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کارگاه آشنایی با ضرورت های ایمنی         

در آزمایشگاه

دکتر علی جوادی



فصل اول

:ورود به آزمایشگاه-۱

اطالعات کافی از خطرات-

سمی باید تمام مواد شیمیایی در آزمایشگاه را بسیار خطرناک و-

قلمداد کنید



لباس کار آزمایشگاه-

.  پوشیدن روپوش آزمایشگاهی در محیط آزمایشگاه الزامی است-
به خطر پاشیدن مایعات و مواد شیمیایی. استفاده از عینک ایمنی در هر شرایطی الزامی است-

.  چشم همواره وجود دارد
.  نیستاستفاده از لنزهای چشمی در آزمایشگاه مجاز -
ست زیرا در پوشیدن کفش های جلوباز و پوشیدن کفش پاشنه بلند در محیط آزمایشگاه غیر مجاز ا-

.  صورت ریختن مواد شیمیایی روی پا، پوست پا صدمه خواهد دید
پوشیدن شلوارک و دامن های باالتر از زانو در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است، زیرا مواد -

.  شیمیایی در صورت ریختن بر روی پوست برهنه، باعث جراحت و یا سوختگی می شوند
در صورت امکان از به دست کردن ساعت، جواهرات و انگشتر در محیط آزمایشگاه خودداری -

شود
اه به تن هستند در آزمایشگ( مانند لباس های آستین گشاد)هرگز لباس هایی را که آویزان و گشاد -

باعث نکنید، زیرا ممکن است هنگامی که شما در حال کار با چراغ بونزن هستید آتش گرفته و
.  سوختگی گردند

زیرا داشتن موی خیلی بلند همانند لباس های گشاد و آویزان در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است-
.  ردندممکن است در اثر تماس ناخواسته با شعله آتش بگیرند و یا به مواد شیمیایی آغشته گ

ادن ، زیرا گوش دگوش دادن به رادیو و دستگاه های صوتی در محیط آزمایشگاه غیر مجاز است-
به آن ها موجب غفلت فرد آزمایش کننده از اطراف خود می گردد و او را از شنیدن توضیحات

.مسؤول آزمایشگاه باز می دارد



ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل از كف تا سقف ارتفاعي معادلاتاق( 1•
متر داشته باشد3•
و فضاي مفيد بايد براي هر نفر كمتر از•
.متر مكعب نباشد12•

بور و در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصوالت نبايد مزاحمتي براي ع( 2
مايش، مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آز

.نظافت و در صورت لزوم اصالحات و تعميرات منظور شود

هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاريها و قسمتكف اتاق( 3
يا تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچهاز حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي

.باشدبرجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود،

ات بايد كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايع( 4
.كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضالب هدايت گردد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايشگاه-فصل دوم 



ازها هاي فاضالب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بجنس لوله( 5
.باشد

متر قابل شستشو  1/60هاي آزمايشگاه بايد حداقل از كف تا ارتفاع ديوار اتاق( 6
.بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند

در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از ( 7
.مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود

براي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز( 8
شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار

.كاركنان قفل نگردد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايشگاه-فصل دوم 



تهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي  ( 9
يط  هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محسالم تنفس نمايند و همواره آالينده

.هدايت شوند

بوده  شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن( 10
.و مجهز به روشنايي اضطراري باشد

راساس  بايست بهاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار ميپلكان، نردبان و نرده( 11
.هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گرددنامهآئين

هاي شستشوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترسدستگاه( 12
.كاركنان  قرار گيرد

دار درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده وفقط افراد صالحيت( 13
.مجاز به ورود باشند

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



نوعابمتناسبثابتوسيارحريقاطفاءواعالملوازمبايدانباروآزمايشگاههردر(14
.گرددنصبكار

دسترسدرومشخصمناسب،هايمحلدراوليههايكمكونشانيآتشلوازم(15
.گرددنصبكاركنان

باهمبارزوپيشگيريجهتكافيتجهيزاتووسايلدارايبايدهاآزمايشگاهكليه(16
برخوردارالزمآموزشازكهاشخاصيروزشبانهساعاتتمامدروبودهسوزيآتش
درباشندميآشنامربوطهتجهيزاتووسايلكاربردصحيحطريقهبهوبوده

طفاءاالزمهايآموزشبايدنيزآزمايشگاهكاركنانضمناً.يابندحضورآزمايشگاه
.باشندديدهراحريق

يلهوسبايدانباروآزمايشگاهداردوجوداورژانسونشانيآتشمركزكهواحدهاييدر(17
.باشدهداشتاختياردررامزبورمركزبامستقيماضطراريتلفنيكمانندارتباطي

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايشگاه-فصل دوم 



Floor)طرحيانقشهيكنصب(18 Plan)آشكارواضحبطوركهآزمايشگاهدر
:باشدزيرمواردكننده

خروجيووروديمسيرهايوراهروهاها،اتاقفيزيكينقشه-
هااتاقابعاد-
اضطراريهايخروجيوورودمحل-
تلفناوليه،هايكمكجعبهونشانيآتشوايمنيلوازموتجهيزاتمحل-

.....واضطراري
سرمايشيوگرمايشيهايسيستمتهويه،محل-
خطرناكوشيمياييموادنگهداريمحل-

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايشگاه-فصل دوم 



شدهحيطراشكليبهبرقوفاضالبگاز،آب،شاملآزمايشگاهتاسيساتيهايشبكه(19
درمربوطهتاسيساتيهاينقشهضمناًباشندايمنيضريبباالتريندارايكهباشند
.شودنگهداريمناسبيمحل

ردوعايقمناسبطوربهبرقهايسيمكليهوسادهاالمكانحتيبرقكشيسيم(20
.باشدنقشهدارايوآسانآنمسيروتعقيبگرفتهقراركانال

تهداشوجودمناسبمحلدربهداشتيسرويسورختكنبايدهاآزمايشگاهكليهدر(21
.باشد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



.باشدآزمايشگاهمحيطازخارجبايدآشاميدنوخوردنمحل(22

.دباششدهتفكيكاداريفضايازمناسبصورتيبهبايدآزمايشگاهساختمان(23

نصبهاپنجرهخارجيقسمتدربايدخورشيداشعهتابشازمحافظتتجهيزات(24
.گردد

اشدبميمنافذسايردارايياشوندميبازكهاستهاييپنجرهدارايآزمايشگاهاگر(25
حفاظيبهمجهزجويعواملسايروغباروگردآب،نفوذازجلوگيريبرايبايد

.باشدمناسبشيبداراينيزهاپنجرهلبهوبودهمناسب

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



قابل  كف، ديوار وسقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در م( 26
.ها مقاوم باشدعفوني كنندهمواد شيميايي و ضد

درها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد  ( 27
.شيميايي باشند

گاز،  ميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت برخوردار بوده و مجهز به شير خالء، شير( 28
.، فاضالب و پريز برق  ايمن باشند(سرد وگرم)شيرهوا، شيرآب 

ميايي و سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شي( 29
.حرارت باشند

.هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيردشستشوي روپوش( 30

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



ك در هاي بيولوژي بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد و نزديآزمايشگاه( 31
.خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد

ته ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخ( 32
.اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابدشود و انبار جداگانه

د آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ض( 33
.  جرقه باشد

ات و انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه م( 34
.  مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود

.  بايست صاف و باالتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشدكف انبار مي( 35

ه يكديگر انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي ب( 36
.  جلوگيري به عمل آيد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



ان و اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسبندي و نحوه چيدمان بايد به گونهقفسه( 37
. حمل و نقل ايمن فراهم گردد

اتصال به جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستمبايست ضدسيستم الكتريكي مي( 38
.  زمين باشد

.  ار باشدمحل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انب( 39

آن ها بوده و كف و ديوارهايمحل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آزمايشگاه( 40
.  قابل شستشو باشد

.  محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهويه قوي برخوردار باشد( 41

خش محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين ب( 42
هاكار مناسب باشند و به هنگام ورود و خروج كف كفشداراي كفش، دستكش و لباس

.ضدعفوني گردد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ساختمان و انبار آزمايش-فصل دوم 



زا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و هنگام كار با تجهيزات گرما( 43
.  مقاوم در برابر گرما استفاده گردد

ده هاي مناسب و گرم استفاهاي سرد بايد از پوششبراي كار طوالني مدت در محيط( 44
.  گردد

ه  هاي عايق ببايست از دستكشزا و اجسام سرد همواره ميدر كار با تجهيزات سرما( 45
.  ها و بازوها استفاده گرددمنظور حفاظت از دست

اظ هاي حفاظتي از قبيل دستكش، حفهنگام كار با نيتروژن مايع همواره از پوشش( 46
.  صورت و چكمه مناسب استفاده گردد

ها بايدخانهبه منظور پيشگيري از صدمات ناشي از سرما، درهاي ورود و خروج سرد( 47
.  هايي كه از داخل قابليت باز شدن دارند مجهز شوندبه اهرم

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



هاي هشداردهنده دستي و ها بايد به سيستمزا و سردخانهكليه تجهيزات سرما( 48
. اتوماتيك مجهز باشند

هاي  هايي كه سروصداي باالتر از حد مجاز دارند بايد از گوشيبه منظور كار در محيط( 49
.  مناسب حفاظتي استفاده گردد

كنند همواره بايد توسط عايق صوتيهايي كه سر و صداي زياد ايجاد ميدستگاه( 50
.  مناسب مهار گردند

ر و ها به منظور جلوگيري از تشديد ستنظيم، نگهداري و سرويس مستمر دستگاه( 51
. صدا در محيط الزامي است

شدن  تجهيزات و لوازمي كه به سيستم خالً متصل هستند براي جلوگيري از پرتاب( 52
.  بايد به نحو صحيح مهار گردند

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



تشار كنند رعايت كليه موازين و مقررات انهايي كه با مواد راديواكتيو كار ميدر آزمايشگاه( 53
.  باشديافته از سوي سازمان انرژي اتمي ايران ضروري مي

فاظت باشند بايد همواره به وسايل حآور ميكليه افرادي كه به نوعي در معرض تشعشات زيان( 54
.  فردي متناسب با نوع اشعه مجهز گردند

هاي علمي و عملي ها بايد از تكنيكجهت كاهش مواجهه با مواد راديواكتيو در آزمايشگاه( 55
.  مناسب استفاده گردد

تشار انبارداري، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد راديواكتيو بايد ايمن بوده و از بروز هرگونه ان( 56
. جلوگيري گردد

.  گردد نصب عالئم هشداردهنده الزامي استهايي كه از مواد راديواكتيو استفاده ميدر محل( 57

ر و انرژي به هنگام استفاده از ليزر، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليز( 58
.آن استفاده شود

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



.  ها مخصوصاً در زمان كار با ليزر بايد محدود گردددسترسي به آزمايشگاه( 59

وزي،  در هنگام كار با ليزر بايستي براي كليه خطرات الكتريكي، انفجار، آتش س( 60
هاي سمي و مواد  خطرات ناشي از كار با گازهاي فشرده، مايعات برودتي، فيوم

.  راديواكتيو تدابيري اتخاذ گردد

ظر  ها از جمله مايكروويو به لحاظ حصول اطمينان  از نبازديد از اجزاء مختلف دستگاه( 61
. عدم نشتي الزامي است

.  خاموش باشدUVهنگام كار در محيط آزمايشگاه بايد حتما المپ ( 62

ه زمين مجهز  كليه تجهيزات برقي سيار و ثابت بايد به نحو مناسب به سيستم اتصال ب( 63
.  گردند

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



يق داشته ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عاكليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل( 64
.باشد

. هاي رابط براي انتقال برق استفاده نگرددحتي االمكان سعي شود از سيم( 65

ع تجهيزات معيوب با عالئم هشداردهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رف( 66
.  نقص شود

ي هاي مرطوب به جز وسايل الكتريكي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الكتريكدر محيط( 67
.  باشدممنوع مي

هايي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات در محل( 68
.  برقي ضد جرقه الزامي است

ن آن كليه تابلوهاي برق در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به كفپوش عايق در پيرامو( 69
.باشد و در مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصالح كنترل گردد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



هاي  و يا خاموش كننده( CO2)اكسيد هاي ناشي از برق فقط از كربن ديسوزيدر آتش( 70
.شيميايي خشك استفاده گردد

ده از سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالت عمودي با استفا( 71
.طور ايمن مهار گردندتسمه، زنجير يا بست به

به هنگام جابجايي سيلندرهاي گاز بايد رگالتور از شير جدا شده و توسط درپوش( 72
.محافظت گردند

.هاي مناسب استفاده گرددبراي حمل سيلندرهاي گاز از چرخ دستي( 73

برچسب  رنگ بدنه سيلندر گاز بايستي بر اساس استاندارد با نوع گاز داخلي آن بوده و( 74
.  شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات فيزيكي -فصل سوم 



.  هاي اطالعاتي الزم را داشته باشندكليه مواد شيميايي بايد برچسب( 75

.  براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد( MSDS)اطالعات ايمني مواد ( 76

.  ردها انجام گيجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعملجابه( 77

.  از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود( 78

ا  هايي نگهداري گردد كه احتمال برخورد افراد بظروف مواد شيميايي بايد در مكان( 79
. ها وجود نداشته باشدآن

.  مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند( 80

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات شيميايي -فصل چهارم 



هاي حفاظتي و قدرتهاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبهبندياز قفسه( 81
.تحمل بار كافي با اتصاالت مناسب استفاده گردد

و هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگيمواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت( 82
.  مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسنده نگهداري گردند

.  هاي آلي جداگانه نگهداري شوندهاي اكسنده بايد از اسيداسيد( 83

.  اسيدها بايد جدا از قلياها، سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند( 84

.  قلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند( 85

.  مواد واكنش پذير بايد از حرارت، ضربه و اصطكاك نگهداري گردند( 86

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات شيميايي -فصل چهارم 



.  گازهاي فشرده اكسنده و غيراكسنده به طور مجزا نگهداري شوند( 87

.  هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوندمواد سمي در محل( 88

.  ردنددار، نگهداري گهاي باز لبهها يا قفسهپذير در كابينتمواد جامد غير فرار و غير واكنش( 89

.  وندهايي كه باالتر از سطح چشم هستند نگهداري شمايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه( 90

هاي شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و جهت برخورد با ريختگي( 91
مقاوم هاي حفاظتي چشم، پوست و سيستم تنفسي، دستكشتجهيزات الزم شامل پوشش

ز انداكننده، كيسه پالستيكي و جاروب و خاكبه مواد شيميايي، ماده جاذب يا خنثي 
.موجود باشد

اوم به ها تفكيك و درظروف مناسب و مقپسماندهاي حالل شيميايي بايد مطابق دستورالعمل( 92
آوري شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع

. مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات شيميايي -فصل چهارم 



. ها و فضاي اداري باشدمحل آزمايشگاه بيولوژي بايد دور از ساير آزمايشگاه( 93

.  باشدهاي بيولوژي ممنوع ميتردد افراد غير ذيصالح به آزمايشگاه( 94

.از عالئم هشداردهنده مناسب استفاده گردد( 95

سي  هاي ضدعفوني كننده نظير اتوكالو بايد در نزديكترين محل دستردستگاه( 96
.  آزمايشگاه قرارگيرند

جاد  استفاده از هودهاي بيولوژيك براي كنترل عملياتي كه به نحوي ذرات معلق اي( 97
.  نمايند ضروري بوده و بايد به طور مستمر سرويس گردندمي

ماتيك جهت جلوگيري از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراري، برنامه سيست( 98
.  تدوين شده و در دسترس باشد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات بيولوژيك-فصل پنجم 



ل  هاي مكنده كه در رابطه با عوامبراي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط، لوله( 99
.گيرند بايد به فيلترهاي مناسب مجهز گردندعفوني مورد استفاده قرار مي

اه  هاي آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزمايشگهاي بيولوژيك روپوشدر فعاليت( 100
.  مورد استفاده قرار گيرند

.رفع هرگونه آلودگي بيولوژيك بايد فقط توسط افراد ذيصالح صورت گيرد( 101

هاي پزشكي و  كليه كاركنان آزمايشگاه بايد بر حسب نوع كار از مراقبت( 102
.  واكسيناسيون برخوردار گردند

نده،  كندر هر آزمايشگاه بيولوژي بايد يك كابينت مخصوص شامل ماده ضدعفوني( 103
ردن،  انداز قابل اتوكالو كپنس، حوله كاغذي، سواپ، دستكش يكبار مصرف، خاك

.ماسك، پوشش كفش و لباس محافظ وجود داشته باشد

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات بيولوژيك-فصل پنجم 



حو  گذاري و به نآوري، برچسبضايعات بيولوژيك بايد در ظروف دردار مناسب جمع( 104
مناسب آلودگي زدايي گرديده وسريعاً از محيط آزمايشگاه خارج شده و تا زمان

.دفع در محل ايمن نگهداري گردد

بايد در خارج از اتاق بوده و داراي المپ هشداردهنده جهت اطالع  UVكليد المپ( 105
.باشدUVاز روشن بودن المپ

هاي بيولوژيك بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با برچسبحمل و نقل نمونه( 106
.مشخصات انجام گردد

ن و  هاي مخصوص ناخها بايد صابون، مواد ضدعفوني كننده، برسدر محل دستشويي( 107
.هاي يكبار مصرف فراهم گرددحوله

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

خطرات بيولوژيك-فصل پنجم 



ص  هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه( 108
هاي الزم را از طريق مراجع ذيصالح كسب  برداري ايمن و بهينه، آموزشبهره

.نمايند

.اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيردنگهداري و سرويس دوره( 109

.يدها بعمل آقبل از سرويس و تعمير، بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه( 110

.اي توسط افراد ذيصالح كاليبره گردندها بايد به صورت دورهكليه دستگاه( 111

يبان، كليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات، فيوزهاي پشت( 112
.در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ايمني تجهيزات -فصل ششم 



ه گازهاي نمايند بايد جهت تخليهاي حرارت زايي كه در روندكاري توليد گاز ميكليه سيستم( 113
.ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند

.بايست در فاصله مناسب از دتكتورهاي حرارتي قرار بگيرندوسايل گرمازا مي( 114

اه مجزا المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگمحل استقرار دستگاه اتوكالو حتي( 115
.گردد

ي و قفل، فشارسنج و دماسنج اتوكالو بايد روزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد شيمياي( 116
.زا در آن خودداري گرددآتش

هاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارتكليه دستگاه( 117
.قرار گيرند

ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك وكنانواع سانتريفوژها، مخلوط( 118
.هاي آلي بايد زير هود قرار گيرندحالل

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ايمني تجهيزات -فصل ششم 



هاي خالء و فيلترهاي هوا براي لولهO-Ringهنگام به كار بردن ليوفيليزر استفاده از اتصاالت ( 119
ض لوازم براي تعوي. اي خالء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشندهاي شيشهلوله. الزامي است

.  اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خالً استفاده شودشيشه

.  هاي دردار در سانتريفوژها استفاده گرددالزاماً از لوله( 120

زار هاي داخلي دستگاه با روش و ابها در داخل سانتريفوژ بايد قسمتدر صورت شكستن لوله( 121
.  مناسب پاكسازي و ضدعفوني گردد

.  بدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد( 122

.  بر روي دستگاه الكتروفورز بايد عالئم هشداردهنده ويژه ولتاژ باال نصب گردد( 123

. يرنداي بايد قبل از استفاده، از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گلوازم شيشه( 124

.ندآوري شواي مجزا و مقاوم جمعاي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظهلوازم شيشه( 125

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ايمني تجهيزات -فصل ششم 



فرط  فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد كه باعث خستگي م( 126
.  افراد در حين كار نگردد

امي ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الز( 127
.است

ه  براي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد، امكانات، ابزارآالت و تجهيزات ب( 128
.  نحو مناسب در دسترس باشند

.  ابزارآالت معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند( 129

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ارگونومي-فصل هفتم 



. باشندصفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم( 130

.  هايي كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردداز صندلي( 131

قانون كار  91و 85باشد و به استناد مواد ماده مي132اين آئين نامه مشتمل بر ( 132
شوراي عالي حفاظت 1385/3/21جمهوري اسالمي ايران تدوين و در جلسه مورخ 

به تصويب  1385/11/25در تاريخ . فني مورد بررسي نهائي و تصويب قرار گرفت
وزير كار وامور اجتماعي رسيد و پس از درج در روزنامه رسمي كشور، در سراسر  

. ايران قابل اجرا است

نامه ايمني آزمايشگاه هاآئين

ارگونومي-فصل هفتم 



اصول ایمنی و بهداشت
در آزمایشگاه ها



تعریف ایمنی و بهداشت

:اوتی ناچیز دارندهرچند ایمنی و بهداشت بسیار به یکدیگر نزدیکند، لیکن تف

بهصدمهوآسیببهکهاستوابستههاییموقعیتوشرایطبه:ايمني
.شدباناگهانیوسختشرایطازناشیتواندمیوشدهمنجرانسان

عواملبامدتطوالنیگرفتنقرارمعرضدرعلتبه:بهداشت
.استاندکآسیبلیکنشدهحاصلزابیماری

33



چرا باید به ایمنی توجه کنیم؟

ترعایت ایمنی مسئولیتی است که از نظر اخالقی بر عهده ماس.

هدعدم توجه به ایمنی منافع و فعالیت ها را تحت تاثیر قرار می د.

34



وظایف کارشناسان آزمایشگاه

:ی باشندکارشناسان آزمایشگاه ملزم به کنترل عوامل زیر در محیط کار م

 (قانون هوای تمیز)هوا

 (قانون آب تمیز)آب

مواد زائد جامد
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الزامات مدیریت ایمنی

ایجاد مهارت های باال در کارکنان و آموزش مداوم آنها.

استفاده از تجهیزات به روز و پیشرفته.

 (.استفاده از نرم افزارهای مربوطه)دسترسی به اطالعات ایمنی

مهیا نمودن هزینه برای انجام تحقیقات در زمینه ایمنی.

36



برنامه های بهداشت و ایمنی

ترلکندهنده،هشدارهایدستگاهنصب:ایمنیدرمهندسیهایجنبه
...وهاآلودگیپایشها،خموپیچ

یلتشکآموزشی،هایبرنامهمداومانجام:ایمنیدرآموزشیهایجنبه
...وجدیدتجهیزاترویبرکارورزیایمنی،هاینشست

تخلفمافرادجریمهکار،محیطدرنظمبرقراری:ایمنیدراجبارهایجنبه
...وکارمحیطایمنینکاترعایتدراجبارایمنی،قوانیناز
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تعاریف و اصطالحات بهداشتی

38



تعریف بهداشت

:تعریف اوليه بهداشت
پیشگیری از شیوع بیماری ها

:تعریف امروزی بهداشت

بیماریرفاه کامل فیزیکی، اجتماعی و روحی و نه فقط عدم وجود 

39



عوامل مضر محیطی

عوامل طبیعی-1

عوامل انسانی-2
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انواع مخاطرات محیطی
عوامل عفونی
محرک ها
عوامل فیبروتیک دستگاه تنفسی
مواجهه با مواد خفه کننده
مواجهه با مواد آلرژن
مواجهه با مواد سموم متابولیک
عوامل فیزیکی
عوامل روانی
مواجهه با عوامل موتاژن
مواجهه با عوامل تراتوژن
مواجهه با عوامل سرطان زا

41



عوامل عفونی

ا انواع میکروارگانیسم های بیماری ز
همچون باکتری ها، قارچ ها، تک 

یاخته ها و ویروس ها

42



محرکهای پوستی

انواع آفت کش ها

سولفوریک اسید

...و
43



محرک های تنفسی

SO2

.استیک محرک دستگاه تنفسی فوقانی

NO2

.ی استیک محرک دستگاه تنفسی  تحتان

44



خفه کننده ها

اینید،منواکسکربنهمچون:سيستماتيکهایکنندهخفه
ازخونهموگلوبینشیمیاییماهیتتغییربااستقادرترکیب

.نمایدجلوگیریرسانیاکسیژن

همچون:مکانيکیهایکنندخفهN2،نیستندسمیاگرچه
خفگیوشدهمحیطاکسیژنغلظتکاهشباعثتوانندمیلیکن

.نمایندحادثرا
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آلرژن ها

خ مواد حساسیت زا که منجر به بروز پاس
.ودهای ایمنی توسط بدن انسان می ش

46



آلرژی در اماکن مسکونی

است که در گنجه ها و مایتحشره ذره بینی بنامیکی از عوامل بیولوژیکی آلرژی
.داردکتابخانه های شخصی و هر جایی که دیر به دیر گرد گیری می شود وجود

47



سموم متابولیک

...انواع علف کش ها، حشره کش ها، فلزات سنگین و

میلی گرم در 1/2الی 0/6)برخی از مواد همچون فلوئور در غلظت پایین 
ماری زا می لیکن مقدار زیاد آن بی. مورد نیاز بدن انسان می باشد( لیتر

.میزان زیاد فلوئور ایجاد بیماری فلوروزیس می نماید. باشد
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عوامل فیزیکی

ازسقوطهمچونفیزیکیعوامل
...وتصادفاتارتفاع،
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عوامل روانی

برکارازناشیروانیفشارهای
هایشغلیاومدیرانروی

کارکنانهمچونپرمسئولیت
کاریاوزندگیمراقبت،برج
وسرپروشلوغمناطقدرافراد
بهمنجرتواندمی...وصدا

.دگردنروانیصدماتبابرخورد
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عوامل موتاژن

به عواملی که توانایی ایجاد  
را تغييرات ژنتيکی در انسان
.دارند موتاژن می گویند

یومبرخی فلزات سنگین مانند کادم* 

(مواد رادیواکتیو)پرتوهای یون زا * 
کلر برخی ترکیبات شیمیایی همچون* 

و  دیوکسین
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عوامل تراتوژن
به معنی هیوال  terasیونانیاز ریشه(Teratogenese)تراتوژن

، به آن ینجنپیش از تولد به هرگونه عامل محیطی که در دورهآسیبزایا
.آسیب برساند اشاره دارد
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،(پاروکستین)افسردگی هاضد
اسید)صرعضدداروهای

،(امازپینکارب،فنی توئینوالپروئیک،
،(دیازپام،تالیدومید)آرامبخش ها
مشتقات،(دانازول)آندروژن
ولیت هاآنتی متاب،(وارفارین)کومارینی

استروژن ها،(متوترکسات)
م،لیتی،(بسترولداتیل استیل)

نوئیدهاریتخوراکی،کنتراسپتیوهای
رادیواکتیویدو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88


سرطان زاها
.گرددمواد و یا عوامل مختلفی که می تواند منجر به بروز سرطان در انسان
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وهایوتیکبآنتیبازی،هایآنالوگکننده،آلکیالتموادنظیرشیمیاییترکیباتمعموال
:شوندمیمحسوبزاجهشباشندمیزیرمعیارسهازیکیدارایحداقلکهدیگرموادبرخی
.کندایجادشیمیاییواکنشDNAمولکولبا(الف
واکنشDNAبابتوانندکهگردندمبدلموادییامادهبهسلولیمتابولیسمجریاندر(ب

.کنندایجادشیمیایی
انندهمفراینددرکهطوریبهکنند،ایفارابازهاشبهیاDNAعادیهایبازازیکینقش(ج

.گردندادغامDNAزنجیرهدروگرفتهقراراصلیبازجایبهمرازپلیDNAتوسطسازی



دنسرنوشت مواد شیمیایی پس از ورود به ب

متابولیسم-1

دفع-2

ذخیره سازی-3
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متابولیسم

دگردنمیخنثیبدنبهورودازپسسمومازبسیاری.

تاسکبدبدنبهورودیسمومسازیخنثیاصلیمحل.

تبدیلوترکیبهمبابدندرزاسرطانغیرترکیباتبرخی
گوشت)هانیتریتهمچون.شوندمیزاسرطانموادبه

که(شیمیاییموادوغذاهاازبسیاری)هاآمین+(قرمه
.گرددمیزاسرطاننیتروزامینبهتبدیل
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دفع
.ن دفع می گرددبسیاری از مواد بصورت تغییر یافته و یا تغییر نیافته از بد

.کلیه راه اصلی دفع مواد شیمیایی است

.کربن تترا کلرید از طریق ریه دفع می شود

.وندفلزات سنگین از طریق مدفوع، تعرق، بزاق و شیر مادر دفع می ش
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ذخیره سازی
.برخی مواد هیچ گاه از بدن دفع نمی شوند

همچون

(سرب)
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مسمومیت با سرب
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ر وجود ذرات در هوا منجر به افزایش تاثی
.آالینده ها می شود
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؟چقدر از یک ماده شیمیایی زیان آور است

ار بیش از حد الزم در معرض هر ماده شیمایی قر
.ددگرفتن منجر به اثرات ناخواسته می گر

همچون

مس و کروم
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اکانفجار اتمی عامل پراکنش عوامل خطرن

61



قوانين و مقررات کلی کار در آزمایشگاه

62



مسولیت اجرایی در آزمایشگاه
گاه به عهده بهتر است مسئولیت سیاست گذاری بهداشت و ایمنی آزمایش

.مسئول یا سرپرست آزمایشگاه باشد

.ار برندکارکنان آزمایشگاه بایستی قوانین آزمایشگاه را مو به مو به ک
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نکات الزم برای کار در آزمایشگاه
لعملدستوراتهویه،هایسیستمهمچونایمنینکاتآزمایشگاههردر

.گرددبررسیدقتبهباید...وآزمایشگاهیامکانات

دادنامانجهنگامخصوصاًکرد،کارآزمایشگاهدرتنهاییبهنبایدهرگز
...وکردندارهیدروژنهمچونخطرناکیآزمایشات

دادانجام...وتعطیلاوقاتشب،هنگامبهنبایدراخطرناکآزمایشات.

دررآزمایشگودادخبرهمکارانبهبایدراخطرناکآزمایشاتانجامزمان
.نمایدترکراآزمایشگاهمحیطنبایدوجههیچبهموارداین
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نکات الزم برای کار در آزمایشگاه
آزمایشات باید بر روی میز، سکو و یا هود تمیز انجام پذیرد.

از ایجاد انشعابات مختلف باید جلوگیری گردد.

کلیدهای برق و شیرهای گاز باید در دسترس باشند.

تجهیزات تهویه به طور منظم باید بازدید گردد.

از مواد شیمیایی فرار و آتش گیر نباید در مقابل شعله استفاده کرد.

مواد آتش گیر باید در کمد های فلزی دارای تهویه نگه داری شوند.

هرگز از پیپت معمولی و یا دهان برای برداشتن مایعات آتش گیر استفاده نکنید.

موادی که در دماهای معمولی خاصیت انفجاری دارند در مکان های مناسب نگه داری گردند.

 یرند نباید در نزدیکی محل آزمایشات و یا باالی سکو قرار گ...( بازها ، اسیدهای قوی و)مواد خورنده.

از نگه داری طوالنی مدت هر نوع ماده ی شیمیایی  در برابر نور خورشید خودداری گردد.

65



نکات الزم برای کار در آزمایشگاه
موادی که تمایل شدیدی به آب دارند باید بطور اختصاصی نگهداری شوند.

ی داخلی باشدیخچالی که برای نگهداری مواد شیمیایی استفاده می شود باید فاقد المپ و سیم کش.

مصرف دخانیات در آزمایشگاه اکیداً ممنوع است.

گردددر سینک دستشویی خودداری... از ریختن برخی مواد همچون فلزات سنگین، مواد تهوع آور و.

خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه ممنوع است.

پوشیدن روپوش در آزمایشگاه اجباری است.
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راریپیش بینی نکاتی برای شرایط اضط
:نصب شماره تلفن ارگان های امدادی زیر در آزمایشگاه اجباری است

آتش نشانی

مراکز بهداشتی و ایمنی

مرکز اورژانس

بخش مسمومیت نزدیکترین بیمارستان

ده در باید مواد خنثی مورد نیاز جهت جمع آوری یک ماده شیمیایی پخش ش
.رددمحیط آزمایشگاه پیش بینی شده و در محل مناسبی نگهداری گ
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حفاظت فردی

حفاظت از چشم ها

حفاظت از دست ها

حفاظت از دستگاه تنفسی

حفاظت بدن
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حفاظت از چشم ها

.در آزمایشگاه چشم ها بیشترین آسیب را در حوادث پذیرا هستند

.لذا استفاده از عینک در آزمایشگاه ضروری است



حفاظت از دست ها
ز استبا توجه به نوع ماده شیمیایی مورد استفاده دستکش خاصی مورد نیا.

پس از انجام هر نوع آزمایشی با مواد زیر شستشوی دست اجباری است:

مواد سمی همچون سیانیدها-1

مواد آلرژی زا مانند کینون ها-2

مواد فعال زیستی مانند هورمون ها، استروژن، آلکالوییدها-3



حفاظت از دستگاه تنفسی

همچونسمیفرارموادباکارهنگام
ماسکازاستفاده...وکلرگازفسژن،
.استاجباری

استفادهنحوهبایدآزمایشگاهکارکنانکلیه
.باشندبلدراماسکاز

فشنگیماسکازاستفادهدرصورت
.تاسضروریآنفیلترموقعبهتعویض



حفاظت از بدن

استفاده از روپوش در آزمایشگاه اجباری است.

ه نمودهرگز نباید از روپوش های ساخته شده از الیاف مصنوعی استفاد.

جنس روپوش باید نخی باشد.

روپوش را باید بطور مرتب تمیز نگه داشت.



تهویه هوا در آزمایشگاه
:تهویه به دو صورت زیر قابل انجام است

تهویه کلی آزمایشگاه

 آزمایشگاه( موضعی)تهویه محلی



نکات مهم در زمینه انتخاب نوع تهویه
مقررات و اصول محیط کار

حد نهایی مواد قابل نگهداری

حد متوسط مواد موجود

آستانه قابلیت انفجار و یا اشتعال

رفینوع کار، خواص فیزیکی و شیمیایی مواد مص

ابزار و وسایل کار

تعداد کارکنان



برخی از عالئم ایمنی در آزمایشگاه



بر چسب ها

برچسب ها نشان دهنده اطالعات فوری در مورد مواد شیمیایی داخل
.ظرف می باشد

.برچسب زدن بر روی ظروف حاوی مواد مضر اجباری است

:دو نوع از مهمترین برچسب ها عبارتند از
HMISسیستم معرفی مواد آسیب رسان 

NFPAبرچسب انجمن ملی حفاظت در برابر آتش 



HMISبر چسب 

خاص در هر بخش از برچسب که با رنگهای مختلف نمایش داده شده می تواند اعداد زیر با معنی
:درج نمود

حداقل آسيب0
آسيب های جزئی1
آسيب های متوسط2
آسيب های جدی یا آسيب های باال3
آسيب های شدید یا بی نهایت زیاد4



NFPAبر چسب 

.استمادهپذیریاشتعالدهندهنشانقرمزبخش•

.تاسمادهپذیریواکنشمیزاندهندهنشانرنگزردبخش•

.استبهداشتیهایآسیبمیزانازنشانآبیبخش•

.تاساختصاصیهایآسیبدهندهنشانرنگسفيدبخش•

هر بخش با یک شماره که نشان دهنده مقدار آسيب است  
.مشخص می گردد





کار با مواد شيميایی
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:ستقبل از شروع یک آزمایش جدید توجه به این نکات ضروری ا

خطرات دستگاه های مورد استفاده

و مخلوطخواص فیزیکی و شیمیایی مواد به ویژه پایداری آنها  در حالت خالص

درجه سمیت مواد مصرفی و مواد حاصل



ایمنی در دستگاه های تحت فشار

هرگز از وسایل تحت فشار معیوب استفاده نگردد.

ه خرج داددر گرم کردن و سرد کردن وسایل شیشه ای تحت فشار باید وسواس بسیار ب.

هرگز بیش از نصف حجم وسایل شیشه ای تحت فشار پر نگردد.

هرگز از وسایل تحت فشار به تنهایی استفاده نگردد.



خطرات سیلندرهای گاز فشرده

خطرات شیمیایی

خطرات فیزیکی
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خطرات شیمیایی سیلندرهای محتوی گاز

.خفگیآزاد شدن گاز موجود در سیلندر و کاهش اکسیژن محیط و در نتیجه ایجاد-1

.قابلیت اشتعال برخی از گازهای موجود در سیلندرها و ایجاد آتش سوزی-2

.درصورت صدمه به شیر خروجی سیلندر صدمات جدی ایجاد می گردد-3
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خطرات فیزیکی سیلندرهای محتوی گاز

زیر  رعایت نکات. جابجایی سیلندرهای گاز باعث ایجاد خطرات جدی می گردد
:به هنگام جابجایی آنها ضروری است

شودانجاممخصوصدوچرخهکمکبهسيلندرهاجابجايي.

باشدبستهنآدرپوشجابجاييحيندرحتماًگازتخليهشيرازحفاظتمنظوربه.
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نکات ایمنی استفاده از سیلندرهای گاز
گيرندقرارصوصمخمحفظهوآزمايشگاهکفدريازنجيرديواربهبايستيحتماًسيلندرها.

نباشندعمومترددمسيردرسيلندرها.

گيرندقرارحرارتازدورهستنداشتعالقابلموادحاويکهسيلندرهايي.

ننماييداکتفاسيلندررنگبهفقطموجودگازنوعازاطمينانبراي.

گردداستفادهسيلندرهرمخصوصريگالتوراز.

نکنيدسيلندرمجددنمودنپربهاقدامخودتانهرگز. 86



نمونه ای مهار کپسول های تحت فشار



دستگاه های تحت خالء

یا ورود ناگهانی و سریع یک مایع و یا ایجاد یک شوک مکانیکی و
.حرارتی می تواند تا حد انفجار خطرناک باشد

خالءدرتبخیر

خالءدرتقطیر

خالءدرکردنصاف
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نظم و نظافت در آزمایشگاه

ی از نظم و نظافت یکی از مهمترین راه کارهای پیگیر
. حوادث در آزمایشگاه است
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توصیه های مهم در آزمایشگاه

آزمایش با مواد منفجره و یا مشکوک به آن را با مقادیر کم انجام دهید.

در طول آزمایش دمای محلول به دقت کنترل گردد.

رددسرد کردن محلول می تواند برخی واکنش ها را مهار نماید و منجر به تجمع ماده خطر ساز گ.

افزایش شدید دما نیز می تواند منجر به ایجاد انفجار در محلول های قابل انفجار گردد.
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ترکیبات خورنده

ه  های زنده بشود که در صورت تماس با نسوج و بافتمواد خورنده به موادی اطالق می
.دنغیرقابل بازگشت در آنها می شوطریق شیمیایی باعث تخریب یا تغییر

:مانند
قويبازهايو اسيدها
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ماده شیمیاییبرگه اطالعات ایمنی یک
(MSDS)

و خطرات بهترین منبع برای تعیین شرایط نگهداری
.یک ماده برگه اطالعات ایمنی آن ماده است
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برچسب گذاری بر روی مواد خطرناک

نصب برچسب خطرناک بودن ماده بر روی 
.ظروف نگهداری آن الزامی است
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ترکیبات اکسید کننده

بهیاشوندمیسوزیآتشسببکههستندعواملیهااکسنده
میشآتیانتیجهدرکنند،میکمکموادسایراشتعالگسترش

.شوندمیدیگرگازهاییااکسیژن،شدنآزادسببیاوگیرند

94



مواد واکنش دهنده با آب
و ضمن ایجاد آن دسته از موادی هستند که شدیداً با آب واکنش داده

.ی می کنندگرما تولید گازهای قابل اشتعال یا سمّ

همچون
...وپتاسیم، لیتیم، سدیم
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ا آبنکات ایمنی کارکردن با ترکیبات واکنش دهنده ب

نماییدنگهداریخشکوسردمکانیدرراترکیباتاین.

درموجودآببخارباقلیاییفلزاتواکنشازپیشگیریمنظوربه
.دنوشنگهداری(نفتیا)معدنیهایروغندربایدفلزاتاینهوا،
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های آتش گیرمحلول

100درجه سلسیوس و یا 37/8به مایعاتی که دمای احتراق آنها کمتر از 
.درجه فارنهایت باشد، محلول های آتش گیر اطالق می گردد



محلول های آتش گیر

:در مقادیر کم
.داری شوندنگهپلی تترا فلورو اتیلندر ظروف شیشه ای با دری از جنس 

:در مقادیر زیاد
.در سیلندرهای فلزی شبیه سیلندرهای گاز
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جامدات قابل اشتعال در آزمایشگاه

وادیم(کاغذ، الیاف، زغال و فلزات قابل اشتعال)جامدات قابل اشتعال
طکاک، هستند به غیر از عوامل قابل انفجار و ترکیدن که در اثر اص

خودبخودی ماهیت شیمیایی، به شدت آتشجذب رطوبت و تغییر
.شوندمی گیرند و مسبب ایجاد مخاطرات جدی می
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مواد جامد آتشگیر

راثبیگازهایحاویکهمخصوصظروفیدربایدرامواداینگونه
.نمودنگهداریهستند

شوندمیفروختهمحلولشکلبهمواداینازبرخی.

نپارافییامعدنیهایروغندرتوانمیراترکیباتاینازبرخی
.نمودنگهداری
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گازهای قابل اشتعال در آزمایشگاه

:گردندمیتقسیمدوستهبهگازهااین

(A)درصد12غلظتدرومحیطفشارودمادرکهگازی
.ندکمیاشتعالقابلمخلوطتولیدهواباآنکمتریا(حجمی)

(B)درصد12ازباالترغلظتمحیط،فشارودمادرکهگازی
.کندمیاشتعالقابلمخلوطتولیدهواباآن(حجمی)
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معدوم کردن مواد آتش گیر

دارندکمیپذیریواکنشکهآنهایی:
میبآآنبهسپسوکردهرقیقهگزاننرمالماننداثربیحاللیکدرراآنها

.افزاییم

دارندزیادیپذیریواکنشکهآنهایی:
افزودنباسپسونماییممیاضافهخشکیخبهآهستگیبهراآنرقیقمحلول
قابلمدروداردگیرآتشمادهباایمنیومناسبپذیریواکنشکهایماده
.نماییممیخنثیشودنمیمنجمدخشکیخ
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مواد قابل احتراق را باید از اماکن زیر خارج نمود

ی شودمحیطی که از شعله مستقیم و سطوح بسیار داغ استفاده م.

کار های مکانیکی و الکتریکی نامطمئن در حالمحیطی که دستگاه
(.بدلیل احتمال جرقه زدن)کردن است 
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ت شودکه هنگام کار کردن با مواد قابل اشتعال باید رعایدیگرنکاتبرخی 

تیحرارمنابعازدوروخاصهایکابینتدربایداشتعالقابلمواد
.شوندنگهداری

ساکنسیتهالکتریایجادکهباشدایبگونهبایدآزمایشگاهکفجنس
.ننماید

وندشبررسیجرقهایجادنظرازآزمایشگاهدربایدفریزرهاویخچال.
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موادی که تولید پراکسید می کنند

ید مواد شیمیایی هستند که به مرور زمان یا در اثر تماس با هوا تول
.های پراکسید می کنند که به ضربه حساس هستندکریستال
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پراکسیدکنندگانطبقه بندی تولید

اولگروه:
شدیداًاستممکنودارندکمیمولکولیجرمکهآنهاییخصوصاًغیراشباع،ترکیبات

.کنندپراکسیدتولیدبهشروعاتفاقیبطوروشدهپلیمریزه

دومگروه:
خطر(تبخیریارتقطیبوسیله)شدنیظلغتهنگامدرکههستندترکیباتیشاملگروهاین

.دارندپراکسیدتولید

سومگروه:
.شودمنفجرتاسممکنشدنتغلیظبدونحتیترکیباتاینتوسطشدهتولیدپراکسید
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مایعات و گازهای سرمازا

.گازهایی که در دماهای پایین به مایع و یا جامد تبدیل شده اند

همچون
...هلیوم مایع، نیتروژن مایع، یخ خشک و
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سرمازااستفاده از ترکیباتایمنینکات 
در محل کار بایستی تهویه مناسب انجام گیرد.

استفاده از دستکش مخصوص اجباری است.

استفاده از ماسک مخصوص صورت اجباری است.

ام شودحمل و نقل این مواد باید طبق شیوه های تایید شده انج.

د  درصورت استفاده از باالبر در حمل این مواد، ظروف آنها بای
.بسیار مستحکم باشد
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مواد منفجر شونده

رفتن در  ترکیب قابل انفجار ترکیبی است که در صورت قرار گ
ردن  معرض ضربه ناگهانی، فشار یا دمای باال، سبب آزادک

.  ودمقادیر زیادی حرارت و گاز با فشار زیاد به محیط می ش
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سموم

خوردن،اق،استنشصورتدرکههستندشیمیاییترکیباتیسموم،
هایاندامبهصدمهباعثبدن،درآنهاپوستیجذبیاتزریق
.گردندمیتناسلیاندامیاریهکبد،مانندهدف،
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مواد شیمیایی خیلی خطرناک

:(OSHA)شغلیسالمتوایمنیادارهتعریفطبق

مناسبوصحیحطوربهاگرکهشودمیاطالقشیمیاییترکیباتبه
افرادیبرایشدیدیالعادهفوقصدماتاستممکننشوند،بردهبکار
.کندایجاددارندسروکارآنهاباکه
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تقسیم بندی ترکیبات خطرناک ویژه

زاترکیبات سرطان.
.ایجاد می کنندموادی که در انسان سرطان-1

.موادی که احتماالً توانایی ایجاد سرطان را دارند-2

سموم موثر بر دستگاه تولید مثل.

موادی که سمیت فوق العاده زیادی دارند.
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LD50 (lethal dose)

شدن مقدار مادة شیمیایی که می تواند از طریق خوردن، تزریق
اهی،  یا از طریق پوست، تحت شرایط کنترل شده آزمایشگ

.درصد تعداد حیوانات مورد آزمایش را بکشد50
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LC50 (lethal concentration)

50غلظتی از یک ماده شیمیایی موجود در هوا، که قادر است 
.شددرصد تعداد حیواناتی که با آن در تماس بوده اند را بک
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هاحالل

:ند ازکاربرد آنها عبارت. ها نقش اساسی در صنعت و آزمایشگاه دارندحالل
حل کردن مواد
استخراج مواد
خالص سازی
خنک کننده
مواد اولیه و یا واکنش گر
شستشوی ظروف و وسایل آزمایشگاه و...
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هانکات ضروری برای کار با حالل

در هنگام کار با حالل ها از عینک ایمنی استفاده نمایید.
را انتخاب نکنید... زا وهای سرطانحالل. در انتخاب حالل دقت نمایید.
هنگام استفاده از پیپت، حالل را با دهان نکشید.
از تماس حالل با پوست جلوگیری نمایید.
در صورت امکان زیر یک هود قوی و مناسب کار کنید.
درب بطری حاوی حالل را فوراً بگذارید و آن را محکم کنید.
از کار کردن در کنار شعله و یا اماکن گرم جداً خودداری نمایید.
از نگهداری طوالنی مدت حالل های خطرناک همچون کلروفرم خودداری نمایید.
پسماندهای حالل های هالوژنه را جداگانه جمع آوری نمایید.
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.حالل های زیر را در ظرفشویی نریزید

 (آلکان ها، اترها، استرها، کتون ها و)آتشگیرهای شدید...

 (بنزن، نیتریل ها، مواد هالوژن دار)مواد سمّی

 (ت.د.د)ترکیبات غیر قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم ها

 (هالوژن دارها)مواد غیرمحلول

 (ترکیبات گوگردی)مواد تهوع آور



عمده ترین خطر حالل ها

هاخطر مربوط به آتشگیری حالل

هاخطر مربوط به ناپایداری حالل

هاخطرات مربوط به سمیت حالل

.دها فقط کربن سولفيد یک ماده کامالً ناپایدار به حساب می آیدرميان حالل
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هاراه پیشگیری از خطرات حالل

های خطرناکی همچون  بهترین راه، جایگزینی حالل
.های کم خطرتر می باشدبنزن با حالل
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120

:مخاطرات عمده در آزمايشگاه

آتش
 شکستن ظروف شیشه ای
اجسام تیز
پاشش
ظروف تحت فشار و گازهای سیلندر
گرما، سرما
مخاطرات شیمیایی
مخاطرات بیولوژیکی
 تشعشات



:ها بر عهدهرعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه
 تمامی کارکنان

مراجعین

کارآموزان

ددانشجویان و اساتی
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:هااصولکلیایمنیدرآزمایشگاه
خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه ممنوع است.
سیگار کشیدن ممنوع.
آرایش کردن ممنوع.
کار کردن به تنهایی در آزمایشگاه ممنوع.
از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود.
استفاده از تجهیزات مناسب.
اجتناب از شوخی های بی مورد  .
توجه کافی به مخاطرات مواد شیمیایی.
تان را لمس نکنیدهرگز صورت بینی و چشمهای .
هرگز خودکار و یا مداد را نمکید.
تان را بشوئیدقبل از ترك محل و خصوصاً قبل از خوردن، دستان.
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:هابازنگری در ایمنی آزمایشگاه

کارکنان جدید

فرآیند جدید

تغییر در پروسه کاری

تجهیزات جدید
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پیرامونحوادث OSHA بررسیهاي
The Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

ر داشاته  تماس با مواد سمی در آزمایشگاه می تواند نتاای  خطرنااکی حتای مارگ در با     •
.باشد

.اتفاق افتداین صدمات می تواند در هر آزمایشگاهی که با مواد سمی کار می کنند•
:  بیشتر این صدمات قابل پیشگیری است در صورتی که افراد از•

تجهیزات مناسب                                                                      * 
تکنیک و روش مناسب * 
دانش مناسب و کافی* 
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OSHAآزمایشگاه استاندارد 

((permissible exposure 

limit









MSDS
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دستور العمل های بهداشت مواد شیمیایی

روش کار استاندارد-1
اندازه گیری و کنترل تماس-2
تجهیزات حفاظتی وتهویه مناسب-3
اطالعات آموزشی-4
توجه به کار با مواد ویژه خطرناك -6
مصوب کردن برنامه ریز ی برای موادشیمیایی از قبل-5
آزمایشات پزشکی و مشاوره-7
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..........كلید كار ایمن

شناخت خطرات

مطالعه دستورالعمل بهداشتی مواد شیمیایی
 بازنگریMSDSمواد شیمیایی
ارزیابی حفاظ تجهیزات-خطرات بهداشتی وفیزیکی        -

روشهای کمک های اضطراری-نشانه ها و عالئم تماس          -

مطالعه همه برچسب ها
آگاهی از پروتکل و روش های کار
دارندتوجه به اثربرخی مواد شیمیایی که اثر سمّی تأخیری روی بدن.
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:وسایلشیشهاي
نگهداری مناسب

استفاده مناسب

 شستشو

تهکنار گذاشتن وسایل شیشه ای شکسته و ترك برداش

دفع به روش مناسب
128



ایمنی برق

از کلید و پریز مناسب استفاده گردد.

پس از مصرف، وسیله بی برق گردد.

باشندکلیه سیم ها و تجهیزات برقی به دور از آب  .

از سیم ارت استفاده گردد.

بازرسی مستمر انجام شود.
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ایمنی فیزیکی

.حمل ونقل و جابجایی ها با احتیاط انجام شود•

.دداز کشیدن سیم در مسیرهای رفت و آمد اجتناب گر•

.اده شوداز سیستم های گرمایش و سرمایشی مناسب استف•

.میزهای عسلی به دور از مسیر عبور و مرور باشند•

.اصول ایمنی ساختمان رعایت گردد•
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سيلندرهاي گاز
هرگز بدون آموزش استفاده نکنید.

تعداد سیلندرها را در آزمایشگاه کاهش دهید.
در صورت امکان در بیرون نگهداری شوند.

سان باشندسیلندرها سنگین هستند و در صورت سقوط می توانند آسیب ر.
مطمئن شوید در حین استفاده با زنجیر مهار شده اند.
برای جابجایی از گاری های مخصوص استفاده نمائید.

از فشارسن  و وسایل کنترلی استفاده نمائید.

مراقب نشت آنها باشید.
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ابزار تیز

.ابزار تیز به دور از دست و انگشت ها باشند•

.ددبرای حمل و نقل آنها از ابزار مناسب استفاده گر•

.موقع حمل و نقل قسمت تیز رو به پایین باشد•

را با  هیچ وقت سعی نکنید وسایل تیز در حال سقوط•
.دست بگیرید
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گرماییایمنی

.یدهرگز یک منبع گرمایی را بدون مراقبت رها نکن•

نظر شیشه ها و فلزات در حالی که داغ هستند، سرد به•
برك  قبل از دست زدن به آنها از دستکش یا ان. می آیند

.استفاده کنید

اه یا ظروف داغ را به طور مستقیم بر روی میز آزمایشگ•
.در آب سرد قرار ندهید
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شیمیاییایمنی

ه قبل از برداشتن ماده شیمیایی از ظرف مربوط•
.مطالعه کنیددوباربرچسب آن را 

لعمل و فقط از مواد شیمیایی گفته شده در دستورا•
.آن هم به مقدار اعالم شده استفاده کنید

.دهرگز ماده شیمیایی را لمس، بو و یا مزه نکنی•

م  هرگز مواد شیمیایی را خارج از دستورالعمل با ه•
.مخلوط نکنید
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شیمیاییایمنی
.حمل و نقل مواد شیمیایی با احتیاط انجام شود•

.اشدسرپوش ظروف حاوی مواد شیمیایی در مواقع عدم مصرف بسته ب•

.اضافه کردن اسید به آب، بصورت قطره قطره و آرام انجام شود•

.از خطرات مواد شیمیایی آگاه باشید•
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اهاجتناب از انباشتن مواد شیمیایی و تجهیزات در کف آزمایشگ

تمیز نمودن برای نفر بعدی

رعایت احتیاطات الزم

آگاهی از محل:
تجهیزات حفاظت فردی-
وسایل اطفاء حریق-
دوش های ایمنی-
چشم شوی-
کیت های مربوط به اقدام در موقع پاشش مواد  -
جعبه کمک های اولیه-

روش کار مناسب در آزمایشگاه
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.نیدهرگزدرآزمایشگاهشوخینک

...هرگز نباید
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(PPE)تجهيزات حفاظت فردي 

وازم شاملاین ل. بایدهمه لوازم حفاظت فردی بر اساس کد باشد ودرمحیط کار استفاده شود:

محافظ های چشمی-

کفش ایمن دارای روکش-

محافظ های تنفسی-

پیشبندهای الستیکی یا پالستیکی برای مواد خورنده و بازی-

دستکش باتوجه به نوع ماده-

انبرك ها جهت عدم تماس با مواد-



هودهاي شيميایي

سل ها  هود محفظه  بسته ای است که فرد را از معرض گازهای شیمیایی و آیرو
.در امان نگه می دارد

دهودها معموال هوای اتاق را به داخل کشیده واز طریق دودکش خارج می نماین.

بایدهودها همیشه درهنگام حضور روشن باشند.

صفحه جلوی هود باید در محل مشخص قرار گیرد.

139



ميایيراهنماي ایمني در موارد ریختن و یا شکستگي ظروف محتوي مواد شي

سعی نمائید کمتر تنفس نموده و سریعاً از محل آلوده دور شوید. 1.

استفاده از. (PPE)تجهيزات حفاظت فردي2

مدتی صبر کنید تا مواد معلق ته نشین شود. (دقیقه15حداقل .)3

محل را با حوله کاغذی و یا تنزیب بپوشانید. 4.

از محلول ضد عفونی کننده مناسب به آرامی در محل بریزید. 5.

در ارتباط با نوع محلول مدتی صبر نمائید. 6.

بوسیله پنس، پارچه و قطعات شیشه را داخل . 7Safety Box قرار دهید.

محل را تمیز نموده و در صورت لزوم اعمال فوق را تکرار نمائید. 8.
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اقدام در موقع پاشش 

.اگر پاشش در خارج از هود اتفاق بیفتد کلیه کارکنان باید تخلیه شوند•

...نام ماده شیمیایی، مقدار پاشش، محل دقیق پاشش و : گزارش دقیق پاشش •

دقیق با آب فراوان15در صورت پاشش به بدن شستشوی محل حداقل به مدت •

انتقال به مراکز درمانی در صورت نیاز•

.تمیز نمودن محل پاشش با رعایت احتیاطات الزم صورت گیرد•

.پدهای جاذب برای جمع آوری مواد شیمیایی باید در آزمایشگاه موجود باشد•
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پاشش مواد شیمیایی در چشم

اوان  شستشوی چشم ها با آب فر•

دقیقه و انجام  15برای حداقل 

اقدامات پزشکی مورد نیاز
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خروج از آزمایشگاه

ش گرددکلیه تجهیزاتی که به آنها دسترسی داریم به شکل ایمن خامو.

هود آزمایشگاه را خاموش نمائید.

رار مثل خصوصاً مواد ف)درب ظروف مواد شیمیایی که با آنها کار می کنید
.را ببندید( استون و الکل

آشنایی با درب خروج اضطراری
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آموزش تفکیک پسماند پزشکی

دکتر علی جوادي



مدیریت زباله های خطرناک
چگونه زباله های خطرناک را مدیریت کنیم؟

:چهار اولویت در مدیریت پسماندهای خطرناك•

ایجاد حداقل ممکن پسماند  –

کاهش سمیت پسماندها با جدا سازی–

تحداقل پتانسیل آسیب به محیط زیس–

کاهش ریسک مواجهه افراد–
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مدیریت زباله های خطرناک
چگونه زباله های خطرناک را مدیریت کنیم؟

.برای حمل و نقلPPEاستفاده از •
.آلوده شدهPPEدفع کلیه لباس ها و•
.پرهیز از عجله و حرکت های سریع در مواجهه با پسماندهای خطرناك•
.افراد، مسئول پسماندهای خودشان هستند•
.ردندکلیه مواد شیمیایی در ظروف با برچسب پسماند شیمیایی دفع گ•
.اجتناب از دفع مواد شیمیایی در فاضالب•
.پر کردن ظروف پسماند شیمیایی در زیر هود•
.شستشوی کلیه ظروف شیشه ای و پالستیکی پس از اتمام کار•
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مدیریت زباله های خطرناک
چگونه زباله های خطرناک را مدیریت کنیم؟

Safety Boxدفع پسماندهای تیز و برنده در •

رنگ زرددفع پسماندها در کیسه های ضخیم، مقاوم و •

تمامی مراحل جمع آوری و حمل ونقل پسماندها باید با دست •

.صورت گیرد
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پسماندهاي پزشكي ويژه 

خيص پسماندهاي زیان آور ناشی از بيمارستان ها، مراكز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه هااي ششا

طبی كه به دليل باال بودن یكی از خواص خطرناك

قابليت انفجار ، اشتعال، خورندگي  ، زاييبيماري، سميت

.به مدیریت خاص نياز دارند، گفته می شود



:  چهار دسته اصلي پسماند پزشكي

پسماند عادي
پسماند عفوني

پسماند تيز و برنده
پسماند شيميايي و دارويي 



تركيب معمول پسماندهاي بيمارستاني 

درصد پسماند عادي90تا 75

درصد پسماند پزشكي ويژه25تا 10

75-90%

10-25%



ي ويژه پسماندها% 10-25

60-80اجسام شيزوبرنده و پاشولوژیكو عفونی درصد پسماندهاي

25-15 درصد پسماندهاي شيميایی و دارویی

5-10اهباطري و كپسول ، دماسنج هاي جيوه اي شكسته وحاوي رادیو دارويدرصد پسماندها



ضایعات ناشی از فعاليت های روزمره و با کارکرد خانگی

....انی وپسماندهاي ایستگاه هاي پرستاري، آشپزخانه، آبدارخانه، قسمت اداري مالی، باغب



پسماند ویژه محسوب می شود،…در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با پسماندهای عفونی، شیمیایی و

تولید خارج شودکیسة پسماند نباید بدون داشتن برچسب تعیین محتوای کیسه از محل  .



دبیماری شوواند در بدن میزبان باعثباشند و بتبه داشتن عوامل زنده بیماریزا مظنونکه پسماندهایی

 رف، سوآپ وانسان  از قبیل باند، گان، ماسک، دستکش یکبار مصآغشته به خون و ترشحات کلیه لوازم و وسایل....

 ست سرم

سوند، کیسه ادرار و بگ کلوستومی

 و مواد دفعی از بیماران عفونی کلیه پسماندها

 محیط کشت های میکروبی

اتاق غیر از ایستگاه های پرستاری)آزمایشگاهو اتاق عمل ، اتاق های ایزوله ، اورژانس، دیالیزبخش های پسماند ،

(استراحت پرسنل و قسمت های اداری



داشته باشدوجود نباید و راهروها ظروف جمع آوری پسماندهای عفونی در اتاق بیماران.

 توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق بیمار آورده می شودترولیکیسه زرد با.

 بدن بایستی در ظروف غیر قابل نشت نگهداری شوندمایعات خونی و سیاالت عفونی.

 ی دفع شودجدا شده و در سیفتی باکس قرار گیرد و ست سرم بهمراه باتل در سطل عفونسوزن ست سرم.

 فع گردددسطل عفونی باقیمانده سرم قندی نمکی بعد از رقیق سازی در فاضالب  تخلیه و باتل در  .



پسماندهای تیز و برنده

.گردندپوستدرسوراخیابریدگیزخم،ایجادباعثکهپسماندهایی

سرموانفوزیونستسوزن،آنژیوکتسوزن،تزریقسوزن

بیستوریتیغ

شکستهداروییهایویالوشیشه،آمپولپوکه

ویناسکالپ

النست

لسپایناازنسو

الملومال



 ظرفیت درب سیفتی باکس بسته شود3/4بعد از پر شدن.

درپوش گذاری مجدد سرنگ ها نباید انجام شود.

در صورت تزریق عضالنی سوزن و سرنگ بایستی توامأ در سیفتی باکس دفع گردد  .

سیفتی باکس بایستی با ترالی توسط ارائه دهنده خدمت به بالین بیمار آورده شود.

 در بخش هایNICU وICUر گیردسیفتی باکس می تواند بصورت فیکس در یونیت هر بیمار قرا.



ر محیط،  پسماندهایی که خاصیت سمیت، خورندگی، قابلیت احتراق و انفجار دارد و در صورت رها شدن د
.  برای انسان و محیط زیست مضر هستند

مصرف نشدهو گذشتهف یخ مصررتاو واکسن های هادارو

مواد ضدعفونی کننده و گندزدای تاریخ گذشته یا غیرالزم

 ییی داروهاشیشهو قوطی ها

 معرف های آزمایشگاهی و حالل ها



پسماندهای مایع بایستی در ظروف مستحکم و غیر قابل نشت نگهداری شوند.

فع گردداگر باتل سرم حاوی داروی شیمی درمانی باشد بایستی بعنوان پسماند شیمیایی د.



داین پسماندها میتوانند موجب جهش سلولی، سرطان زایی و عجیب الخلقه زایی گردن:

 (سایتوژنیک)باقیمانده داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی

تجهیزات و وسایل آغشته به فرآورده های دارویی شیمی درمانی



پسماندهای ژنوتوکسیک مایع بایستی در ظروف غیر قابل نشت نگهداری شوند.

فرمالین بایستی در ظروف محکم، درب دار و غیر قابل نشت نکهداری شود.

ک محسوب شودفرمالین بعد از  صاف سازی به شبکه فاضالب دفع گردد و باقیمانده آن پسماند پاتولوژی.



پسماندهای پاتولوژیک

افتها و آبگونه های انسانی، بخون

اعضاء و اندامهای قطع شده

جفت و بند نافجنین ،

  جسد جانوران

پسماندهای پاتولوژی

اعضاء و اندام های قطع شده بدن و  جنین طبق احکام شرع جمع آوری و به سردخانه منتقل شوند.



پسماندهای حاوی فلزات سنگین

ریطباانواع 

شکسته سالم وترمومترهای

فشارسنج جیوه ای
UVالمپ های فلورسنت، فوتو تراپی و 

ورقه های سربی

آمالگام ناشی از دندانپزشکی



Common Rules

Do

Wear lab coat

Wash hand before & after

Label every thing

Aliquot the stock

Decontaminate work 
surfaces

Clean after work

Report spills and 
accidents

Do Not

No eating or drinking

No pipetting by mouth

No aerosol generation

Not touch broken 
glassware 



Why Biosafety Practices?

Protection:

 Personnel 

 Equipment

 Environment



Where Biosafety Practices?

Pre-lab Lab Post-lab



Factors in Risk Assessment
R

es
ea

rc
he

r

• Occupational
health / medical
surveillance

• programs may
need to consider:

• Age

• General health
and nutritional
status

• Use of
medications

• Pregnancy

• Immune status for
specific agent

• Other factors

A
ge

nt

• Pathogenicity of the
organism / disease
caused

• Mode of transmission
and host range

• Availability of effective
preventive measures

• Availability of effective
treatment

• Agent risk group

• Sample characteristics

• Planned procedures

• Scale of culture
growth

• Animal use

E
xp

er
im

en
t • Equipments

• Chemical

• Glassware



Risk groups

• Agents that are not associated with disease in healthy adult
humans

• No or low individual and community risk

Risk group1 
(RG1)

• Agents are associated with human disease which is rarely
serious and for which preventive or therapeutic interventions
are often available

• Moderate individual risk, low community risk

Risk group2 
(RG2)

• Agents that are associated with serious or lethal human disease
for which preventive or therapeutic interventions may be
available

• High individual risk but low community risk

Risk group3 
(RG3)

• Agents that are likely to cause serious or lethal human disease
for which preventive or therapeutic interventions are not
usually available

• High individual risk and high community risk

Risk group4 
(RG4)





Biosafety levels (BSL)

BSL-1

• for work involving well-characterized agents not known to cause disease in healthy adult
humans, and of minimal potential hazard to laboratory personnel and the environment

• Bacillus subtilis, E. coli

BSL-2

• for work involving agents of moderate potential hazard to personnel and the environment

• Measles virus, Salmonellae, Toxoplasma species

BSL-3

• for work with indigenous or exotic agents which may cause serious or potentially lethal disease
as a result of exposure by the inhalation route

• Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetii

BSL-4

• for work with dangerous and exotic agents which pose a high individual risk of aerosol-
transmitted laboratory infections and life-threatening disease

• Ebola Zaire virus, RiftValley Fever virus
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