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 مقدمة:  .۱
  CBRN2102توضیح التوثیقات الخاصة باالستمارة المرقمة    ألجلاعداد ھذا الدلیل  تم  

البایولوجیة  ب الخاصة  و  المختبرات  صفحات   ، والطبیةتصنیف  ثماني  من  تتكون   والتي 
المتطلبات األساسیة والضروریة لمختبرات    أعاله)،(االستمارة   الثمانیة تغطي  ھذه الصفحات 

والطبیةالسالمة   مستوى    وتصنیفھا  البایولوجیة  توزیعحیث    معین،ضمن  على    الفقرات  تم 
 فقرة. ۱۳۰المجموع الكلي للفقرات الموجودة في االستمارة أعاله ھو   محاور،عشرة 

 المشمولة ضمن ھذا التصیف ھو االتي: الرئیسیة المختبرات 

البایولوجیة   -۱ العلوم,  (المختبرات  االحیائیة,  كلیات  مختبر  الزراعةالتقانات  أي  او   ,
 تجرى فیھ تجربة بایولوجیة من أي نوع). 

الطبیة -۲ البیطري,    المختبرات  الطب  الصیدلة,  االسنان,  طب  الطب,  (كلیات 
 واي مختبرات مشابھة بغض النظر عن اسم الكلیة). اء الطبیة, الفیزی التمریض, 

وزارة   كتاب  بموجب  اعمامھا  تم  التي  االستمارة  عمل  ركیزة  تمثل  أعاله  المختبرات 
ت   ب  العدد  ذي  والتطویر  البحث  دائرة  العلمي/  والبحث  العالي  بتاریخ    ۹/٦۷٤۲التعلیم 

طبي۱۰/۲۰۲۱/۲٥ او  بایولوجي  نوعھ  مختبر  أي  ان  حیث  عینات    ,  او  تجارب  لدیھ  او 
المتواجد فیھا ذلك    یكون مشمول بھذه االستمارة بغض النظر عن اسم الكلیة  بایولوجیة او طبیة 

ھذه  المختبر بایولوجي,  مختبرات  على  اإلنسانیة  الكلیات  تحتوي  األحیان  بعض  في  فمثال   ,
أعاله بالتصنیف  مشمولة  كذلك  العیادالمختبرات  مختبرات  مع  الحال  كذلك  التعلیمیة  ,  ات 

 والمراكز البحثیة وما یعادلھا, كلھا مشمولة بھذا التصنیف. والمكاتب االستشاریة 

 

 : التوثیق .۲
الخاصة   لالستمارة  الصحیح  االمالء  مسؤولیة  بتولي  المختبر  مشرف  ھذه   بمختبره،یقوم 

 بھا، ھذه االستمارة تحتاج الى توثیق یعزز الفقرات الخاصة    الورقي،االستمارة تكون بالشكل  
او   ورقي  یكون  ان  ممكن  قرص    الكتروني،التوثیق  على  الكترونیة  كاملة  نسخة  تحضیر  یتم 

 مدمج تحتوي على االتي:

 یمثل رقم المحور  –اسم المجلد (الفولدر) 

 یوجد توثیق الكتروني مرقم مطابق لرقم الفقرة في ذلك المحور.   المجلد،في داخل ذلك 

الرابع  مثال/ المحور    –  المحور  اسمھ  مجلد  انشاء  مرقم   الرابع،یتم  توثیق  یوجد  وبداخلھ 
 ومطابق لرقم الفقرة ضمن ذلك المحور. 
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قرص  ان  فرضلن مثال:   الضروریة  CDمدمج    لدینا  التوثیقات  على  یحتوي  القرص  ھذا   ,
 ھذا القرص:  وترتیبلنلقي نظرة على الیة خزن   االستمارة،لمختبر معین مشمول بموضوع 

 سوف یظھر االتي:  القرص، عند فتح  -۱

 
كل    )،العشرة  المحاور القرص یحتوي على فولدرات عدد عشرة (بعدد    أعاله،كما نالحظ في  

 یظھر االتي:  أعاله، فتح أي فولدر من الفولدرات العشرة عند  مستقل، محور ھو فولدر 

 
 وجود التوثیقات مرقمة ومطابقة ألرقام الفقرات الموجودة في االستمارة.  أعاله،نالحظ 
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 : (التوثیق یخص فقط الفقرات المتحققة)  محاور وفقرات االستمارة .۳
 

 القیادة   األول: المحور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ت  التوصیف  الیة التوثیق 
 ۱ ھل تم اصدار أوامر إداریة للمشرفین في المختبر  یتم ارفاق امر جامعي او اداري  
 ۲ ھل تم اصدار أوامر إداریة للعاملین (الفنیین) في المختبر یتم ارفاق امر جامعي او اداري 

او أوامر اداریة   یتم ارفاق شھادات التدریب
 ۳ العاملین في مجال اإلجراءات المتخذة في المختبر ھل تم تدریب  لمتواجدین في المختبرل بالتدریب

یتم ارفاق شھادات التدریب او أوامر اداریة  
 ٤ ھل تم تدریب العاملین على استخدام معدات الحمایة الشخصیة  بالتدریب للمتواجدین في المختبر

من مشرف المختبر ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
في   لألمراضمن رئیس القسم بالعوامل المسببة 

 المختبر 
 ٥ ھل یتم التعامل مع العوامل المسببة لألمراض في المختبر

یتم ارفاق شھادات التدریب او أوامر اداریة  
 ٦ ) اعاله ٤ھل مشرف المختبر لدیھ الخبرة في التعامل مع نقطة (  بالتدریب  

شھادات التدریب او أوامر اداریة  یتم ارفاق 
 بالتدریب للمتواجدین في المختبر

ھل تم تدریب العاملین لتجنب مخاطر التعامل مع العوامل المسببة  
 ۷ لألمراض والسموم البایولوجیة  

من مشرف المختبر ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 من رئیس القسم بتلك العوامل

ھل تتوفر في المختبر العوامل البایولوجیة والسموم ذات الخطورة  
 ۸ العالیة من النوع الثالث والرابع 

 ت التوصیف  البیانات  الیة التوثیق
یتم ذكر العدد اعتمادا على االمر 

 ۱ ضمن اختصاص المختبر   المسؤولین/المشرفین عدد  عدد المشرفین  الخاص بذلك  اإلداري

یتم ذكر العدد اعتمادا على االمر 
 ۲ األقل دبلوم على  -عدد العاملین بصفة مسؤول فني  عدد الفنیین الخاص بذلك  اإلداري

جدول  علىیتم ذكر العدد اعتمادا  
الدوام الرسمي او جدول االستخدام  

 , یرفق نسخة من الجدول الدوري
 ۳ عدد العاملین في المختبر (لیس مشرف ولیس فني)  عدد العاملین
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 المدني للمختبر   الثاني: التصمیمالمحور 

 ت  التوصیف  الیة التوثیق
یتم ارفاق محضر مجلس القسم او الكلیة للمصادقة على  
 ۱ التصمیم مصادق علیھ من مجلس القسم /الكلیة ھل ان  التصمیم بالشكل الموجود او تثبیت أي مالحظات علیھ 

 تذكر الطریقة
شعبة  المصادق علیھ من القسم ومن  تأییدیتم ارفاق 

  كلیة(او ما یعادلھا) في ال الھندسیة 

  ، صفائح اسمنت (البناء المتداول)(مواد بناء المختبر 
 ۲ غیرھا تذكر) صفائح حدید، الواح خشبیة، ،  المنیوم

ھیكلیة المختبر من القسم ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 ۳ تحضیر النماذجغرفة ھل توجد   التخطیط  الشعبة الھندسیة او شعبة من 

ھیكلیة المختبر من القسم ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 ٤ اإلدارة غرفة ھل توجد   التخطیط  شعبة الشعبة الھندسیة او من 

توضح موقع المختبر (من  جویة او تخطیطیة خارطة
شعبة او  الشعبة الھندسیة القسم ومصادق علیھا من

 ) التخطیط
 ٥ المختبر في موقع بعید عن األماكن العامة ھل ان 

من مشرف المختبر ومصادق علیھ من   تأییدیتم ارفاق 
 القسم  

اثاث المختبر قادر على دعم االعمال  ھل ان 
 ٦ واالستخدامات المتوقعة 

ھیكلیة المختبر من القسم ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 ۷ ما قبل دخول المختبر  غرفة ھل توجد   التخطیط  شعبةالشعبة الھندسیة او  من

من مشرف المختبر ومصادق علیھ من   تأییدیتم ارفاق 
 ۸ ھل توجد غرفة ما قبل الدخول الى المختبر مع دوش   القسم  

یتم ارفاق تایید من مشرف المختبر ومصادق علیھ من  
 ۹ ھل توجد غرفة تبدیل مالبس ما قبل الدخول الى المختبر   القسم  

مخطط للمختبر یوضح كافة المداخل والمخارج وكافة  
الشعبة الھندسیة الغرف التابعة لھ موقع من رئیس القسم و

 شعبة التخطیط او 
 ۱۰ ھل یوجد أكثر من منفد للدخول الى فضاء المختبر  

 

 السالمة المختبریة  الثالث: مستلزماتالمحور 

 ت التوصیف 
ھل تحتوي على مفتاح وممكن غلقھا, یتم تعزیزھا  

 ۱ أبواب قابلة للغلق ھل یوجد  لألبواب فوتوغرافیة بصورة

 ۲ لغسل الیدین حوض ھل یوجد   للحوض  فوتوغرافیة یتم تعزیزھا بصورة
  یتم بیان الیة العمل موقعة من فني المختبر او المشرف

 ۳ تلقائي)  ام   (یدوي مغسلة الیدینالیة عمل ما ھي  من القسم علیھ ومصادق 

یتم بیان نوع سطح العمل موقعة من فني المختبر او 
 ٤ سطح العمل قابل للتنظیفھل  من القسمعلیھ ومصادق  المشرف

 ٥ نوافذ في المختبر ھل یوجد   فوتوغرافیةیتم تعزیزھا بصورة 
 ٦ النوافذ على مشبكھل تحتوي  فوتوغرافیةیتم تعزیزھا بصورة 

من القسم ومصادق علیھ من ھندسیة   تأییدیتم ارفاق 
 الكلیة 

نوع طالء الجدران (اعتیادیة، ضد الماء، ضد  ما ھو  
 ۷ ) أخرى تذكرالحرائق، 
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 ۸ ة ونظامی   ةمناسب ة كھربائیاتیح المفھل ال من القسم  ارفاق تأییدیتم 

لألجھزة التي تحتاج الى تیار   UPSھل توجد أجھزة   من المشرف ومصادق علیھ من القسم تأییدیتم ارفاق 
 ۹ مستمر تحسبا النقطاع الطاقة

 ۱۰ یة واألجھزة الخطرةوھل توجد عالمات تحذیریة للمواد الكیمیا فوتوغرافیةیتم تعزیزھا بصورة 
 ۱۱ ھل االضاءة جیدة مع حاجة المختبر تغطي جمیع األماكن فیھ من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 

   سجادة او اغطیة ألرضیة المختبر ھل توجد   من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 BSL2( ۱۲, غیر مسموح BSL1(مسموح 

 ۱۳ اسطح المناضد والخزائن غیرمكدسة وسھلة التنظیفھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱٤ ھل التجارب ینتج عنھا رذاذ او دخان  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱٥ جد أبواب ذاتیة االغالقھل تو من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱٦ لغسل العینین دوش جد ھل یو من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۷ سطح المناضد مغطاة بمادة مانعة للماء والسوائل ھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۸ سطح المناضد مقاومة للحرارةھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 

واالحماض   سطح المناضد مقاومة للمواد العضویة ھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۹ والقلویات والمواد األخرى 

 ۲۰ المقاعد مغطاة بمادة غیر نافذة للماء ھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۲۱ ھل النوافذ محكمة االغالق  من القسم ومصادق علیھ من الھندسیة تأییدیتم ارفاق 
 ۲۲ األرضیة قابلة للتزحلقھل  من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۲۳ شقوق في الجدران واالرضیة والسقف ھل توجد   من القسمعلیھ من المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 

 

 

   معالجة الھواء  الرابع:المحور 

 ت التوصیف  الیة التوثیق
 HEPA ۱وجد مرشحات ھوائیة  ھل ت  معززة بصورة فوتوغرافیة

علیھ  المشرف ومصادق الفني او من  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم 

الفترات الزمنیة الستبدال المرشحات (مرة كل سنة  ما ھي 
 ۲ على االقل او اختبارھا واستبدالھا ) 

علیھ  المشرف ومصادق الفني او من  تأییدیتم ارفاق 
 ۳ المرشحات ضمن توصیة الجھة المصنعة ھل فترات استبدال  من القسم 

علیھ  من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ٤ یتم إعادة تدویر الھواء الخارج  لھ من القسم 

علیھ  من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ٥ ھل ان الھواء الخارج یخرج بأنابیب خارج المختبر  من القسم 

علیھ  من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم 

  HEPAھل إعادة التدویر للھواء یكون باستخدام مرشحات  
 ٦ الفئة الثانیة 

علیھ  من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم 

في حال وجودھا یتم اختبارھا   HEPAھل مرشحات الھواء  
 ۷ كل سنة 

 ۸ ھل یوجد مفرغة ھواء  فوتوغرافیةیتم تعزیزھا بصورة 
 HEPA ۹ھل مفرغة الھواء تحتوي على فلتر   یتم تعزیزھا بصورة فوتوغرافیة
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   )تستخدم للتجارب التي ینتج عنھا رذاذ او دخان(  BSC  كابینة السالمة البایولوجیة  الخامس: المحور 
 ت التوصیف الیة التوثیق

 BSC ۱ھل یوجد كابینة السالمة البایولوجیة   یتم تعزیزھا بصورة فوتوغرافیة
 ةموقع یتم ارفاق جدول الصیانة الدوریة 

 BSC ۲ھل توجد صیانة دوریة للكابینة  من فني المختبر ومصادق علیھ من القسم 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۳ المختبر ھل كابینة السالمة البایولوجیة تستخدم في  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

موقع كابینة السالمة البایولوجیة في المختبر وبعدھا بالمتر  ما ھو 
 ٤ عن األبواب والشبابیك 

من القسم ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 من الھندسیة (بالتنسیق معھا) 

مرتبطة بنظام تصریف مخلفات  البایولوجیة ھل كابیة السالمة 
 ٥ المختبر 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ٦ ھل یتم احتواء الغازات و االبخرة الناتجة من التجارب  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۷ ھل التھویة تدفقیة داخل المختبر باتجاه واحد  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۸ ھل التھویة تنتشر الى مناطق من المختبر الى خارجھ)  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۹ حسب مواصفات الشركة المصنعة  BSCھل تم تشغیل ال  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۰ وغیر منقطع   BSCھل تیار الھواء مستمر الى ال  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 BSC ۱۱ما نوع الصنف المستخدم لل  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۲ لمعالجة المواد المعدیة ۳او  ۲المستخدم من الصنف   BSCھل   من القسم علیھ ومصادق 

من القسم ومصادق علیھ   تأییدیتم ارفاق 
 من الھندسیة (بالتنسیق معھا) 

 المختبریة بنظام التصریفالبایولوجیة نوع ارتباط كابینة السالمة ما ھو 
 المحددات  

 

 

 

 وغیرھا من السوائل   والبایولوجیة  یةوحفظ المواد الكیمیا السادس:المحور 

 ت التوصیف  الیة التوثیق
 ۱ یة والسوائل  وھل یوجد مكان خاص لخزن المواد الكیمیا  فوتوغرافیة یتم تعزیز الفقرة بصورة 

  یة (دوالب, رف, غیرھاوطریقة حفظ المواد الكیمیا ما ھي  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۲ )تذكر

 ۳ ھل توجد ثالجة مغلقة في المختبر  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ٤ طریقة ترمیز المواد الكیمیاویة  للترمیز المستخدم فوتوغرافیة صورة
 ٥ NEPAیة وفقط نظام  و ترمیز المواد الكیمیاھل تم  للترمیز المستخدم   فوتوغرافیة صورة

 ٦ تاریخ االنتھاء على المحالیل وغیرھا ھل یوضع   ملصق علیھا التواریخ التي للمحالیل  فوتوغرافیة صورة
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من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۷ كیف یتم التخلص من المحالیل المنتھیة الصالحیة  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 chemical fume hood ۸ھل تجارب المختبر بحاجة الى  القسم

 ۹ في المختبر    chemical fume hoodھل یوجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 

 ۱۰ ھل یتم خزن المواد البایولوجیة في المختبر  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۱ قبل التخلص منھا  المخلفات (النفایات)ل یتم فصل ھ القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۲ ھل یتم تطھیر النفایات قبل التخلص منھا  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

(تعقیم بالبخار, تطھیر   ت ما ھي الیة تطھیر المخلفا
 ۱۳ ي, حرق مخلفات, اخرى تذكر)وكیمیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومات الحمایة الجماعیة   تأمینالسابع: المحور 
 ت التوصیف الیة التوثیق

 ۱ منظومة االنذار المبكر ھل توجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۲ والتبرید  منظومة التھویة ھل توجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۳ في المختبر  العملذاتیة  حریق  مطافئ ھل توجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 

ما ھو نوع المطافئ الذاتیة (دوش ماء, باودر, غیرھا   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ٤ تذكر)

 ٥ ھل توجد مطافئ حریق یدویة  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
الفقرة بجدول یبین أنواع واعداد الطفایات  تأییدیتم 

الموجودة مؤید من فني او مشرف المختبر ومصادق 
 علیھ من القسم 

  , رغوة,2coالمطافئ الموجودة (باودر, غاز وعدد نوع ما ھو 
 ٦ غیرھا تذكر) 

 ۷ قیاس درجة حرارة المختبر ل جھاز ھل یوجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۸ متحسسات الدخان واالنذار التلقائي  تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة یتم 

حسب تخصص المختبر (سائلة,  نفایات حاویات ھل توجد   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۹ زجاجیة جارحة, عادیة) 

 ۱۰ نوع الحاویات الموجودة في المختبر   یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
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 مستلزمات الحمایة الفردیة  الثامن: المحور 
 

 ت التوصیف الیة التوثیق
 ۱ ھل یتم ارتداء معطف المختبر (صدریة) اثناء التجارب  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۲ اثناء التجارب ھل یتم استخدام غطاء الراس  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۳ ھل یتم استخدام معدات الحمایة التنفسیة اثناء التجارب  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ٤ ھل یتم استخدام احذیة مغلقة اثناء التجارب  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 

الشخصیة عند اجراء  استخدام أجھزة الوقایة ھل یتم  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ٥ التجارب (بدالت موجبة الضغط مزودة بجھاز تنفس) 

 ٦ ارتداء بدالت خاصة ھل یتم  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 

استخدام النظارات او القناع الواقي او غطاء الوجھ  ھل یتم  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
 ۷ التجارب للوقایة من الرش او الرذاذ اثناء 

 ۸ ارتداء القفازات ھل یتم  یتم تعزیز الفقرة بصورة فوتوغرافیة 
من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 

 ۹ نوع القفازات المستخدمة (ھل یوجد التكس) ما ھي   القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

القفازات وھل حسب توصیة الشركة  فترة تبدیل ما ھي 
 ۱۰ المصنعة 

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۱ ھل یوجد اتالف دوري للقفازات  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

ھل یتم ارتداء معدات المختبر عند الخروج خارجھ  
 ۱۲ نظارات, قناع واقي) (قفازات, بدلة, 

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۳ ھل یتم اجراء التجارب على حیوانات مصابة  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

عند اجراء التجارب على حیوانات مصابة, ھل یتم  
التنفسي داخل الغرف  استخدام ادوات تحمي الجھاز 

 والمختبرات وحسب تقییم الخطر
۱٤ 

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

ھل المالبس الواقیة مقدمتھا صلبة (العباءة المربوطة من  
 ۱٥ الخلف او الملتفة او البذالت النظیفة ) 

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 القسم

الدخول الى المختبر بواسطة سلسلة مكونة من بابین  ھل 
 ۱٦ مزودین بمیزة االغالق الذاتي

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۷ مختبر الالیات لتطھیر كل ھل توجد  القسم

من  علیھ من الفني او المشرف ومصادق  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۸ فائقة الفعالیة وفائقة الجودة   HEPAھل یستخدم  القسم

 

(او    تأییدالتي بصیغة واحد یحتوي على كل الفقرات أعاله   تأییدمالحظة / باإلمكان اعداد 
الفني او  ) ویتم التوقیع علیھ مرة واحدة من قبل كل محور بشكل مستقل  ،خرىاألمحاور للحتى 

 لسھولة العمل. القسم،المشرف ویصادق علیھ من 
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 المحسنة  التاسع: الحمایة المحور 
 ت التوصیف الیة التوثیق

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱ موقع حوض غسل الیدین یكون قرب الباب ھل  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۲ ھل یوجد ادوات حصر واغالق لمعدات التولید الھوائي  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۳ ھل المنافذ في الغرف والمختبرات محكمة االغالق  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ٤   HEPAھل یوجد   من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ٥ ھل یوجد دوش للعاملین   من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

المناطق النظیفة الى  وجد نظام تھویة انبوبي لتوفیر الھواء مستمر من ھل ی 
 ٦ المناطق المحتمل ان تكون ملوثة 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

(یجب ان  ھل یتم عكس تیار الھواء عند الفشل او انقطاع التیار الكھربائي 
 ۷ یكون االتجاه واحد وثابت) 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
  ھل یوجد اجھزة تتحقق اتجاه تیار الھواء ذات االتجاه الواحد  لقسم من اعلیھ ومصادق 

۸ 
من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 

 من القسم علیھ ومصادق 
وجد جھاز مراقبة مرئي یؤكد على تیار الھواء ذات االتجاه المحدد  ھل ی 

 ۹ الواحد 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۰ ھل یوجد جھاز انذار صوتي عند انقطاع الھواء او عكس اتجاھھ  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

الى اي منطقة اخرى داخل  ھل مخلفات الھواء في المختبر ال یتم تدویرھا 
 ۱۱ المبنى 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

الصحیح واالمن وتشغیل نظام   BSCاداء ال  تأكید تصدیق شروط  ھل یتم  
 ۱۲ من الفئة الثانیة صعودا)  BSCمن ال   HEPAالھواء (استخدام مرشح  

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۳ االجھزة قبل اخراجھا من المختبر ھل توجد الیة لتطھیر  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 من القسم علیھ ومصادق 

ھل توجد حمایة محسنة للبیئة واالشخاص (غرفة انتظار لتخزین االجھزة  
 ۱٤ والمعدات تخزینا نظیفا مع قدرات الرتداء المالبس) 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱٥ صمامات موقد غاز لتسھیل عزل المختبر ھل توجد   من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱٦ نھائي لمخلفات الھواء في المختبر  HEPAھل توجد ترشیح   من القسم  علیھومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۷ ھل توجد اجھزة التحكم بالدخول متقدمة مثل اجھزة القیاس الحیوي  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 HEPA ۱۸اختبارات تسرب لكل مرشح من مرشحات ھل توجد  من القسم علیھ ومصادق 

من الفني او المشرف  تأییدیتم ارفاق 
 ۱۹ ھل یتم تطھیر الھواء باي طریقة أخرى (تذكر)   من القسم علیھ ومصادق 
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 العاشر: السجالتالمحور 
 ت التوصیف الیة التوثیق

 ۱ القیاسي  عمل االجھزة وطرق تشغیلھا دلیل صورة فوتوغرافیة او الكترونیة للدلیل  
 ۲ شروط البیئة والسالمة عند اجراء التجارب سجل  صورة فوتوغرافیة او الكترونیة للسجل 

 ۳ المختبریة التي تجري في المختبر  سجل التجارب  للسجل  او الكترونیةصورة فوتوغرافیة 
 ٤ قاعدة بیانات باألجھزة المختبریة  او الكترونیة لقاعدة البیاناتصورة فوتوغرافیة 

 ٥ دوریة حسب الجھازسجل معایرة  للسجل  او الكترونیةصورة فوتوغرافیة 
 ٦ سجل تدریب العاملین على إجراءات السالمة للسجل  او الكترونیةصورة فوتوغرافیة 
سجل اجراء فحوصات للعاملین بشكل دوري تحسبا الي   للسجل  او الكترونیةصورة فوتوغرافیة 

 ۷ امراض نتیجة العمل المختبري 

 ۸ التعقیم الدوري للمختبرسجل  للسجل  او الكترونیةصورة فوتوغرافیة 
 


