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 راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني

اًتمبل ًوًَِ ّبي آلَدُ يب ًوًَِ ّبيي وِ احتوبل آلَدگي آًْب ٍخَد داسد اص يه آصهبيـگبُ ثِ آصهبيـگبُ ديگش، اص ثخؾ ّبي هختلف 

ثيوبسػتبى ثِ آصهبيـگبُ ثيوبسػتبى يب آصهبيـگبُ خبسج اص ثيوبسػتبى ٍ ًيض اص هطت پضؿىبى  ثِ آصهبيـگبُ، ثبيذ تحت ؿشايط اػتبًذاسد 

ثب دسج ػالئن ٍثشزؼت ّبي الصم سٍي ثؼتِ ،   ايي سًٍذ ثبيذ ثب اػتفبدُ اص ظشٍف هٌبػت ، ثؼتِ ثٌذي ثِ سٍؽ اػتبًذاسد . كَست گيشد

سػبيت اكَل ايوٌي خْت اًتمبل ًوًَِ، ٍ دسًظشداؿتي ؿشايط هٌبػت طي اًتمبل ًوًَِ ثِ ًحَي وِ ويفيت ٍ توبهيت ًوًَِ حفظ 

 . ؿَد ، كَست پزيشد

حول ًٍمل ًوًَِ ّب هي تَاًذ اص ساُ َّا، دسيب ، خبدُ ٍ ساُ آّي طجك لَاًيي هَخَد دس ّش وـَس ٍدػتَسالؼول هشثَطِ، ثب سػبيت 

 .ؿشايط كحيح ثؼتِ ثٌذي ٍ اًتمبل اًدبم ؿَد

 لَاًيي هـخلي تجييي ًوَدُ (United Nations)ثشاي اًتمبل ًوًَِ ّبي ػفًَي اص طشق هختلف، ػبصهبى هلل هتحذ 

 دس هَسد (International Air Transport Association, IATA)َّايي ثيي الوللي   ّوسٌيي اًدوي حول ًٍمل .اػت

. زگًَگي حول ًٍمل هَاد ػفًَي لَاًيي ػخت گيشاًِ اي تذٍيي ًوَدُ وِ دس ثيـتش وـَسّب هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد

 . ػبصهبى خْبًي ثْذاؿت ًيض وتبثي تحت ػٌَاى همشسات اًتمبل ًوًَِ ّبي ػفًَي هٌتـش ًوَدُ اػت

 

 هَسد ؿشايط اػتبًذاسد ًمل ٍاًتمبل دس ٍ پبًضدّن  لَاًيي  ػبصهبى هلل هتحذ ثَدُ ٍيشايؾ ٍ فَق هشاخغ ريل خالكِ اي اص ساٌّوبي

 IATA= International Airline Transport Association لَاًيي طجك.وٌذ هي ثحث ي ثبلمَُ ػفَىيبًوًَِ ّبي ػفًَي 

 دس ايي تمؼين ثٌذي  گشٍُ ثيـتش ؿبهل هَاد ؿيويبيي خطشًبن هي ؿًَذ،9ايي .  گشٍُ تمؼين هي ؿًَذ9هَاد خطشًبن ثِ اكَال 

ايي گشٍُ، هَاد ػفًَي ؿٌبختِ ؿذُ ٍيب هَادي وِ هوىي اػت ػفًَي ثبؿٌذ، سا دسثش گشفتِ ٍ .  لشاس هي گيشًذ6هَاد ػفًَي دسگشٍُ 



 

 
 

 

آسمايشگاه مزجع سالمت 

   دستورالعمل

     ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني

 

 

2 

ايي هَاد  دس كَستي وِ ثِ دليل . ؿبهل ثبوتشي ّب، ٍيشٍع ّب، سيىتضيب، اًگل ّب، لبسذ ّبًٍيضػَاهل ديگشي هبًٌذپشيَى ّب هي ثبؿٌذ

 .ثؼتِ ثٌذي ًبهٌبػت ثِ ثيشٍى ًـت وٌٌذ، هي تَاًٌذ دس توبع فيضيىي ثب اًؼبى ٍيب حيَاى ثبػث ايدبد ثيوبسي گشدًذ

 . تمؼين هي ؿًَذ,B Aهَاد ػفًَي خَد ثِ دٍ گشٍُ 

 هَادي ّؼتٌذوِ هي تَاًٌذ ثبػث ًبتَاًي دائوي ٍيب ثيوبسي ّبي وـٌذُ ٍيب تْذيذ وٌٌذُ صًذگي دس اًؼبى ٍيب  :A گروه موادعفوني

ثِ طَس هثبل ًوًَِ وـت ثبوتشي ػل، ثشٍػال، .  حيَاى ػبلن ؿًَذ ٍ ثؼتِ ثِ ثيوبسي ّبي ثَهي ٍؿشايط ّشهٌطمِ هتفبٍت هي ثبؿٌذ

 UN 2814 Unitedهَادػفًَي ايي گشٍُ تحت ػٌَاى .  دس ايي گشٍُ لشاس هي گيشًذBٍوـت اًَاع ٍيشٍع ّب هبًٌذ ّپبتيت 

Nations Number=طجمِ ثٌذي ؿذُ اًذ. 

.   لشاس هي گيشًذUN 2900وِ فمط ثبػث ثشٍص ثيوبسي دسحيَاًبت هي ؿًَذ، تحت ػٌَاى Aآى دػتِ اص هَاد ػفًَي گشٍُ 

 Bٍ  UN گشٍُثيَلَطيىي ّبي ًوًَِ هَادػفًَي وِ ؿشايط فَق سا اص ًظش ثيوبسي صايي داسا ًوي ثبؿٌذ، خضء B:هَادػفًَي گشٍُ 

3373 United Nations Number= طجمِ ثٌذي هي ؿًَذ 

 

 بسته بندي نمونه ها

  ثؼتِ ثٌذي وليِ ًوًَِ ّب هي ثبيؼت ثِ سٍؽ اػتبًذاسد ٍ ثب اػتفبدُ اص ػِ هحفظِ كَست گيشد ثب تَخِ ثِ ًَع ًوًَِ اي وِ هٌتمل 

هي ؿَد اطالػبت سٍي ثشزؼت اللبق ؿذُ سٍي هحفظِ خبسخي ًوًَِ هتفبٍت اػت  ًحَُ ثؼتِ ثٌذي ًوًَِ ّبي هختلف دسؿىل 

 .     ّبي پيَػت آهذُ اػت

                    

 :روش بسته بندي

 : خْت ثؼتِ ثٌذي ًوًَِ ّب طجك ؿشايط اػتبًذاسد، ثبيذ اص ػِ هحفظِ وِ ٍاخذ ؿشايط ريل ثبؿذ، اػتفبدُ گشدد

ثيـتش اٍلبت . ًوًَِ ايتذا  ثبيذ داخل يه ظشف دسپير داسوِ غيشلبثل ًفَر ثِ هبيؼبت ٍ ّوسٌيي غيش لبثل ًـت ثَدُ، لشاس دادُ ؿَد

 .ًوًَِ ّب داخل لَلِ آصهبيؾ حول هي ؿًَذ
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هي تَاى هطبثك اؿىبل پيَػت ٍ ثِ ثشاي خلَگيشي اص توبع ثيي آًْب دسكَستي وِ تؼذاد ًوًَِ ّب ٍ ثبلطجغ تؼذاد لَلِ ّب صيبد ثبؿذ، 

 لَلِ ّب سا تَػط خذاوٌٌذُ ّبي همَايي ضخين ٍ يب خذاوٌٌذُ ّبيي اصخٌغ ديگش هبًٌذ اػفٌح اص يىذيگش خذا 5ٍيظُ ؿىل ؿوبسُ 

 .وشدُ ٍ ثؼتِ ثٌذي ًوَد 

ٍيب هبدُ هـبثِ  گزاؿت ٍ   دس كَستي وِ ًوًَِ هبيغ ثبؿذ، ثبيذ اطشاف لَلِ ّب ثِ طَس خذاگبًِ هبدُ خبرة الشطَثِ هبًٌذ تىِ ّبي اثش

 تب دس كَست ٍ هحفظِ دٍم لشاس هي گيشًذ (لَلِ آصهبيؾ )ػپغ دسهحفظِ دٍم لشاسداد، دس ٍالغ ايي هَاد خبرة ثيي هحفظِ اٍل 

همذاس ٍ حدن هبدُ خبرثي وِ ثيي هحفظِ اٍل ٍ  .ؿىؼتي لَلِ ّب يب آػيت هحفظِ اٍل، هَاد  آلَدُ ثِ هحفظِ ثيشًٍي ًـت ًٌوبيذ

دٍم  لشاس هي گيشد ثبيذ هتٌبػت ثب حدن ًوًَِ ثبؿذ طَسي  وِ ثتَاًذ دس كَست ؿىؼتِ ؿذى يب آػيت ثِ لَلِ ، ول حدن ًوًَِ 

  .هبيغ سا خزة ًوبيذ تب سطَثت ثِ خبسخي تشيي هحفظِ ًشػذ

 هي ثبيؼت ، وِ همبٍم ، غيشلبثل ًـت ٍغيشلبثل ًفَر ثِ هبيؼبت هي ثبؿذ پغ اص لشاسدادى هحفظِ اٍل دس داخل هحفظِ دٍم

 .هـخلبت ًوًَِ سٍي آى دسج گشدد

دس هَسد ًوًَِ . دسهشحلِ ثؼذ هحفظِ دٍم داخل هحفظِ ػَم وِ همبٍم ثِ ضشثِ ٍ ؿشايط هحيطي ًبهؼبػذ ثَدُ، لشاس دادُ هي ؿَد 

 .  ثبؿذCold  Boxّبيي وِ ًيبص ثِ سػبيت صًديشُ ػشد داسًذ هحفظِ ػَم هي تَاًذ 

 B( UN 3373 ٍ ًوًَِ ّبي ػفًَي گش1ٍُهطبثك ؿىل پيَػت ؿوبسُ  A( UN 2814, UN2900) ًوًَِ ّبي ػفًَي گشٍُ

 . ثؼتِ ثٌذي هي ؿًَذ2هطبثك ؿىل پيَػت ؿوبسُ (

 عالمت گذاري

وليِ ثؼتِ ّب ثبيذ لجل اص اًتمبل ثطَس هٌبػت ػالهت گزاسي ؿذُ طَسي وِ حبٍي اطالػبت الصم دس خلَف هبّيت ًوًَِ ، خطشات 

 .آى ٍ اػتبًذاسدّبي سػبيت ؿذُ خْت ثؼتِ ثٌذي ، ثبؿذ
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ػالئن سٍي ثؼتِ ّب ثبيذ ٍاضح دسج ؿذُ ٍ خَاًب ثبؿٌذ ٍثِ گًَِ اي لشاس گيشًذ وِ وبهال لبثل هـبّذُ ثَدُ ٍ تَػط ثشزؼت يب ػالهت 

 :ّش ثؼتِ ثبيذ اطالػبت صيش دسج گشدد(هحفظِ ػَم )سٍي هحفظِ خبسخي . ديگشي پَؿبًذُ ًـذُ ثبؿذ

 ًبم ٍ آدسع فشػتٌذُ يب اسػبل وٌٌذُ وبال 

 ًبم ٍ آدسع حول وٌٌذُ وبال 

 ًَِؿوبسُ تلفي ؿخق هؼئَل تبييذ ؿشايط ثؼتِ ثٌذي ًو 

  ُوبال (گيشًذُ)ًبم ٍ آدسع دسيبفت وٌٌذ 

 ًًََِع ًو 

  ُؿوبس             UN 

 ًبم گزاسي ٍيظُ ثشاي گشٍُ ّبي خطش             shipping name ) Proper) : ثشاي اًتمبل ًوًَِ ّبيي وِ دسگشٍّْبي خطش هختلف

لشاس هي گيشًذ ًبهگزاسي ٍيظُ اي ٍخَد داسد وِ ثش سٍي هحفظِ ثيشًٍي ًوًَِ دسج هي گشدد هثال ثشاي اًتمبل هَادػفًَي گشٍُ 

UN2814ثبيذ ػجبست  

INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANSثش سٍي هحفظِ ثيشًٍي دسج ؿَد . 

 INFECTIOUS  SUBSTANCE  AFFECTING  ثبيذ ػجبست UN 2900 ثشاي اًتمبل هَاد آلَدُ دس گشٍُ 

ANIMALS only(1هطبثك ؿىل پيَػت ؿوبسُ ). ثش سٍي ثؼتِ هشثَطِ دسج گشدد 

 ثشسٍي ثؼتِ Diagnostic Specimens ٍيب Clinical Specimens ثبيذ ػجبست UN3373 ثشاي اًتمبل ًوًَِ ّبي گشٍُ 

 .هشثَطِ دسج ؿَد

 ثطَس هثبل 
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UN 2814“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING HUMANS” 

 ٍ يب

UN 2900“INFECTIOUS SUBSTANCE AFFECTING ANIMALS” 

    

  ثبيذ ثِ كَست لَصي ؿىل  ثشسٍي هحفظِ ثيشًٍي   (هشثَط ثِ هَاد ػفًَي) ثشزؼت داساي ػالهت خطش صيؼتي 

 (3هطبثك ؿىل ).ثبؿذ ؿذُ دسج آى پبييي لؼوت دس " 6 گشٍُ""ػجبست  وِاللبق ؿَد ثِ طَسي 

  هحذٍدُ دهبيي لبثل لجَل خْت اًتمبل ٍ رخيشُ ػبصي 

 . دس هَاسدي وِ اص يخ خـه يب ًيتشٍطى هبيغ اػتفبدُ هي ؿَد، ًَع ٍ همذاس آى ثبيذ هـخق ؿَد

، يخ خـه ٍ ًيتشٍطى (Ice Pack)ؿبيغ تشيي هَاد خٌه وٌٌذُ وِ خْت حفظ صًديشُ ػشد دس ٌّگبم اًتمبل اػتفبدُ هي ؿًَذ يخ 

دس ٌّگبم اًتخبة . دس ايي كَست اليِ ّبي اٍل ٍ دٍم ثبيذ دس ثشاثش دسخِ حشاست پبييي همبٍم ٍ ًـت ًبپزيش ثبؿٌذ . هبيغ هي ثبؿٌذ

 . اليِ خبسخي ثبيذ ثِ ًَع هبدُ خٌه وٌٌذُ تَخِ گشدد 

 . دس كَستي وِ اص يخ هؼوَلي اػتفبدُ هي گشدد ، وبفيؼت وِ اليِ خبسخي وبهال ًـت ًبپزيش ثبؿذ 

 .دس كَست اػتفبدُ اص يخ خـه اليِ خبسخي ثبيذ ًـت ًبپزيش ثَدُ ٍلي لبثليت ػجَس گبص دي اوؼيذ وشثي سا داؿتِ ثبؿذ 

دس هَاسدي وِ ًيبص ثِ اػتفبدُ اص ًيتشٍطى هبيغ هي ثبؿذ، ايي اليِ ّب ثبيذ لبثليت تحول دسخِ حشاست ّبي ثؼيبس پبييي سا داؿتِ 

 .ثبؿٌذ

  ثشزؼتPackage Orientation هيلي ليتش هي ثبيؼت 50 دس ٌّگبم اًتمبل ًوًَِ ّبي هبيغ، ثَيظُ ثب حدن ثيـتش اص 

 (4هطبثك ؿىل ).ًلت گشدد ٍ ًـبى دٌّذُ خْت سٍ ثِ ثبال ثشاي حول هحفظِ حبٍي ًوًَِ ثبؿذ
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 حجم قابل انتقال

 UN  2814ًوًَِ ّبيي وِ دسگشٍُ .ثشاي ًوًَِ ّبيي وِ اص ساُ صهيٌي خبثدب هي ؿًَذ هحذٍديتي ثشاي حدن هَاد تؼييي ًـذُ اػت

حذاوثش حدن .  گشم سا ًجبيذ دس َّاپيوبي هؼبفشثشي ثبسگيشي ًوَد50 هيلي ليتش ٍ يب 50لشاس هي گيشًذ ٍ ًوًَِ ّبي ثب حدن ثيؾ اص 

 . ويلَگشم هي ثبؿذ4 ليتشٍ يب 4ًوًَِ ّبيي سا وِ هي تَاى ثب َّاپيوبي ثبسثشي اًتمبل داد 

 اًتمبل ًوًَِ ّبي ػفًَي ثِ كَست ؿخلي ٍ ثَػيلِ افشاد اص طشيك َّايي وبهالً غيش لبًًَي هي ثبؿذ. 

 دس كَست آػيت ديذى ثؼتِ ثٌذي ٍيب ًـت هَاد ثبيذ فَساً ثِ هؼئَليي هشثَطِ اطالع داد. 

  دس ؿشايطي هؼئَليت اسػبل وٌٌذُ ًوًَِ ثِ پبيبى هي سػذ وِ ًوًَِ ػفًَي تحت ؿشايط اػتبًذاسد هٌتمل ؿذُ ٍاسػبل وٌٌذُ اص دسيبفت

 .آى تَػط گيشًذُ هطوئي ؿَد
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Packaging instructions for UN 2900 

and UN 2814: category A

UN certified containers, P620
Proper shipping name
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Packaging for UN 3373 (category B, P650)

Secondary packaging:

• Leakproof or stiftproof

Primary receptacle:

• Leakproof or stiftproof

• absorbent material (eg. 

Kleenex)

Rigid outer packaging:

Never envelopes
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