________________.

بالنسبة حلاالت سكب املواد البسيطة ،اتصل بالرقم
_____________________ للحصول على نصائح التنظيف.

بالنسبة حلاالت سكب املواد البسيطة ،اتصل بالرقم
_____________________ للحصول على نصائح التنظيف.
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