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 -:واألمن وسٌاسات السالمة وبرامج قواعد تنفٌذ -1

Implementing Safety and Security Rules, Programs, and Policies 

 قادة التزم ما إذا تحقق المرجو منها المختبر وأمن بسبلمة الخاصة والسٌاسات والبرامج القواعد وضع إن        

 األشخاص كافة أن من التؤكد فً الحوافز إلى الحاجة تتمثل .باتباعها المختبرات مدٌرو التزم وإذا بتنفٌذها المإسسات

 تواجه التً المعوقات تحدٌد إلى حاجة فً المإسسات أن كما .والسٌاسات والبرامج القواعد هذه وٌتبعون جٌدا   ٌفهمون

 .المعوقات هذه على التغلب فً والوسابل الطرق إٌجاد وإلى الكٌمٌابً المختبر وأمن سبلمة

 

  Essential Administrative Controls  -: الهامة اإلدارٌة الضوابط -2

 :ٌلً ما الهامة اإلدارٌة الضوابط تتضمن

  على ٌشتمل وهذا بوضوح، والسٌاسات والبرامج القواعد عن والتبلٌغ تحدٌد

   واألمن للسبلمة العامة القواعد –

   المختبرات صٌانة إجراءات –

   واألجهزة المواد استخدام أدلة –

 وقادة والمدٌرٌن والعاملٌن المختبر طبلب عاتق على تقع التً المسإولٌات بوضوح تحدد التً الوثابق –

   والزابرٌن الطوارئ خدمة ومقدمً والمقاولٌن المإسسة

   المختبر بموظفً الخاص األداء تقٌٌم –

 بالموظفٌن الخاصة السٌاسات وتحفٌز تنفٌذ –

  ٌتضمن أن ٌجب الذي األداء، تقٌٌم برنامج

  الدوري  الفحص عملٌات –

  الحوادث عن التبلٌغ –

    الحوادث فً التحقٌق –

 الحوادث متابعة –

   وتشمل والتحفٌز، التعزٌز سٌاسة

    والسٌاسات والبرامج القواعد تنفٌذ –

 .العاملٌن  مكافؤة –

 برامج كافة على ذلك ٌنطبق .األخطاء تصٌد ولٌس الحقابق عن البحث على األداء تقٌٌم  برنامج ٌإكد أن ٌجب

 :ٌلً ما تنفٌذ على لؤلداء جٌد تقٌٌم بنظام وااللتزام بدء ٌساعد .واألمن السبلمة

 الحاجات وعن واألمن السبلمة أنظمة فعالٌة مستوى عن مفٌدة معلومات المختلفة المإسسات فً القادة تزوٌد 

  والتحسٌن للتطوٌر البلزمة

 أجل من األعلى السلطات إلى الحوادث عن التقارٌر لرفع الصبلحٌة واألمن بالسبلمة المختصٌن األفراد منح 

  البلزمة اإلجراءات اتخاذ

 القواعد ووضع واألمن، السبلمة لتحسٌن البلزمة الطرق وإٌجاد اآلمنة غٌر والمنشآت السلوك أنماط كشف 

 المختبر فً والطبلب العاملٌن لحماٌة البلزمة واللوابح

 السبلمة مسإولً تزوٌد واألمن السبلمة تطوٌر ثقافة نشر أجل من السبلمة مسابل حول الوعً زٌادة 

 لهم.   المناسب التوجٌه وتقدٌم المختبر، العاملٌن فً كافة مستوى تطوٌر ٌمكن بحٌث المتاحة بالمعلومات

 



 ( Inspectionsالفحص ) عملٌات -3

  ممارسات لكافة الدوري الفحص بعملٌات الخاص البرنامج فً ٌتمثل األداء قٌاس نظام أجزاء من هام جزء       

 كافة وتسوٌة حل المإسسة على ٌجب .األولى الخطوة هو الفحص عملٌة إجراء فإن ذلك، مع .واألمن السبلمة ومنشآت

 ومشاركة الفحص عملٌات نتابج وثابق تقدٌم الضروري ومن .وسبلمة أمنا   أكثر حالة تحقٌق أجل منالعالقة  المسابل

 .المشكبلت كافة وتسوٌة فٌها الموظفٌن

 أفضل ومكافؤة على التعرف فً الفرصة الكٌمٌابً واألمن السبلمة لمسإولً ٌعطً الفحص عملٌات إجراء أن كما

 لترشٌح الكٌمٌابً واألمن السبلمة المسإول ٌجب اعطاء صبلحٌة .لجمٌع العاملٌن فً المإسسة وإببلغها الممارسات

  .مادٌا او معنوٌا خاصة بصفة مكافبتهم  لٌتم المجموعات أو األفراد

 

 Incident Reporting and Investigation              فٌها والتحقٌق الحوادث حول تقارٌر إعداد  -4

 الحوادث عن لرفع التقارٌر الٌة وضع المإسسات من مإسسة كل على ٌجب األداء، تقٌٌم نظام من كجزء         

 عن المبلغٌن األشخاص على العقوبات توقٌع بدون المعلومات، تبادل حرٌة على تإكد أن ٌجب لٌةا وهذه .فٌها والتحقٌق

 فً المشاركة نتٌجة بالراحة الشعور فً اآلخرٌن مساعدة فً الحوادث عن التبلٌغ عملٌة أهداف تتمثل .الحوادث

 الجزء أما .سامٌة مهمة المختبر فً العاملٌن سبلمة أن فكرة وتشجٌع الحظوها التً المشكبلت بشؤن المعلومات

 ٌكون أن ٌجب .المشكبلت عن التبلٌغ فً األفراد إقناع فً فٌتمثل التقارٌر ورفع التبلٌغ عملٌة بدء ٌواجه الذي األصعب

 التقارٌر رفع نظام إلى النظر المإسسة قادة على وٌجب .لدٌهم المإسسة قادة وموضوعٌة نزاهة فً الثقة األفراد لدى

 على ٌتوجب قد .العقوبات توقٌع لتبرٌر وسٌلة ولٌست والمهرة، المهمٌن والطبلب العمال وتدرٌب لتعلٌم كوسٌلة

 .المإسسة وقادة والطبلب الموظفٌن بٌن وشجاعة صرٌحة مناقشات إجراء أجل من أساسً ثقافً تغٌٌر إجراء المإسسة

 لدى الثقة انعدام إلى ٌإدي ذلك فإن بعٌنهم، أفراد على العقوبات لتوقٌع كؤساس الحوادث تقارٌر المإسسة قادة اتخذ إذا

 .التقارٌر ورفع التبلٌغ نظام استخدام فً األفراد

 

 Enforcement and Incentive Policies                                    والتحفٌز التعزٌز سٌاسات -5

 .البلبق بالشكل واألمن السبلمة قواعد تنفٌذ من للتؤكد كبٌرة أهمٌة على والناقدة اإلٌجابٌة الراجعة التغذٌة تنطوي      

 .واألمن السبلمة بقواعد االلتزام وعدم الحوادث عن بالتبلٌغ االلتزام عدم نتابج والتحفٌز التعزٌز سٌاسة تقدم أن ٌجب

 لؤلفراد المكافآت إعطاء إن .البلزمة واإلجراءات القواعد واتباع بالتبلٌغ الخاصة المكافآت تحدد أن ٌجب كما

 وطبلب العاملٌن تشجٌع المإسسة على وٌجب .المطلوب السلوك تعزز والسلٌم اآلمن بالسلوك تلتزم النً والمجموعات

  .الشاملة االنتهاكات أو السبلمة قواعد اتباع فً إهمال حاالت أو حوادث أو مخالفات مشاهدتهم عند التبلٌغ على المختبر

 انتهاكات السبلمة، انتهاكاتوهً  الفور على ومعالجتها عنها التبلٌغ ٌنبغً التً الحوادث من عامة فبات ثبلثة هناك

 .المرٌبة واألنشطة األمن،

 

 Safety Violations                                                                        السالمة انتهاكات -5-1

 .فٌها ٌعملون التً المختبرات داخل السبلمة انتهاكات عن والتبلٌغ التقارٌر رفع مسإولٌة المختبر على المشرفون ٌتحمل

 اإلدارة، اسم ذكر مع المتورطٌن األفراد أسماء على ٌحتوي الذي النموذج بٌانات استكمال المشرفٌن على وٌجب

 هذه حدوث فً ساهمت التً والعوامل الظروف تفاصٌل إلى باإلضافة المخالفة، أو الحادثة وقوع ووقت والتارٌخ

 .السبلمة وانتهاكات حوادث على التستر لمنع التبلٌغ عدم حالة فً قاسٌة عقوبات توقٌع ٌجب .المخالفة

 

 Security Violations                                                                      األمن انتهاكات -5-2

 مخاطبا   كتابٌا   ذلك وٌكون سواء، حد على الكبٌرة أو الصغٌرة األمن، انتهاكات عن والتبلٌغ التقارٌر رفع أٌضا   ٌجب

 .كبٌرة وقٌمة أهمٌة تمثل التً األمن، أنظمة تحسٌن على ٌساعد األمن حوادث عن التبلٌغ إن حٌث .المختصة السلطات

 .األمن انتهاكات عن بالتبلٌغ ٌقومون الذٌن األشخاص مكافؤة الفور على وٌجب

 



 Suspicious Activity                                                                   المرٌبة   األنشطة -5-3

 عن التبلٌغ تلقٌنهم ٌتم أن وٌجب .بهم المشتبه األشخاص أو المرٌبة األنشطة عن البحث فً األفراد كافة تدرٌب ٌجب

 بصفة وتكرٌمهم المرٌبة األنشطة عن بالتبلٌغ ٌقومون الذٌن األشخاص تقدٌر وٌجب .المناسب الوقت فً األنشطة هذه

 .المإسسة قادة من خاصة

 

 ألداء   تقٌٌم لبرنامج الممارسات أفضل -6

Best Practices of a Performance Measurement Program 

 

                           Reporting Inspection Outcomesالفحص عملٌات نتائج عن التقارٌر رفع -6-1

 تكرٌم وٌساعد .الفحص عملٌات نتابج عن التقارٌر رفع على المختبر فً العاملٌن األفراد تشجٌع المإسسة على ٌجب

 .واألمن السبلمة ثقافة نشر تشجٌع على الفحص عملٌة أثناء الجٌدة الممارسات وتقدٌر

 

       Protecting Those Who Report Incidents الحوادث عن ٌبلغون الذٌن األشخاص حماٌة -6-2

 إحدى عن بالتبلٌغ وٌقومون ٌشهدون الذٌن األشخاص لحماٌة الواضحة المكتوبة القواعد وضع المإسسة على ٌجب   

 لتقدٌم الحادثة شهود مثول عدم حالة وفً األحوال، غالب فً .المرٌبة األنشطة إحدى أو واألمن السبلمة حوادث

 من الكافٌة الحماٌة توفٌر على التبلٌغ قواعد تنص أن ٌجب .اآلخرٌن مع الصراع تجنب أجل من ذلك ٌكون تقارٌرهم،

  .الضرورة اقتضت إذا الشهود، هوٌة عن اإلفصاح وعدم العقوبات

 

 إلٌها الوصول ٌمكن التً التبلٌغ وسائل صٌانة-6-3
                                                        Maintaining Accessible Reporting Methods 

 تشجع ال فقد المملة الطوٌلة النماذج أما .وسهولة بسرعة بٌاناتها استكمال وٌمكن واضحة التبلٌغ نماذج تكون أن ٌجب

 على للتدرٌب المستمر البرنامج من أساسً كجزء .التقارٌر رفع نظام استخدام على المختبر فً والطبلب العاملٌن

 وٌجب .التبلٌغ نموذج بٌانات استكمال وطرٌقة بتوقٌت الخاصة التعلٌمات إلى والطبلب العاملٌن كافة ٌحتاج لسبلمة،

 .المناسب الوقت فً المناسبة اإلجراءات واتخاذ التقارٌر لتلقً البلزمة اإلجراءات وضع بالمإسسة السبلمة لجنة على

 ٌكون أن الضروري ومن .الحوادث عن الهوٌة مجهولة التقارٌر رفع فً السماح فً النظر المإسسات على ٌجب كما

 عن التقارٌر ورفع فٌه الثقة لؤلشخاص ٌمكن بحٌث الثالث الطرف تخصٌص ٌتم أن أو وٌب موقع أو آمن، مكان هناك

 ٌتمثل لكنه ألحد، اللوم توجٌه فً الحوادث تقارٌر نماذج تقدٌم فً الغرض ٌتمثل ال .بها المشتبه األعمال أو الحوادث

 الخاصة القواعد مسإول تمكٌن CSSO وتعدٌل وتقٌٌم واألمن السبلمة مشكبلت معالجة من اآلخرٌن والقادة فً

 .المختبر وأمن بسبلمة

 

 Conducting Investigations                                                             التحقٌقات  إجراء 6-4

 وتقدٌم المشكلة سبب وتحدٌد الحوادث، حقابق عن والكشف تحدٌد فً التحقٌقات استخدام المإسسات على ٌجب

 وال .السبلمة لجنة تحددها التً للعملٌة وفقا   التحقٌقات تسٌر أن ٌجب كما .والتطوٌر التحسٌن عملٌات بشؤن التوصٌات

 على .حدة على تحقٌق كل عمق مدى تحدد التً هً الحوادث إحدى خطورة أن غٌر الحوادث، كافة فً التحقٌق من بد

 إحدى أو األفراد أحد مع قصٌرة مقابلة أو هاتفٌة مكالمة إجراء سوى تتطلب ال البسٌطة الحادثة فإن المثال، سبٌل

 .كتابٌا   التحقٌقات إلٌه تتوصل ما صٌاغة تتم أن الضروري ومن .المجموعات

 

 الممارسات أفضل التباع طرٌقة عشرة اثنتا-7

Twelve Approaches to Following Best Practices                                                   

 االجتماعٌة فالمعوقات .الممارسات أفضل تتضمن ثقافة وانتهاج السلوك تغٌٌر األحٌان بعض فً بمكان الصعوبة من

 .واألمن السبلمة ممارسات أفضل اتباع من وآخرٌن والطبلب بالمختبر العاملٌن واألفراد المختبر مدٌر تمنع قد والثقافٌة

 المختبر وأمن سبلمة وتحسٌن السٌا السلوك أنماط لتغٌٌر استخدامها ٌمكن التً الطرق بالدراسة القسم هذا ٌتناول



 

 التنفٌذ وإستراتٌجٌات للسالمة، التنظٌمٌة والسٌاسات القواعد تحدٌد -7-1

Setting Organizational Safety Rules, Policies, and Implementation Strategies 

 قادة علٌها ٌتفق التً والعملٌات والسٌاسات الواضحة القواعد من مجموعة وضع الممارسات أفضل اتباع ٌتطلب

 فً المساهمٌن كبار ٌوافق أن أٌضا   الضروري ومن .المختبرات ومدٌرو واألمن السبلمة ومسإولو المإسسات

 من القواعد هذه على والتصدٌق الموافقة تتم أن الضروري ومن .القواعد هذه لتنفٌذ مباشرة إستراتٌجٌة على المإسسة

 هذه طباعة وٌجب .وملزمة قانونٌة القواعد هذه كانت ما إذا األوصٌاء، أو المحافظٌن مجلس مثل العلٌا، السلطات جانب

 .الربٌس أو المستشار مكتب عن صادرة بالمإسسة رسمٌة وثابق باعتبارها وتوزٌعها القواعد

 

 Coping with Limited Financial Resources         المالٌة الموارد قلة مشكلة على التغلب -7-2

 باهظة تكون أال ٌجب السبلمة زٌادة فإن ذلك، مع .الثابت المالً الدعم الممارسات ألفضل نظام وتطوٌر إعداد ٌتطلب

 السبلمة وتطوٌر تحسٌن إلى بدوره ٌإدي مما األفراد سلوك فً التغٌٌر بمبادرة تؤخذ أن القوٌة للقٌادة وٌمكن .التكالٌف

 وتطوٌر تحسٌن إلى ٌهدف التكلفة وقلٌل فعال أسلوب خلق إلى األفراد سلوك تغٌٌر ٌإدي أن وٌمكن .الكٌمٌابً واألمن

 .الكٌمٌابً واألمن السبلمة

 

            Adjusting for Climate                                                        المناخ مع التكٌف -7-3

 المناخ أحوال مراعاة مع الوضع مع الكٌمٌابً واألمن بالسبلمة الخاصة الممارسات أفضل من كبٌر عدد تطوٌر تم لقد

 التهوٌة أنظمة تتوافر وال السنة، فصول معظم بشدة والرطوبة الحرارة درجات تزداد النامٌة البلدان بعض فً .المعتدلة

 أثناء الراحة لؤلفراد توفر بحٌث بها التوصٌة ٌتم التً السبلمة وقواعد ممارسات تعدٌل الضروري من .الهواء وتكٌٌف

 فً للعمل المختبر لموظفً الظروف توفٌر من الفلبٌن فً الجامعات إحدى تمكنت المثال، سبٌل على .عملهم ممارسة

 .الكٌمٌابٌة المواد طرطشة عن الناتج للضباب مضادة نظارات بشراء رطبة ظروف

 

 

 Providing Training and Education                                       والتعلٌم التدرٌب توفٌر -7-4

 المختبر داخل بالعمل لؤلشخاص ٌُسمح فبل .المحتملة بالمخاطر ووعً دراٌة على لٌكونوا التدرٌب إلى األفراد ٌحتاج

 المختبر مدٌر على وٌجب .المختبر لتشغٌل القٌاسٌة اإلجراءات على المناسب التدرٌب على الحصول بدون الكٌمٌابً

 الحالة دراسات إعداد ٌمكن المثال، سبٌل على .الممارسات أفضل على للتؤكٌد المناسبة التعلٌمٌة األدوات استخدام

 .المختبر داخل العاملٌن األفراد لتدرٌب واستخدامها

 على والحصول واألمن السبلمة مسإولً من االستفسار فً المختبر فً العاملٌن األفراد ٌتردد أال الضروري ومن

 لدى ٌكون أن وٌجب .الخطورة على تنطوي إجراءات أٌة فً الشروع قبل عمله ٌجب ما بشؤن المتخصصة االستشارة

 منظمات إلى المسإولٌن هإالء إرسال ٌتم قد .اآلخرٌن لتوجٌه الكافٌة المعرفة المختبر فً واألمن السبلمة مسإولً

 .التدرٌب على للحصول األخرى العاملة الوكاالت أو المدنً الدفاع

 كتابة أثناء الدقة مراعاة السلطة فً وآخرٌن واألمن السبلمة ومسإولً العلوم مجال فً القادة على ٌجب أنه كما

 .والشمول الدقة لتوخً توزٌعها ٌتم التً المواد مراجعة تتم أن وٌجب .بتوزٌعها ٌقومون التً والتعلٌمات التوجٌهات

 .ضارة تكون أن ٌمكن اطبلع، بدون أو مرتجلة بطرٌقة أو مهملة بطرٌقة صٌاغتها تتم التً فالتعلٌمات
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 الحوادث وقوع إلى تإدي التً األسباب أهم بٌن من عقلٌا   أو بدنٌا   متعب   الفرد فٌها ٌكون التً األوقات فً العمل إن

 من زمبلبهم وتشجٌع اآلخرٌن مراقبة المختبر وطبلب العاملٌن على وٌتوجب .المختبر أمن فً خلل فترات وحدوث

 على التغلب ٌمكنهم بحٌث النوم أو الراحة من قسط على والحصول المختبر مغادرة على المرهقٌن أو المرضى العاملٌن



 الترفٌهٌة األنشطة أو الممتعة األنشطة فً للمشاركة المختبر وطبلب العاملٌن دعم المإسسة وعلى .العمل ضغوط

 بجو وٌنعمون بالسعادة ٌشعرون الذٌن العاملٌن ألن ذلك .اتزانا   أكثر حٌاة وتحقٌق النفسٌة الضغوط لتقلٌل منتظمة بصفة

 .أمنا   وأكثر إنتاجٌة أكثر ٌكونوا الراحة من
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Enforcing Consequences for Risky Behavior 

 فً توقٌعها ٌتم التً العقوبات وعن المؤمون بالسلوك الخاصة القواعد كافة عن اإلعبلن مسبقا ، المإسسة، على ٌجب

 لن األمن انتهاكات أو مخاطر على المنطوي المتعمد السلوك أو االهمال أن األفراد علم إذا .القواعد هذه انتهاك حالة

 واألمن السبلمة انتهاك عقوبات تشتمل قد .عاداتهم تغٌٌر على ٌحفزهم وال ٌشجعهم ال ذلك فإن عقوبات، أٌة لها ٌكون

 وسحب أو المالٌة الغرامات فرض أو المختبر وأجهزة منشآت استخدام على القٌود فرض أو االنتهاكات هذه نشر على

 لتعزٌز .االنتهاكات جسامة المفروضة العقوبات تناسب أن الضروري ومن .الوظٌفة من الخدمة إنهاء أو المالً الدعم

 وٌكونوا المناسبة السبلمة إجراءات ٌتخذون ممن األشخاص مكافؤة أٌضا   القادة على ٌجب القواعد، بهذه االلتزام ودعم

 .المناسب التكرٌم تقدٌم أو مالٌة مكافؤة شكل فً المكافؤة تكون قد .المسإولٌة قدر على
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Relieving Time Pressures and Avoiding Shortcuts 

 تإدي أن ٌمكن .وحوادث أخطاء حدوث إلى تإدي أن ٌمكن البلزم من أكثر بسرعة المختبر عملٌات تنفٌذ محاولة

 ٌكونوا أن المختبرات وقادة المشرفٌن على وٌجب .السبلمة تهدٌد إلى القٌاسٌة التشغٌل إجراءات فً المختصرة الطرق

 .السرعة أو لئلنتاجٌة بالنسبة الطلب زٌادة ٌتجنبوا أن وٌجب .المحدد العمل الستكمال المطلوب بالوقت وعلم دراٌة على

 كل لتنفٌذ المناسبة الزمنٌة الفترة لتخصٌص العاملٌن استشارة المشرفٌن على ٌجب ،المختبرٌة  التجارب تصمٌم أثناء

 تنشؤ وقد .البلبق بالشكل بالمهام للقٌام المناسب الوقت توفٌر إلى حاجة فهناك المختبرٌة  التجربة خطوات من خطوة

 التعرف المختبر أفراد من فرد كل وعلى المختصرة الطرق تفادي على األشخاص لتحفٌز والتدرٌب التعلٌم إلى الحاجة

 كل تشجٌع كٌفٌة على التعرف العمل زمبلء وعلى .اتباعها على المفروضة والعقوبات المختصرة الطرق عواقب على

 .ومؤمونة آمنة عمل بٌبة لخلق لآلخر منهم
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على سبٌل المثال، تمثل بعض المواد الكٌمٌابٌة مواد  .تحتاج السٌدات إلى مزٌد من إجراءات السبلمة لحماٌة صحتهم

التؤكد من أن األفراد العاملٌن فً وعلى قادة المإسسة  .، والتً ال ٌجب على السٌدات التعامل معهاتسبب العقم سامة 

 .المختبر على دراٌة باإلرشادات السلٌمة والتدرٌب واألجهزة البلزمة لسبلمتهم وأمنهم

 حاالت فً إلٌها ٌحتاجون التً للسٌدات البدنٌة المساعدة تقدٌم من الرجال تمنع قد الثقافٌة التقالٌد فإن ذلك، إلى باإلضافة

 .معا   والرجال السٌدات من مجموعة توظٌف المختبر وأمن سبلمة مكاتب على ٌجب الحاالت، هذه مثل فً .الطوارئ
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 للمواد المعرضٌن األشخاص ( والتدرٌب لكافة  PPEالشخصٌة ) الحماٌة معدات المختبر ٌوفر أن بمكان األهمٌة من

 تؤدٌة أثناء بصحتهم لئلضرار التعرض تفادي المختبر لموظفً ٌمكن بحٌث معها، التعامل أو الخطٌرة الكٌمٌابٌة

 تنظٌف مثل االخرى الوظٌفٌة الفبات إلى المختبر فً العاملٌن الكٌمابٌٌن من بداٌة األفراد كافة على ذلك ٌشتمل .واجبهم

 والعدل للنزاهة جٌدة نماذج ٌكون أن المإسسة قادة على وٌجب .المختبرات أو الدراسٌة القاعات أو الزجاجٌة المنتجات

 .والطبلب العاملٌن لكافة معاملتهم فً الطٌبة والمعاملة والموضوعٌة

 على غرامات فرض الضرورة تقتضً وقد .اإلجراءات هذه مثل التخاذ مضطرٌن القادة ٌكون قد محددة، حاالت فً

 والموظفٌن للطبلب والمؤمونة اآلمنة العمل بٌبة توفٌر عن المإسسة قادة قٌام تعذر حالة فً عقوبات إصدار أو األفراد
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                                              Accommodating Propriety in Dress and Behavior 

 .الواقٌة واألحذٌة المناسبة المبلبس ارتداء بؤهمٌة دراٌة على الزوار وكافة المختبر فً العاملٌن األفراد ٌكون أن ٌجب

 والقفازات، المختبر معاطف مثل المختبر، فً الرتدابها المناسبة المبلبس على الحصول إمكانٌة لدٌهم ٌكون أن وٌجب

 من السٌدات خاصة األفراد تشجع ال قد والتواضع اطفالعو .بالخارج التقلٌدٌة المبلبس ارتداء ٌفضلون كانوا لو حتى

 خلع فً ٌرغبون ال قد األفراد وبعض .الخطٌرة الكٌمٌابٌة المواد لتناثر   تعرضهم حالة فً السبلمة احتٌاطات اتخاذ

 على الضرورة تستوجب قد أنه كما .المناسب بالشكل االستحمام غرف استخدام أو لتناثر تعرضهم فور الملوثة مبلبسهم

 إلى المإسسة تحتاج قد .الفتٌات من والطالبات البنٌن للطبلب المختبر فً مستقلة أماكن أو أوقات تخصٌص المإسسات

 .ةالتقلٌدٌ المبلبس فوق أو أسفل تركٌبها مكنٌ وأجهزة خاصة شخصٌة مبلبس تصمٌم
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 مشاعر وهذه .والسلطات الزمبلء مواجهة ٌخشون أنهم غٌر واألمن، السبلمة انتهاكات المختبر فً العاملون ٌشهد قد

 ذلك، أمكن متى المبلغٌن وهوٌة أسماء عن اإلفصاح بعدم االلتزام طرٌق عن مواجهتا ٌجب طبٌعٌة أفعال وردود

 حول منشودة وأهداف قواعد وجود على الموقف هذا مع السلٌم التعامل ٌعتمد .المبلغٌن وحماٌة المعلومات وحماٌة

 المبلغٌن  على اللوم إلقاء عدم ٌجب .العواقب مع والتعامل الحوادث فً للتحقٌق مفهومة إستراتٌجٌة
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 ومساعدة اآلخرٌن مساعدة على للتعرف الخاص التوجٌه أو المحددة القواعد من مجموعة وضع المإسسات على ٌجب

 الشجاعة لدٌهم تكون أن المختبر وطبلب األفراد على ٌجب أنه ذلك كل من األهم .الطوارئ حاالت فً لنفسه الشخص

 أٌضا   ٌتلقوا أن المختبر فً والطبلب العاملٌن كافة على ٌجب .الطوارئ وحاالت الحوادث لمنع اآلخرٌن مع للتعاون

 مهمة أمور وهً والحماٌة، الوقاٌة معدات واستخدام الشخصٌة الواقٌة التجهٌزات ارتداء أهمٌة بشؤن المناسب التعلٌم

 .المختبر فً السبلمة لقواعد بالنسبة
 


