دستور العمل ایمنی – بهداشتی دانشکده داروسازی اصفهان

تذکزات:
 ایٗ دستٛس اِؼُٕ ثبیذ دس وّی ٝآصٔبیطٍبٞ ٜبی دا٘طىذ ٜداسٚسبصی اغفٟبٖ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفت ٕٝٞ ٚ ٝدا٘طجٛیبٖ ٔٛظفٙذ لجُ
اص ضشٚع وبس ػّٕی خٛد یه ٘سخ ٝاص آ٘شا تٟیٔ ،ٝغبِؼ ٚ ٝفشْ پیٛست آ٘شا جٟت ٍٟ٘ذاسی دس پش٘ٚذ ٜتىٕیُ  ٚأضبء ٕ٘بیٙذ.
 سػبیت ٘ىبت ٔٙذسد دس ایٗ دستٛس اِؼُٕ ثشای وّی ٝدا٘طجٛیبٖ اِضأی است .ثؼالٌ ٜٚشٞ ٜٚبی آٔٛصضی دا٘طىذ٘ ٜیض ٕٔىٗ است
دستٛساِؼُٕ ٞبی تخػػی خٛد سا داضت ٝثبضٙذ و ٝدا٘طجٛٔ ٛظف است آٟ٘ب سا ٘یض ٔغبِؼ٘ ٚ ٝىبت ٔٙذسد دس آٟ٘ب سا سػبیت وٙذ.
 ػٛالت ٘بضی اص ػذْ سػبیت ٔفبد ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثشػٟذ ٜدا٘طجٔ ٛی ثبضذ.
 ایٗ دستٛساِؼُٕ ثشسٚی ٚة سبیت دا٘طىذِ ،ٜیٙه ٔؼب٘ٚت آٔٛصضی ٘یض ٔٛجٛد است.

ٞش دا٘طجٛٔ ٛظف است ثشای سالٔتی  ٚایٕٙی خٛد  ٚاضخبظ دیٍش ثب وٕیت ٝایٕٙی دا٘طىذٕٞ ٜىبسی ٕ٘بیدذ .ثٙدبثشایٗ سػبیدت
٘ىبت صیش اِضأی است.

الف) نظن و انضباط:
ٞ .1ش دا٘طج ٛثبیذ ٘سجت ث ٝاػٕبَ خٛد دس آصٔبیطٍبٔ ٜسئ َٛثبضذ ٚ ،اص ثی خیبِی٘ ،ذا٘ٓ وبسی  ٚػجّ ٝودبسی ودٔ ٝدی تٛا٘دذ
ثبػج حبدح ٝیب آسیت ث ٝخٛد یب دیٍشاٖ ثبضذ پشٞیض وٙذ.
 .2دس تٕبْ ٔذت حضٛس دس آصٔبیطٍب ٜپٛضیذٖ سٚپٛش سفیذ ٙٔ ٚبست آصٔبیطٍبٞی ،استفبد ٜاص ػیٙه آصٔبیطٍبٞی  ٚدس غٛست
ضشٚست دستىص یب ٔبسه اِضأی است.
 .3دٚیذٖ  ٚضٛخی وشدٖ دس آصٔبیطٍبٕٛٙٔ ٜع است.
 .4وطیذٖ سیٍبس ،خٛسدٖ  ٚآضبٔیذٖ دس آصٔبیطٍب ٚ ٜساٞشٞٚبی ٔٙتٟی ث ٝآٖ ٕٔٛٙع است.
 .5لشاس دادٖ یب ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد غزایی دس آصٔبیطٍب ( ٜضدبُٔ یخچبَ/فشیضسٞدب  ٚاجبلٟدبی ٔدبوشٚٚی ) ٛثدٞ ٝدیع ػٙدٛاٖ ٔجدبص
ٕ٘ی ثبضذ.
 .6استفبد ٜاص تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜتجّت دسآصٔبیطٍب ٜتٛسظ دا٘طج ،ٛثجض دس ٔٛاسد اضغشاسیٕٛٙٔ ،ع است.
 .7اص پٛضیذٖ غٙذَ یب وفص ٞبی سٚثبص دس آصٔبیطٍب ٜخٛدداسی وٙیذ.
 .8دس ٍٙٞبْ وبس دس آصٔبیطٍب ٜلسٕت ٞبی ٌطبد ِجبس خٛد سا (ٔب٘ٙذ ٔمٙؼ ٝیب آستیٗ) ٔحػٛس وٙیذ.
 .9اص آٚسدٖ ٚسبیُ اضبفٔ ٝب٘ٙذ ویف  ٚسبن ثذاخُ آصٔبیطٍب ٜحتی االٔىبٖ خٛدداسی وٙیذ.
 .10اص ٘طستٗ ثش سٚی ٔیضٞبی آصٔبیطٍب ٜجذاً خٛدداسی وٙیذ.
 .11دس غٛست ثبسداسی ثٔ ٝسئ َٛآصٔبیطٍب ٜاعالع دٞیذ.

ب) نکات کلی کار در آسهایشگاه
 .1دا٘ط جٛیبٖ ٔٛظفٙذ ثٛٔ ٝلغ دس آصٔبیطٍب ٜحضٛس یبفت ٚ ٝثذ ٖٚاعالع ٔسئ َٛدسس ،استبد سإٙٞب  ٚیدب وبسضدٙبس ٔشثٛعد،ٝ
آصٔبیطٍب ٜسا تشن ٕ٘ٙبیٙذ.
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ٔ .2غبِؼ ٝدلیك دستٛس وبس آصٔبیطٍب ٜلجُ اص ضشٚع ٞش آصٔبیص  ٚسػبیت اغ َٛایٕٙی دس حیٗ ا٘جبْ آصٔبیص ضشٚسی است.
 .3دا٘طجٛیبٖ ٔٛظفٙذ دس فضبیی و ٝثشای آ٘بٖ ٔطخع ضذ ٜوبس وٙٙذ ٍٔش دس ٔٛاسدی و ٝثب ٕٞبٍٙٞی ٔسئ َٛآصٔبیطدٍب ٜیدب
اسبتیذ ثخٛاٙٞذ اص دستٍبٞ ٜبی ػٕٔٛی ٔ ٚطتشن دس سبیش فضبٞبی آصٔبیطٍبٞی استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
 .4دا٘طجٛٔ ٛظف است ٔؼب٘ی ػالیٓ خغش ٞ ٚطذاس دٙٞذ ٜثشٚی ظشٚف ٔٛاد ضیٕیبیی سا ثذا٘ذ.
 .5دا٘طج ٛثبیذ ٔحُ دسة ٞبی خشٚجی  ٚساٞ ٜبی خشٚد اضغشاسی ،آتص خبٔٛش ودٗ ٞدب ،دٚش ٞدبی اضدغشاسی  ٚجؼجدٝ
وٕىٟبی اِٚی٘ ٚ ٝح ٜٛاستفبد ٜاص آٟ٘ب سا دس ٔٛالغ اضغشاسی ثذا٘ذ.
 .6دا٘طج ٛثبیذ پس اص استفبد ٜاص ٚسبیُ ػٕٔٛی اص لجیُ سٚتبسیٛٞ ،د ،تشاص ،ٚثٗ ٔدبسی  ... ٚاص تٕیدض ثدٛدٖ دسدتٍب ٜاعٕیٙدبٖ
حبغُ وشد ٚ ٜدفتش ٔشثٛط (دس غٛست ٚجٛد) ثٞ ٝش دستٍب ٜسا تىٕیُ  ٚأضبء ٕ٘بیذ.
 .7آضٙبیی ثب ٘ح ٜٛوبس وّی ٝدستٍبٞ ٜبی ٔٛسد استفبد ٜلجُ اص ا٘جبْ ٞش آصٔبیص ضشٚسی است.
 .8دس پبیبٖ وبس وّیِٛ ٝاصْ ثبیذ ثذلت ضست ٚ ٝدس ٔحُ خٛد لشاس داد ٜضذٔ ،ٜیض ٔ ٚحُ وبس ٘یض ثبیذ وبٔالً تٕیض ٌشدیذ ٚ ٜصثبِٞ ٝب
 ٚضبیؼبت آصٔبیطٍبٞی ث٘ ٝحٙٔ ٛبسجی أحبء ض٘ٛذ .
 .9دس ٍٙٞبْ ثشداضتٗ ظشٚف داؽ دلت وٙیذ  ٚدس غٛست ِض ْٚاص ا٘جش  ٚدستىص ػبیك حشاستی استفبد ٜوٙیذ.
 .10یىی اص ضبیؼتشیٗ حٛادث دس آصٔبیطٍب ٜضىست ٝضذٖ پیپت ٍٙٞبْ اتػبَ آٖ ث ٝپٛاس  ٚفش ٚسفتٗ آٖ دس وف دست است .ثشای
جٌّٛیشی اص ایٗ وبس دس ٍٙٞبْ اتػبَ پیپت ث ٝپٛاس آ٘شا اص لسٕت ثبالیی ٍ٘ ٝداسیذ.
ٞ .11یچٍب ٜثشای پشٕ٘ٛدٖ پیپت اص سٚش ٔىیذٖ استفبد٘ ٜىٙیذ.
 .12دا٘طجٛیب٘ی و ٝجٟت ٌزسا٘ذٖ دسٚس وبسآٔٛصی دس داسٚخب٘ ٚ ٝیب ثیٕبسستبٖ حضٛس ٔی یبثٙدذ ثبیدذ اص ٔمدشسات خدبظ ایدٗ
ٚاحذٞب ت جؼیت ٕ٘ٛد ٚ ٜخػٛغبً دس ٔٛاسدی چٚ ٖٛاحذ تضسیمبت  ٚیب ثخطٟبی ػف٘ٛی ثیٕبسستب٘ی سػبیت دلیك ٘ىبت ایٕٙی سا
ثٕٙبیٙذ.

ج -داروها و هواد شیویایی:
 .1دا٘طج ٛثبیذ اص خغشات ٔٛاد ٔٛسد استفبد ٜآٌبٞی وبفی داضت ٝثبضذ .وّی ٝداسٞٚب ٔی تٛا٘ٙذ ثٛ٘ ٝػی سٕی ثبضٙذ ثٙبثشایٗ دلت
وبفی ثبیذ ٔجزٌ َٚشدد تب اص آِٛد ٜضذٖ اتفبلی خٛد یب دیٍشاٖ اجتٙبة ضٛد.
 .2تٕبس ثب ٔٛاد ضیٕیبیی ،داسٞٚبٛٔ ،اد ثیِٛٛطیه (ادساس ،سشْ ،خ ،ٖٛثبفت  )... ٚو ٝاحتٕبالً سٚی ٔیدض ودبس سیختد ٝضدذ ٜثبضدذ
ٕٔىٗ است ایجبد خغشاتی ثٕٙبیذ و ٝوٕتشیٗ خغش آٖ حسبسیت پٛستی است ثٙبثشایٗ ثبیذ ثب پبسچدٔ ٝشعدٛة ودبٔالً تٕیدض
ٌشد٘ذ  ٚدس ٔٛاسد خبظ وبسضٙبس یب تىٙسیٗ آصٔبیطٍب ٜدس جشیبٖ لشاس داد ٜضٛد.
 .3اص ثٛئیذٖ  ٚیب چطیذٖ ٔٛاد ضیٕیبیی خٛدداسی وٙیذ.
 .4استطٕبْ ثخبس حالِٟبی فشاس خغشصا است ،اص استطٕبْ آٖ ثپشٞیضیذ  ٚدس وبس وشدٖ ثب ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙاد حتٕبً اص ٛٞد استفبد ٜوٙیذ.
 .5اص جبثجبیی ٔٛاد سٕی  ٚسشعب٘ضا ثػٛست پٛدس خٛدداسی وشد ٚ ٜحتی االٔىبٖ ثػٛست ٔحّد َٛاسدتفبد ٜضدٛدٍٙٞ .دبْ ٚصٖ
وشدٖ یب وبس وشدٖ ثب ایٛٔ ٍٝ٘ٛٙاد حتٕبً اص ٛٞدٞبی آصٔبیطٍبٞی ثب وبسآیی ٔٙبست استفبدٕ٘ ٜبئیذ.
 .6اص ٍٟ٘ذاسی یخ خطه یب ٘یتشٚطٖ ٔبیغ دس اتبق دسة ثست ٝثذ ٖٚتٟٛیٙٔ ٝبست  ٚیب فالسه دسة پیع داس خٛدداسی وٙیذ.
 .7اص ظشٚف حالَ ٛٔ ٚاد ثب حجٓ ثیطتش اص یه ِیتش استفبد٘ ٜىٙیذ ( حتٕبً ثٔ ٝیضاٖ ٘یبص اص ظشٚف حجیٓ ث ٝضیطٞ ٝبیی ثب حجٓ
وٕتش ٔٙتمُ  ٚثب دسد ثش چست آ٘شا ٔطخع ٕ٘بئیذ).
 .8اص ٍٟ٘ذاسی ٞش ٌٔ ،ٕٝ٘ٛ٘ ٝ٘ٛبد ٜضیٕیبیی یب ٔحّ َٛدس ظشف ثذ ٖٚثشچست جذاً خٛدداسی وٙیذ.
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 .9ثشای حُٕ ضیط ٝثضسي حالَ اص سجذٞبی فّضی ٔخػٛظ استفبدٕ٘ ٜبئیذ.
 .10دس ٔػشف ٔٛاد غشف ٝجٛیی وٙیذ ِٚی ٞیچٍبٛٔ ٜاد اضبفی سا ث ٝظشٚف اغّی ثبص ٍ٘شدا٘یذ.
 .11دس حیٗ ا٘جبْ آصٔبیص ثشای ٔطبٞذٚ ٜاوٙص غٛست خٛد سا ٔستمیٕبً ثبالی ظشف یب دستٍب ٜلشاس ٘ذٞیذ.
ٍٙٞ .12بْ حشاست دادٖ ظشٚف یب ِ ِٝٛآصٔبیص دٞب٘ ٝآ٘شا ثغشف خٛد یب دیٍشاٖ ٍ٘یشیذ.
 .13ظشٚف ضیط ٝای داؽ سا صیش آة سشد ٍ٘یشیذ.
 .14ثشای سلیك وشدٖ اسیذٞبی غّیظٕٞ ،یط ٝاسیذ سا ثبیذ ث ٝآة اضبف ٝوشد  ٝ٘ ٚآة سا ث ٝاسیذ.
 .15سّیٙذسٞبی ٌبص ثب فطبس صیبد ثبِم ٜٛخغش٘بن ٔحسٛة ٔی ض٘ٛذ .سّیٙذسٞب ثبیستی ث ٝدیٛاس یب ٔیض حبثت ثب ص٘جیش یب تسٕٝ
ثست ٝضذٍٙٞ ٚ ٜبْ استفبدٔ ٜجٟض ث ٝسٌٛالتٛس وبٙٞذ ٜفطبس ٔٙبست ثبضٙذ.
 .16جٟت استفبد ٜاص ٔٛاد سادیٛاوتی ٛلجالً آٔٛصش وبفی سا اص استبد ٔشثٛع ٝیب ٔشاجغ ریػالح فشا ٌشفت ٝثبضیذ.

د) کار با هواد بیولوژیک و هیکزوارگانیسن ها
 .1استفبد ٜاص ٔٛاد ثیِٛٛطیه (حیٛا٘ی  ٚا٘سب٘ی)  ٚیب ٔٛاد ثبِم ٜٛتٛوسیه ثبیذ ثب اعالع سٛپشٚایضس ٔ ٚسئ َٛآصٔبیطٍب ٜثٛدٚ ٜ
ثبلیٕب٘ذٞ ٜبی آٖ حتٕبً دس ظشٚف ٔخػٛظ ثب آسْ ٍٟ٘ Biohazardذاسی ٔ ٚؼذ ْٚضٛد.
 .2وطت ٞبی سِّٛی ٌیبٞی  ٚجب٘ٛسی آِٛد ٜثبیذ ث ٝعشص ٔٙبست  ٚعجك دستٛس اِؼُٕ آصٔبیطٍبٟٞبی ٔشثٛع ٝاستشیُ  ٚدفغ
ض٘ٛذ.
ٍٙٞ .3بْ وبس ثب ٔیىشٚاسٌب٘یسٓ ٞبی پبتٛطٖ الذاْ الصْ ٔؼٕٕٛ٘ َٛد٘ ،ٜسجت ث ٝاعالع ٔٛضٛع ث ٝوبسضٙبس آصٔبیطٍب ٜجٟت
حجت دس دفتش ٔخػٛظ الذاْ ٌشددٕٞ .چٙیٗ پس اص پبیبٖ آصٔبیص دا٘طجٛیبٖ ٔٛظف ث ٝضستطٛی وبُٔ دستٟب ثب ٔٛاد ضذ
ػف٘ٛی وٙٙذٔ ٜی ثبضٙذ.
 .4دس ٍٙٞبْ وبس ثب ٔیىشٚاسٌب٘یسٓ ٞب دا٘طجٛیبٖ ٔٛظف ٞستٙذ ٞش ٌ ٝ٘ٛثیٕبسی احتٕبِی ٚ ٚجٛد صخٓ ثبالخع صخٓ ٞبی ثبص سا
ثٔ ٝسئ َٛآصٔبیطٍب ٜاعالع داد ٜتب ثش اسبس ٔٛضٛع دسخػٛظ أىبٖ وبس دس آٖ آصٔبیص تػٕیٓ ٔمتضی اتخبر  ٚث ٝاعالع
دا٘طج ٛسسب٘ذ ٜضٛد.

ه) کار با حیوانات:
 .1تٛغیٔ ٝی ضٛد دا٘طجٛیب٘ی و ٝثب حیٛا٘بت آصٔبیطٍبٞی وبس ٔی وٙٙذ ػّی ٝوضاص ٚاوسی ٝٙض٘ٛذ.
 .2ثؼذ اص ٞش ٌ ٝ٘ٛتٕبس ثب حیٛا٘بت آصٔبیطٍبٞی دست ٞب سا وبٔالً ثب آة  ٚغبث ٖٛثطٛئیذ.
ٛٔ .3ی حیٛا٘بتٔ ،ؼّك دس ٛٞا آِشطی صا است ِ ٚزا پٛضیذٖ سٚپٛش ،استفبد ٜاص دستىص  ٚصدٖ ٔبسه ٔٙبست ثشسٚی دٞدبٖ ٚ
ثیٙی ضشٚسی است.
 .4الض ٝحیٛاٖ  ٚثبفت ٞبی استفبد ٜضذ ٜثبیذ دس ویس ٝپالستیىی لشاس ٌشفت ،ٝسش ویس ٝوبٔالً ثست ٝضذ ٚ ٜدس سغُ ٔخػٛظ
دس سشدخب٘ ٝلشاس داد ٜضٛد.
 .5وطتٗ حیٛاٖ فمظ ثبیذ دس ٔحُ تؼییٗ ضذ ٜا٘جبْ ٌیشد  ٚلجُ اص تشن ٔحُ ثبیذ ٞش ٌ ٝ٘ٛآِٛدٌی تٕیض ٌشدد.
ٍٙٞ .6بْ وبس ثب حیٛا٘بت سػبیت ٘ىبت اختػبغی و ٝتٛسظ ٔسئ َٛآصٔبیطٍب ٜتزوش دادٔ ٜی ضٛد اِضأی است.
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و) حوادث:
ٞ .1شٌ ٝ٘ٛحبدحٞ ٝش چٙذ جضئی ضبُٔ ثشیذٌی ،سٛختٍی ،جشاحتٌ ،ضش حیٛا٘بت ،ثّؼیذٖ ،تٕبس ثب پٛست  ٚیدب چطدٓ تٛسدظ
ٔٛاد ضیٕیبیی سا ثٔ ٝسئ َٛآصٔبیطٍب ٜاعالع دٞیذ.
ٕٞ .2چٙیٗ ٌضاسش ٔٛاسد ریُ ثٔ ٝسئِٛیٗ آصٔبیطٍب ٚ ٜتٛسظ ٔسئِٛیٗ آصٔبیطٍب ٜثٔ ٝسئ َٛایٕٙدی ٌدش ٜٚیدب وٕیتد ٝایٕٙدی
دا٘طىذ ٜضشٚسی است.
 ضىستٗ ظشٚف ضیط ٝای
 ضىستٗ ظشٚف ٔحتٛی حالَ
٘ طت اِىتشیسیتٌ ،ٝبص یب آة
 حشیك
 ا٘فجبس
ٔ فمٛد ضذٖ ِٛاصْ یب ٔٛاد
 .3دس غٛست ٚلٛع حٛادث غیش ٔتشلج ٝثب سػبیت وبُٔ ٘ىبت ایٕٙی  ٚدس اسشع ٚلت ٔسئِٛیٗ آصٔبیطٍبٌ ،ٜشٞ ٜٚب  ٚدا٘طدىذ ٜسا
اص ٚلٛع حٛادث آٌبٕ٘ ٜبئیذ.

س) آتش سوسی:
 .1دس ٔٛلغ آتص سٛصی دس ٔحُ وبس ث ٝضٕبس ٜتّفٗ داخّیٍٟ٘( 3117جب٘ی دا٘طىذ )ٜصً٘ ثض٘یذ.
 .2افشاد ٘ضدیه ثٔ ٝحُ سا اص ٚلٛع آتص سٛصی خجشداس وٙیذ.
 .3ثطشط ایٙى ٝخٛد سا دس ٔؼشؼ خغش لشاس ٘ذٞیذ ،سؼی وٙیذ آتص سا ٟٔبس یب خبٔٛش وٙیذ.
ٍٙٞ .4بْ استفبد ٜاص ضؼّ ٝدلت وٙیذ و ٝحالَ ٞبی لبثُ اضتؼبَ دس ٘ضدیىی ضؼّ ٚ ٝیب لفسٞ ٝبی ثبالی ٔیض لشاس ٍ٘شفت ٝثبضٙذ.
 .5دس ٍٙٞبْ استفبد ٜاص اتش ثخػٛظ دلت وٙیذ ٞیچٍ ٝ٘ٛضؼّ ٝای تب ضؼبع ٔ 3تشی ٚجٛد ٘ذاضت ٝثبضدذ .ثخدبعش داضدت ٝثبضدیذ
حتی ٞبت پّیت  ٚیب جشلٞ ٝبی ایجبد ضذ ٜدس ٚسبیُ اِىتشیىی ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ا٘فجبس ثخبسات اتش ضٛد.
 .6ضؼّ ٝسا ٞیچٍب ٜثذٔ ٖٚشالت سٞب ٘ىٙیذ
 .7حالَ ٞبی آِی سا ٞیچٍب ٜثب ضؼّ ٝحشاست ٘ذٞیذ – دس غٛست ٘یبص اص ٞبت پّیت یب حٕبْ آة ٌشْ استفبد ٜوٙیذ.
 .8پس اص اتٕبْ وبس ٘سجت ث ٝثستٗ ضیش ضؼٌّ ٝبص ٔشثٛط ث ٝخٛد الذاْ ٕ٘بیٙذ.

ح) حذف سباله ها و ضایعات آسهایشگاهی:
اص ٔبٞیت  ٚخغشات ٔٛاد یب ٔبیؼبتی و ٝدٚس ٔی سیضیذ ثبیستی آٌبٞی وبفی داضت ٚ ٝدس ظشف ٔ ٚحُ ٔخػٛظ آٖ ایٗ وبس سا
ا٘جبْ دٞیذ .دس ایٗ صٔی ٝٙضٕٗ دلت ث ٝػالئٓ ٞطذاس دٙٞذ ٜسٚی ثست ٝثٙذی ٔٛاد  ٚحالِٟب اص جّٕ ٝخٛس٘ذ ٜثدٛدٖ  ،سدٕی
ثٛدٖ ،فشاس ثٛدٖ ،آتطٍیش ثٛدٖ  .... ٚتٛج ٝث٘ ٝىبت ریُ ضشٚسی است:
 .1ظشفطٛیی ٞب ( :)Sinksثشای ضستط ٚ ٛفمظ دٚس سیختٗ ٔٛاد ٔحّ َٛدس آثی است و ٝخغشات ا٘سب٘ی یب خٛس٘ذٌی ِٞ ِٝٛب ٚ
اتػبالت سا ٘ذاس٘ذ.
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 .2سغُ ٞبی صثبِ :ٝثشای دٚس سیختٗ صثبِٞ ٝب یب پسٕب٘ذٞبی جبٔذ ٔؼِٕٛی ٔخُ وبغز  ٚپالستیه  ...ٚاست اص سیختٗ اضیبء تیض
 ٚثش٘ذ( ٜسش سشً٘ ،ضیطٞ ٝبی ضىستٞ ٚ )... ،ٝشٌ ٝ٘ٛضیء آِٛد ٜثٔ ٝیىشٚثٟب دس سغُ ٞبی صثبِ ٝاویذاً خدٛدداسی ٕ٘بئیدذ.
ثذیؼی است وّیٚ ٝسبیُ آِٛد ٜثٔ ٝیىشٚثٟب ( ِ ِٝٛآصٔبیص ،پتشی دیص ،پیپت  )... ٚپس اص اتٛوال ٚودشدٖ ضستطد ٚ ٛیدب دٚس
ا٘ذاخت ٝخٛاٞذ ضذ.
 .3سغُ یب ویسٔ ٝخػٛظ :ثشای الض ٝحیٛا٘بت ،ثبفت ،وبغز ،دستٕبَ  ٚدستىص آغطت ٝث ٝخ ٚ ٖٛسبیش ٔبیؼدبت  ٚثبلیٕب٘دذٜ
ٞبی ثیِٛٛطیه ٛٔ ٚاد سیتٛتٛوسیه استفبدٔ ٜی ضٛد ٔ ٚؼٕٛالً دس سشدخبٍٟ٘٘ ٝذاسی ضذ ٚ ٜسپس دس صثبِد ٝسدٛص سدٛصا٘ذٜ
ٔی ض٘ٛذ.
 .4سغُ یب ویس : Biohazard ٝثشای دفغ صثبِٞ ٝبی حبٚی ٔیىشٚثٟب استفبدٔ ٜی ض٘ٛذ و ٝپس اص اتٛوال ٚوشدٖ آٖ دفغ ٔی
ٌشدد.
 .5سغُ ٔخػٛظ اجسبْ تیض (ٔ :)Sharps binخػٛظ جٕغ آٚسی سش سشً٘ ،پیپت پبستٛس ضیط ٝای  ٚسبیش اجسبْ ثش٘دذٜ
ٔی ثبضذ.
 .6سغُ ٞبی ضیطٔ : (Glass bin) ٝخػٛظ جٕغ آٚسی ظشٚف ضیط ٝای  ٚضیطٞ ٝبی ضىستٔ ٝی ثبضٙذ.
 .7ضیطٞ ٝب  ٚیب ٔخبصٖ ثضسي حالَ :ثشای جٕغ آٚسی حالِٟب ٔ ٚبیؼبتی است و ٝثب آة ٔخّٛط ٕ٘ی ض٘ٛذ (ضٕٙبً ایٗ ضیطٞ ٝب
دس ٔحُ ٔخػٛظ فّضی یب صیش ٛٞد ٍٟ٘ذاسی ٔی ض٘ٛذ) ٕٞچٙیٗ ایٗ ظشٚف ثبیذ ث ٝتفىیه ٔٛاد جبٔذ یب ٔبیغ  ٚحالِٟبی
وّش ٚ ٜغیش ٜوّش ٜثش چست ٌزاسی ٌشد٘ذ.
 .8ثشای وبٞص حجٓ ٔٛاد دٚس سیختٙی پیطٟٙبد ٔی ٌشدد تب حذ أىبٖ ثبصیبفت حالَ ٞب ٛٔ ٚاد ٌشاٖ لیٕت ثدب سػبیدت ٘ىدبت
غشف ٝجٛیی  ٚایٕٙی  ٚاستفبد ٜغحیح اص دستٍبٞ ٜب ٚ ٚسبیُ ضیط ٝای ا٘جبْ پزیشد.
 .9صثبِٞ ٝبی سادی ٛاوتی :ٛدس ویسٞ ٝبی ٔخػٛظ لشٔض جٕغ آٚسی  ٚدفغ آٖ صیش ٘ظش وٕیت ٝایٕٙی ا٘جبْ ضٛد (یدب دس غدٛست
ثبال ثٛدٖ دٚص سادیٛاوتی ٛث ٝا٘شطی اتٕی اسسبَ ضٛد).
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ثسٕ ٝتؼبِی
ایٙجب٘ت .................................................دا٘طجٛی سضت ......................................... ٝثب ضدٕبس ٜدا٘طدجٛیی ......................................
دستٛس اِؼُٕ ایٕٙی  -ثٟذاضتی دا٘طىذ ٜداسٚسبصی سا ثغٛس وبُٔ ٔغبِؼ ٚ ٝثب آٌبٞی وبُٔ اص ٔفدبد آٖ  ٚاعدالع اص ػٛالدت ػدذْ
سػبیت ٘ىبت ایٗ دستٛس اِؼُٕ ،ضٕٗ لجٔ َٛسئِٛیت آٖ سا أضبء ٕ٘ٛدْ.
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