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  فیروس المختبر�ة �شأن مرض البیولوج�ة  للسالمة  إرشادات 

 )19- كورونا (كوفید

 

 

 إرشادات مبدئ�ة 

   2021�انون الثاني/ینایر  28  

 معلومات أساسّ�ة 

ل  فيالغرض من هذه الوث�قة  یتمثل   لسالمة  تقد�م إرشادات مبدئ�ة 
 . مرضىلل السر�ر�ة عیناتالاخت�ار شأن المختبر�ة � وج�ةالبیول

الُمَحدَّث   اإلصدار  هذا  البیولوج�ة وفي  السالمة  إرشادات  من 
، وهو الفیروس المَسبٍّب 2-سارس- فیروس �ورونا�شأن    المختبر�ة

(كوفیدل �ورونا  فیروس  التال�ة: 19- مرض  المواض�ع  أض�فت   ،(
لل البیولوج�ة  السالمة  مع  جوانب  التعامل  تشخ�ص�ة  االخت�ارات 

جة السالالت المتحّورة الجدیدة ات، ومعالة لكشف المستضدّ السر�ع
تجهیزات واست�فاء تطهیر  في المختبر،    2-سارس-لفیروس �ورونا

منها   المقا�سات التخلص  الشخص�ة قبل  الحما�ة  ومعدات   ،
تعلقة ممسائل الال  ت. و�تناول هذا اإلصدارخذ العیناأل  ةالمخّصص

تصل  تال    تو�ن �انحتى    ،خاطر الك�م�ائ�ة والتخلص المأمون �الم
 ة الرا�ع  ط�عةفإن الوعالوًة على ذلك،    �السالمة البیولوج�ة م�اشرًة.

العالم�ة)   إلصدار  كتیب �شأن"  المعنون   المنظمة (منظمة الصحة 
تمت قد  و   ،متاح حال�اً   (1)  (LBM4)  "4-السالمة البیولوج�ة المختبر�ة

اإلرشادات   هذه  في  الواردة  المصطلحات  اإلمطا�قة  صدار مع 
LBM4.        

 المختبر�ة  �ةلوجیو الب السالمة

د المختبرات الصح�ة �ممارسات السالمة  تقیّ الضروري ضمان    من
أمر ا المالئمة  اخت�ارات   أن تجرى �ن�غي  و .  اً ضرور�  اً لبیولوج�ة  أي 

فیروس وجود  عن  الأو    2-سسار -�ورونا  للكشف   عیناتلفحص 
ف الحاالت المشت�ه  ر� تعل  نستوفیمال مرضى  الالمأخوذة من  ر�ة  سر�ال

�ة  في مختبرات مجهزة �شكل مالئم، و�واسطة �وادر مدرَّ   (2)بها  
ع . و�تعین اتِّ�االتقن�ة و�جراءات السالمة ذات الصلةعلى اإلجراءات  

ة المختبر�ة في الم�ادئ التوجیه�ة الوطن�ة �شأن السالمة البیولوج�
و  األحوال.  عامة  جم�ع  معلومات  على   م�ادئالعن  للحصول 

للالتو  انظر  جیه�ة  المختبر�ة،  البیولوج�ة  منظمة  سالمة  إصدار 
العالم�ة المختبر�ة:    من   الصحة  البیولوج�ة  السالمة  الط�عة �تیب 

   . )1( الرا�عة

 2-سارس-مة البیولوج�ة المختبر�ة �شأن فیروس �وروناأهم مالمح السال

�جب أن تؤدى جم�ع اإلجراءات استنادًا إلى تقی�م المخاطر وأال ینفذها سوى عاملین  •

 مثبتة، مع االلتزام الصارم �أي بروتو�والت ذات صلة في جم�ع األوقات. ذوي قدرات 

فاعل • إ�طال  (قبل  للعینات  األول�ة  �المعالجة  الق�ام  مدققة  ین�غي  خَزانة  إحدى  في  یتها) 
 الصالح�ة للسالمة البیولوج�ة أو جهاز احتواء أّولي.  

سبیل المثال، التحلیل  یتعین إجراء األعمال المختبر�ة التشخ�ص�ة غیر التوالد�ة (على •
النووي) في مرفق  القائم على متوال�ة الحمض  للمتوال�ات، اخت�ار التضخ�م  التتا�عي 

 .2ُمشّدد تماثل مستوى السالمة البیولوج�ة ال  للض�ط ُتستخَدم  ف�ه  تدابیر

�مكن إجراء المقا�سات في نقاط الرعا�ة وقرب نقاط الرعا�ة واالخت�ارات التشخ�ص�ة  •
البیولوج�ة،   للسالمة  استعمال خزانة  منضدة دون  المستضدات على  لكشف  السر�عة 

 حتراز�ة المناس�ة. حسب مقتض�ات تقدیر المخاطر المحل�ة وحال اتخاذ اإلجراءات اال
تحیید  • أو  استن�ات  مقا�سات  المثال  سبیل  (على  الَتواُلد�ة  األعمال  تجرى  أن  ین�غي 

ف یتجه  احتواء  مختبر  في  (تدابیر  الفیروسات)  للداخل  الهواء  تدفق    الض�ط �ه 
 ).3مستوى السالمة البیولوج�ة /دُمَشدّ ال

وسات المغّلفة (على سبیل یتعین استخدام مطهرات مالئمة ذات فاعل�ة مثَبتة ضد الفیر  •
الهیبو�لور�ت   والكحول،  ]مب�ِّض[المثال،  والكلوروزایلینول،     ،  الیودي،  والبوفیدون 

 البنزالكونیوم).والكلورهكسیدین، و�لور�د 

الفئة   • ضمن  المؤ�دة   أو  بها  المشت�ه  الحاالت  من  المرضى  عینات  نقل  یتعین 
UN3373  أن تُنقل الُمستنبتات أو الُمستفَردات ، "مواد بیولوج�ة من الفئة "ب"". و�ن�غي  

 ال�شر".تؤثر على ، "مواد ُمعد�ة،  UN2814الفیروس�ة ضمن الفئة "أ"، 
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 رئ�س�ة  نقاط

 طرالحتماالت الخ  غي أن �قوم �ل مختبر �إجراء تقدیرین�  •
إلةمؤسس�ال(أي    ةمحل�ال صالحیته  من  للتأكد  جراء  ) 

�المزمعاالخت�ارات   مأمون  ة  اتخاذ  شكل   تدابیرالمع 
المبّینالمخاطر    درءل  المالئمة النحو  الملحق    على  في 
 الثاني.

االحتراز�ة معدات مالئمة للحما�ة الشخص�ة    ارتداء  تعینی •
أو  من ال  القطیرات  النحو  عل ،  هواء�ال  ةقلعاالجس�مات  ى 

وفق  للمخاطر  المحدد  مفّصل  محلي  ق�ام تقی�م  عند   ،
الوقا�ة  و   .عینات من المرضى  أخذالمختبرات �  العاملین في
القطیرات    االحتراز�ة معظم  ضرور�ة  من   جراءاتاإلفي 
ل المسحات  الشائعة  مثل  العینات   البلعوم�ة  الفمو�ةجمع 

األنف�ةوا االحتراز�ة  الكون  توقد  .  لبلعوم�ة  من وقا�ة 
عند  على سبیل المثال،    ، ةالزم  المنقولة �الهواء  الجس�مات

األنف�ة  الشفاطات  /توالالغس  جمع والبلغم،  البلعوم�ة   ،
 اتالقص�غسل  ائل  و وس  ، ىالرغام  داخل  اتوالشفاط

الحد    شملأن �  جبو�  . (3,4)  والسوائل الجنب�ةخ  اسناألو 
 : من الُقطیرات  راز�ةاالحت  دات الحما�ة الشخص�ة معل  األدنى

وواق�ات   الطب�ة،  (الكمامات    درع واق�ة،    اتنظار العینین 
إلى وما  و ذلك)  للوجه،  االستعمال، ال،  وحیدة  قفازات 

أو    ةتمَ صمُ ال  �ةرداألو  األمام  لّفهالتي  من  حول    ا�مكن 
أن �شمل الحد األدنى    ن�غيو�  من الخلف.  اتثبیتهالجسم أو  

الجس�مات  من  االحتراز�ة  الشخص�ة  الحما�ة  لمعدات 
�الهواء األكمام،  القفازات،    :المحمولة  الطو�لة  واألرد�ة 
العینین، تنّفسوَ   وواق�ات  مناس�ة.  أجهزة  �ما    ُجَس�مائّ�ة 

�  تعینی المحل�ة    حددأن  المخاطر  الحما�ة  تقی�م  معدات 
العاملین �المختبرات القائمین الشخص�ة التي یرتدیها جم�ع  

 مناولة هذه العینات. �
�شملعند   • �ما  العینات،  ومعالجة  ألغراض    مناولة  الدم 

السیرولوج�ة،   المماالخت�ارات  اتِّ�اع  ارسات یتعین 
الممارسات   أساس  تشكل  التي  المختبر�ة  واإلجراءات 

 

الرا�عة من المتطل�ات األساس�ة   1 المحددة في الط�عة  الدن�ا  : مجموعة من المتطل�ات 
العالم�ة   الصحة  المختبر�ةإصدار منظمة  البیولوج�ة  السالمة  من لوصف    كتیب  تول�فة 

تدابیر درء المخاطر التي تشكل في آٍن معًا أساس السالمة البیولوج�ة وجزءًا ال یتجزأ منها. 
السالمة  مجال  في  الضرور�ة  الممارسات  الدول�ة وأفضل  المعاییر  التدابیر  وتعكس هذه 
المخاطر   تكون  عندما  حتى  البیولوج�ة،  العوامل  مع  مأمون  �شكل  للتعامل  البیولوج�ة 

 طة بها صغیرة إلى أدنى حد. المرت�

الجیدة الم�كرو�یولوج�ة  إلى   واإلجراءات  الرجوع  (ُیرجى 
 . ل)الملحق األو 

حالة   • ومعالجة  في  أو مناولة  مشت�ه  حاالت  من  عینات 
ع إخضاعها  ُیزمَ   2-سارس-�فیروس �ورونامؤ�د إصابتها  

غازات یل  تحلالدمو�ات أو  مثل    لفحوص مختبر�ة إضاف�ة،
الم�ادئ التوجیه�ة المع�ار�ة دون تدابیر  ین�غي اتِّ�اع    الدم،

   إضاف�ة.
غیر   • التشخ�ص�ة  المختبر�ة  األعمال  ُتجرى  أن  یتعین 

�ما   واخت�ار للمتوال�ات  تتا�عي  لا  حلیلتال  �شملالَتواُلدّ�ة، 
عینات الالحمض النووي، على  التضخ�م القائم على متوال�ة  

�فیروس مؤ�د إصابتهم  للمشت�ه أو امن المرضى اسر�ر�ة  ال
و�جراءات   طبیق تب  2-سارس-كورونا ممارسات 

على النحو المفّصل في الملحق   1"المتطل�ات األساس�ة"،
ال "تدابیر  من  مالئمة  مختارة  ومجموعة    ض�ط األول، 

     . ةطر المحل�اخمحس�ما �قضي �ه تقدیر ال 2"،المشدد
امناولة    عدمین�غي   • التر�یزات  ذات  من  المواد  لعال�ة 

الحي  حالة (كما    الفیروس  توالد  إجراء    في  مقا�سات 
عزل    اتالفیروس تحیید  أو  األحجام   أو  )اتالفیروسأو 

تدر��ًا   كوادر مدر�ة   بواسطة  إال   الكبیرة من المواد الُمعد�ة
متطل�ات ل ةستوف�م  مالئمًا وتتمتع �الكفاءة في مختبرات

اإلضاف�ة األساسي  االحتواء  أيوممارسات    بیرتدا  ، 
      .)3 البیولوج�ةلسالمة  ا مستوى ( المشّدد  ض�طال

تجرى   • أن  لمقا�سات ا  �خالف  ،ّول�ةاألمعالجة  الیتعین 
الرعا�ة  في  المنّفذة الرعا�ة/نقاط  نقاط  واالخت�ارات    قرب 

المستضّدات، لكشف  السر�عة   لعیناتل  التشخ�ص�ة 
إجراء  �،    الحمض الر�بي النووي منهااستخالص  المطلوب  

الخت�ارو   لمتوال�اتها�عي  تتا  حلیلت التضخ�م    �خضاعها 
في   النووي،  الحمض  متوال�ة  على  للسالمة  القائم  خزانة 

األّولي  البیولوج�ة لالحتواء  جهاز  الم  أو  على    ةداَوممع 
 . المالئمشكل ال� والتأكد من سالمتها ة تلك األجهزةص�ان

مجموعة من تدابیر درء المخاطر التي قد یلزم تطب�قها في  تدابیر الض�ط المشدد:   2
مرفق مختبري ألن حصیلة تقی�م المخاطر تشیر إلى أن العوامل البیولوج�ة الجاري  

أن   �مكنمناولتها و/أو األنشطة المطلوب الق�ام بها معها ترت�ط �مخاطر عال�ة نسب�ًا ال
 تكون مقبولة بتطبیق المتطل�ات األساس�ة وحدها دون غیرها. 
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  القائمة   حلحل الخارجي في مجموعة أدواتدارئة الت  سمتت •
النووي  ال  ةموحدال الر�بي  الحمض  في   �فعال�ةستخالص 

أو    2-سارس-�ورونا  فیروس  �ة لاعفإ�طال   بدون حرارة 
     . )5( وسائل إضاف�ة أخرى 

ا • ُمثَبتة ضد  استخدین�غي  فاعل�ة  ذات  م مطهرات مالئمة 
المغّلفة   مدةالفیروسات  به  تالمسال  خالل  ، االموصى 

�ة  الصالح  تار�خ انتهاءوفي غضون    مناسبف�ف ال�التخ
   ل.فاع ال محلولالتحضیر �عد 

اإلج • �جم�ع  الق�ام  إلى  یتعین  تقلل  �طر�قة  التقن�ة  راءات 
   .)6((القطیراتمن تولید اله�اء و أدنى حد 

مشت�ه بها أو الت  حاالالعینات المرضى من    نقلیتعین   •
من الفئة   بیولوج�ة"مواد ،  UN3373الفئة  ضمن مؤ�دة ال

الُمستَ المُ أما  .  """ب أو  الفیروس�ة  سَتنَبتات  فین�غي  فَردات 
ُمعد�ة، تصیب UN2814"أ"    الفئة  ضمننقلها   "مواد   ،
    .)7()ال�شر"

 

 العمل ظروفل الضروري /األدنى  الحد تتناول توص�ات

 ة �ّ المختبر  اتس�اقال في  نةمعیّ  اتمعالج� المرت�طة

ال  اإلضاف�ة  التوص�ات  الحد  واردتتناول  القسم  هذا  في  ة 
العم لظروف  �األدنى/الضروري  المرت�طة  في معالجل  معّینة  ات 

 المختبر�ة. اتس�اقال
 

 طر ا خمال تقدیر -1

هو عمل�ة منهج�ة لجمع المعلومات وتقی�م احتماالت طر  اخمالتقدیر  
، وتحدید تدابیر مكان العملفي  ها  أو ان�عاثطر  اخلملوتأثیر التعرض  

ل منها  وا  طراخمال  ض�طمالئمة  مقبول.  لحد  مستوى   ول�ستإلى 
للحیوانات.    تهدیداً هي ما �شكل    هادوحطر  اخمال أو  بل إن  لل�شر 
المستخدأ المعدات  واإلجراءنواع  العامل  (مة  �استخدام  المنّفذة  ات) 

 دور أ�ضًا. لها البیولوجي 

  �ل في    المحل�ة  حتماالت الخطرال  تقدیر ة �البدء �إجراء  و�وصى �شد
 تاخت�ار �جراء اال، أي من جمع العینات وتلقي العینات و إجرائ�ة  خطوة

الالسر�ر�ة   البول�مراز  (مثل   تسلسليوتفاعل  المستضّدات  و�شف 
   )عال�ة الخرج   اآلل�ة  التدفق الجانبي أو المقا�سات المناع�ةمقا�سات  

خاصة    مخاطرفقط متى وحیثما انطبق). وستحّدد  إلى عزل الفیروس (
 رش ؛اتء أثناء معالجة العین، مثًال: التعرض له�اةإجرائ�كل خطوة  �

العینات؛    ینالعین  على ُمعد�ة؛    استن�ات  مواد  انسكابأثناء معالجة 
�الكواشف؛   مرت�طة  ��م�ائ�ة  لعینات. اأواني  ارتشاح  مخاطر 

وتنفیذ تدابیر و�ن�غي اخت�ار    . معالجة�ل خطوة في الطر  مخاتقدَّر و 
محددلكل    المالئمة  طرالمخا  ض�ط خطر  �ما  احتمال    �شمل، 

  ة إلى مستوى مقبول.ت�ق�الم طراخالمالتوص�ات التال�ة، لتخف�ف 

، �ما  2-سارس-�شأن فیروس �وروناالمعارف المستجّدة  وقد تتطلب
جدیدة،   ومتحّورات  طفرات  ظهور  ذلك  الحتماالت في  تقی�م  إعادة 

      لض�ط المخاطر.مما قد �قتضي تدابیر إضاف�ة  الخطر

الخ اعت�ار خاص الحتماالت  إیالء  �و�تعین  المرت�طة  عوامل الطر 
و   �شر�ة.ال أخطاء  وقوع  احتماالت  ترتفع  �كون ث  داو حإذ  عندما 

ال و�  عاملینتدر�ب  �اٍف  تحت  العام  قعغیر  الضغ لون   طوطأة 
 نتائج سر�عة. إلصدار

ا  الملحق  في  الو�رد  لتقدیر  نموذج  و اخملثاني  هو قصد  الطر؛   منه 
 .سیر العمل سهیلوت استخدامه �مثال

المخ -2 �ما  تاإلجراءات   ، الروتین�ة  ل اعمألا  ذلكفي  بر�ة 
البول�مراز   وتحلیل  ة�دالُ و التَ غیر    ةالتشخ�ص� تفاعل 
 التسلسلي 

ُتجرى ین�غي   على   أن  القائمة  غیر  التشخ�ص�ة  المختبر�ة  األعمال 
على العینات السر�ر�ة    وتحلیل تفاعل البول�مراز التسلسلي  االستن�ات

-سارس-�ورونامن مرضى مشت�ه أو مؤ�د إصابتهم �عدوى فیروس  
السر�ر�ة واإلجراء  ارساتالمم  تطبیقب  2 للمختبرات  الموصوفة  ات 

نحو المبین في "المتطل�ات األساس�ة  على الة  التقلید�ة والم�كرو�یولوج�
   " (انظر الملحق األول).

المحتمل  المواد    عمل�ات تداولجم�ع  إجراء  یتعین    وفي �ل األحوال،
ت ارتشاشات أو قطیرا تلك التي قد تسبب    أن تكون ُمعد�ة، �ما �شمل

النبذ   وع�ةُمعد�ة (على سبیل المثال، تحمیل وتفر�غ أمواد  لأو ه�اء  
الطحالم الختومة،  الخلطن،  ال  رجّ ،   تصّدع إحداث  �قوة،    مزجأو 

ُمعد�ة قد �ختلف ضغطها المواد  لل، فتح حاو�ات  ةالصوت��الموجات  
أو   خزانات للسالمة البیولوج�ة  داخلالداخلي عن الضغط المح�ط)  

صالحیتها    التأكد منو تها  ص�انعلى    ةداَوممع الم  ّوليأجهزة احتواء أ
  سطة �وادر تتمتع �قدرات مثبتة. ، بواالمالئمشكل ال�
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 اإلجراءات المختبر�ة الروتین�ة ما یلي:ومن بین أمثلة 

ذلك   • في  (�ما  والدم  للمصل؛  تشخ�ص�ة  اخت�ارات  إجراء 
السر�ر�ة والك�م�اء  مثل الدمو�ات  التنفس�ة  والعینات  )؛ 

الال البلعوم�ة،  مسحات  والفمو�ة  األنف�ة  واللعاب،  بلعوم�ة 
و/أو   أو  والبلغم  الرغامى  داخل  القص�ات  الشفاطة  غسل 

  البراز؛ أو غیر ذلك من العینات؛واألسناخ؛ و 
ة من  تات الُفطار�ة وال�كتیر�ة المطّور وتیني للمستنب الفحص الر  •

  ین�غي   ، عینات المسالك التنفس�ة. وعند مناولة ومعالجة العینات 
(انظر الملحق    "المتطل�ات األساس�ة"   اتِّ�اع في جم�ع األوقات  

الم�كرو�یولوج�ة  الممارسات    ةً مل ا ش   األول)،  واإلجراءات 
ة  سبیل المثال ال الحصر تلك المبّین �ما في ذلك على    ، الجیدة 

مز�د من  ل   ب�ان توض�حي ع�ة التال�ة. و�رد  تحت العناو�ن الفر 
ل المصور سلسلة  ال التفاصیل في   البیولوج�ة ة  الصادرة    لسالمة 

        .   ) 8( عن منظمة الصحة العالم�ة  
 

ــة ال -3 ــيمقا�ســــ ــ فــــ ــرب اطنقــــ ــة أو قــــ ــاط  الرعا�ــــ نقــــ
ــة ــاراتو  الرعا�ــــــ ــ�ة االخت�ــــــ  الســــــــر�عة التشخ�صــــــ

 المستضّدات لكشف

قرب نقاط الرعا�ة، �ما نقاط الرعا�ة أو    فيمؤخرًا مقا�سات  صدرت  
، GeneXpertؤ مثل  متعددة التكافتلك التي تستخدم منصات    �شمل

اخت�اراتإل عن    جراء  �وروناالكشف  على    2-سارس-فیروس 
المسحات  العینات مثل  والغس،  األنف�ة  والالبلعوم�ة  شفاطات والت 

نقاط الرعا�ة إجراءات   فيمنصة جز�ئ�ة    . وتستخدم �ل)9(  نف�ةاأل
العینات لمعالجة  الصعب    مختلفة  من  �جعل  طا�ع فإضمما  اء 

التشخ�ص�ة االخت�ارات  ُتستخَدم  و مة.  السال  توص�اتالعموم�ة على  
التشخ�ص ألغراض  المستضّدات  لكشف  متزایدة  السر�عة  ، �صورة 

 . )10(إجراءات متشابهة  وتنطوي على

، خاصًة عندما تكون الكوادر غیر قائمة  االنسكاب  احتماالتتظل  و 
الوقت تحت وطأة  اف�ًا و مدّر�ة تدر��ًا � هائلة    ضغوطتقع في نفس 

    سر�عة.  ائجنت تقد�مل

العینات ومستوى   تداول ل  حد أدنىإلى    تشیرالَبیَّنات الراهنة  إال أن  
وقد أقرت هیئة الغذاء والدواء �الوال�ات المتحدة   .)11((توّلد اله�اء

 وس�اقاتمختبرات  لا     نطاق  خارج  GeneXpert  استخدام اخت�ارات
المة مشّدد (مستوى السال  الض�طتطّبق تدابیر  التي    مرضىرعا�ة ال

        . )9(  )2البیولوج�ة 

إجراء  هكذا  و  الرعا�ة  �مكن  نقاط  في  دون  المقا�سات  منضدة  على 
طر اخالم لبیولوج�ة، حسب مقتض�ات تقدیرخزانة للسالمة ااستخدام 
 است�فاء الشروط التال�ة تمامًا: �المحل�ة و 

منطقة جیدة  ُتجرى على حّفاضة أو منشفة ورق�ة �بیرة في   •
مالتهو�ة خال�ة  ال،  أو  ن  وثائق  توجد  ال  حیث  فوضى، 

 حواسیب أو متعلقات شخص�ة
رتداء معدات مالئمة للوقا�ة الشخص�ة مماثلة لما ُ�ستخَدم ا •

األخرى،   الیدو�ة  االخت�ارات  الفي  سبیل  ال   لامثعلى 
منظار و ، )ةمطاط( طو�لة  أكمام� ي مختبر ف الحصر معط

 وقفازات وحیدة االستعمال مناس�ةواٍق أو نظارة، 
�اف�ة،  الظفي   • تهو�ة  فیها  تتوفر  ال  التي  ُینَصح روف 

     )12( لتنّفسأجهزة ا �استخدام
االسترشاد   • الخطر  البتقدیر  ین�غي  عند استخدام  حتماالت 

 میلي الوقا�ة التنفس�ة �إجراء احترازي تك
على  یفتو  • جیدًا  مدر�ة  �وادر  واإلجراءات ر  الممارسات 

 الم�كرو�یولوج�ة الجیدة 
ف�ما یتعلق بزمن متزایدة  ضغوط  مارسة  ل أو معجّ عدم الت •

 دورة االخت�ارات 
من • الُمعد�ة  إدارةصالح�ة    التأكد  ذلك  النفا�ات  في  �ما   ،

 العینات الزائدة 

االخت�ارات المستعَملة في  خرطوشات  الما إذا �انت  ولم َیثُبت �القطع  
. و�عد تقی�م دقیق، غیر ُمعِد�ةالتشخ�ص�ة السر�عة للمستضّدات ُتعتَبر  

 قبل التخلص منها.  خرطوشاتال  هذهلطهیر ��م�ائي  إجراء تلزم  قد ی
المثال،   سبیل  الصودیوموعلى   = ppm 000 1  بنس�ة  هیبو�لور�ت 

تلك تعق�م  وال ُینَصح ب.  )13(  ماّس زمن التَ لدقائق    5حد أدنى  �  0.1%
 �سبب تكّون أ�خرة سامة.  �ال�خار المضغوطالخرطوشات 

في   المستعملة  خرطوشاتلل  اسبمن  قد یلزم تطهیر،  ذلك  وعلى عكس
الرعا�ة نقاط  أو قرب  الرعا�ة  نقاط  في  ُتجرى  التي  قبل    المقا�سات 

 �خار المضغوط مثًال). التخلص منها (كالتعق�م �ال

�شّكل   البیولوجي  وال  المرضى خطورة  العامل  عّینات  تحو�ه  الذي 
� فحسب،   إن  أ�ضًا   �واشفعض  بل  خطرة  تكون  قد  االخت�ارات 

دارة النفا�ات �غرض التخّلص المأمون سات معّینة إل وتتطّلب ممار 
فإن  وعلى  منها.   المثال،  الغوانادیوم سبیل  (كاشف   ثیوس�انات 

، �ما  الر�بي   النووي   الحمض  مجموعة أدوات استخالص مستخدم في  
قرب نقاط  الرعا�ة/في ذلك �عض المقا�سات التي ُتجرى في نقاط  
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ع ن ت )  الرعا�ة  غاز تج  وجود   ة سام  ات نها  لور�ت  � و (هیب   ض �ِّ بَ مُ   في 
، لذا �جب تالفي مالمسة هاتین المادتین الك�م�ائیتین. الصودیوم)

نة ل آز�د الصودیوم،  وال ین�غي َصّب   �عض وهو من العناصر المكوِّ
المقا�سات المناع�ة واالخت�ارات التشخ�ص�ة السر�عة للمستضّدات، 

النزح أو  في   سامة فهذه المادة    �ال�خار المضغوط.   هتعق�م أنبوب 
في أنابیب المجاري وأجهزة   فلزات ب�عض ال لح�اة ال�حر�ة وتتمخلب ل 

المضغوط   �ال�خار    متفّجرة   ة�ّ فلز ز�دات  آ نها  ع تتج  ت حیث  التعق�م 
 )14 ( .                    

  منصاتإحدى  القائمة أو    GeneXpertمنصة    التشارك مع   �ذا تم و 
- نا�ورو   فیروس �صورة مؤقتة إلجراء اخت�ارات  المماثلة    برنامج السل 

في منطقة مناس�ة    �الفعل ة  منصو�   المعدات   أن تكون ، یتعین  2- سارس 
�اف�ة  بتهو�ة  الح ) 15(   تتمتع  هذه  وفي  حاجة  .  هناك  تكون  ال  الة، 

إل  نقلها.  خاصة  المعد عادة  �انت  مستخد و�ن  برامج    ة م ات  لصالح 
یدز والعدوى �فیروسه، من المهم التأكد  أمراض غیر تنّفس�ة، مثل اإل 

    . 2- سارس - فیروس �ورونا و�ة مالئمة قبل بدء اخت�ار من توفر ته 

 ة المالئماستخدام المطهرات   -4

المث�ة   للمطهرات    حساس  2-سارس-فیروس �ورونا الفاعل�ة  ذات 
مب�ِّض؛  هیبو�لور�ت الصودیوم (ال  �شملمغّلفة، �ما  ضد الفیروسات ال

المثال،   سبیل  (   000 1على  الملیون  في  لتطهیر %)  0.1جزء 
عموم واألسطح  من    000 10ًا  (جزء  لتطهیر 1الملیون   (%

، )%  57.یودي (البوفیدون  ال؛ و % إیثانول70العینات)؛ و انسكا�ات
و�لور�د (0.05%)  والكلورهكسیدین  ، (0.05%)والكلوروزایلینول    ،

الجهة ،  (0.1%)البنزالكونیوم   لتوص�ات  ط�قًا  اسُتخِدمت  إذا 
 ) 13(.الصانعة

إیالء عنا�ة   فقطو�تعین  ل�س  الم  خاصة  أ�ضًا    طهرالخت�ار  و�نما 
، والتخف�ف (أي تر�یز دقائق)  10(على سبیل المثال،    المسالت  مدةل

الصالح�ة �عد تحضیر  تار�خ انتهاءعمر التخز�ن و المادة الفعالة)، و 
 . فاعلالمحلول ال

فیروس   أن  المعروف  التاج�ة یروسات  فالو   2-سارس-�وروناومن 
ت  األسطح  �قىال�شر�ة عمومًا  المعدن  د�مةالع  على  مثل  أو   الح�اة 

  . ) (16  التواليأ�ام على    9و    7بین    یتراوحالزجاج أو البالست�ك لما  

 الفیروسي العزل -5

العزل الفیروسي   أال ُ�جرى ذلك، ین�غي    خالفما لم �قرر البلد المعني  
- �فیوس �ورونا سر�ر�ة من مرضى مشت�ه أو مؤ�د إصابتهم  عینات  ل

  حتواء اإلضافي التال�ة:توف�ة لمعاییر االإال في مختبرات مس  2-سارس

�حافظ   • محكوم  تهو�ة  الهو   توج�ه  على نظام  إلى  اء  تدفق 
 غرفة المختبر؛  داخل

إلى مناطق ال �عاد تدو�ر هواء العادم من غرفة المختبر   •
و�جب   المبنى.  داخل  جس�مات استخدام  أخرى  مرشحات 

تدو�ره   دیوأع  العال�ة الكفاءة، إذا أعید تكی�ف الهواءالهواء  
العادم من المختبر إلى  ء  وعند تصر�ف هوا داخل المختبر.  

ومداخل  �جب تشتیته �عیدًا عن الم�اني المشغولة  ،  الخالء
�تعین تصر�ف هذا الهواء عبر مرشحات جس�مات الهواء. و 

   الهواء العال�ة الكفاءة.
 حوض مخصص لغسل الیدین في المختبر؛  إتاحة •
ُتجرى  �جب   • تدأن  عمل�ات  أو  اول  جم�ع  الُمعد�ة  المواد 

داخل خزانات للسالمة البیولوج�ة  حتَمل أن تكون ُمعد�ة الم
شكل ال�  تهاأكد من صالحیالتة على ص�انتها و داَوممع الم

 مالئم؛ال
العاملین   • المختبرات  ین�غي على  �ة،  اقارتداء معدات و في 

ذات واجهة صل�ة  أرد�ة  و �ما فیها قفازات وحیدة االستعمال؛  
أو أرد�ة فضفاضة  ،  واق�ة  ستراتو   ،ول الجسمأو ملتفة ح

وأغط�ة    وأغط�ة للرأس؛تمامًا؛    سواعدالذات أكمام تغطي  
أو قناع   لعینین (منظارل  اقٍ ؛ وو أو أحذ�ة خاصة  لألحذ�ة

و للوجه عوامل).  بتقدیر  االسترشاد  عند  طر  الخ  �تعین 
ر  تبَ ُ�خ  يس�ماتجتنفس  (جهاز    التنفس�ةالوقا�ة  استخدام  

 EU FFP2 ،  US 6على سبیل المثال،    ،الق�اس  لض�ط
NIOSH-certified N95   أو ما �كافئه، أو وقا�ة أعلى)؛      

  وع�ة أو أ  العینات �استخدام دوارات نبذتنبیذ    جرى أن �یتعین   •
هذه الدوارات   وتفر�غ  تحمیلأن یتم  و�ن�غي    .مختومة  عینات
  خزانة للسالمة البیولوج�ة. داخل وع�ةأو األ
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 اتمرت�طة بدراسات عزل الفیروسالاف�ة ضاإل طراخلما -6

في   ةً تمثلم  طر إضاف�ة اخمعلى  معّینة  قد تنطوي إجراءات تجر�ب�ة  
السرا�ة،  اإلمراض�ة و/أو  ز�ادة  مع إمكان    لفیروساتلرات  طفحدوث  
الأو تبدُّ  یتها لألدو�ة. و�تعین إجراء حساسأو    فیروساتل استضداد 
لحد من  خاصة ل  تدابیرد  اعتماطر، و خاصة الحتماالت الخات  تقدیر 

     أيٍّ من اإلجراءات التال�ة:اتخاذ  ، قبل طراخمال

المُ  • �ورونا العدوى  �فیروسات  الخال�ا  لمستنبتات  راِفقة 
براِفقة و مختلفة، أو أي إجراءات قد تنتج عنها عدوى مُ   تأشُّ

 ؛فیروسي ُمحتَمل
 للفیروسات؛ استن�ات الفیروسات في وجود أدو�ة مضادة  •
 عمد للفیروساتراثي المتتعدیل الو ال •

 
7-  � مصا�ة  حیوانات  مع  �ورونا  عدوى  العمل  - فیروس 

 2-ارسس

حیوان�ًا   مرفقًا  التال�ة  األنشطة  و   –تتطلب  العمل  مرافق  ممارسات 
، على النحو )3السالمة البیولوج�ة    مستوى المشّدد (  ض�طتدابیر الب

الصحة  المفّصل   منظمة  إصدار  السالمة   من  العالم�ةفي  كتیب 
     :)1(الرا�عة الط�عة  ر�ة،بیولوج�ة المختبال

- فیروس �ورونامن    لتعافياحتى �مكن    نات  تلق�ح الحیوا •
   ؛2-ارسس

حیواني �غرض تأكید و/أو أي بروتو�ول ینطوي على تلق�ح   •
 . 2-سارس-كوروناتحدید خصائص فیروس

 
مع    -8 المختبرات  إلى  العینات  ة  مالئم  تدابیر  وضعإحالة 

 طر ا خملض�ط ال

لب�ة توص�ات السالمة  نظر المختبرات غیر القادرة على تأن ت  ین�غي
أو  إحالة وطن�ة  إلى مختبرات  العینات  البیولوج�ة أعاله في تحو�ل 

دول�ة   أو  قدر تتوفر  إقل�م�ة  عن  ات  لدیها  �وروناللكشف  - فیروس 
   .متطل�ات السالمة البیولوج�ة� فيأن ت�مكن  2-سارس

 

 والشحن التغل�ف

ي یتم نقلها داخل المختبرات و�ینها في التلمواد  یتعین وضع جم�ع ا
. و�ن�غي تطهیر بهااسكاحتماالت �سرها أو انغالف ثانوي، للحد من  

ترد إرشادات . و عینات التي تغادر خزانة السالمة البیولوج�ةأسطح ال
الصادرة عن منظمة   لسالمة البیولوج�ةالمصورة لالسلسلة    تفصیل�ة في

العالم�ة و لا،  وخصوصاً   ،)8(  الصحة  جراءات اإلممارسات 
         : النقل. 7 الجیدة م�كرو�یولوج�ةال
یتعین االمتثال للوائح في حالة نقل عینات داخل الحدود الوطن�ة،  و 

  ،عبر الحدود  2-سارس-فیروس �وروناعند نقل عینات  أما  .  الوطن�ة
للنقل  لألمم المتحدة،  النموذج�ة  اللوائح  اّت�اع  ین�غي  ف تعل�مات تقن�ة 

الصادرة   )9284المأمون لل�ضائع الخطرة عن طر�ق الجو (الوث�قة  
�خص النقل الجوي،   ، ف�ما)17(ن المدني  عن المنظمة الدول�ة للطیرا

ت�  أخرى  منط�قة  لوائح  و�مكن  وأي  المستخدمة.  النقل  لوسیلة  عًا 
الصحة  االطّ  منظمة  إصدار  في  المعلومات  من  المز�د  على  الع 

  2020-2019�ة  نقل المواد الُمعد  إرشادات �شأن لوائح   من    العالم�ة
اعت�ارًا من  سار�( الثاني/ینایر    1ة  �مكن  .  )7(()2019�انون  كما 

من   4عد�ة في مر�ع األداة  عن نقل المواد المُ االّطالع على موجز  
العالم�ة  منظمةكتیب   األو�ئة:  ،  الصحة  �شإدارة  رئ�س�ة  أن  حقائق 

               .)18(األمراض الممیتة
المرضى    نقلو�تعین   أو  الالت  حاالمن  عینات  بها  مؤ�دة المشت�ه 

الفئة ال  بیولوج�ةمواد  ، "UN3373  ضمن  ، عند نقلها فئة "ب""من 
أو استقصائ�ة.   المُ ألغرض تشخ�ص�ة  الُمسَتفَردات  ستنبتاتأما   أو 

نقلها    الفیروس�ة "أ"  لفا  ضمنفین�غي  "UN2814ئة  ُمعِد�ة،  ،  مواد 
ال�شر" العینات و�جب  .  )7(تصیب  جم�ع  وتوثیق  ووسم  تغل�ف 

�شكل مالئم، على النحو )  UN2814أو    UN3373نقولة (سواء  الم
       الموصوف في الوثائق المذ�ورة آنفًا.

https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en/
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442
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جن�ف:  ألو�ئة: حقائق رئ�س�ة �شأن األمراض الممیتة.  إدارة ا  -18
العالم�ة؛   الصحة   (�اإلنكلیز�ة)  2018منظمة 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442(  ، تم
 ).2020 ن�سان/أبر�ل 6االطالع في 

مستحضر �حولي. ��ف ُتغَسل األیدي؟ � ك�ف ُتفَرك -19
العالم�ة؛  األیدي؟ �الصابون والماء. جن�ف: منظمة الصحة  

 (�ٌاإلنكلیز�ة) 2006
)-HandRub-https://www.who.int/gpsc/tools/GPSC

Wash.pdf ، 2020ر�ل بن�سان/أ 6تم االّطالع في .( 

 شكر وتقدیر 

 في هذه اإلرشادات:المذ�ورون أدناه ساهم األشخاص 

 ول أكسفورد، ماهید،  مداري ستیوارت بالكسیل، وحدة �حوث الطب ال
منها،  والوقا�ة  األمراض  مكافحة  مراكز  شییل،  �ر�ستینا  تایلند؛ 

األمراض الو  معهد  سامرماتر،  �اثر�ن  األمر�ك�ة؛  المتحدة  ال�ات 
 ة برن، سو�سرا.امع، جالُمعد�ة

تعارض  وجود  یتبّین  ولم  المصالح  ب�انات  واستعراض  تلّقي  تم 
 للمصالح.  

سیلین �ارناداس، برنامج منظمة الصحة العالم�ة  للطوارئ الصح�ة:  
، �ار�ن فون هوفر�ینز، مار�ا فان �یر�یمارك بسی�است�ان �ون�اه،  
   .إ�جي، ر�كا ز�نسكي

 

 

 

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442
https://www.who.int/gpsc/tools/GPSC-HandRub-Wash.pdf
https://www.who.int/gpsc/tools/GPSC-HandRub-Wash.pdf
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 األساس�ة  المتطل�اتالملحق األول: 

 واإلجراءات الم�كرو�یولوج�ة الجیدة  الممارسات -1

 أقضل الممارسات
عن  نهائ�االمتناع   • أو  ًا  األغذ�ة  أو  تخز�ن  المشرو�ات، 

عاطف والحقائب في المختبر. عدم  مثل الم  المتعلقات الشخص�ة
ووضع    ةزاَولم والتدخین  والمشرب  المأكل  مثل  أنشطة 

 مستحضرات التجمیل إال خارج المختبر. 

�أنواعها أو    وضع مواد مثل األقالم  عن    نهائ�اً االمتناع   •
�انت األیدي   أثناء التواجد داخل المختبر، سواء  العلكة في الفم

 من عدمه.  قفاز�  مغطاة

ل �ا)19(غسل الیدین �عنا�ة   • لماء الجاري الدافئ  ، و�فضَّ
وقبل  حیوانات،  و/أو  بیولوج�ة  مواد  مناولة  �عد   والصابون، 

   .ألیديل  تلوثحدوث  �أو ُ�عتَقد    ر أو عندما ُ�عَرفمختبمغادرة ال

هب وضع مصادر مفتوحة لل عن  مراعاة االمتناع  نهائ�اً  •
مطلقًا تر�ها    وعدمقابلة لالشتعال  إمدادات  لحرارة �القرب من  أو ل

 دون مراق�ة.

 التشققات قبل دخول المختبر.تغط�ة الجروح أو  مراعاة •

معدات  �اٍف من    قدر  توفیرضمان  قبل دخول المختبر،   •
، �ما في ذلك الكواشف ومعدات  مستلزمات المعدات المختبر�ةو 

 التأكد من مالءمة هذه المفردات و الوقا�ة الشخص�ة والمطهرات،  
   لألنشطة المزمعة.

المستلزمات �شكل مأمون وط�قًا لتعل�مات  ضمان تخز�ن   •
و التخز�ن   حوادث  وقوع  فرص  من  قبیل   أحداثللحد  من 

  والسقوط. ثرتعوال نسكاباال

من • والمواد    التأكد  البیولوج�ة  للعوامل  المالئم  الوسم 
 الك�م�ائ�ة والمشعة.   

المكتو�ة   • الوثائق  حواجز  حما�ة  �استخدام  التلوث  من 
)، و�األخص تلك التي قد یلزم إزالتها  مثالً   أغط�ة بالست�ك�ة(ك

 من المختبر.

العمل  إجراء ضمان   • �عنا�ة ودون تسرُّع. تجنُّب   األعمال 
 جهاد.شعور �اإلعند ال

الحفاظ على منطقة العمل مرتَّ�ة ونظ�فة وخال�ة من األش�اء  •
 والمواد غیر الضرور�ة. 

�مكن أن تشتت انت�اه    إذذن،  حظر استخدام سماعات األ •
اإلنذارات المنطلقة من المعدات أو  وتحول دون سماع  عاملینال

 المرفق.

أو   فازاتتغط�ة أو إزالة أي مجوهرات �مكن أن تمزق الق •
�ن�غي النظر في  و   تحولها إلى أدوات للعدوى.   تلوثها أو   �سهل

ارتداء تلك   في حالةتنظ�ف وتطهیر المجوهرات أو النظارات،  
   المفردات �انتظام.

األجهزة اإللكترون�ة المحمولة (على    االمتناع عن استخدام •
الهواتف المثال،  أو    سبیل  اللوح�ة،  النقالة،  أو  الحواسیب 

أو المحمولة  قراصاأل  محر�اتأو    المحمولة،ب  الحواسی  ،  
امیرات، أو غیرها من األجهزة المحمولة،  الكأو  اكرة،  الذ  �طاقات

  الحمض   متوال�اتل  في التحلیل التتا�عي�ما فیها تلك المستخدمة  
ون مطلو�ة تحدیدًا تك  عندما ال  الر�بي النووي)ووي/الحمض  الن

    للق�ام �اإلجراءات المختبر�ة.

المحمولة  االحت • ال �سهل    حیثفاظ  �األجهزة اإللكترون�ة 
وفي الحاالت التي  أو تحولها إلى أدوات لنقل العدوى.  تلوثها  

فیها العوامل   یتحتم  من  وثیق  �شكل  األجهزة  تلك  اقتراب 
یراعى إما حما�ة األجهزة بواسطة حاجز مادي أو   البیولوج�ة،

  تطهیرها قبل مغادرة المختبر.

 ة ن�التقاإلجراءات 

بیولوج�ة.   • عوامل  استنشاق  تقن�ات  تجّنب  ُتستخَدم 
الجدیدة الم�كرو�یولوج�ة  واإلجراءات  إلى    الممارسات  للتقلیل 

ن ه�اء وقطیرات عند تداول العینات. أدنى   حد من تكوُّ

  والعینین.  بیولوج�ة ومالمستها للجلدالمل  عواالابتالع  تجنُّب   •

االستعمال   • وحید  قفاز  ارتداء  على  مناولة  عالمداومة  ند 
 العینات. 

 یدي المغطاة �القفاز للوجه. تجنُّب مالمسة األ •
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أثناء  • أخرى  بوسیلة  أو  بدرع  والوجه  والعینین  الفم  وقا�ة 
 فیها ارتشاشات. اإلجراءات التي قد تحدث 

  أدوات زجاج�ة �أدوات  حیثما أمكن، االستعاضة عن أي   •
 بالست�ك�ة. 

حادة   غیر، ُتستخدم مقصات ذات حواف  اقتضى األمرإذا   •
 مستدیرة عوضًا عن الحواف المدّب�ة. أو

أو محاقن أو إبر لمنع حادة    أدوات  التعامل �عنا�ة مع أي •
 .لعوامل البیولوج�ةحقن او  صا�اتاإل

فتاحات   • األمبوالت �شكل استخدام  للتعامل مع  األمبوالت 
 مأمون.

أو إزالة اإلبر من   قصأو    تغط�ةإعادة    ًا عننهائ�  االمتناع •
 یدة االستعمال.المحاقن الوح

اإلبر،   • المثال،  سبیل  (على  حادة  مواد  أي  من  التخلص 
في   المكسور)  الزجاج  الشفرات،  �المحاقن،  المقترنة  اإلبر 

  �أغط�ة محكمة. ُتغَلق صامدة أو مقاِومة للثقب حاو�ات 

 منع تشتت العوامل البیولوج�ة:  •
  داخل لتخلص منها  رح العینات والمستنبتات المراد اط –

مؤمَّنة �شكل مالئم    ذات أغط�ةة للتسرب  حاو�ات صامد
 للنفا�ات؛ قبل التخلص منها في حاو�ات مخصصة 

رفادات/شاش منقوع النظر في فتح األنابیب �استخدام   –
 في مطهر؛

عند  – مناسب  مطهر  �استخدام  العمل  أسطح  تطهیر 
انتهاء إجراءات العمل وفي حالة انسكاب أي مادة أو  

 ظاهر�ًا؛ تلوثها 
مِرضات التي  ناجعًا ضد المُ المطهر  أن �كون  ضمان   –

مالمساً  ُیتَرك  وأن  معهًا  التعامل  النفا�ات یتم  لمواد   
 ها تمامًا.یتلاع فد�ة لمدة طو�لة �ما �كفي إل�طال الُمع
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 ة �توعللالعامة والتدر�ب  جوانبلمام �الاإل

مدونات  النسق المختبري، و تعر�فًا �ین�غي أن �شمل التدر�ب العام  
السالمة،  و�تی�ات  المحل�ة،  التوجیه�ة  والم�ادئ  الممارسة، 

�ة، و�جراءات االستجا�ة  وتقی�مات المخاطر، والمتطل�ات التشر�ع
 لطوارئ.ل

 الوظ�في المحدد تدر�ب ال

 قد تتفاوت المتطل�ات التدر��ة ت�عًا للمهام الوظ�ف�ة.  •

األحوال، • �ل  الكوادر   في  جم�ع  تدر�ب  عمومًا  �جب 
الممارسات ضالعال على  البیولوج�ة  العوامل  مناولة  في  ة 

 واإلجراءات الم�كرو�یولوج�ة الجیدة.

حقق منه قبل العمل كفاءة والتة والهل�تقی�م لأل  إجراء�جب   •
 وتدر�ب تنش�طي.  �شكل مستقل، �عق�ه استعراض منتظم

مثل   • الصلة  ذات  المعلومات  تحدیث  اإلجراءات �جب 
 لمعن�ة.الجدیدة وتعم�مها على الكوادر ا 

 السالمة واألمن على تدر�بال

ة في المختبر قائمالمخاطر ال�جم�ع الكوادر    وع�ةت�جب   •
فضًال عن إجراءات العمل    احتماالت الخطروما یرت�ط بها من  

  جا�ة للطوارئ.المأمونة، وتدابیر األمن، والتأّهب واالست

 رفقتصم�م الم -3

الیدین،  �جب   • توفیر حیز �اٍف وحوض مخصص لغسل 
 مالئم.الشكل الیید الوصول �مع تق

�شكل • األبواب  وسم  تكون مناسب  �جب  أن  �جب  �ما   ،
سلسة وسهلة التنظ�ف و�ت�مة  حوائط المختبر وأرض�اته وأثاثاته  

عادًة  للسوائل ومقاِومة للمواد الك�م�ائ�ة والمطهرات المستخدمة  
   في المختبر.

ة المختبر، حیثما توّفرت (�ما  تضمن أنظمة تهو�ین�غي أن   •
خصوصًا المراوح/وحدات تكی�ف  أنظمة التسخین/التبر�د و   �شمل
ي حالة الض�ط الخلفي  ف  –  التبر�د المنشطر  بنظامالمحل�ة  الهواء  

أال   الهواء    تؤثرتحدیدًا)  مأمون   العمل  علىتدفقات   .�شكل 
االعت�ار سرعات واتجاهات تدفقات الهواء    و�جب أن تؤخذ �عین

اله تدفقات  تجنب  و�تعین  ذلك الناتجة،  و�نطبق  الدّوامّ�ة؛  واء 
  أ�ضًا على التهو�ة الطب�ع�ة.

�اف�ة  • المختبر�ة  والمرافق  المساحات  تكون  أن  �جب 
ل عند  تأمین  ومالئمة  الُمعد�ة    وتخز�ن  مناولةالسالمة  المواد 

 . ل المواد الك�م�ائ�ة والمذی�اتمث وغیرها من المواد الخطرة،
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والمشرو  • األطعمة  لتناول  مرافق  تهیئة  خارج �جب  �ات 
 ، �ما �جب إتاحة الوصول إلى مرافق اإلسعافات األول�ة. المختبر

النفا�ات، على سبیل  • لتطهیر  �جب توفیر وسائل مالئمة 
المطهرات و  المضغوط،  المثال  �ال�خار  التعق�م  و�تاحتها أجهزة 

 قرب المختبر.

االعت�ار في تصم�م المختبر.   أخذ إدارة النفا�ات �عین�جب   •
نو  تغطي  أن  األمان �جب  والقالحرائ  حاالت  ظم  طوارئ ، 

للطوارئ/ال  الكهر�ائ�ة، االستجا�ة  إلى  حوادثومرافق  استنادًا   ،
  طر.اخمتقدیر ال

إمدادات  یتوف�جب   • ووسائل  ر  و�اف�ة  موثوقة  �هر�ائ�ة 
 ح �الخروج اآلمن.إضاءة تسم

التصم�م، حس�ما هو مبّین حاالت الطوارئ في    مراعاة�جب   •
ال تقدیر  المحاخمفي  أنو ل�ة،  طر  الس�اق  �  �ن�غي  شمل 

    ألرصاد الجو�ة.االجغرافي/س�اق 

 ات استالم وتخز�ن العین -4

المختبر معلومات �اف�ة  العینات الواردة إلى  �  رَفق�جب أن تُ  •
أخذها أو تحضیرها، وما هي    وضعیتها، وتوقیت وم لتحدید ماه

 ها.الق�ام باالخت�ارات و/أو اإلجراءات (إن ُوِجدت) المطلوب 

السالمة  في  النظر   • خزانة  داخل  المفردات  أغلفة  فّض 
فّض أغلفة العینات البیولوج�ة. و�جب تدر�ب الكوادر القائمة �

تدر��اً  اعتماد    واستالمها  و��ف�ة  الكامنة؛  المخاطر  على  واف�ًا 
ل الضرور�ة ط�قًا  االحتراز�ة  واإلجراءات اإلجراءات  لممارسات 

و  آنفًا؛  الموصوفة  الجیدة  مع  الم�كرو�یولوج�ة  التعامل  ��ف�ة 
؛ و��ف�ة التعامل تي �حدث بها تسّربالحاو�ات المكسورة أو ال

 أي تلوث. لمعالجةاالنسكا�ات واستخدام المطهرات مع 

حاو�ات   • في  العینات  تخز�ن  من  �جب  �اٍف  �قدر  تتسم 
مانعة ة والسالمة و�تسع حجمها الحتواء العینات، وتكون  متانال

ُتستخَدم .  مناسبالشكل  الادة �لغطاء أو السد للتسرب عند وضع ا
أي مواد  حاو�ات بالست�ك�ة �لما أمكن على أن تكون خال�ة من  

الف. و�اإلضافة إلى ذلك،  لغعلى الط�قة الخارج�ة لبیولوج�ة  
عالمات علیها وتسجیلها  وضع  وسم الحاو�ات و أن یتم  ین�غي  

�شكل صح�ح لت�سیر التعّرف علیها، وأن تكون مصنوعة من  
 .لنوع�ة التخز�ن المطلوب مواد مالئمة

شكل  ال�  �ةلاعأسالیب إ�طال الف  التأكد من صالح�ة�جب   •
ل العینات  قبل نقوذلك    ،إحدى خطواتها�لما اسُتخِدمت    مناسبال

تحلیل    �إجراء،  الحقةول  تدا  للق�ام �عمل�ات إلى مناطق أخرى  
   .مثالً  تفاعل البول�مراز التسلسلي
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أي سطح أو مواد  طهیر  تاع األسالیب الصح�حة لاتِّ��جب   •
ُ�حتمل أن تكون ملوثة، �عوامل بیولوج�ة  معروف أنها ملوثة، أو  
 لعدوى. أخطار امواجهة ل أثناء العمل�ات المختبر�ة

ثة  عمل�ات مناس�ة لتحدید وفصل المواد الملوَّ   تطبیق�جب   •
 أو التخلص منها. لة تلوثهااإز قبل 

منطقة المختبر، أو    فيغیر ممكنة  إذا �انت إزالة التلوث  •
ثة �طر�قة مانعة للتسرب،    غل�ففي الموقع، �جب ت النفا�ات الملوَّ

   إلزالة التلوث.إلى مرفق آخر تتوّفر �ه إمكانات  لنقلها

 ا�ة الشخص�ة حمالمعدات  -6

اتساخ لمنع  �جب استخدام معاطف مختبر�ة في المختبرات   •
�العوامل   الشخص�ة  المال�س  تلوث  أن  البیو أو  و�جب  لوج�ة. 

ون  تكون المعاطف المختبر�ة ذات أكمام طو�لة، و�فضل أن تك
المقاسأو    مطاطة  ساور�أ عند مضبوطة  تثبیتها  و�جب   ،

ًا عن طي األكمام نهائ�و�ن�غي االمتناع    ارتدائها في المختبر.
المعاطف  ألعلى. و�جب لتغط�ة   أن تكون  �قدر �اٍف  طو�لة 

لى األرض�ة. وحیثما أمكن،  ع  ولكن مع عدم التدّلي ،  تینالر�ب
  . اتتشاشتعین أن �كون نس�ج المعطف المختبري مقاومًا لالر ی

األماكن  في  إال  المختبر�ة  المعاطف  ارتداء  عدم  و�جب 
المخصصة فقط. وعندما ال تكون قید االستعمال، ین�غي تخز�نها  

یتعین تعل�قها فوق معاطف مختبر�ة أخرى    �شكل مناسب؛ وال
بها االحتفاظ  متعلقات   أو  مع  شماعات  على  أو  خزانات  في 

 شخص�ة.  

اإلجراءات  • لجم�ع  االستعمال  وحیدة  قفازات  ارتداء  �جب 
ة للدم أو  أو غیر مقصود  ةخططم  ةالمسمالتي قد تنطوي على  

 ُمعد�ة.حتَمل أن تكون  الدمو�ة أو غیرها من المواد المُ سوائل  ال
تطهیر  عدم  استخدامها،  و�جب  إعادة  أو  إنها    تعرض   حیث 

قلل من  ه و�تماسكارتداءه لفترة طو�لة �ضعف  ات و للمطهر   القفاز
و�ن�غي المداومة على فحص    قدرته على حما�ة من �ستخدمه.

   متها.القفازات قبل استخدامها، للتأكد من سال



 إرشادات مبدئ�ة  – ) 19-�ورونا (كوفید فیروس المختبر�ة �شأن مرض البیولوج�ة  للسالمة إرشادات

-12- 

لوجه  واق�ة أو دروع ل�جب ارتداء نظارات لألمان أولنظارات   •
الضرو ( عند  الواق�ة  األجهزة  من  غیرها  أو  لحما�ة  أقنعة)  رة 

جسام أو األشعة وجه من االرتشاشات أو ارتطام األالعینین وال
اال البنفسج�ة  استخدام  �عاصطنفوق  إعادة  و�مكن  جهزة األة. 

لعینین ولكن �جب تنظ�فها في �ل مرة �عد استخدامها.  ل ق�ة او ال
الرتشاشو�ذا   األجهزة  من تعرضت  التلوث  إزالة  �جب  ها ات، 

 �مطهر مالئم. 

حذ�ة في المختبر و�جب أن تكون مصممة  تداء أ�جب ار  •
من االنزالق والتعّثر والحد من احتماالت   للتقلیل إلى أدنى حد

 لعوامل البیولوج�ة.األش�اء والتعرض لاإلصا�ة جراء تساقط 

من بین المتطل�ات الحما�ة التنفس�ة ل�ست عمومًا  رغم أن   •
�  ،ین�غي  فإنه  األساس�ة مرض  س�اق  الحالي،    19-وفیدفي 

الخإجرا الحتماالت  تقدیر  �انت ء  إذا  ما  لتحدید  المحل�ة  طر 
خاصًة   تنفس�ة،  حما�ة  استخدام  إلى  حاجة  �انهناك  ت إذا 

خارج خزانة    سُتجرى   وِجد ه�اء وقطیراتتُ   المحتمل أن   جراءاتاإل
المثال سبیل  على  البیولوج�ة،  ومناولة    السالمة  عینات تنبیذ 

التي.  ُمرتشحة اإلجراءات  أ�ضًا  ذلك  تس  و�شمل  بِّب قد 
أ الطحن،  ،  ختومةنبذ م  وع�ة ارتشاشات، مثًال: تحمیل وتفر�غ 

الصوت�ة، فتح    تصدع �الموجاتال  �قوة،  مزجأو ال  رجّ ، الخلطال
حاو�ات بها مواد ُمعد�ة قد �ختلف ضغطها الداخلي عن الضغط 

 المح�ط.
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  هامعند استخدامن شأن االستعمال المأمون للمعدات المختبر�ة، 
جانب   إلى  ال�فعال�ة  واإلجراءات  م�كرو�یولوج�ة الممارسات 

ساعد على التقلیل إلى أدنى حد من احتماالت تعرض �الجیدة، أن  
 عاملین عند مناولة أو تداول العوامل البیولوج�ة.ال

�است  • مرت�طة  مخاطر  أي  من  فعال  �شكل   عمالللحد 
إدار  على  القائمون  �ضمن  أن  �جب  المختبر�ة،  ة  المعدات 

�ما �جب أن تتوفر المختبرات توفیر حیز �اٍف الستخدامها.  
میزان�ة �اف�ة لتشغیل وص�انة المعدات. و�جب أن تكون جم�ع  

ت  الكوادر العاملة في المختبر أو المسؤولة عن ص�انة المعدا
  مدرَّ�ة تدر��ًا �اف�ًا وقادرة على إث�ات �فاءتها.
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مع   • جم�ع �  لق�اماحتى  واّت�اع  المخاطر  قلیلة  أعمال 
ث  داحو ، �مكن أن تقع  ل�ات األساس�ة للسالمة البیولوج�ةالمتط

شئرغم   ول�ل  لعامل   تقلیل.  التعرض  احتماالت 
دث، �جب وضع واححّد من عواقب تلك اله، أو للان�عاث/بیولوجي

یلزم اتِّ�اعها  وفر إجراءات تشغیل ق�اس�ة محددة  خطة طوارئ ت
سی العمل  نار�وهات  في  بیئة  على  المنط�قة  المحتملة  الطوارئ 

المحل�ة.   اإلجراءات والبیئة  هذه  على  الكوادر  تدر�ب  و�جب 
للحفاظ على    �خضاعها لدورات تدر�ب�ة تنش�ط�ة �شكل دوري و 

  كفاءتها.

المستلزمات    �شمل�جب توفیر أطقم إسعافات أول�ة، �ما   •
محالیل   مثل  العینینلالطب�ة،  ف  غسل  زجاجات مع�أة    ي 

سهلة المنال للعاملین. و�جب فحص هذه  وجعلها  وضمادات،  
  مطا�قتها لتوار�خ صالحیتها �شكل روتیني للتأكد من  المنتجات

  إمدادات �اف�ة منها. توّفرو 

إبالغ   • المالئمة  �جب  السرعة  الكوادر  وجه  جم�ع  �على 
، �ما یتماشى مع اللوائح  وقائعوال   و�جب توثیق الحوادث.  وقائعال

  ا واستقصاؤه  واقعةطن�ة حیثما انطبق. و�جب اإلبالغ عن أي  الو 
وأخذه المناسب  الوقت  ع  افي  االعت�ار  تحدیث  �عین  ند 

   اإلجراءات المختبر�ة وخطط االستجا�ة للطوارئ.

  ًا إلى فور الوصول    ین�غي أن تتاح للكوادر المختبر�ة إمكان�ة •
اال معالجة  علىنسكا�اتأدوات  تحتوي  التي  تلك  فیها  �ما   ، 

بروتو�والت مختلفة  مطهرات. و  یلزم تطبیق  أو قد  لحجم  ت�عًا 
  للمختبر   وضعأن تو�جب    .نسكابمكان أو تر�یز أو مقدار اال

لتنظ�فإجراءات   منها  االنسكا�ات  مكتو�ة  التلوث  وأن    و�زالة 
  �عقبها تدر�ب �اٍف للعاملین.

 

 مهن�ة الصحة ال -9

 ل�ة �جب أن تتحمل جهة العمل، عبر مدیر المختبر، مسؤو  •
 .�صورة واف�ة لكوادر المختبر�ةلة �صحالحالة الضمان رصد 

قد یلزم إجراء فحص طبي أو تقد�م معلومات عن الوضع   •
في   عملهم  �ان  إذا  مما  للتحقق  المختبر�ة  للكوادر  الصحي 

 المختبر مأمونًا.
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 طراخمتقدیر ال  نموذجالملحق الثاني: 

ه �مكن أ�ضًا  التنو�ه إلى أن  یلزمهنا،    طراخماللتقی�م    شدة في مصفوفة للمخاطر �أسلوبمعالم االحتمال�ة وال  توفیقنهج نوعي ل  طرحرغم  
أسالیب هجینة (ش�ه  الحساب�ة المعقدة) و لى النماذج  إ  ةال�س�ط  ةعدد�ق�م التسجیل المخططات  �م�ة (على سبیل المثال، من  أسالیب    استخدام

طر یلبي احت�اجاتها الفر�دة على أفضل نحو، �ما في ذلك  اخمالأسلو�ًا لتقی�م/لتقدیر    طر. و�ن�غي أن تستخدم المختبراتاخمال  لتقی�مكم�ة)  ا
  .وفقًا للطلب وتعار�ف المعالم الق�م تسجیلوأسالیب ُنُهج التقی�م  عدیلت

لسالمة العامة لألنشطة لتقدیر مخاطر اأ�ضًا استخدامه  ورغم أن هذا النموذج ُوِضع في �ادئ األمر لتقدیر مخاطر السالمة البیولوج�ة، �مكن  
 ، على سبیل المثال، جمع ونقل العینات. المختبر�ة، خاصًة عندما تكون مخاطر السالمة البیولوج�ة والسالمة العامة مترا�طة

والجودة، المحققین الرئ�سیین، ومدیري المختبرات  طر، على سبیل المثال ال الحصر،  اخمالمعني بتقدیر الفر�ق  الدر العاملة في  وقد تشمل الكوا
و/أو التنظ�م�ة في  البیولوج�ة. ومن المهم أن تكون هناك مشار�ة فاعلة من جانب الق�ادات المختبر�ة  ي المختبرات ومسؤولي السالمة  وفنیّ 

   .طراخمعمل�ة تقدیر ال

 سم المرفقإالمؤسسة/  
 سم المختبرإ 
 مدیر/مشرف المختبر 
 الصلة عناو�ن المشروع/إجراءات التشغیل الق�اس�ة ذات 
 التار�خ 

 

النموذج، ُتستكَمل جم�ع األقسام �اّت�اع التعل�مات الواردة في المر�عات الرماد�ة. و�مكن نسخ التعل�مات والنقاط المرجع�ة  حال استخدام هذا  

ور�ة الخاصة  في المر�عات الرماد�ة إلى المر�عات النص�ة تحت التعل�مات واستخدامها �أدوات فور�ة لجمع وتسجیل المعلومات الضر 

حذف مر�عات التعل�مات الرماد�ة، وس�شكل النص المت�قي مسودة لتقدیر المخاطر. و�جب مراجعة هذه المسودة �الموقع. و�مكن �عد ذلك 

 بدقة، وتحر�رها حسب االقتضاء، واعتمادها من ِقَبل أفراد الفر�ق المعني بتقدیر المخاطر.

 

 

 طر) جمع المعلومات (تحدید المخا -1الخطوة 

قدم لمحة عامة موجزة للعمل المختبري ولخص أنشطة المختبر المزمع الق�ام بها والتي تندرج  في نطاق تقدیر المخاطر التعل�مات: 

 المذ�ور.

صف العوامل البیولوج�ة وغیرها من المخاطر المحتملة (على سبیل   
 ة). إلمراض�ّ اعد�ة، التدابیر العالج�ة/الوقائ�ة، المثال، االنتقال، الجرعة المُ 

استخدامها (على سبیل المثال،  زمعة المصف اإلجراءات المختبر�ّ  
وتیرة  مناولة النفا�ات، لعمل �استخدام أدوات حادة،ذ، ابیَتنَ االستن�ات، ال

 مزاولة النشاط المختبري). 
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ذ، نابِ مَ  لوقا�ة الشخص�ة، لصف أنواع المعدات المزمع استخدامها (معدات  
   ار المضغوط، خزائن للسالمة البیولوج�ة).أجهزة تعق�م �ال�خ

 ل. ُ�جرى ف�ه العموحالة المرفق الذي صف نوع  
صف العوامل ال�شر�ة ذات الصلة (على سبیل المثال، الكفاءة، التدر�ب،  

 العاملین).خبرة وموقف 
صف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمل�ات المختبر�ة (على سبیل  

 ثقاف�ة، اجتماع�ة اقتصاد�ة). قانون�ة، عوامل المثال، 
 

   لمخاطراتقی�م  -2الخطوة 

. 

 صف ��ف �مكن حدوث تعرض و/أو ان�عاث تعل�مات: 
 ؟ان�عاثالتي قد �حدث فیها تعرض أو ما هي الحاالت المحتملة  

 ؟ ما هي احتماالت حدوث تعرض/ان�عاث 
 حدوثه في المستقبل القر�ب :رجحغیر م •
 قر�بحدوثه في المستقبل ال:ممكن  •
 حدوثه في المستقبل القر�ب :مرجح للغا�ة •

ة، متوسطة،  �س�ط( العواقب المترت�ة على تعرض/ان�عاثما مدى شدة  
 شدیدة)؟

 

ق�ِّم المخاطر ورتِّب أولو�ات تنفیذ تدابیر ض�ط المخاطر. ضع دائرة حول المخاطر األول�ة (األصیلة) لألنشطة المختبر�ة قبل  تعل�مات:  
 ف�ة لض�ط المخاطر .إعمال تدابیر إضا

 مالحظة:
ر ض�ط المخاطر،  عند تخص�ص األولو�ات، قد یلزم مراعاة عوامل أخرى، على سبیل المثال، درجة اإللحاح، جدوى/استدامة تدابی •

 وقت التنفیذ والتجهیز ومدى إتاحة التدر�ب. 
المختبرات الفرد�ة، منفصلة أو   لتقدیر مجمل المخاطر، تؤخذ في االعت�ار تصن�فات المخاطر ف�ما �خص أنشطة/إجراءات •

 مجتمعة حسب مقتض�ات أحوال المختبر 
 احتمال�ة التعرض/االن�عاث  

 مرّجح محتمل  غیر مرجح
 �الغ الشدة  شدید متوسط  شدیدة التعرض/االن�عاث  عواقب

ةعتدلم  شدید متوسط  ضع�ف  
ة �س�ط  متوسط  ضع�ف  ضع�ف للغا�ة 

ة ضع�فول�ة (المخاطر األ  النشاط/اإلجراء المختبري 
ة، متوسطة،  ضع�ف، للغا�ة

 ة)�الغة الشدة، شدید

هل المخاطر األول�ة 
 مقبولة؟ (نعم/ال) 

عال�ة/متو(األولو�ة
 )ةمنخفضسطة/
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د ☐ المخاطر األول�ة اإلجمال�ة.  َحدِّ  
 ضع�فة للغا�ة 

☐  
 ضع�فة 

☐  
 متوسطة 

☐  
 شدیدة 

☐  
�الغة  
 الشدة 

لمضي في العمل دون تدابیر إضاف�ة لض�ط  هل ین�غي ا
 المخاطر؟ 

☐ ☐       ال  نعم 

 

 المخاطر  لض�طاسترات�ج�ة  وضع  -3الخطوة 

 

اسرد أي متطل�ات موصوفة �موجب اللوائح والتشر�عات والم�ادئ التوجیه�ة والس�اسات واالسترت�ج�ات الدول�ة والوطن�ة  �شأن تعل�مات: 
 البیولوجي. السالمة البیولوج�ة واألمن

 ُوِجدت).عات أو اللوائح الوطن�ة (إن ف التدابیر المطلو�ة �موجب التشر�ِص  
التي تنصح بها الم�ادئ التوجیه�ة والس�اسات واالسترات�ج�ات  ف التدابیرِص  

   (إن ُوِجدت).
  

في الس�اق المحلي، �ما �شمل الدعم   ف الموارد المتاحة لض�ط المخاطر وانظر في مدى انط�اقها و�تاحتها واستدامتهاِص تعل�مات: 
 اإلداري.

 تدابیر ض�ط المخاطر المحتملة؟ م�اشرة  هل الموارد �اف�ة لتأمین و  
 ما هي العوامل القائمة التي قد تحّد أو تقّید أ�ًا من تدابیر ض�ط المخاطر؟ 
هل س�مكن المضّي في العمل بدون أيٍّ من تدابیر ض�ط المخاطر؛ هل   

 توجد بدائل؟ 
 

 

 المخاطر  ض�طاخت�ار وتنفیذ تدابیر  -4الخطوة 

. 

بف أین ومتى تكون تدابیر ض�ط المخاطر الزمة، ومستوى المخاطر ِص تعل�مات:  (ال�اق�ة) عند إعمال تدابیر ض�ط المخاطر  ئكصئ�ف�
 المذ�ورة، وتقدیر مدى إتاحة وفعال�ة واستدامة تدابیر ض�ط المخاطر
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 النشاط/اإلجراء المختبري 

ر (تدابیر)  تدبی
ض�ط المخاطر  

 المختار(ة) 

المخاطر  
المت�ق�ة 

لغا�ة، (ضع�فة ل
ضع�فة، 
متوسطة،  

شدیدة، �الغة 
 الشدة)

هل المخاطر  
المت�ق�ة مقبولة؟  

 (نعم/ال)

هل تدابیر ض�ط المخاطر متاحة، 
 وفعالة، ومستدامة؟ (نعم/ال) 

     
     
     
     
     

  

ب ئكصئ�فق�ِّم المخاطر تعل�مات:  إذا �ان ذلك المستوى للمخاطر مقبوًال اآلن وما التي ت�قى �عد اخت�ار تدابیر ض�ط المخاطر، لتحدید ما �
 إذا �ان ین�غي المضي في العمل.

ب ضع دائرة حول المخاطر        لألنشطة المختبر�ة �عد إعمال تدابیر ض�ط المخاطر.ئكصئ�ف�
 احتمالّ�ة التعّرض/االن�عاث  

حتمل م غیر مرّجح  مرّجح 

عواقب 
 التعرض/االن�عاث 

 �الغ الشدة   شدید متوسط  شدیدة
 شدید متوسط  ضع�ف  معتدلة
 متوسط  ضع�ف  ضع�ف للغا�ة �س�طة 

 
: اإلجمال�ة المت�ق�ةالمخاطر   ☐  

ضع�فة  
 للغا�ة 

☐  
 ضع�فة 

☐  
ة متوسط  

☐  
 شدیدة 

☐  
 �الغة الشدة 

تدابیر إضاف�ة لض�ط المخاطر، استنادًا إلى  من الضروري اتخاذ المز�د من اإلجراءات، مثل ، ة غیر مقبولإذا �انت المخاطر المت�ق�ة التزال 
، مع إعادة تحدید نطاق العمل �حیث �كون مقبوًال مع إعمال تدابیر ض�ط المخاطر القائمة، أو تحدید 2  ئكجضمب  المخاطر األّول�ة المق�َّمة في

 وفقًا للخطة المقررة.الفعل لض�ط المخاطر وقادر على مزاولة العمل  مختبر بدیل لد�ه استرات�ج�ات مالئمة موضوعة �

هل یتعین المضي ُقُدمًا في العمل �استخدام 

     تدابیر ض�ط المخاطر المختارة؟
☐ ☐      ال  نعم 

(اإلسم واللقب)  القائم �االعتماد   
(التوق�ع)  القائم �االعتماد   

  التار�خ
 



 إرشادات مبدئ�ة  – ) 19-�ورونا (كوفید فیروس المختبر�ة �شأن مرض البیولوج�ة  للسالمة إرشادات

-17- 

العاملین. اذ�ر آل�ة للتواصل داخل المختبر. صف العمل�ات ترات�ج�ات المخاطر وتخف�ف المخاطر على  صف ��ف�ة تعم�م استعل�مات: 
اإلجرائ�ة والخط الزمني لضمان اتخاذ جم�ع تدابیر ض�ط المخاطر المحددة والتأكد من اكتمال إجراءات التشغیل الق�اس�ة واألنشطة 

 التدر�ب�ة المرت�طة قبل بدء األعمال المختبر�ة.
 ض�ط المخاطر تدابیرالخطر و احتماالت و  خاطرتعم�م الم 
 تنفیذ تدابیر ض�ط المخاطر 
 تدر�ب العاملین  
 إجراءات التشغیل والص�انة  

 

 

 المخاطر ض�ط مراجعة المخاطر وتدابیر  -5الخطوة 

 

لوج�ة، العاملین، المعدات أو المرافق؛ التغییرات  ضع دورة مراجعة دور�ة لتحدید: التغییرات في األنشطة المختبر�ة، العوامل البیو تعل�مات: 
في معرفة العوامل أو العمل�ات البیولوج�ة؛ والدروس المستخلصة من المراجعات/الفحوص، ردود أفعال العاملین، الحوادث، أو ش�ه  

 الحوادث.   

 وتیرة المراجعة 
 الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة 
 صف التحدیثات/التغییرات  
 وادر/اإلجراءات الالزمة لتنفیذ التغییرات الك 
 (االسم واللقب) القائم �المراجعة  
 (التوق�ع)القائم �المراجعة  
 التار�خ 

 

تغیرات �مكن أن تؤثر على هـــــذه اإلرشــــــادات المبدئیــــــة. و�ذا طرأ تغییر  منظمة الصحة العالم�ة رصد الوضع عن �ثب لمتا�عة أي  وتواصل  

ي من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة إرشادات محّدثة إضاف�ة. و�خالف ذلك، ت�قى وث�قة اإلرشادات المبدئ�ة هذه صالحة  على أ

 .لمدة عامین من تار�خ إصدارها
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