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تمهيـذ:
ٕ٠زظ ػٓ أٔشطخ ِؼبٌغخ أسطح اٌّؼبدْ وّ١بد وج١شح ِٓ إٌفب٠بد اٌسبئٍخ ،ئػبفخ ئٌٝ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّسزٍٙىخ .لــذ رشىً ٘زٖ إٌفب٠بد رٙذ٠ذا ٌٍظحخ اٌؼبِخ
ٚاٌسالِخ ِب ٌُ ٠زُ ئرجبع اٌحزس ف ٟاٌزؼبًِ ِؼٙب ٚاٌزخٍض ِٕٙب ثبٌطشق اٌسٍّ١خ ،وّب
ّ٠ىــٓ أْ ٠إد ٞئٔسىبة ٘زٖ إٌفب٠بد ٚاإلّ٘بي ػٕذ اٌزخٍض ِٓ ثمب٠ب٘ب ئٌ ٝرٍ٠ٛش اٌّ١بٖ
اٌسطح١خ ٚاٌغٛف١خ.
رؼزجش إٌفب٠بد اٌسبئٍخ اٌّزٌٛذح ػٓ ٘زٖ األٔشطخ غ١ش طبٌحخ ٌٍزخٍض ػٓ طش٠ك
رظش٠فٙب ئٌ ٝاٌزشثخ أ ٚاٌّ١بٖ اٌجحش٠خ أ ٚف ٟشجىخ اٌّغبسٚ ٞرٌه ٌّب رحز ٗ٠ٛػٍٔ ٝست
ػبٌ١خ ِٓ اٌٍّٛصبدٌ ،ــزا ٠غت ِؼبٌغزٙب ٚرخف١غ ٔست اٌٍّٛصبد ثٙب ئٌ ٝإٌست
اٌّسّٛحخ لجً اٌزظش٠ف.
ٙ٠ــذف ٘زا اإلسشبد ئٌ ٝاإلسرمبء ثّسز ٜٛاٌّّبسسبد اٌسالِخ اٌّزجؼخ فِ ٟغبي ِؼبٌغخ
أسطح اٌّؼبدْ ٌغؼٍٙب أوضش أِبٔب ٌٍّشزغٍٚ ٓ١اٌّزؼبٍِ ٓ١ثٙب.
إرشــاداث:
إجراءاث انتعامم وانمىاونت اآلمىت نهمىاد انكيميائيت واإلحتياطاث انصحيت
اٌّشاد ِٓ اإلسشبداد اٌزبٌ١خ رغط١خ إٌٛاح ٟاٌؼبِخ ٌٍزؼبًِ اِ ِٓ٢غ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّسزؼٍّخ
فِ ٟؼبٌغخ أسطح اٌّؼبدْ٠ .زطٍــت اٌحظٛي ػٍ ٝالئحخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّبدح اٌى١ّ١بئ١خ
ِ MSDSغ وً ِٕزظ ِٓ اٌّٛسد ثح١ش رحز ٞٛػٍ ٝعّ١غ اٌّؼٍِٛبد اٌّزوٛسح أدٔبٖ٠ .غت
اٌزم١ذ دائّب ثزؼٍّ١بد الئحخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌٍّبدح اٌى١ّ١بئ١خ  MSDSحز ٝئرا ِب رؼبسػذ
ِغ اٌزؼٍّ١بد اٌز ٟرشد ف ٟثطبلخ اٌسالِخ اٌزٛ٠ ٟفش٘ب اٌّٛسد.
 - 1انتعامم اآلمه
رؼزجش ِؼظُ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّسزخذِخ فِ ٟؼبٌغخ أسطح اٌّؼبدْ ِٓ اٌّٛاد اٌخطشح ػٍٝ
طحخ اإلٔسبْ .ثّٕ١ــب رإد ٞثؼغ ٘زٖ اٌّٛاد ئٌ ٝئٌحبق األر ٜأ ٚاإلطبثخ اٌّجبششح ئال أْ
وض١شا ِٕٙب ٠سجت ئطبثبد أ ٚأِشاػب ِضِٕخٕ٘ .بن ػذح طشق ٌٍزؼشع ٌٙزٖ اٌّٛاد ٚرزفبٚد
ِٓ اإلسزٕشبق اٌز٠ ٞؼذ أُ٘ اٌطشق ئٌ ٝاإلثزالع ٚاإلِزظبص ػٓ طش٠ك اٌغٍذٌ .ــزا ٠غت
رحز٠ش عّ١غ اٌؼبٍِ ِٓ ٓ١أخطبس اٌزؼشع ٚرؼش٠ف ُٙثطشق اإلحزٛاء ٚاإلحز١بطبد اٌالصِخ
ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌزأص١شاد اٌسٍج١خ ػٍ ٝطحز.ُٙ
 - 2معذاث انحمايت انشخصيت
أ) ػٍ ٝشبغً إٌّشأح رٛف١ش ِؼذاد اٌحّب٠خ اٌشخظ١خ اٌزبٌ١خ-:
* ٔظبساد ا ٚألٕؼخ ٚال١خ ٌٍٛعٗ.
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* وّبِبد أ ٚأعٙضح رٕفس ِٕبسجخ ٌألِبوٓ اٌزٕ٠ ٟزظ فٙ١ب اٌشرار ٚاٌغبصاد اٌخطشح.
* لفبصاد ِطبط١خ أٛٔ ِٓ ٚع اٌــ PVC
* ِالثس أ ٚثذالد ٚال١خ ٚخٛراد ٚأحز٠خ.
٠غت أْ ٠خؼغ ئسزؼّبي ِؼذاد اٌحّب٠خ اٌشخظ١خ إلششاف ِٕبست.
ة) ٠غت رض٠ٚذ إٌّطمخ ثٕبفٛسح ٌغسً اٌؼ ٚ ْٛ١دٚش.
ط) ٠غت رٛف١ش ِشافك ٌٍغسِ ً١ضٚدح ثبٌظبثٚ ْٛفششبح ٌألظبفش.
 - 3انتخزيه
 ٠غت رخض ٓ٠اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّشاد ئسزؼّبٌٙب ثبٌطش٠مخ إٌّبسجخ ٚحست اٌزؼٍّ١بداٌّزوٛسح ف ٟالئحخ ِؼٍِٛبد اٌسالِخ ٌىً ِبدح.
 ٠غت ٚػغ اٌٍّظمبد اإلسشبد٠خ ػٍ ٝاٌخضأبد ٚاٌظّبِبد ٚاألٔبث١ت ثطش٠مخ ٚاػحخٚثٍغخ ِفِٛٙخ ِٓ لجً عّ١غ اٌؼبٍِ.ٓ١
 - 4انحرائــق
 ٠غت ئطفبؤ٘ب ثاسزخذاَ اٌّسحٛق اٌى١ّ١بئ ٟأ ٚاٌشغٛح أ ٚطفب٠بد صبٔ ٟأوس١ذ اٌىشث.ْٛ - 5انتسربــاث
 ٠غت ئ٠مبفٙب ثأسشع ٚلذ ِّىٓ. ٠غت ئحزٛاء اٌّٛاد إٌّسىجخ ثاسزخذاَ اٌشًِ أ ٚاٌزشاة أ ٚأ٠خ ِٛاد خبٍِخ (غ١ش ِزفبػٍخ)ٚراد خبط١خ ئِزظبط١خ (رششة) ػبٌ١خ  ِٓٚصُ رغّ١ؼٙب ٚرؼجئزٙب ف ٟحب٠ٚبد خبطخ
ِٚؼبٍِزٙب وٕفب٠بد خطشح.
 ٠غت رٛف١ش اٌّؼذاد اٌالصِخ ٌّىبفحخ اٌزسشثبد فٚ ٟػغ اإلسزؼذاد دائّب ٚرٌه ٌٍس١طشحػٍ ٝحٛادس اٌزسشة ٚئٔسىبة اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ.
 - 6اإلسعافاث األونيت
اإلسزٕشــبق
أ-
 ٠غت ٔمً اٌّظبة فٛسا ِٓ إٌّطمخ اٌٍّٛصخ ئٌِٕ ٝطمخ ٔظ١فخ ٚراد ر٠ٛٙخ ع١ذح. ف ٟحبٌخ ٚلف اٌزٕفس ٠غت اٌجذء ثؼٍّ١خ اٌزٕفس اإلططٕبػ.ٟ ٠غت اٌإلرظبي ثبٌطج١ت فٛسا.ة  -اإلرظبي ػٓ طش٠ك اٌغٍذ
 ٠غت غسً إٌّطمخ ثّ١بٖ وض١شح ٠غت ئصاٌخ اٌّالثس اٌٍّٛصخ اإلرظبي ثبٌطج١تد  -االرظبي ػٓ طش٠ك اٌؼٓ١
 ٠غت غسً اٌؼ ٓ١ثّ١بٖ وض١شح ٌّٚذح ال رمً ػٓ  20دل١مخ. ٠غت ػذَ ٚػغ أ٠خ أد٠ٚخ ِب ػذا اٌز ٟرُ ٚطفٙب ِٓ لجً اٌطج١ت. -اٌؼٕب٠خ اٌطج١خ.
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 اإلثزــالع٠غت ػذَ ئسغبَ حذٚس اٌزم١إ.
٠غت ػذَ ئػطبء أ٠خ أطؼّخ دٕ٘١خ أ ٚحٍ١ت.
٠غت ػذَ ئػطبء اٌشخض اٌّغّ ٝأ ٞشٝء ػٓ طش٠ك اٌفُ.
اإلرظبي ثبٌطج١ت فٛسا.

 - 7ال يسمح ألي شخص بانتذخيه أو تىاول األطعمت أو انمشروباث في مىطقت انعمم.
 - 8انفحص انطبي
٠غت ػًّ فحض طجٌ ٟغّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي ِؼبٌغخ أسطح اٌّؼبدْ ثّٓ ف ُٙ١اٌّشزغٍ ٓ١ثؼٍّ١بد
اٌظمً ٚاٌزٍّ١غ ٚرٌه ػٍ ٝحسبة طبحت إٌّشأح ف ٟاٌؼ١بدح اٌزبثؼخ ٌجٍذ٠خ دث ٟػٍ ٝإٌح ٛاٌزبٌ-:ٟ
 - 1فحض ِجذئ ٟخالي ِٛ٠ 30ب ِٓ ثذء اٌزٛظ١ف.
 - 2فحض سٕ ٞٛوً  12شٙشا.
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