
 )التطھیرطاقم االنسكاب  (طاقم 

 بعد حادث االنسكاب   التطھیر

 : أن تقع عندما لحوادث الملوثةیمكن ل 

 یتم وخز إصبع بإبرة ملوثة       
   یحدث تسرب 
      تنكسر قنینة دواء زجاجیة 
 

    تطھیر األفراد
  الفور  على   تنفیذه  یجب   أولویة ذا  إجراءً  الموظفین  تطھیر  یعد 

 
ة لجھاز التكاثر)   مملوثًا بأحد أشكال األدویة التالیة (مسرطنة، مطفرة أومسمإذا كان الجلد   •

 الخطوة األولى تتمثل في تنظیف الجلد بعنایة بكمیة كبیرة من الماء البارد.  فإن
 

  على الفور بكمیات كبیرة من الماء   ة األولى ھي الشطف خطوالإذا كانت العین ملوثة ، فإن   •
دقائق على األقل. بعد ذلك ، یجب استشارة طبیب عیون    10  البارد أو محلول ملحي لمدة 

       .مزید من اإلجراءات ال التخاذ 
 

 تطھیر السطح

     المبادئ األساسیة      

 المواد  الصغیر مناالنسكاب" من جمیع األدوات األساسیة لتنظیف التسرب  طاقم تكون " ی   
    . الخطرة ، على سبیل المثال األدویة السامة للخالیا      

 
  االنسكاب  طاقم ما إذا كان ھو الّذي یقرر مدرب جیًدا  ال الشخص  نفإ  تسرب،بعد حدوث   
 .   أم أن ھناك حاجة التخاذ إجراءات إضافیة لتطھیر ل مناسب       

 
 التطھیر  إجراء

 الملوث  السطح تعلیم . 1
 .األفراد   وتلوث   المحتمل السام التوزیع الحتواء  یمكن  ما  بأسرع   الملوثة األسطح  عزل  یجب  •
    .خرى األ طرق ال بین من  بالطباشیر   الملوثة األسطح  تمییز  مكن ی •
  أو   الرعایة  أجنحة  المثال  سبیل  (على  الحربالتداول    ة المتأثر  المناطق  تحدید   الضروري  من •

 . التحذیر بإشارات )  الشحن  منطقة 
  تقیید   أو   إلیقاف  إضافیة   تدابیر   اتخاذ   فیجب   مسحوق،   شكل   في   مادة  عن   عبارة   التسرب   كان   إذا •

  األبواب   وإغالق  الھواء  مكیف  تشغیل  إیقاف  المثال   سبیل  على(   الغرفة  في   الھواء  تدفق
 والنوافذ). 



 الشخصیة  الحمایة2.  
 .واحدة  مرة لالستخدام  قابل  مختبر  مئزر  أو  حمایة  مئزر •
 .منھا  التخلص  یمكن أحذیة  أغطیة   •
 .  M3التنفسي  الوجھ  قناع  •
 .منزلیة  قفازات و  كافي)سمك  ذات ( واقیة  قفازات   •
 .واقیة نظارات   •

 
 التنظیف  3 .
  الماء في  المنسكبة  المادة لتجمیع  المستخدمة  الماصة  المادة غمر  أوال یجب : الجافة المواد.   
  السوائل.  امتصاص  على  عالیة   بقدرة  الماصة المادة تتمتع  أن یجب :  السائلة  المواد 

 
     : المكسور الزجاج تنظیف   3-1  

  التالیة  األدوات  باستخدام  بالكامل  الملوث  المكسور الزجاج  استعادة یجب : 
      .وكرتون مجرفة  ، مالقط /   مكشطة •
      .الفرشاة أشكال من  شكل أي  استخدام  باتا   منعا یمنع •
  القفازات  من إضافي  زوج ارتداء یمكن . 

  
    : إجراءات التنظیف 2-3 
  جیًدا الملوثة األسطح تنظیف  یجب. 
 من  تحقق ال  یجب   ولكن  خطوتین،   في  جراءھذا اإل  استخدام   عند   النتائج  أفضل  على   الحصول  یتم 

إستعمال    إلى  حاجة   ھناك  كانت   إذا  ما  لمعرفة  المنتج  خصائص   ملخص   أو   السالمة  بیانات   صحیفة
 :  إضافیة  مواد تطھیر

 .م  0.05 الماء في الصودیوم ھیدروكسید  .1
  % .  0,98  یزوبروبانولإ .2
 المنزلیة التنظیف  منتجات   أو  بالمنظفات   نھائي  تنظیف . 
 األوسخ. مكان ال إلى نظف األ المكان  من  التنظیف یكون   
 
 النفایات من  التخلص -4
 بالستیكیة  بخیوط اإلغالق  محكمة بالستیكیة  أكیاس في المتراكمة النفایات  توضع . 
  من   للتخلص   ومخصصة   للفتح   قابلة   غیر  حاویات   في   الفور   على   البالستیكیة   األكیاس   توضع  

 . المحلیة لإلجراءات  وفقًا  وسمھا  ویتم  للخالیا السامة المواد 
 

  غرفة   كل   في "  طاقم التطھیر"  معدات   وضع   یجب   . المحلیة   اإلجراءات   حسب   الحوادث   توثیق   یجب 
 . الجمیع  متناول في تكون بحیث   للخالیا السامة المواد  مع التعامل یتم  حیث 

 
 طاقم التطھیر". " معدات   وصیانة تخصیص  عن  مسؤولة ال ھي ،  مركزیة  مصلحة بصفتھا ،  الصیدلیة


