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توهيـذ:
ٕ٠زطو إسزقلاَ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ثىضوح ف ٟاٌؼٍّ١بد ٚاٌزوو١جبد اٌػٕبػ١خ ،وبألغجبؽ،
اٌٛهٔ١ص ،اٌّٛاك اٌالغمخٚ ،ف ٟػٍّ١بد إىاٌخ اٌطؾ ،َٛاٌزٕظ١ف اٌغبف ،اٌكجبػخ ....اٌـ.
ّ٠ىٓ أْ ٠ؾلس اٌزؼوؼ ٌٍّن٠جبد ِٓ فالي ػٍّ١بد ِؼبٌغخ ٚرػٕ١غ ٚروو١ت أ ٚإسزقلاَ
اٌّٛاك اٌّؾز ٗ٠ٛػٍ ٝاٌّن٠جبد .ثبٌوغُ ِٓ أْ كهعخ اٌقكو ّ٠ىٓ أْ رقزٍف ِٓ ِن٠ت ٢فو،
إال أٔٗ ٠غت إػزجبه عّ١غ اٌّن٠جبد فكوح ٚأفن اٌؾنه ؽ ٓ١إسزؼّبٌٙب .رزكٍت أٔظّخاٌسالِخ
اٌؼبِخٚ ،أٔظّخ اٌػؾخ ٚاٌسالِخ اٌّ١ٕٙخ ف ٟكثٚ ،ٟكٌ ً١اٌّّبهسخ ثطأْ إكاهح اٌجؿبئغ
اٌقكوح ف ٟإِبهح كث ِٓ ٟغبؽت اٌؼًّ ؾّبْ رٛف١و ث١ئخ ػًّ إِٓخ ثئرقبم وبفخ اإلؽز١بقبد
اٌّكٍٛثخ ف ٟاألٔطكخ اٌػٕبػ١خ.
إرشاداث:
أو ًال  :توييز الوذيباث العضىيت
٠ - 1غت رّ١١ي اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ وً ؽست فئخ اٌقكوٚ ،مٌه ثئسزقلاَ ٍِػمبد ِؼزّلح ٌفئخ اٌقكو
ٍِٚػمبد إؾبف١خ ِؼزّلح ٌألفكبه اٌضبٔ٠ٛخ.
أ  -لجً اٌزؼبًِ ِغ أِ ٞن٠ت ػؿ٠ ،ٞٛغت اٌوعٛع إٌ ٝلبئّخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّبكح
(ٚ ،)MSDSاٌزّ٠ ٟىٓ اٌؾػٛي ػٍٙ١ب ِٓ اٌُّػٕغ أ ٚاٌّٛهّك.
ة -إما لبِذ ضووخ ِب ثئسز١واك ِن٠جبد ػؿ٠ٛخ أ ٚوّ١ب٠ٚبد أ ٚأ ٞثؿبػخ فكوح ،فئْ
ػٍ ٝاٌطووخ اٌؾػٛي ػٍ ٝلبئّخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّبكح ( ِٓ )MSDSاٌّٛهّك.
د -ػٍ ٝأ ٞضقع أ ٚضووخ رسزقلَ أ ٚرُقيْ ِن٠جبد ػؿ٠ٛخ أ ٚثؿبئغ فكوح اٌزأول
ِٓ أْ لبئّخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّٛاك ( ِ )MSDSزٛفوح ػٓ وً ِبكح ٌإلسزوضبكٚ ،أْ
٠زُ إثواى٘ب ٌٍزفز١ص ػٕل قٍت ِفزط ٟاٌجٍل٠خ أِٛ ٚظفٙ١ب اٌّؼٕ.ٓ١١
ثانيًا  :ضىابط التحكن وهنع وقىع الحىادث
٠ .1غت أفن ػٕ١بد ِٓ ث١ئخ اٌؼًّ ٚإعواء اٌزؾبٌ ً١اٌج١ئ١خ ِٓ لجً ضقع ِقزع ٚثػٛهح
كٚه٠خ ٌٍزأول ِٓ ػلَ رغبٚى ِسز ٜٛاٌزؼوؼ اٌٍّ ِٓ٢بكح.
 .2ثبإلؾبفخ إٌِ ٝوالجخ ث١ئخ اٌؼًّ ٚغؾخ اٌؼّبي ف ٟوً ِٕكمخ ػًّ٠ ،غت إفؿبع اٌؼّبي
األوضو ػوؾخ ٌٍقكو ٌٍّوالجخ اٌؾ٠ٛ١خ.
٠ .3غت أْ ٠قؿغ اٌؼبٍِ ْٛف ٟرػٕ١غ ،روو١ت ،إِٔ ٚبٌٚخ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ٌٍّؼبٕ٠خ اٌكج١خ
ِوح وً  12ضٙوًا ػٍ ٝاأللً ٚمٌه ؽست اٌفؾٛغبد اٌّؾلكح ثٛاسكخ اٌّسؤٚي اٌكجٟ
ٚثبٌوعٛع إٌ ٝقج١ؼخ رؼوؼ اٌفوك ٌٍّبكح.
ِ .4ؼب١٠و اٌزؼوؼ ٌٍّن٠جبد
أ ٠ -غت رمٍ ً١رؼوؼ اٌؼّبي ٌٍّن٠جبد إٌ ٝأكٔ ٝؽل ِّىٓ ٚثني اٌغٙل إلثمبء رؼوؾ ُٙرؾذ
ِمب١٠س اٌزؼوؼ اٌّنوٛهح ف ٟكٌ" ً١اٌم ُ١اٌؾلّ٠خ ٌٍّٛاك اٌىّ١ب٠ٚخ ف ٟث١ئخ اٌؼًّ" اٌّؼزّل
ِٓ لجً اٌّؤرّو األِو٠ىٌّ ٟسؤ ٌٟٚاٌػؾخ اٌػٕبػ١خ اٌؾى١ِٛخ ( ٚ )ACGIHاٌٛاهكح
ف ٟاٌّؼب١٠و اٌج١ئ١خ إلِبهح كث.ٟ

رقم اإلصدار

2:

تاريخ اإلصدار :أبريل 2010

الصفحة5/1:

إدارة الصحت والسالهت العاهت
االستخذام اآلهن للوذيباث العضىيت
DM-PH&SD-P4-TG16

Organization Unit:
Form sheet title:
Doc Ref.

ة -ػٕل رؼوؼ اٌغسُ ٌّن٠ج ٓ١أ ٚأوضو ،فئْ اٌؿوه إٌبرظ لل ٠ى ْٛرغّ١ؼ١بً ،ثؾ١ش أْ
اٌؿوه إٌبرظ ٠ىِ ْٛسبٌ ٍٚؿوه اٌزؼوؼ ٌىً ِن٠ت ػٍ ٝؽلٖ ،أ ٚرػبػل٠ب ،ثؾ١ش أْ
اٌؿوه إٌبرظ ٠زغبٚى ِغّٛع اٌزأص١واد اٌّفوكٌٖ ،نا ٠غت رم/ُ١١رؾل٠ل اٌزؼوؼ ثئػزجبه
اٌزؼوؼ اٌىٌٍٍّ ٟن٠ت.
ِ .5ؼب١٠و اٌزؾىُ
أ  -إّٔ٠ب أِىٓ مٌه٠ ،غت إ٠مبف أ ٚرجل ً٠اٌّٛاك اٌّسججخ ٌزٍٛس ث١ئخ اٌؼًّ ثّٛاك أفو ٜغ١و
ؾبهح أ ٚألً ؾوهاً.
ة ٠-غت اٌزغ١١و إٌ ٝقوق ألً ؾوهًا إلٔغبى األػّبي أ ٚرك٠ٛو اٌؼٍّ١بدٚ ،إما أِىٓ٠ ،غت
رجل ً٠اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ثّن٠جبد ِبئ١خ.
د -وٍّب وبْ ػٍّ١بً٠ ،غت إسزقلاَ قوق إٌّبٌٚخ اٌّ١ىبٔ١ىخ ٚاإلسزغٕبء ػٓ اٌكوق اٌ١ل٠ٚخ
اٌزمٍ١ل٠خ ف ٟإسزقلاَ اٌّن٠جبد ٌزغٕت رؼوؼ اٌؼّبي ٌألثقوح.
س ٠-غت اٌس١كوح ثفؼبٌ١خ ػٍٍِٛ ٝصبد اٌغ ٛاٌقكوح ػٕل ِػله٘ب ثئسزقلاَ ٔظبَ اٌز٠ٛٙخ
اٌّؾٍ١خ.
ط  -ػٕل رػّٔ ُ١ظبَ ر٠ٛٙخ فؼبٌخ٠ ،غت األفن ثبإلػزجبه قج١ؼخ اٌّٛاك اٌّسزقلِخ أ ٚاٌّقئٚخ
ومبثٍ١خ اإلضزؼبي ٚفكو اإلٔفغبه.
ػ ٠ -غت ػلَ إػبكح اٌٛٙاء اٌقبهط ِٓ ٔظبَ اٌز٠ٛٙخ اٌّؾٍ١خ إٌ ٝكافً أِبوٓ اٌؼًّ.
ؿ ٠ -غت أْ رى ْٛفزؾبد أعٙيح اٌزى١١ف أ ٚؾٛاغف اٌٛٙاء اٌّيّٚكح ٌٍٛٙاء ثؼ١لح ػٓ ػٛاكَ
اٌز٠ٛٙخ.
ك  -اٌز٠ٛٙخ اٌؼبِخ ٚاٌز٠ٛٙخ ثبٌزقف١ف ال رىٔٛبْ ثٕفس فؼبٌ١خ ٔظبَ اٌز٠ٛٙخ اٌّؾٍ١خ ف ٟاٌزقٍع
ِٓ اٌٍّٛصبد اٌغ٠ٛخ اٌم٠ٛـخ ،إال أّٔٙب لل رىٔٛبْ ٔبفؼز ٓ١ف ٟاٌزقٍع ِٓ إقاللبد
اٌٍّٛصبد اٌقف١فـخ ماد اٌسّ١خ إٌّقفؿخ.
م ٠ -غت ػيي اٌؼٍّ١بد اٌقكوح ٌزقف١ؽ ػلك اٌؼّبي اٌّؼوؾٌ ٓ١قكو اٌزؼوؼ ٌٍٍّٛصبد.
ه  -وٍّب أِىٓ٠ ،غت أْ رى ْٛاٌّٛاك إٌّزَغخ أ ٚاٌّسزقلِخ ِؾبقخ ثؼٛاكَ ِٕبسجخ ٌزغٕت
اإلرػبي اٌطقػ ٟاٌّجبضو ِغ ٘نٖ اٌّٛاكٚ ،ونٌه ٌزغٕت إقالق اٌٍّٛصبد ف ٟع ٛاٌؼًّ.
ِضالً ،رٛف١و ػٛاكَ ٚأغك١خ ِٕبسجخ ٌّؼبًِ إىاٌخ اٌطؾ.َٛ
 .6إعواءاد ضقػ١ـــخ
٠غت إرجبع اإلعواءاد اٌطقػ١خ اٌزبٌ١خ-:
أ  -رغٕت اإلرػبي اٌّجبضو ِغ اٌغٍل أ ٚإسزٕطبق األثقوح.
ة -ال رلفً أِبوٓ ِغٍمخ ؽ١ش رغّؼذ األثقوح فٙ١بٚ ،ػٍ١ه ثئرجبع اإلعواءاد اٌّؼزّلح
ٌلفٛي األِبوٓ اٌّغٍمخ.
د -ال رٕؾٕ ٟػٍ ٝؽب٠ٚبد رؾز ٞٛػٍ ٝسٛائً.
س -ال رؼزجو أ ٞؽب٠ٚخ فبهغخ إِٓخ.
ط  -رغٕت رٕبٚي اٌكؼبَ ٚاٌّطوٚثبد ٚاٌسغبئو ف ٟأِبوٓ اٌؼًّ.
ػ  -أغسً ٠ل٠ه ع١لًا لجً رٕبٚي اٌكؼبَ أ ٚاٌطواة.
ؿ ٠ -غت رغّ١غ أ٠خ أسىبثبد ثسوػخ ٚمٌه ثئرجبع إعواءاد رقف١ف أصو اٌىّ١ب٠ٚبد إٌّسىجخ
ٚاٌز ٟرٛعل ؾّٓ لبئّخ ِؼٍِٛبد سالِخ اٌّٛاك (.)MSDS
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ك ٠ -غت رٛف١و اٌّٛاك اٌزبٌ١خ إلسزقلاَ اٌؼّبيِ :الثس ػًّ ٔظ١فخِ ،الثس ٚال١خِ ،غبسً
وبف١خ ،ؽّبِبد ٚغوف رغ١١و اٌّالثس.
م  -ػٕل رٕبصو ِٛاك ِؤم٠خ ػٍ ٝاٌغسُ ٠غت غسٍٙب فٛهًا ثبٌّبء ٚاٌػبث.ْٛ
ه ٠ -غت إىاٌخ اٌّالثس اٌٍّٛصخ ػٍ ٝاٌفٛه.
ثالثًا  :هعذاث الىقايــت الشخصيت
1
2
3

4

5

6

ال ػٓ
 ٠غت أْ رى ْٛاٌؾّب٠خ اٌطقػ١خ ِىٍّّخ ٌجم١خ اإلعواءاد اٌٛلبئ١خٚ ،ال ّ٠ىٓ إػزجبه٘ب ثلً ٠ؾٛاثف اٌزؾىُ.
 ٠غت إفز١به ِؼلاد اٌٛلب٠خ اٌطقػ١خ ٌزٕبست قج١ؼخ اٌؼًّٚ ،ونٌه فؾػٙب ثػٛهح كٚه٠خٌٍزأول ِٓ سالِزٙب ٚرله٠ت اٌؼّبي ػٍ ٝإسزقلاِٙب ثبٌكو٠مخ اٌػؾ١ؾخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٙ١ب.
 ػٕل ػلَ عل ٜٚقوق اإلىاٌخ أ ٚاإلسزجلاي أ ٚاٌزؾىُ إٌٙلس ٟف ٟففؽ ٔسجخ اٌٍّٛصبد اٌغ٠ٛخإٌِ ٝسز٠ٛبد ِمجٌٛخ ؽست ِمب١٠س اٌزؼوؼ ،فئٔٗ ٠غت رٛف١و ٚإسزقلاَ أعٙيح اٌؾّب٠خ
اٌزٕفس١خ إٌّبسجخ ٌٕٛع ٚقج١ؼخ اٌؼًّ.
 ٠غت رٛف١و ٚإسزقلاَ اٌمفبىاد اٌّمبِٚخ ٌٍّن٠جبد ٚاٌّكبثمخ ٌٍّمب١٠س اٌل١ٌٚخ ،ومفبىاد(ِ )PVCغ ص١بة اٌؼًّ ٚؽناء ِمبٌٍّ َٚن٠جبد ِٚئيه .وّب ٠غت اٌزأول ِٓ أْ اٌمفبىاد اٌزٟ
٠زُ إفز١به٘ب ِمبِٚخ ٌنٌه إٌٛع ِٓ اٌّن٠جبد اٌّسزقلِخ.
 ٠غت ِٕغ إسزقلاَ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ِضً اٌى١وٚسٚ ٓ١اٌجزوٚي (عبىٚ )ٓ١ٌٚاٌضٕو إلىاٌخاٌل٘ ْٛأ ٚاألغجبؽ أ ٚاٌيٛ٠د ِٓ اٌغٍلٚ ،مٌه ألْ ٘نٖ اٌؼٍّ١خ لل رسجت أِواؾبً عٍل٠خ
ثبإلؾبفخ إٌ ٝى٠بكح رؼوؼ اٌغسُ ٌٍّن٠جبد.
 -ػٕل اٌزؼبًِ ِغ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ٠غت إهرلاء إٌظبهاد اٌٛال١خ أٚ ٚال١بد اٌٛعٗ.

رابعًا  :التخزيـــن
٠غت إرجبع وبفخ اٌّزكٍجبد اٌٛاهكح ف" ٟكٌ ً١اٌّّبهسخ ثطأْ إكاهح اٌجؿبئغ اٌقكوح ف ٟإِبهح
كث ،"ٟوّب ٠غت اٌزوو١ي ػٍ ٝإٌمبـ اٌزبٌ١خ-:
٠ -1غت رقي ٓ٠اٌّن٠جبد فِ ٟىبْ ثبهك ثؼ١لًا ػٓ أ٠خ ِػبكه ِسججخ ٌإلضزؼبي.
٠ -2غت ر٠ٛٙخ اٌّقبىْ ثػٛهح ع١لح ٌّٕغ رغّغ أثقوح اٌّن٠جبد.
٠ -3غت أْ رى ْٛاٌّقبىْ ثّؼيي ػٓ أِبوٓ اٌؼًّ ٚأْ رى ْٛإِٓخ ِٚؾّ١خ.
٠ -4غت ِوالجخ وّ١بد اٌّن٠جبد اٌّقئخ ٚؽفظٙب ألكٔ ٝؽل ِّىٓ.
٠ -5غت إسزقلاَ سلٚك ؽبعيح ٌٍّٛاك اٌّقئخ وٍّب وبْ مٌه ؾوٚه٠بً.
٠ -6غت رقي ٓ٠اٌّن٠جبد ثؼ١لًا ػٓ اٌكؼبَ ٚاٌطواة ٚاٌّٛاك اٌكج١خ.
٠ -7غت ري٠ٚل اٌّقيْ ثأعٙيح ٌإلٔناه ِٚمبِٚخ اٌؾو٠ك.
٠ -8غت أْ رى ْٛاٌّقبىْ ِػّّّخ ثؾ١ش رى ْٛسٍٙخ اٌٛغٛي ِٓ لجً ِووجبد اٌكٛاهٜء
ٚاألفواك.
٠ -9ؾت ِٕغ اٌزلف ٓ١كافً ٚثبٌموة ِٓ ِقبىْ اٌّن٠جبد.
٠ -10غت رقي ٓ٠اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ثّؼيي ػٓ اٌفئبد األفو ِٓ ٜاٌىّ١ب٠ٚبد.
٠ -11غت فػً اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ٚفمبً ٌزػٕ١ف اٌجؿبئغ اٌقكوح ٚوّب ِ٘ ٛكٍٛة ف ٟكًٌ١
اٌّّبهسخ ثطأْ إكاهح اٌجؿبئغ اٌقكوح ف ٟإِبهح كث.ٟ
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خاهسًا  :اإلشعاراث والعالهـاث
٠ - 1غت أْ رى ْٛاٌؾب٠ٚبد ِؼٍّخ ثٛؾٛػ إلظٙبه اٌّؾز٠ٛبد ،األفكبهٚ ،إؽز١بقبد
اٌزقيٚ ،ٓ٠ونٌه اٌزنو١و ثؿوٚهح اٌوعٛع إٌ ٝلبئّخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّبكح (.)MSDS
٠ - 2غت ٚؾغ ٌٛؽبد "ِٛاك لبثٍخ ٌإلضزؼبي" ِّٕٛ" ٚع اٌزلف "ٓ١ف ٟأِبوٓ رقي ٓ٠اٌّن٠جبد
اٌؼؿ٠ٛخ.
٠ - 3غت أْ رى ْٛوً ِٓ اٌػٙبه٠ظ ،األٔبث١ت ِٛٚاس١و اٌزي٠ٚل ُِؼٍـّّخ ثٛؾٛػ.
٠ - 4غت أْ رى ْٛؽب٠ٚبد اٌزقيٚ ٓ٠إٌمً ِيٚكح ثٍٛؽبد اٌزؾن٠و ِٓ اٌقكو ٚأْ رزؿّٓ
قج١ؼخ فكٛهح اٌّبكح ٚاإلعواءاد اٌالىَ إرجبػٙب ف ٟؽبٌخ اٌكٛاهٜء.
 - 5ػٕل رػّ ُ١اٌٍٛؽبد اإلهضبك٠خ /اٌٍّػمبد اٌزؾن٠و٠خ ٠غت األفن ثبإلػزجبه اٌٍغبد
اٌّسزقلِخ ٚاٌزؾن٠واد اٌّػٛهح ثبإلؾبفخ إٌ ٝرٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌّىزٛثخ.
سادسا  :التعلين والتذريـب
ً
٠ - 1غت إػالَ عّ١غ اٌّزؼبٍِِ ٓ١غ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ثّقبقو اٌزؼوؼ ٌٍٍّٛصبد ٚاإلؽز١بقبد
اٌالىِخ ٌٛلب٠خ غؾز ِٓ ُٙاٌؿوه.
٠ - 2غت رله٠ت اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝاإلعواءاد اٌالىِخ ٌٛلب٠خ أٔفسٚ ُٙىِالئ ِٓ ُٙفكو اٌزؼوؼ
ٌٍّن٠جبد ػٕل رأك٠خ ػٍّ.ُٙ
سابعًا :
٠غت أْ ٠زُ ٔمً اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ قجمبً ٌٍّٛاغفبد اٌّؼزّلح ِٓ لجً اٌّمب١٠س اٌل١ٌٚخ ٌٍّغٍفبد،
اٌؾب٠ٚبد ،اٌّووجبدٚ ،اٌٍٛؽبد اٌزؾن٠و٠خ إٌّبسجخ ٌٍّن٠جبد.
ثاهناً  :التعاهل هع اإلنسكاباث والتسزباث
ف ٟؽبٌخ ؽلٚس إٔسىبة أ ٚرسوة-:
 - 1ألفً ِػله اإلٔسىبة أ ٚاٌزسوة ،إما وبْ مٌه ِّىًٕب ٚال ٠طىً فكواًٚ ،إرقن اإلؽز١بقبد
اٌالىِخ ٌّٕغ اٌزؼوؼ ٌٍّن٠ت.
 - 2أغٍك ِىبْ اٌزسوة ٚأؽػو إٌّكمخ.
 - 3رغٕت إسزٕطبق األثقوح ٚاإلرػبي ِغ اٌغٍل أ ٚاٌؼ.ٓ١ٕ١
 - 4إهرل ٞاٌّالثس اٌٛلبئ١خ إٌّبسجخ.
 - 5إِٕغ اٌزلف ٓ١أ ٚاٌٍٙت اٌّفزٛػ أِ ٚػبكه اإلضزؼبي.
 - 6إٔمً اٌّٛاك ِٓ اٌؾب٠ٚخ اٌّزؿوهح إٌ ٝأفو ٜسٍّ١خ.
 - 7أضفف أ ٚإعّغ ثمب٠ب اٌّٛاك اٌّزسوثخ ِغ اٌوًِ أِٛ ٚاك أفو ٜضبفكخ ِٕٚبسجخ ٌٍغوؼ.
 - 8ال رسّؼ ثلفٛي اٌّٛاك اٌّزسوثخ إٌِ ٝغبه ٞاٌػوف اٌػؾ.ٟ
 - 9إػزّبكًا ػٍ ٝؽغُ ِٛٚلغ اٌزسوةٚ ،إما ركٍت األِو ،لُ ثبإلرػبي ثبٌلفبع اٌّلٔٚ ٟاٌطوقخ
ػٍ ٝأهلبَ اٌكٛاهٜء.
 - 10هاعغ لبئّخ ِؼٍِٛبد سالِخ اٌّٛاك ( ٌ )MSDSإلهضبكاد اٌقبغخ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌّبكح
ٚإعواءاد اٌزقٍع ِٕٙب.
 - 11إرػً ثئكاهح اٌػؾخ  ٚاٌسالِخ اٌؼبِخ ٌٍزأول ِٓ اإلعواءاد اٌؿوٚه٠خ.
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تاسعاً  :هخاطز الحزائق واإلنفجاراث
٠ - 1غت اٌزأول ِٓ ِقبقو اٌؾو٠ك ٚاإلٔفغبه ثئفزجبه-:
ٔ مكخ اإلضزؼبي.
 ؽلٚك اإلضزؼبي أ ٚاإلٔفغبه.
 كهعخ ؽواهح اإلضزؼبي اٌنار.ٟ
 - 2ػٕل ِٕبٌٚخ اٌّن٠جبد اٌؼؿ٠ٛخ ،ثبإلؾبفخ إٌ ٝرغٕت ِػبكه اإلضزؼبي اٌّؼوٚفخ
وبٌ١ِٛؽ ،اٌٍٙت اٌّفزٛػ ،اٌؾواهح ،اإلؽزىبن....اٌـ ،فئٔٗ ٠غت ونٌه رغٕت اٌ١ِٛؽ
إٌبرظ ػٓ اٌطؾٕبد اٌسى١ٔٛخ (اإلسزبر١ى١خ) ٚمٌه ثئسزقلاَ ٔظبَ اٌزٛغ١الد األهؾ١خ.
 - 3ف ٟؽبٌخ ؽو٠ك:
أ  -إهرلِ ٜؼلاد اٌزٕفس اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝإسكٛأبد اإلوسغ ٓ١مٚاد اٌؿغف اٌّٛعت.
ة -رغٕت اإلرػبي ِغ اٌغٍل.
د -إسزقلَ اٌوش ثبٌّبء إلثمبء اٌؾب٠ٚبد ثبهكح ٌّٕٚؼٙب ِٓ اٌزّلك أ ٚاٌضمت أ ٚاإلٔفغبه
ثفؼً اٌؾواهح.
 - 4هاعغ لبئّخ ِؼٍِٛبد سالِخ اٌّبكح ثقػٛظ ِٛاك اإلقفبء اٌّسّٛػ ثئسزؼّبٌٙب ٌنٌه
إٌٛع ِٓ اٌّن٠جبد.
عاشزاً  :اإلسعافاث األوليــت
٠ .1غت رٛف١و كضبد قٛاهٜء ِٚغبسً ٌٍؼ ْٛ١ف ٟأِبوٓ اٌؼًّ ٚإّٔ٠ب ٠زُ رقيٚ ٓ٠إسزؼّبي
اٌّن٠جبد ثػٛهح وج١وح.
٠ .2غت رٛف١و إعواءاد اإلسؼبف األ ٌٝٚاٌقبغخ ثىً ِن٠ت ُ٠سزؼًّ ف ٟث١ئخ اٌؼًّ.
٠ .3غت اٌوعٛع إٌ ٝلبئّخ ِؼٍِٛبد سالِخ اٌّبكح ثقػٛظ اإلسؼبفبد األ١ٌٚخ.
 .4ف ٟؽبٌخ ركب٠و اٌّن٠ت ػٍ ٝاٌغٍل ٚاٌّالثس ٠غت فٍغ اٌّالثس ٚاألؽن٠خ اٌّزسقخ ػٍٝ
اٌفٛه ٚغسً اٌغٍل اٌّزأصو ثبٌّبء ٚاٌػبثٚ ْٛاٌؾػٛي ػٍ ٝاإلسزطبهح اٌكج١خ.
 .5ف ٟؽبٌخ ركب٠و اٌّن٠ت ف ٟاٌؼ٠ ،ْٛ١غت غسً اٌؼ ْٛ١ثىّ١بد ٚف١وح ِٓ اٌّبء إٌظ١ف،
 ِٓٚصُ اٌؾػٛي ػٍ ٝاإلسزطبهح اٌكج١خ.
 .6ف ٟؽبي إسزٕطبق أثقوح ،أٔمً اٌّػبة إٌ ٝاٌٛٙاء اٌكٍكٚ ،ف ٟؽبي رٛلف اٌّػبة ػٓ
اٌزٕفس اعو ٞاٌزٕفس اإلغكٕبػٌ ٟؾٚ ٓ١غٛي اإلسؼبف ٌٕمً اٌّػبة إٌ ٝاٌّسزطف.ٝ
 .7ف ٟؽبٌخ رٕبٚي اٌّن٠ت ػٓ قو٠ك اٌفُ ،إسزطو اٌكج١ت فٛهًا ٚال رسؼ ٝإٌ ٝاٌزم١ؤ
اإلعجبه ٞألْ مٌه س١ى ْٛفكوًا ِغ ثؼؽ اٌّن٠جبد ٚهاعغ لبئّخ سالِخ اٌّبكح.
هزاجـع إضافيــت
اٌّؤرّو األِو٠ىٌّ ٟسؤ ٌٟٚاٌػؾخ اٌػٕبػ١خ اٌؾى١ِٛخ  -اٌم ُ١اٌؾل٠خ ٌٍّٛاك اٌىّ١ب٠ٚخ ف ٟث١ئخ اٌؼًّ.
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