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زستٛضاِؼُٕ ٞبی شیُ ث ٝػٛٙاٖ ٔطأٙبٔ ٝای ٘ٛضت ٝضس ٜاست ٔ ٚجٕٛػ ٝای است اظ ثبیسٞب ٘ ٚجبیسٞبیي و ٝوبضوٙبٖ آظٔبیطٍبٜ
ٔیجبیست ثسا٘ٙس  ٚثساٖ ػُٕ وٙٙس .ثس ٖٚضه ایٗ زستٛضاِؼُٕ اجطایي جعء الیٙفه تؼٟسات تٕبٔي وبضوٙبٖ آظٔبیطٍبٔ ٜیجبضس.
ثبیس وبضوٙب٘ي و ٝزضسیستٓ ثٟساضتي زضٔب٘ي وبض ٔیىٙٙس ،فطؼ ٕ٘بیٙس و ٝتٕبٔي ٕٟٟ٘٘ٛبی ثیٕبضاٖ آِٛز ٜثٚ ٝیطٚس
 ٚ HIVیب زیٍط ػٛأُ ثیٕبضیعا ثب ٔٙطبء ذ٘ٛي ٞستٙس.

استؼٕبَ زذب٘یبت:
زضتٕبٔي ثرطٟبی فٙي آظٔبیطٍب ٜاستؼٕبَ زذب٘یبت (سیٍبض ،پیپ  ٚغیطٕٛٙٔ )ٜع ٔیجبضس .ایٗ ٔٛاز ٔیتٛا٘ٙس ػبُٔ
ٕٟٔي جٟت آتص سٛظی زض اضتجبـ ثبحالِٟبی لبثُ اضتؼبَ ثبضٙس.

تٕبس زست:
ثبیس اظ تٕبس زست ثب غٛضت ،چطٌٓٛ ،ش ،ثیٙي  ٚغیط ٜذٛززاضی وطزٕٞ .چٙیٗ ثبیس اظ فط ٚثطزٖ لّٓ زض زٞبٖ ،جٛیسٖ ٚ
٘یع آزأس ذٛززاضی ٕ٘ٛز.

ذٛضزٖ غصا ،آضبٔیس٘یٟب  ٚغیط:ٜ
ثبیس زض تٕبٔي ثرطٟبی فٙي آظٔبیطٍبٔ( ٜىبٟ٘بیي و ٝپٛضیسٖ ضٚپٛش اِعأي است) اظ ذٛضزٖ غصا ،آضبٔیسٖ  ٚیب ا٘جبْ
سبیط اػٕبِي و ٝسجت تٕبس زست ثب زٞبٖ ٔیٍطزز ،اجتٙبة ٕ٘ٛز  .ثٞ ٝیچ ٚج٘ ٝجبیس ٔٛاز غصایي ضا زض یرچبَ ثرطٟبی
ٔرتّف آظٔبیطٍبٍٟ٘ ٜساضی ٕ٘ٛز .ثبیس یرچبِٟبی ٔرػٛظ ٔٛاز غصایي ضا زض فؿبی آثساضذب٘ ٝلطاضزاز.

استفبز ٜاظ زستىص:
ثبیس ٕٞیط ٝزستىص زض ا٘ساظٟٞبی ٔتفبٚت  ٚاظ ٔٛاز ٔطغٛة ٙٔ ٚبست ،زض تٕبْ ثرطٟبی فٙي زض زستطس ثبضس.
زستىطٟبیي اظ جٙس التىس٘ ،یتطیُ  ٚیب ٚیٙیُٔ ،حبفظت وبفي ضا ایجبز ٔیٕٙبیٙس .زستىطٟبیي و ٝاظ جٙس التىس یب
ٚیٙیُ ٘بظن تٟی ٝضس ٜثبضٙسٔ ،حبفظت وبفي ضازض ٔمبثُ سٛضاخ ضسٖ ثٛسیّٚ ٝسبیُ تیع ،ایجبز ٕ٘یٕٙبیٙس.
٘جبیس زستىطٟب ضا ٍٙٞبْ ا٘جبْ وبض تؼٛیع ٕ٘ٛز ،ثّى ٝثبیس ثؼس اظ اتٕبْ وبض ایٗ ػُٕ ضا ا٘جبْ زازٍٔ( .ط ایٙى ٝآسیجي زض
آٟ٘ب ایجبز ضٛز)..
زستىطٟب ٘جبیس ضست ٝضسٔ ٚ ٜجسزا ٔٛض استفبز ٜلطاض ثٍیط٘س،

ػسْ لطاض زازٖ زضپٛش سطسٛظٖ ضٚی آٖ:
ثٞ ٝیچ ٚج٘ ٝجبیس ثٚ ٝسیّ ٝزست ،سٛظٟ٘بی استفبز ٜضس ٜاظ سطً٘ یه ثبض ٔػطف جسا ٌطزز  ٚیب زضپٛش سط سٛظ٘ي ضٚی
آٖ لطاض ٌیطز .زضٔٛالؼي و٘ ٝبٌعیط ث ٝا٘جبْ ایٗ وبض ضسیس ،ثبیس زضپٛش ضا ضٚی یه سكح لطاضزاز ٚ ٜثب وٕه یه زست
ایٗ وبض ضا ا٘جبْ زٞیس.

ضست  ٚضٛی زست:
ٕٟٔتطیٗ الساْ پیطٍیطا٘ ٚ ٝایٕٙي ،ضستطٛی ٔىطض زست ٔیجبضس .و ٝثبیس ٕٞیط ٝغبث( ٖٛتطجیحب غبثٔ ٖٛبیغ) ٛٔ ٚاز
ؾسػف٘ٛي وٙٙس ٜجٟت تٕییع ٕ٘ٛزٖ پٛست زض زستطس وبضوٙبٖ لطاض ٌیطز.
ضست  ٚضٛی زستٟب زض ٔٛاضز ظیط اِعأي است:
* لجُ  ٚثؼس اظ تٕبس ثب ثیٕبضاٖ  ٚیب تٕبس ثب ٕٟٟ٘٘ٛبی آظٔبیطٍبٞي
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* ثؼس اظ اتٕبْ وبض  ٚلجُ اظ تطن آظٔبیطٍبٜ
* ثؼس اظ زض آٚضزٖ زستىطٟب  ٚیب لجُ اظ آ٘ى ٝزستىص جسیسی پٛضیس ٜضٛز.
ثبیس لجُ اظ ذٛضزٖ ،آضبٔیسٖ ،سیٍبض وطیسٖ ،آضایص وطزٖ ،تؼٛیؽ ِٙعٞبی تٕبسي چطٕي  ٚلجُ  ٚثؼس اظ تٛاِت ضفتٗ
زستٟب ضا ضستٕٞ .چٙیٗ لجُ اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛفؼبِیتي و ٝزض آٖ زست ثب ٔربـ چطٕٟب یب ذطاضٟبی پٛست زض تٕبس وبُٔ
است ،ضست ٚضٛی زست ثب آة جبضی  ٚغبث ٖٛتٛغیٔ ٝیٍطزز .ثٟط حبَ استفبز ٜاظ ٞط ٔبز ٜضٛیٙس ٜاستب٘ساضزی لبثُ
لجٔ َٛیجبضس.

ٔحبفظت اظ چطٓ  ٚغٛضت:
ثبیس زض ٔٛالغ وبض ثب ٔٛازسٕيٛٔ ،از سٛظا٘ٙسٛٔ ،ٜاز ذكط٘بن ضیٕیبیي  ٚثیِٛٛغی  ٚیب ٍٙٞبٔي و ٝأىبٖ تطضح  ٚیب پبضیسٖ
ذ ٚ ٖٛیب ٔبیؼبت ثسٖ ٚجٛز زاضت٘ ٚ ٝیع ٍٙٞبْ ترّی ٝات ٛوال ...ٚ ٚاظ ػیٙىٟبی حفبظتي (حفبل زاض)  ٚیب ٔبسىٟبی
چطٓ  ٚغٛضت استفبزٕٛ٘ ٜز.
استفبز ٜاظ ػیٙىٟبی حفبل زاض ٔرػٛغبً ٍٙٞبْ وبض ثب ٔٛاز ضیٕیبیي ذكط٘بن ٘سجت ث ٝػیٙىٟبی حفبظتي و ٝضٚی
ػیٙىٟبی ٔؼِٕٛي لطاض ٔیٍیطز ،تطجیح زازٔ ٜیطٛز.
ِٙعٞبی چطٓ ٔرػٛغبً ِٙعٞبی ٘ٛع ٘طْ (ٔ )softیتٛا٘ٙس حالِٟب  ٚثربض حبغُ اظ ٔٛاز ضا ث ٝذٛز جصة ٕ٘بیٙس.

ِجبس وبضوٙبٖ:
ٍٙٞبْ وبض زض آظٔبیطٍب ٕٝٞ ٜوبضوٙبٖ فٙي ثبیس حسالُ اظ یه ضٚپٛش آستیٗ ثّٙس و ٝجّٛی آٖ وبٔالً ثست ٝضٛز  ٚیب یه
وت آظٔبیطٍبٞي ثّٙس ٔست ثب آستیٟٙبی ثّٙس و ٝسط آستیٗ آٖ وبٔال ثست ٝثبضس ،استفبزٕ٘ ٜبیٙس.
زض ٔٛالؼي وٛٔ ٝاز ثسیبض ذكط٘بن  ٚآِٛزٛٔ ٜضز استفبز ٜلطاضٔیٍیط٘سٔ ،یتٛاٖ اظ پیص ثٙسٞبی پالستیىي یه ثبض ٔػطف
یب ضٚپٛش یه ثبض ٔػطف غیط لبثُ ٘فٛش ثٔ ٝبیؼبت ٘یع استفبزٕٛ٘ ٜز و ٝحفبظت وبفي ضا زض ٔمبثُ تطضح ذٛٔ ٚ ٖٛاز
ضیٕیبیي ایجبز وٙس .زض ٔٛالغ استفبز ٜاظ ایٗ پیص ثٙسٞبٔ ،یتٛاٖ اظ ٔحبفظٟبی آستیٗ زاضجٟت حفبظت ثبظ ٚاستفبزٜ
ٕ٘ٛز.
ٍٙٞبْ تطن ٔحّٟبی فٙي ٔ ٚرػٛغبً حؿٛض زض ٔحّٟبی ػٕٔٛي (آثساضذب٘ )ٝثبیس ضٚپٛش ضا اظ تٗ ذبضج ٕ٘ٛز.
٘جبیس ایٗ ٌِ ٝ٘ٛجبسٟب ضا جٟت ضستط ٛاظ آظٔبیطٍب ٜذبضج ٕ٘ ٛز (ػسْ ا٘تمبَ ثٙٔ ٝعَ  ٚیب ذطه ضٛیي).
ثبیس ِجبسٟبی ثیط٘ٚي زض لفسٟٟبی ضرػي ٔرػٛظ زض ثیط ٖٚاظ ٘ٛاحي فٙي آظٔبیطٍب ٜلطاض زاز ٜض٘ٛس.
ثبیس تٛجٕٛ٘ ٝز و ٝاستفبز ٜاظ ضٚپٛش آظٔبیطٍبٞي جٟت ٍٕٟ٘٘ٛیطی  ٚذٍ٘ٛیطی الظْ است .زض ٔٛاضزی و ٝوبضوٙبٖ
ٚظبیفي ضازض ذبضج اظ آظٔبیطٍب ٜث ٝػٟس ٜزاض٘س (ٔٛالؼي و ٝثب ثیٕبضاٖ سطٚوبض زاض٘س ٕٔىٗ است ثطحست ٔٛضز٘ ،یبظ ثٝ
پٛضیسٖ وت ،ضٚپٛش آظٔبیطٍبٞي  ٚغیط ٜزاضت ٝثبضٙس.

ثط٘بٔ ٝثٟساضت ٚ ٚاوسیٙبسی ٖٛوبضوٙبٖ:
ثبیس ثط٘بٔٚ ٝاوسیٙبسی ،ٖٛث ٝذػٛظ زض ٔٛضز ثیٕبضی ٞپبتیت  ،Bتست پٛستي زض ٔٛضز ٔبیى ٛثبوتطی ْٛتٛثطوِٛٛظیس
(جٟت وبضوٙب٘ي و ٝثب ایٗ اضٌب٘یسٓ وبض ٔیىٙٙس) ٔ ٚؼبیٙبت  ٚآظٔبیطٟبی زٚضٞبی جٟت وبضوٙبٖ زض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز
ٕٞچٙیٗ ذبٕٟ٘بی حبّٔ ٚ ٝافطاز ٔجتال ث٘ ٝمع سیستٓ ایٕٙي ٘جبیس زض ثرطٟبی ذیّي ذكط٘بن وبضوٙٙس.
وفطٟب :
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وفص ثبیس ضاحت  ٚزاضای وف الستیىي ثبضس  ٚتٕبْ پب ضا ثپٛضب٘س ٞط ٌب ٜو ٝاحتٕبَ ضیرتٗ ٔٛاز ٚجٛز زاضز ،ثبیس ضٚوص -
ٞبی یه ثبض ٔػطفي و ٝزض ٔمبثُ ٘فٛش ٔبیؼبتٔ ،مبٔ ْٚیجبضٙس ،پٛضیس ٜضٛز٘ .جبیس اظ وفطٟبی پبضچٟبی استفبزٕٛ٘ ٜز
ظیطا ٔٛاز ضیٕیبیي یب ٔبیؼبت ػف٘ٛي  ٚآِٛز ٜضا ث ٝذٛز جصة ٔیٕٙبیس .استفبز ٜاظ وفطٟبیي اظ جٙس ٔٛاز غیط لبثُ ٘فٛش ثٝ
ٔبیؼبت ٔب٘ٙس چطْ  ٚیب ٔٛاز ٔػٛٙػي ،تٛغیٔ ٝیٍطزز.

استفبز  ٜاظ جٛاٞطات  ٚظیٛضآالت:
٘جبیس اظ جٛاٞطات  ٚظیٙت آالت ث ٝجع حّم ٝاظزٚاج (زض ٔٛاضزی ؤ ٝغبیطت ثب اغ َٛایٕٙي  ٚثٟساضت ٘جبضس) استفبزٕٛ٘ ٜز.
چٕٔ ٖٛىٗ است ثٚ ٝسبیُ ٌیط وطز ٚ ٜیب زاذُ ٔٛاز آِٛز ٜآٚیعاٖ ض٘ٛس.آضایص وطزٖ ٘یع زض ٔحیف فٙي آظٔبیطٍبٕٛٙٔ ٜع
ٔیجبضس.
ضیص :زاضتٗ ضیص ثّٙس ذكط٘بن است ،ظیطا ٕٔىٗ است زض زاذُ ٚسبیُ زض حبِت حطوت ٌیط وٙس .زضؾٕٗ ٔیتٛا٘س ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٔٙجغ ٔ ٟٓآِٛزٌي ثبضس.

ٚسبیُ تیع  ٚثط٘س:ٜ
ثبیس زض ٔٛالغ وبض ثب ٚسبیُ تیع ٚثط٘س ٜضبُٔ سٛظٟ٘ب ،اسىبِپُ ،ضیطٟٟبی ضىستٟ٘ ،ٝبیت زلت  ٚاحتیبـ ضا ث ٝوبض ثست.
٘جبیس سٛظٟ٘بی استفبز ٜضس ،ٜلیچي  ٚثطیس ،ٜذٓ  ٚیب ضىست ٝضٛز ثبیس فٛضاً ٚسبیُ تیع ضا زض ٔحفظٟٟبی ٔمبٔ ْٚرػٛظ
تطجیحبً ظطٚف ایٕٙي ( )Safety Boxلطاض زاضز  ٚآٖ ٔحفظٟٟب ضا ٘یع لجُ اظ ایٙى ٝثكٛض وبُٔ پط ض٘ٛسٔ ،كبثك ثطاغَٛ
غحیح زفغ ٕ٘ٛز.

٘ىبت ایٕٙي ٍٙٞبْ وبض ثب ٚسبیُ ضیطٟبی:
ٔٛاضز ایٕٙي ظیط ضا ٍٙٞبْ وبض ثب ٚسبیُ ضیطٟبی ضػبیت ٕ٘بییس:
*ظطٚف ضیطٟبی ضىست ٝیب تطن ذٛضز ٜضا زٚض ثطیعیس.
* ٞطٌع زض ظطف ضیطٟبی ضا ثب لسضت  ٚفطبض ثبظ ٘ىٙیس ،زضٞبیي و ٝچسجیس ٜیب فط ٚضفتٟب٘س ،ثبیس ثطیس ٜض٘ٛس.
*ثبیس لجُ اظ ضستطٚ ،ٛسبیُ ضیطٟبی آِٛز ٜضا ؾس ػف٘ٛي ٕ٘ٛز.
* ثبیس لكؼبت ضىست ٚ ٝیب زٚض ضیرتٙي ضا زض یه غفحٔ ٝرػٛظ ٔ ٚمب ْٚلطاض زاز.
* ظطٚف ضیطٟبی زاؽ ضا ثبیس ثب زستىطٟبی ٔمب ْٚث ٝحطاضت جبثجب ٕ٘ٛز.
*ٚسبیُ ضیطٟبی ضىست ٝضس ٜضا فمف ثب ضٚضٟبی ٔىب٘یىي جبثجب ٕ٘بییس.
*حتي االٔىبٖ اظ ّٔعٔٚبت آظٔبیطٍبٞي یىجبض ٔػطف استفبزٕ٘ ٜبییس.

ضػبیت ٔٛاضز ایٕٙي زض ٍٙٞبْ وبض ثبسب٘تطیفٛغ:
آئطٚسّٟب :
ثبیس حتي االٔىبٖ سب٘تطیفٛغزض ٍٙٞبْ وبض ،حسالُ ٔیعاٖ آئطٚسّٟب ضا ایجبز وٙس.
استفبز ٜاظ سب٘تطیفٛغ:
ٍٙٞبْ ضٚضٗ وطزٖ سب٘تطیفٛغ ٔكٕئٗ ثبضیس و ٝزض آٖ وبٔالً ثست ٝضس ٜثبضس.
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آِٛزٌي:
اظ سب٘تطیفٛغ ٕ٘ٛزٖ ِِٟٟٛبی حبٚی ٕ٘ ٝ٘ٛذ ،ٖٛازضاض ،ذّف ٚ ...یب ٔبیؼبت لبثُ اضتؼبَ و ٝزضپٛش ٘ساضت ٝثبضس ،ذٛززاضی
ٕ٘بئیس .زض ٍٙٞبْ سب٘تطیفٛغ وطزٖ یه سیستٓ ذالء ایجبز ٔیطٛز و ٝثبػث تجریط ٔبیؼبت ٔیٍطزز ؤ ٝیتٛا٘س ٔٙجط ثٝ
ایجبز شضات آئطٚسُ اظ ٔٛاز آِٛز ٜضس ٚ ٜیبسجت ا٘فجبض ٔبیؼبت لبثُ اضتؼبَ ٌطزز.

ػٛأُ ػف٘ٛي:
 ٕٝٞوطتٟب  ٚیب ٕٟٟ٘٘ٛبیي و ٝزض آٟ٘ب احتٕبَ ایجبز آئطٚسّٟبی ػف٘ٛي ٚجٛز زاضز ،ثبیس زض ِِٟٟٛبی ٔرػٛظ سب٘تطیفٛغ
و ٝوبٔالً زض ثست ٝثبضس  ٚزض ٔحفظٟٟبیي ثب زض وبُٔ ٔحٓ سب٘تطیفٛغ ٌطزز.

تٕیع وطزٖ:
ثبیس سب٘تطیفٛغ ث ٝقٛض ٔطتت ثب ٔحّٞ َٛیپ ٛوّطیت سسیٓ ثبضلت ٚ 1.10یب ٔٛاز ٔٙبست زیٍط ؾس ػف٘ٛي ضٛز.

قطاظ ٕ٘ٛزٖ:
ٍٙٞبٔي و ٝثب سب٘تطیفٛغ وبض ٔیىٙیس ثبیس ٔكٕئٗ ضٛیس و ٝسیستٓ تؼبزِي آٖ زضست ثبضس .ضٚتٛضٞبی ٔتؼبزَ ٘طس ٜزض
چطذص ایجبز اضتؼبش ٔیىٙٙس.
زض غٛضت ضىستٍي  ٚیب ٔطىٛن ضسٖ ث ٝضىستٗ ِ ِٝٛزض سب٘تطیفٛغ ثبیس ٔٛتٛض ذبٔٛش ضس ٚ ٜثٔ ٝست  30زلیم ٝغجط
ٕ٘بییس .اٌط ثؼس اظ ذبٔٛش ضست سب٘تطیفٛغ ٔتٛج ٝضىستٍي ِ ِٝٛضسیس ،ثبیس ثالفبغّ ٝزضآٖ ضا ثست ٚ ٝثٔ ٝست  30زلیمٝ
غجط ٕ٘ٛز ٚ ٜسپس الساْ ث ٝتٕیع ٕ٘ٛزٖ  ٚؾس ػف٘ٛي وطزٖ ٔحُ ٕ٘بییسٔ( .كبثك زستٛضاِؼُٕ چٍٍ٘ٛي حفبظت زض ٔٛالغ
ضىستٗ ظطٚف حبٚی ٔٛاز آِٛز ٚ ٜیب ضیرتٗ ٔٛاز آِٛز.)ٜ

وٙتطَ ػف٘ٛت:
*ٌیط ٍٝ٘ ٜزاض٘س ٜثّٛن  ٚثطس ثبیس جٟت آِٛزٌي ظزایي زض ٔحّ َٛؾس ػف٘ٛي وٙٙسٙٔ ٜبست لطاض زاز ٜضٛز* .ثبیس ثؼس اظ
اتٕبْ وبض ثب وطایٛستبت ،زستٍب ٜث ٝزفؼبت ثب اِىُ  %70ؾسػف٘ٛي ٌطزز.
*ثبیس اظ زستىص  ٚسبیط ٚسبیُ حفبظتي ٔٙبست استفبزٕٛ٘ ٜز.
*ثبیس ٔساضن ٔطثٛـ ث ٝضٚضٟبی آِٛزٌي ظزایي ٔٛجٛز ثٛز ٚ ٜسٛاثك ٔطثٛـ ث ٝآٖ ٍٟ٘ساضی ضٛز.

سكٛح:
سمف ،زیٛاض ،وف  ٚسكٛح ٔیعٞبی آظٔبیطٍب ٜثبیس غیط لبثُ ٘فٛش ثٛز ٚ ٜثبیس سكٛح ٔیعٞب ضا فٛضاً ثؼس اظ آِٛزٌي ثب ٕ٘ ٝ٘ٛیب
ٌ 5طْ زض ِیتط یب ٌ 0.5طْ زضغس  ٚیب
ثؼس اظ اتٕبْ وبض ضٚظا٘ ٝثب ٔٛاز ؾس ػف٘ٛي وٙٙسٔ ٜب٘ٙس ٞیپٛوّطیت سسیٓ ثب ضلت
ٞطٌٔ ٝ٘ٛحّ َٛسفیس وٙٙس ٜذبٍ٘ي و ٝث٘ ٝسجت  1.10ضلیك ضس ٜثبضس (ث ٝضطـ ایٙى ٝزاضای وّط فؼبَ  %5ثبضٙس) ،ؾس
ػف٘ٛي ٕ٘ٛز.
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تٛج:ٝ
تبظ ٜثب غّظت  10زضغس آٔبز ٜضس ٜثبضسٔ .حِّٟٛبی
ٚلتي اظ ٚایتىس ثطای ؾسػف٘ٛي استفبزٔ ٜي ضٛز ،ثبیس ٔحَّٛ
ٚایتىسي و ٝثطای ؾسػف٘ٛي سكٛح ثىبض ٔي ضٚز ،حساوثط یه ٞفت ٝثؼس اظ آٔبز ٜضسٖ لبثُ ٍٟ٘ساضی است .ظطف حبٚی
ٔحػٚ َٛایتىس ثبیس ثطچست ٔطرػبت ٔحّ ٚ َٛتبضید تٟی ٝیب تبضید ا٘مؿبء ٔػطف زاضت ٝثبضس

ٍٟ٘ساضی ٔٛاز ذكط٘بن:
ثبیس ٔؼطفٟبٛٔ ،از ضیٕیبیي (اسیسٞب ،ثبظٞب  ٚ ) ...ٚیب ضٍٟ٘بی زاضای ذٛاظ سٕي ضا زض لفس ٝیب ٔحفظٟٟبی ػبیك اظ ٘ظط
ذبضج ضسٖ ثربض لطاض زاز .چیسٔبٖ ٔحِّٟٛبی فٛق ٘جبیس ثط اسبس حطٚف اِفجب ا٘جبْ ٌیطز .ثبیس ٔبیؼبت ذكط٘بن ٔب٘ٙس
اسیسٞبیب لّیبٞب زض لفسٟٟبیي ثب اضتفبع ظیط سكح چطٕي شذیط ٜض٘ٛس .شذیط ٜسبظی ٔحفظٟٟبی ثعضي ثبیس ٘عزیه ظٔیٗ
ٔٛاز ضیٕیبیي یب (Msds :
ثبضس ٍٟ٘ساضی ٔٛاز ذكط٘بن ثبیس ٔكبثك ثب اقالػبت ٔٛجٛز زض ثطٌ ٝضٙبسبیي ایٕٙي
)Material safety data sheetثبضس.

ؾس ػف٘ٛي وطزٖ ٚسبیُ آظٔبیطٍبٞي:
یرچبِٟب ،فطیعضٞب ،ثٗ ٔبضی ،سب٘تطیفٛغ ... ٚثبیس ث ٝقٛض ٔطتت تٕیع ضس٘ ٚ ٜیع ث ٝقٛض ٔتٙبٚة ٔٙكجك ثط ثط٘بٔ ٝظٔب٘جٙسی
و ٝثٛسیّٔ ٝسئ َٛآظٔبیطٍب ٜتؼییٗ ٔیٍطزز ،ؾس ػف٘ٛي ٌطز٘سٔ .رػٛغبً زض ٔٛاضزی و ٝآِٛزٌي ٕٟٔي ثٛجٛز آیس ثبیس
فٛضا ایٗ ػُٕ ا٘جبْ ضٛز.
زض ٍٙٞبْ تٕیع وطزٖ آظٔبیطٍبٚ ٚ ٜسبیُ ثبیس زستىصٌ ،بٖ ِ ٚجبسٟبی حفبظتي ٔٙبست پٛضیس ٜضٛز.
٘ىتٚ : ٟٓٔ ٝسبیُ  ٚتجٟیعات ثبیس لجُ اظ ا٘تمبَ ث ٝثیط ٖٚاظ ٔطوع جٟت تؼٕیط  ٚیب تؼٕیط زض زاذُ ٔطوع ثب ٔٛاز ؾسػف٘ٛي
وٙٙسٙٔ ٜبست ،ؾسػف٘ٛي ٌطز٘س.

ٔطرع ٕ٘ٛزٖ ٚسبیُ ٛ٘ ٚاحي تٕیع  ٚآِٛز:ٜ
 ٕٝٞتّفٟٙب ،زستٍیط ٜزض ،غفح ٝوّیس ٚیسئ ،ٛغفح ٝوّیس وبٔپیٛتط  ٚزیٍط ٚسبیّي و ٝزض تٕبس ثب زست ٞستٙسٕٔ ،ىٗ
است آِٛز ٜثبضٙس .زض ایٗ ٔٛاضز ٕٔىٗ است الظْ ثبضس و ٝثطچست ٞطساضزٙٞس ٜثط ضٚی آٟ٘ب ٘ػت ضٛز  ٚثبیس تٕبْ ضٚش -
ٞبی الظْ جٟت جٌّٛیطی اظ آِٛزٌي ٚسبیُ فٛق ٔٛضز استفبز ٜلطاضٌیطز .اضربغي و ٝزض ایٗ ٔٙبقك ثب زستٟبی ثسٖٚ
زستىص  ٚثب ایٗ ٚسبیُ زض تٕبس ٔیجبضٙس ثبیس زستىص ثپٛضٙس  ٚیب زستٟبیطبٖ ضا ثؼس اظ تٕبس ثب ایٗ ٚسبیُ ثطٛیٙس.
حتي االٔىبٖ ثبیس اظ تٕبس زست ثب غٛضت ٔرػٛغبً ٍٙٞبٔي و ٝاظ تّفٗ ٚ ٚسبیُ ٔطبث ٝزیٍط استفبزٔ ٜیٍطزز ذٛززاضی
ٕ٘ٛز .ثبیس وبضوٙبٖ ٘ٛاحي فٙي لجُ اظ تٕبس ثبٚسبیُ فٛق زستىطٟب ضا ثیط ٖٚثیبٚض٘س.
ٕٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ اظ پٛضطٟبی پالستیىي جٟت غفح ٝوّیس وبٔپیٛتط ،تّفٟٙب  ٚغیط ،ٜزض ٔٛالغ آِٛزٌیٟبی ٔ ٟٓاستفبز
ٕ٘ٛز.
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ضاٟٞبی ذطٚج:
ثٞ ٝیچ ٚج٘ ٝجبیس ذطٚجیٟب  ٚضاٞطٞٚب ٔسسٚز ثبضٙس٘ .جبیس ظثبِٟٟبٚ ،سبیُ شذیطِٛ ،ٜاظْ یب ٔجّٕبٖ غیط لبثُ استفبز ٜضا زض
ضاٟٞبی ذطٚجي  ٚضاٞطٞٚب لطاض زاز٘ .جبیس زضٞبی ذطٚجي ٘یع ٔسسٚز یب لفُ ضس ٜثبضٙس .ثبیس ٚسبیُ آتص ٘طب٘ي ،پتٞٛب،
زٚضٟبی اؾكطاضی  ٚغیط ٜزض ٔؼطؼ زیس  ٚزض زستطس ثبضس ضاٟٞبی ٔٙتٟي ث ٝسبذتٕبٖ ٘یع ثبیس ثبظ ثبضس.

ٚضٚز وٛزوبٖ:
ثٞ ٝیچ ٚج٘ ٝجبیس وٛزوبٖ  ٚافطاز ظیط  16سبَ سٗ ثٔ ٝحّٟبی فٙي آظٔبیطٍبٚ ٜاضز ض٘ٛس.

وٕه ٞبی اِٚی:ٝ
ثبیس جؼج ٝوٕىٟبی اِٚی٘ ٚ ٝیع ٔىب٘ي جٟت اضائ ٝوٕىٟبی اِٚی ٝزض آظٔبیطٍبٚ ٜجٛز زاضت ٝثبضس .

ٚسبیُ ضرػي وبضوٙبٖ:
٘جبیس ٚسبیُ ضرػي ٔب٘ٙس ویف پ ،َٛوت ،پٛتیٗ یب چىِٕ ،ٝیٛاٖ چبی  ٚل ،ٜٟٛظیط پیطاٙٞي ،غصاٞبی ثست ٝثٙسی ٘طس ٚ ٜیب
زاضٞٚب ضا زض لسٕت فٙي آظٔبیطٍب ٜلطاضزاز.

زفغ ظثبِ:ٝ
اظ تجٕغ ظثبِ ٝجٌّٛیطی ٕ٘ٛز ٚ ٜثبیس حسالُ یىجبضزض ضٚظ زفغ ض٘ٛس.

وٙتطَ ٚضٚز حیٛا٘بت:
ثٛسیّ٘ ٝػت تٛضی  ٚسٕپبضي ٕ٘ٛزٖ  ٚغیطٚ ،ٜضٚز حططات ،ج٘ٛسٌبٖ  ...ٚضازض ٔحیف آظٔبیطٍب ٜوٙتطَ ٕ٘بییس.

استفبز ٜاظ ٚسبیُ تعئیٙي زض ٔحیف آظٔبیطٍب:ٜ
استفبز ٜاظ ٚسبیُ ٔطثٛـ ث ٝجطٟٙب ثب ضٚضٟبی سبظٔبٖ یبفتٟبی ا٘جبْ ضٛز٘ .جبیس زضایٗ ضاثك ٝاظ ٚسبیُ تعئیٙي اِىتطیىي،
ضٕؼٟبی ٔٔٛي ٚ ٚسبیُ زیٍطی و ٝاحتٕبَ ثطٚظ آتص سٛظی ضاث ٝز٘جبَ زاضز ،استفبزٕٛ٘ ٜز
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