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  تقييم اشرتاطات السالمة يف املعامل 

سم و موقع ا القسم الكلية احملافظة
 املعمل

 نوع املعمل

     

   

 االشرتاط م
 احلالة

 املالحظات
 ال نعم

    يتوفر كود السالمة يف املعمل 1
    عالمات التحذير من املخاطر وأرقام الطوارئ يف مكان بارز يف املعمل 2

توفر أدوات السالمة الشخصية املناسبة) مريول خمترب ، نظارات  3
    محاية، قفازات ، كمامات الغازات والغرب، ...(

أجهزت السالمة ) دشات ماء، مغاسل، خزانة شفط األخبرة(  4
    متوفرة و صاحلة

    حزانة إسعافات أولية متوفرة وخمزنة بشكل صحيح 5
    داخل املعمل.ال توجد مأكوالت و مشروبات  6

7 
و  طاوالت العمل و البنشات نظيفة وخالية من املواد اخلطرة

    ارتفاعها. 

    أرضية املعمل نظيفة وخالية من األشياء اخلطرة. 8
    يتوفر طفايات حريق مناسبة وصاحلة وسهل الوصول إليها 9
    الوصالت الكهربائية حبالة جيدة.خمارج التغذية بالكهرباء و  11
    األشياء الثقيلة ال يتم خزنها يف أماكن مرتفعة. 12
    ختزين و تثبيت أسطوانات الغازات بشكل صحيح. 13

14 
يوجد ملصقات على األسطوانات توضح حمتواها و املعلومات 

    املطلوبة عنها.

   باألسطوانات والتأكد يتم فحص اخلراطيم و الوصالت املوصلة  15



 من عدم وجود تسرب بها.

 االشرتاط م
 احلالة

 املالحظات
 ال نعم

    تسمية اخلزائن و احلاويات بشكل صحيح 16
    احلاويات و العلب مغلقة بشكل صحيح. 17
    حفظ الزجاجيات بالشكل الصحيح 18

املواقع  تسمية املواد الكيميائية بالشكل الصحيحة و حفظها يف 19
    املخصصة هلا.

    إرشادات السالمة الكيميائية معلنة وحديثة. 20

21 
املواد القابلة لالشتعال ختزن يف كبائن مقاومة للحرائق ومكتوب 

    لالشتعالعليها قابل 

    يتم فصل املواد املؤكسدة واملختزلة. 22
    عالمات خمارج الطوارئ متوفرة و واضحة 23
    ال تغلق من الداخل األبواب 24
    تقارير احلوادث يتم حفظها يف ملفات وتراجع. 25
    يتم تسمية النفايات وختزن بشكل صحيح 26
    يتم التعامل مع املواد املشعة وختزينها حسب املواصفات العاملية. 27
    توفر تقرير صيانة األجهزة العلمية 28
    لألجهزة العلميةتوفر تقرير الصيانة اليومية  29
    توفر دليل السالمة يف املعامل للطالب 30
    مسؤول السالمة أمت برنامج تأهيلي يف نفس اجملال 31
    توفر سجل السلمة ومكافحة احلريق 32

املمرات العامة و الطرق املؤدية إىل خمارج الطوارئ خالية من  33
    العوائق

    وجود سطل الرمل 34
    كفاءة وسائل سحب الغازات و األخبرة السامة والضارة 35
    وجود غرف سحب الغازات اليت يتم فيها إجراء التجارب  36

   


