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قواعد االمن والسالمة في المختبرات الكيميائية



المختبرات من أخطر بيئات العمل



خلف  كل خطر خطأ 



ةماهي مسؤوليتك عزيزتي الطالب

يجب عليك االطالع على إرشادات السالمة التالية والعمل بها



تذكري

أن الوقاية خير من العالج



أدوات السالمة الشخصية

حماية العينين



ارتداء المالبس الواقية المناسبة



.ارتداء األحذية التي تغطي قدميك

يائية الصنادل واألحذية المفتوحة ال تحمي قدميك من المواد الكيم
و الزجاج المكسور الذي كثيرا ما يوجد في المختبر



.في المختبرستشاهدين هذه اللوحة تلخص ماسبق



 ممارسات خاطئة في المعمل احذريها



 تعرفي على معدات السالمة



 نصائح مهمة

إسألي أستاذتك عما التعرفينه 



نظفي أدواتك الزجاجية قبل بدء المعمل وعند نهايته-1

.اقرأ جيداً كل تجربة أو إختبار قبل البدء فيه-2

عند إضافة كاشف معين يجب التأكد من اسم الكاشف بقراءة -3
.الورقة الملصقة على زجاجية الكاشف

.ال تقومي بإجراء أية تجربة لم تطلب منك-4

.يجب االنتباه عند خلط السوائل وخاصة األحماض مع الماء-5

يجب عدم تسخين المواد القابلة لالشتعال-6
يجب استخدام الماصة الخاصة بنفس زجاجة الكاشف،-7

.وال يستخدم الفم لملئ الماصة
في حالة سقوط حامض أو قلوي على يديك يجب اإلسراع بغسلها -8

.عدة مرات بالماء وإبالغ األساتذة بالمعمل
ي التجارب التي يصاحبها تصاعد غازات أو أبخرة سامة أو ذات رائحة كريهة يجب القيام بها ف-9

.خزانة الغازات
هة عند التسخين يراعى تحريك األنبوبة باستمرار على اللهب مع توجيه فتحتها إلى الج-10

.العكسية بعيدا عن الوجه
.عند إضافة مادة إلى مادة أخرى باألنبوبة تكون اإلضافة بالتدريج-11
.يجب غسل األيدي بالماء والصابون جيداً بعد االنتهاء من العمل-12



اءةقريجب(منهاالجديدةخاصة)كيميائيةمادةأيتستخدمأنقبل

.بعنايةبهاالخاصةالبطاقة



اءةقريجب(منهاالجديدةخاصة)كيميائيةمادةأيتستخدمأنقبل

.بعنايةبهاالخاصةالبطاقة













ماذا يجب أن نعمل قبل مغادرة المعمل

بعد االنتهاء من العمل يجب أن يعاد النظام إلى المختبر، وينظف، ويتخلص من 
الفضالت والمهمالت بطريقة سليمة، بحيث يعود المختبر إلى ما كان عليه 

.قبل بدء العمل، مستعداً الستقبال طالب جدد، وبدء العمل من جديد




