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 تعريف مضادات الجراثيم 
صائص مضادة للجراثيم أو مضادة للميكروبات أو للتطهير أو التطهير بقصد تدمير إعطاء خ هي المنتجات المعنية في

 .أو جعلها نافعة أو السيطرة عليها) مثل البكتيريا أو الفيروسات( الكائنات الضارة

 
 كيف تعرف ما إذا كان المنتج مضاد للجراثيم؟

 ل خصائص مضادة للجراثيم مثل:يجب أن تحتوي االدعاءات الموجودة ع�ى البطاقة التعريفية للمنتج ع

 مضادة للجراثيم •

 مضادة للميكروبات •

 مضادة للفطريات •

 التعقيم •

 التطهير •

 

التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها أثناء استخدام منتجات مضادات الجراثيم لألعمال التجارية 

 والمهنية:

ة/ البيانات توفير وثائق بيانات السالمع�ى جميع موردين منتجات مضادات الجراثيم لألعمال التجارية والمهنية 

:الفنية أثناء بيع المنتج والتي يجب أن تحتوي ع�ى التالي  
 المكونات الفعالة لمضادات الجراثيم وتركيزها في المنتج •

 نوع تركيبة المنتج •

 مجال المنتج المعتمد •

 قطتفاصيل استخدام المنتج، أي هل المنتج لالستخدام العام أو المهني / الصناعي ف •

 تعليمات حول طريقة استخدام، تخزين تطبيق والتخلص من منتجات مضادات الجراثيم   •

 تفاصيل عن ضرورة ارتداء مالبس أو معدات واقية يجب ارتداءها عند استخدام منتجات مضادات الجراثيم •

 اي تقييد عند استخدام المناطق المعالجة مثل ضرورة غلق المكان لفترة معينة •
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لمنتج ع�ى أنه خطير، فيجب تصنيفه وفًقا للقواعد المنصوص عليها في تشريعات إذا تم تصنيف ا •

    :التصنيف ع�ى النحو التالي

 بيانات السالمة ع�ىللشركات والتي يتم بيعها  منتجات مضادات الجراثيم المصنفة بالخطيرةيجب أن تحتوي  -

 الالزمة

 GHS الخطر المعني وفًقا لمعايير النظام العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ويشير إلىرسم بيا�ي لألخطار  -

 كلمة تحذيرية -

  ع�ى سبيل المثال ضار إذا استنشق الخطير،التي تصف التأثير  ةالخطر  التحذيرات -

 للسماح لمستخدمين المادة الكيميائية باتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحة / البيئة إجراءات وقائية -
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 مثال ع�ى المعلومات المتوفرة في البطاقة التعريفية للمنتج
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 مثال ع�ى البطاقة التعريفية
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 مثال ع�ى الرمز التوضيحي لخطورة المنتج

 
 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 إدارة الصحة والسالمة

 بلدية دبي

  800900  

  montaji@dm.gov.ae 

يفيزيائي, كيميائ   

 الصحة

 البيئة
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