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          از خطیرات           جلیوگیری                                   خطر قراردارند و همیشیه در تی ش بیرای    در      وسیعی    ۀ                 داوم در معرض دامن ت             انسان ها طورم
                                                             پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش احتمال بیروز آن هیا در واقیع همیان  .                                   جراحت و یا حوادث ناخوشایند بوده است

  .              مدیریت خطر است

           نحوه طراحیی                                                                                          با توجه به رویکرد سیستمیک و این موضوع که انسان جایزالخطا است وامکان انجام خطا وجود دارد
  .                        نهایی مبازره با خطر است    ۀ                                                                          سیستم  شرایط آن و نحوه پاسخ دهی سیستم به نواقص و شکست ها  تعیین کننده نتیج

                                                                                                احتمال بروزخطا به معنای امکان بروز یک حادثه ناخوشایند بوده ارزیابی حیوادث بیه معنیی جلیوگیری  تشیخیص 
  .                                   ان پیداکردن مقصرواعمال تنبیه وسرزنش                                             ویادگیری ازیک خطا یا حادثه می باشد  نه به عنو

 

    .                                  عدم وجود هرگونه آسیب یا خطر اتفاقی :(safety)      ایمنی  - 1

           عمومی بیرای    ۀ                 پیش بینی شده  کلم   ۀ                                                   عدم توفیق در تکمیل یا انجام کار یا فعالیت طبق برنام : (error)    خطا  - 2
   ۀ                                                                                                     نشان دادن کلیه اتفاقاتی است که درآن ترتیب برنامه ریزی شده ذهنی یا فعالیت های فزیکی برای رسیدن بیه نتیجی

  .                          مورد نظر با شکست مواجه شود

                                                                         حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صیدمه و  :incidence) )      حادثه  . - 3
  .     جنایت   ک          د و وقوع ی        آسیب گرد

  .             جسمی  ناتوانی   ۀ                     مانند مرگ  مریضی  صدم   ۀ       ناخواست   ۀ                شامل هر نوع واقع : (harm)    آسیب - 4

                        کیه در جهیت دسیتیابی بیه ییک   (                     نیروی انسانی  تجهیزات )                 ی از عوامل مرتبط  ی       مجموعه :(system)       سیستم - 5
  .                               هدف مشترک در تعامل و ارتباط اند

 

 

                                           ی باالی کارکردها و عملکردهای انجام شده توسط ی   سزا      ثیر به أ                            کارمندان و سایر اعضای نهاد ت                   امنیت و رفاهِ   صحت
                                                           توان با تفهیم پرسونل در رابطه به موضیوعات صیحی و ایمنیی میوارد   می  .            مربوطه دارد   ۀ                         خود شان و در کل باالی ادار

 .                           وقوع خطا وخطرات را کاهش داد

 

                                                                                    تطبیق آن کمک خواهد کرد تا محیط کاری محفوظ و ایمن را برای پرسونل کاری شامل نهیاد مهییا              این پالیسی و 
                                                                                                    نمود وباید اطمینان حاصل گردد که پرسونل با معلومات مقتضی  هدایات و آموزش های صحی و مفردات ایمنیی آگیاه 

    .                                                                 بوده و با این آگاهی در محیط کاری مصروف پیشبرد امور خویش می باشند
 

 ؛چک لست مصونیت صحی وایمنی -1
 ؛رهنمود مصونیت صحی و ایمنی -2

 ؛ایجاد محیط کاری محفوظ .1
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 ؛ایجاد سیستم کاری محفوظ .2

 ؛ایجاد دستگاه های محفوظ .3
 ؛ایجاد امکانات برای رفاه کارمندان .4
 ؛ایجاد فضای آرام کاری برای کارمندان .5
 ؛تعهد مداوم جهت پیشرفت اجراآت صحی و ایمنی .6
 ؛معلومات  دستورالعمل و نظارت های خردمندانه برای هر کارکن که تضمین کننده مصونیت آنها باشد .7
 ؛تکمیل نمودن کورس مصونیت کارکنان .8
 ؛الزامی صحیتکمیل کردن آموزش های  .9
 ؛تکمیل آن ین آموزش و معلومات صحی و ایمنی .10
 ؛رهنمایی کارکنان با موارد صحی و ایمنی .11

ل پیشبرد مصونیت صحی و ایمنی کارکنان است و این پالیسی وس اداره قرار دارد مسواٌکه در ر یمدیر و یا هر فرد
کارمندان و کارمندان قراردادی  محص ن و مراجعین تطبیق و به پیش برده فقط میتواند با همکاری فعال تمام مدیران  

 میشود.

 فوظیت شخصی خود در محیط کاری اند؛ل تضمین صحت و محؤوکارکنان مس 

 ؛ی و غیرهه یموافقت با هدایات محتوی معلوماتی از قبیل روش کاری محفوظ  پوشیدن تجهیزات محافظ 

  ؛صحت و محفوظیت خود و دیگرانداشتن توجه به 

  ن؛یمسؤلموافقت به کسب آموزش  تمرین و رهنمایی های داده شده از طریق 

 ؛ی باشدئجز چندولو هر  ییهوظیف ۀگزارش از هر نوع واقعه و حادث ۀیارا 

 ؛لینؤوگزارش دهی و مدیریت درست از تمام خطرات و واقعات برای ناظر و مس 

         که در یک    ی             پس تمام افراد                             ی خویش را به پیش میبرند   ه ی                                        درادارات کارکنان به صورت مشترک امور وظیف        عموماً
                                                       س اداره قرار دارند از چگونگی تطبیق این پالیسی نظیارت میی  أ               آن هایی که در ر                                     اداره مصروف پیشبرد اموراند و عمدتاً

  .    کنند

   ۀ  همی  .                                                                                      پالیسی صحی و ایمنی  مسولیت هایی را که برای س متی و ایمنی همه ضرورت است  توضیی  میی نمایید
  .                                                              های خود را درک کنند و آنچه آموزش دیده اند مکلف به انجام آن اند          مسئوولیت             کارکنان باید 

  .                                                یک محیط کاری سالم وایمن و آموزش درست و مطمئن است    یۀ                                        هدف این پالیسی تعریف تعهد پوهنتون به ارا

  .                                                  کارکنان  محص ن و مراجعین وسایر پرسونل اعمال می شود   ۀ                     این پالیسی در مورد هم
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                                 به افراد مرتبط با امورات پوهنتون     را               که خطر و آسیب    را                                              ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و صحی قابل دسترس -1
  .                             از بین ببرد یا به حداقل رساند

                                                               پرسونل را تشویق کند تا به طور فعال در منجمنت خطرات صحی و ایمنیی    ۀ                            توسعه و نگهداری فرهنگی که هم -2
  .                     اشتراک وهمکاری نمایند

کارکنان و اط عات مربوط به موضوعات صحی و ایمنی و آموزش آن  ۀآموزش مناسب صحی و ایمنی برای هم -3
 به تمامی پرسونل در محل وظیفه.

لی برای رفع یا کاهش وگزارش فوری خطرات  حوادث و مصدومات و در صورت لزوم بررسی آن و اقدامات کنتر -4
 خطر.

س مت  ایمنیی و رفیاه خیود و یته ها را برای اطمینان از ملیت های کارکنان  محص ن و کوبه طور خاص مسو -5
 دیگران مشخص میسازد.

 

 ؛                               حفظ س متی محص ن  اساتیدوکارکنان    
 ؛               حفظ محیط زیست  
  ؛                  حفظ اموال وتجهیزات    
 ؛                                           تطبیق استندردهای صحی و ایمنی درالبراتوارها  
 ؛                                         تطبیق استندردهای صحی درزمان اجرای وظیفه  
 ؛ (                    سوزی  زلزله انفجارات    آتش  )               ارزیابی خطرات  

 محل امن برای  .                                               مرتبط با کار یکی از اولویت های اصلی پوهنتون است   ی                               پیشگیری از وقوع حوادث ومریضی ها             
  .                                                                                             کارکنان ومحص ن باارزش بوده و آموزش صحی و ایمنی را به عنوان آموزش اجباری مورد توجه قرار می دهد

 سی مت و ایمنیی خیود و           مسئوولیت                                                         کارکنان ومحص ن پوهنتون بادر نظر داشت پالیسی صحی و ایمنی     ۀ  هم                   
  .                            همکاران خود را بر عهده دارند

  ی انجام گیرد تا بتوانند درمواقع اضطراری کمیک الزمیه را  ی                                             برای دستیابی به این هدف  باید آموزش های ویژه                                                    
       دهند.       انجام 

  گزارش دهی خطرات  یادگیری از تجارب سایر نظام های صحی و ایمنی است. آنچه                        هدف اولیه از سیستم های                                                                      
             بلکیه بیازخورد                                                                                           اهمیت دارد توجه به این نکته است که این سیستم به تنهایی سبب بهبود ایمنی کارکنیان نمیی شیود

                        روش های موجود می گردد.            سیستم ها و     یی                                             مناسب به گزارشات است که منجر به تغییر و ارتقا

  گزارش خطا به عنوان یک فعالیت بنیادی در یافتن نقاط ضعف سیستم ارائه دهنده خدمات اهمیت بسزایی داشته                                                                                                 
      فرهنگ    ی                                                                                               زیرا وجود چنین گزارشاتی می تواند منجر به آگاهی سایر پرسونل و کاهش خطرات مشابه گردد و برای ارتقا

                                        سازی مداوم و طیوالنی میدت و رفیع شیک و تشیویش                   سیستم نیاز به بستر   ۀ                                    گزارش دهی و تعمیم آن به کل افراد بدن
                   احتمال تشبیه است. 

  های قانونی خود در محل           مسئوولیت                                                                  پالیسی های صحی و ایمنی ایجاد شده تا پوهنتون قادر به انجام وظایف و                      
           کار باشد. 

 امۀ د                                                                                        پالیسی های صحی و ایمنی سیستم مدیریت صحی و ایمنی پوهنتون را توصیف می کند و چارچوبی برای ا     
                           فعالیت مطمئن پوهنتون است. 
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 لین اطمینیان حاصیل کننید کیه  و                                                                     کارکنان و محص ن پوهنتون باید خودشان را با این پالیسی آشنا کنند و مسئو                         
                                          کارکنان شان از پالیسی ماکور آگاهی دارند. 

 ار و                                                                                       تطبیق پالیسی صحی و ایمنی کمک کننده انجام کار با خیال راحیت و دسیت ییابی بیه اهیداف متوقعیه کی     
            تحصیل است. 

 کارکنان تا وقایع و حوادث را ثبت  بررسی و گزارش دهند تا آسیب هیا و شیرایط خطرنیاکی را کیه    ۀ        تشویق هم                                                                                     
                                       ممکن است منجر به حادثه شود  کاهش دهد. 

  ؛   مشی             عدم رعایت خط  - 1
  ؛                  کمبود نیروی کارآمد - 2
  ؛                                نداشتن دانش و یا تجربه کاری کافی - 3
  ؛                           ارتباطات ناکافی یا غیر مؤثر - 4

  ؛                                 عدم رعیات دستور العمل های استندرد - 5
  ؛                                                  عدم توجه یا توجه ناکافی به دستورات یا گزارشات کتبی - 6

  .                                 تحت فشار روحی یا جسمی بودن پرسونل - 7
         سایر علل - 8

  ؛         داوطلبانه                             تشویق پرسونل برای گزارش دهی - 1
    ؛                                                                                  بررسی روزانه فرمها و پیگیری موارد مشکوک برای کاهش موارد مشابه و انجام اقدامت اص حی - 2
  ؛                                                                                           تهیه محتوای آموزشی جهت معرفی مصادیق هر دسته از خطاها به همراه مثال برای افزایش آگاهی پرسونل - 3
           کمیته صحی                                      در محل کار منجر شود باید ب فاصله به          وظیفویی                                       آسیب های شدید که ممکن است به عدم کفایه  - 4

                      ایمنی گزارش داده شود؛

                     صل موضوع اقدام مقتضیی                                                                          اگر یک وضعیت احتمالی خطر کشف گردد باید سریعاً گزارش داده شود تا به حل و ف - 5
           صورت گیرد؛

      کیه در          تیلفونی        ا نمرات                                                                                در موارد اضطراری که نیازمند کمک های اولیه )یا آمبوالنس(  پولیس یا اطفائیه است  ب - 6
           گرفته شود؛                         قابل دید نصب گردیده تماس      محل

                                                                                                مواد خطرناک برای س مت مواد طبیعی یا مصنوعی هستند که به صورت جامد یا مایع یا به صورت گاز یا بخیار  - 7
           زخانه و ییا                                                                                                 )شامل میکروارگانیسم ها( وجود دارند که طبیعت آنها خطرناک است. این مواد میتوانید در البراتوارهیا  آشی 

                                                                                                       ساحات تجمع افراد وجود داشته باشد که با اهتمامات الزمه برای وقایه و جلوگیری از آن و آگاهی دهیی بیه موقیع بیه 
                                                 کارکنان و محص ن میتوان از خطرات آن جلوگیری نمود.

     یسیتم                          دگی های هیوا  اسیتفاده از س                                                                  یکی از روش های شناخته شده برای کنترل گرد و غبار  بخارات و سایر آلو - 8
                                      یه درست در داخل پوهنتون استفاده شود.                           است؛  بنابراین از سیستم ته      تهیه

                                                                                                    انواع مختلفی از باکتری ها می توانند در سیستم های آب نشو و نما نمایند. اگرچه باکتری ها به راحتیی توسیط  - 9
                          ر انتشار باکتریها میتواند                                                 اما سیستم های آب )به ویژه در ساختمان های بزرگ( د                                  واد ضد عفونی کننده کشته می شوند؛ م
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                                                                                                        رول عمده داشته باشد. لاا کنترول  ضد عفونی نمودن و ایجاد سیستم بسته آب می تواند از انتشار بکتیری هیای مولید 
                               رمندان و محص ن را تضمین نماید؛                           مرض جلوگیری نماید و س مت کا

                    ند  چه کسی مواجه به                                                                   ارزیابی های خطر کمک می کند تا مشخص گردد چه چیزی ممکن است آسیب برسا -  10
                                                                                                 خطر است  چقدر احتمال دارد چیزی اتفاق بیفتد و عواقب جدی آن چه می توان دباشید. هنگیامی کیه ایین اط عیات 
                                                                                              بدسترس باشد  می توان تصمیم گرفت که چگونه این ریسک مدیریت گردد. همچنیین بایید معلومیات دریافیت شیده 

                             پیگیری  کنترل و بررسی گردد. 

 ؛                                         پیشگیری از خطرات و حوادث در محیط البراتوار  

  ؛                                به حداقل رساندن صدمات و آسیب ها  

 ؛                                  ایجاد آمادگی و ظرفیت پاسخ به حوادث  

 ؛                        حفظ صحی محیط و محیط زیست  

  رجوع شود(   1      شماره      ضمیمۀ                                           توسعه و نهایی نمودن استندرد های ایمنی ) به          

                                                                   میز کام یوتر می تواند عوارض زیادی بر روی بدن داشته باشد. کارکن اگر                                 نشستن طوالنی مدت پشت میز خصوصاً
                                                                                                     با وضعیتی صحی  پشت میز قرار نگیرد  با عوارضی مواجه می گردد که باعث پایین آمدن کیفیت کاری وی می گردد. 

            رجوع گردد.(   2      شماره      ضمیمۀ    )به 

 ؛                 تست رنگ هشدار آتش  

 ؛                    ارزیابی خطر آتش سوزی  

 ؛                           طرح های تخلیه اضطراری افراد  

 ؛                   راهنمود های اطفائیه  

 ؛         روش تخلیه  

 ؛             کمک های اولیه  

 ییار قیرارداده شیده اسیت                                 تلفون داخلی که بدین منظیور در اخت   ۀ                                      درخواست کمک عاجل می تواند از طریق شمار                     
           صورت گیرد؛

  جود باشید و بیه طیور                                                            سوزی یک آالرم بسیار بلند در تمام ساختمان های پوهنتون باید مو                 در صورت بروز آتش                  
    )بیه                                   اه خروجی موجود ساحه را ترک کننید؛                                                  پس از شنیدن زنگ  تمام کارکنان از طریق نزدیک ترین ر                مداوم صدا کند؛

            رجوع گردد(.   3      شماره      ضمیمۀ
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                                                                                                        بهترین راه برای آگاهی دهی محصلین و کارکنان از وقوع  خطرات احتمالی زلزله برگزاری سیمینار ها و نشر بروشور 
            رجوع گردد(.   4      شماره      ضمیمۀ                                  های مفید و آموزش الزمه میباشد. )به 

                                                          از هر گونه تهدید بمب و مواد منفجره استفاده می شود  در این                                                 سیستم اخطار اطفائیه برای هشدار دادن به کارکنان
                                                       پس از شنیدن زنگ متناوب کارمند باید ساختمان را ترک کنید.                                                  شرایط به جای یک آژیر مداوم  آالرم متوقف می شود

                   د با نزدیکترین راه                                                                                               اگر در ساختمان دیگری یا در یک مکان دیگر قرار دارد  نباید به دفتر خود بازگردد  در این شرایط بای
                                ین )مث ً پولیس( داده می شیود گیوش       مسئوول                                                               خروجی موجود با سایر افراد ساحه را ترک کند و به اط عاتی که توسط 

           رجوع شود.    5      شماره      ضمیمۀ                                                              داده و به هر گونه دستور العملی که داده می شود  عمل نماید. )به 
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ۀ

رعایت اصول ایمنی در البراتوار الزامی بوده و اصول زیر در مورد حفظ ایمنی کارکنیان  مراجعیه کننیدگان بایید در 
 البراتوار رعایت گردد:

  

ایمنی انتخاب  مسئوولالبراتوار موظف است در البراتوار فرد مشخصی که آگاه به امور فنی باشد  به عنوان  مسئوول
 و معرفی نموده و وظایف و حدود اختیارات او را مشخص و اب غ نماید.

  

البراتوار بوده وارزیابی اثربخشیی  مسئوولآموزش کارکنان در خصوص م حظات ایمنی و صحی شخص  مسئوول
 آموزش ها و رعایت مسایل آموزش داده شده باید هرچند وقت بررسی گردد.

  

ماننید  ؛همه کارکنان البراتوار در محیط کار مسلکی بایدچین سفید به تن داشته باشند. وسایل حفاظت فردی اولییه
دستکش  ماسک  و وسایل کمکی جهت برداشت مایعات توسط پی ت  در البراتوار در دسترس بوده و مورد استفاده قرار 

ی اضیطراری و شسیت و شیوحفاظت صورت  و تجهیزاتی مانند  گیرد. سایر وسایل حفاظت فردی مانند عینک ایمنی 
دستگاه چشم شویی باید در البراتوار وجود داشته و در موارد ضروری در دسترس کارکنان باشد. کارکنان بایید بیا روش 

البراتیوار هنگیام کیار بایید از  شسیت و شیو مسیئوولشو دست آشنا بوده و آن را بکار برند. کارکنان و  صحی  شست
 دستکش ضخیم  پیش بند و ماسک استفاده نموده و هنگام برس زدن حتماً از عینک استفاده نمایند. 

  

گردد.  و نظافت آموزش داده شده و بر رعایت آن نظارت شست و شوایمنی وصحی به کارکنان  مسئوولباید توسط 
ایمنی باید از انتخاب ماده ضد عفونی کننده مناسب و کیفیت مواد فوق اطمینان حاصیل نمایید. بایید همیشیه  مسئوول

 صابون مایع و مواد ضد عفونی کننده مناسب در البراتوار موجود بوده و در دسترس کارکنان قرار گیرد.

  

منظور ه نمونه ها و نحوه امحاء مواد و وسایل انجام آزمایش  پس از اتمام کار  باید مشخص گردد ب یچگونگی امحا
حفظ س مت افراد و جلوگیری از اثرات زیان آور پسمانده های البراتواری باید در مراحل جداسازی  بی  خطیر سیازی  

من وصحی پسمانده ها اجرا شود. پسمانده هایی   حمل و نقل ودفع پسمانده ها مدیریت دقیق ایمع آوری  بسته بندیج
 که در البراتوار تولید می شود شامل موارد زیر می باشند: 

 ؛پسمانده های مکروبی مانند سیرم و سایر مایعات بدن  کشت های میکروبی و غیرهالف: 
 ؛ب: پسمانده های تیز و برنده مانند سرسوزن  تیغه پل جراحی  شیشه های شکسته و غیره

 ؛: پسمانده های کیمیاوی شامل انواع مواد و معرف های البراتواری )کیت های مورد استفاده(ج 
 ؛د: پسمانده های پتالوژی تشریحی و نسج شناسی

هی: پسمانده های تیز و برنده مانند سرسوزن  وسایل شیشه ای شکسته  تیغ جراحی  نوک نمونه گییری و غییره در 
و دفع پسمانده ها باید  چهارم محفظه پر شد به طریقه مصون دفع گردند. جمع آوریظروف قرار گرفته و زمانی که سه 

 بندی مشخص و متناسب با میزان تولید پسمانده بوده و حداقل به طور روزانه انجام پایرد.  طبق برنامه زمان
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                                          که احتمال مصابیت با آن ها وجود دارد بررسی                                                                  قبل از شروع کار  باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسم هایی
                                                                                                      گردد و کارکنان از نظرلزوم تطبیق واکسین هی اتیت و میکروارگانیسم های خاص مولد مریضی مثل دیفتری  سرخک و

   .                                                                                 بررسی شده وبرای افرادی که در البراتوار های تحقیقاتی مربوطه کار می کنند الزامی است

 و فضای البراتوار باید بطور کامل رعایت گردد. ظات مربوط به ایمنی محیطم ح

 استعمال دخانیات
                             این مواد می توانند عامل مهمیی .       می باشد                             دخانیات )سگرت و غیره( ممنوع                                  در تمامی بخش های البراتوار استعمال 

                                                   همچنین انتقال آن ها از میز کار به دهان میی توانید بیه .                                                       جهت ایجاد آتش سوزی در ارتباط با مواد قابل اشتعال باشند 

  .                                                             عنوان مخزنی جهت انتقال میکروارگانیسم ها و توکسین ها عمل نماید

 تماس دست:
                                                     غیره خودداری کرد همچنین بایید از فروبیردن قلیم در دهیان                                             باید از تماس دست با صورت  چشم  گوش  بینی و 

  .                                  جویدن ناخن و نیز ساجق خودداری نمود
 .خوردن غاا  آشامیدنی ها و غیره

                                 از غاا خوردن  آشامیدن و یا انجام  (                                  مکان های که پوشیدن چ ن الزامی است )                               باید در تمامی بخش های البراتوار 
         میی توانید   (                         خون  ادرار  مدفوع  بلغم )          نمونه های  .                      ن می گردد  اجتناب نمود                                  سایر اعمالی که سبب تماس دست با دها
                                                                   این مواد که روزانه در بخش های مختلف البراتوار جابجا میی گردنید و بعضیی  .                                  حامل بسیاری از عوامل بیماریزا باشد

                    آشیامیدنی هیا تلقیی میی                                                                                مواقع در یخچال های البراتوار نگهداری می شوند  به عنوان یک منبع مهم آلودگی غیاا و 
                       باید دریخچال های مخصوص  .                                                                     به هیچ وجه نباید مواد غاایی را در یخچال بخش های البراتوار نگهداری نمود .     گردند

                                                                                  تنها با این روش می توان مطمئن شد که مواد غاایی با نمونه های البراتیواری در ییک یخچیال  .                   مواد غاایی قرار داد
  .                نگهداری نمی شوند

 دستکشاستفاده از 
 .                                                                                            باید همیشه دستکش در اندازه های متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب  در تمام بخیش هیای در دسیترس باشید

                             دستکش هایی که از جنس التکیس ییا .                                                                دستکش هایی از جنس التکس  نیتریل و یا وینیل  محافظت کافی می نماید 
                        دستکش ها باید در اندازه  .                    وسایل تیز  را ندارند       وسیله  ه                                                      وینیل نازک شده باشد  محافظت کافی در مقابل سوراخ شدن ب

                       بلکه باید بعید از اتمیام    ؛                                            نباید دستکش ها را هنگام انجام کار تعویض نمود .                                     های تا مچ  آرنج و شانه در دسترس باشند
           الزم را جهت                                      کارکنان البراتوار باید اقدامات حفاظتی                                      مگر اینکه آسیبی در آن ها ایجاد گردد )                          کار این عمل را انجام داد

  .                                                                جلوگیری از آلودگی محیط و پوست در مورد دستکش های آلوده انجام دهند
  :                                                            جهت اهداف مختلف باید از دستکش های متفاوتی استفاده نمود  شامل

                                                                                              دستکش های االستیکی یا چرمی که در هنگام کارهای سنگین  سروکار داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خیالی  - 1
  .                          مواد خطرناک استفاده می شود                      کردن محفظه های محتوی

                                      ی و ضدعفونی کردن مورد استفاده قرار میی  ی                                                   دستکش های خانگی که جهت تمیز نمودن  شستن وسایل شیشه  - 2
      گیرند

  .                                                          که در مواقع کار با خون  مواد خطرناک و غیره استفاده می شود   (      التکس  )                دستکش های جراحی  - 3
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  دسیتکش           این گونه )                                                                           دستکش های پ ستیکی یکبار مصرف که در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد      
     میورد                                   دستکش ها نباید شسته شده و مجدداً                                                                  ها هیچگونه نقش حفاظتی را در مقابل میکروارگانیسم ها ایجاد نمی کنند

                                 اگر دستکش ها جهت استفاده مجدد بیا  .          سته می شود                                                           استفاده قرار گیرند زیرا از کیفیت و میزان نقش حفاظتی آن هاکا
                                                                                                      مواد شوینده یا مواد ضدعفونی کننده شسته شوند ممکن است مواد شوینده سبب افزایش نفوذ مایعات از طریق سیوراخ 

  .                                                         های نامرئی و یا مواد ضد عفونی باعث خراب شدن دستکش ها گردد

                                            تفاده عمومی داشته و ممکن است در تماس بیا خیون                                                  می توان دستکش هایی مانند دستکش های خانگی را که اس
                                                                 کار بروند  ضدعفونی و مجددا استفاده نمود اما اگر برییدگی  سیوراخ ییا   ه                                         بوده و یا جهت تمیز کردن و آلودگی زدایی ب

     قایص                                                     دستکش ها را باید بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر ن .                                                   بدرنگی در آن ها مشاهده گردید  باید دور انداخته شوند
  .          بررسی نمود

                                          استفاده از دستکش در موارد زیر الزامی است

                                                                                                     هنگام نمونه گیری  نقل و انتقال نمونه ها و انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی که دست هیا بیا میواد آلیوده  
                                                                                                            سطوح آلوده و یا وسایل آلوده در تماس هستند و نیز در موارد تماس با نسج  خون  سیرم  پ سما  مایع آمنیوتیک  مایع 

                                                           ایع سینوویال  پریتوان  پریکارد  شیر پستان و یا دیگیر مایعیات          ی برنش  م        شست و شو                             نخاع  مایع منی  مایع حاصل از 

  .            استفاده نمود                                                  بدن که ممکن است با خون آلوده شوند  باید از دستکش

 برداشت مایعات با پی ت                       

                                           در این مورد در رابطه با اهداف مختلف  وسایل .                 دهان انجام ندهید           به وسیله                                  هرگز عمل برداشت مایعات با پی ت را 
 .              پی ت وجود دارد          به وسیله                    ی جهت برداشت مایعات       متفاوت

                              دست ها در موارد زیر حتمی است          شست و شو

         شسته وضید                                                                                            بعد از تماس اتفاقی جلد با خون  مایعات بدن و یا نسج ها باید دست ها یا دیگر نواحی جلد کام ً       فوراً
                                                                                                 عفونی گردد وضد عفونی کننده وکریم های نرم کننده ودست پاک جهت تمیز نمودن جلد در دسیترس کارکنیان قیرار 

  .     گیرند

       ی چشم        شست و شو

                                                                                              در بخش های که اسید  مواد سوزاننده و یا دیگر مواد کیمیاوی مورد استفاده قرار میی گیرنید  جایگیاه و          مخصوصاً
  .                                                 چشم در نظر گرفت واقدامات تداوی فوری را فراهم نمود   و       شست و ش                 محل ثابتی را جهت 

              لباس کارکنان

                                                                                      البراتوار پوشش مشخصی را برای کارکنان درنظر می گیرد این لباس باید تمیز و مرتب بیوده و از         مسئوول        معموالً
            ا پوشییده میی                                                           این لباس ها که جهت محافظت از آلودگی و کثیف شدن دیگر لباس هی.                           کیفیت مناسبی برخوردار باشد 

                                                   هنگام کار در البراتوار همه کارکنان بایید حیداقل از ییک  .                                                 شود  شامل چ ن ها  پیش بند ولباس های مشابه می باشد
                                                   در مواقعی که موادبسیار خطرناک و آلوده مورد اسیتفاده  .                       بسته شود استفاده نمایند                                 چ ن آستین بلند که جلوی آن کام ً
                                                                        دهای پ ستیکی یکبار مصرف یا روپوش یکبار مصرف غیر قابل نفوذ به مایعات نیز                                 قرار می گیرند  می توان از پیش بن

                                                                           استفاده نمود که حفاظت کافی را در مقابل ترش  خون و مواد کیمیاوی ایجاد کند
                                            مواقعی که با محص ن ویا کارکنان سروکار دارند )                                                            در مواردی که کارکنان وظایفی را در خارج البراتوار بعهده دارند 

  .                                                                  کن است بر حسب مورد  نیاز به پوشیدن چ ن البراتواری وغیره داشته باشند  مم
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         کفش ها
                                           زمانی که احتمال ریختن میواد وجیود دارد  بایید   .                                                          کفش ها باید راحت و دارای کف پ ستیکی و تمام پا را ب وشاند 

  ی  یی                       نبایید از کفیش هیای پارچیه  .                                                                       روکش های یکبار مصرفی که در مقابل نفوذ مایعات مقاوم می باشند  پوشیده شود
                           استفاده از کفش هایی از جینس  .                                                                 زیرا مواد کیمیاوی یا مایعات مکروبی و آلوده را به خود جاب می نماید   ؛            استفاده نمود

  .                                                                غیر قابل نفوذ به مایعات مانند چرم و یا موادمصنوعی  توصیه می گردد

     مو 
                                          این عمل جهت جلوگیری از تماس آن ها با مواد .                                                          باید مو ها در پشت سر جمع شده و روی شانه ها رها نشده باشند 

                        همچنین باید دقت نمود که  .                                                                               و سطوح آلوده و نیز وقایه از پراکنده کردن ارگانیسم در داخل محیط های کاری می باشد
                                                         توم تماس نداشته باشد باید در این موارد از پوشش هیای یکبیار                                                   موها با وسایل در حال حرکت مانند سانتریفوژ یا میکرو

  .                                  مصرف جهت پوشاندن موها استفاده نمود

      ریش
               داشیتن رییش بلنید .                                                                                  تمام اقدامات محافظتی ذکر شده در مورد مو  باید در مورد ریش آقایان در نظیر گرفتیه شیود 

                                    در این میوارد بایید از پوشیش هیای یکبیار   . د                               ر داخل وسایل در حال حرکت گیر کن د   ؛                        خطرناک است زیرا ممکن است
  .                                 مصرف جهت پوشاندن ریش استفاده نمود

                               استفاده از جواهرات و زینت آالت

                                                                                                    نباید از جواهرات و زینت آالت استفاده نمود چون ممکن است به وسایل گیر کرده و یا داخیل میواد آلیوده آوییزان 
  .    باشد                                         آرایش کردن نیز در محیط البراتوار ممنوع می  .    شوند

                              ضدعفونی کردن وسایل البراتواری

                                                                      باید بطور مرتب پاک شده و نیز بطور متناوب منطبق بر برنامه زمان بندی کیه ....                               یخچال ها  فریزرها  سانتریفوژ و 
                                                                                        البراتوار تعیین می گردد  ضد عفونی گردند مخصوصا در مواردی که آلودگی مهمی به وجود آید باید         مسئوول          به وسیله

                                                                            در هنگام تمیز کردن البراتوار و وسایل باید دستکش  چ ن و لباس هیای حفیاظتی مناسیب  .               ن عمل انجام شود  ای       فوراً
  .          پوشیده شود

              ورود کودکان
                       به البراتوار داخل شوند  16                                       به هیچ وجه نباید کودکان و افراد زیر سن 

                کمک های اولیه
  .                                ولیه در البراتوار وجود داشته باشد         کمک های ا   ۀ                                  کمک های اولیه و نیز مکانی جهت ارائ   ۀ        باید جعب

            دفع زباله
  .                                                             از تجمع زباله جلوگیری نموده وباید حداقل یکبار در روز دفع شوند

                     کنترل ورود حیوانات
                                       همچنین حیوانات خانگی نباید به البراتوار  .                                  در محیط البراتوارجلوگیری به عمل آید ....                        ازورود حشرات  جوندگان و 

  .         وارد شوند

 
    ؛                                                        استفاده از چ ن و پای پوش البراتوار هنگام حضور در البراتوار  . 1
  ؛                                              استفاده حد اکثر   از کفش های بسته در البراتوار   . 2
    ؛                                                         خاموش بودن مبایل کارکنان ومحص ن هنگام ورود به البراتوار ها  . 3
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   ؛            محیط البراتوا   در  ...                                      پرهیز از خوردن   نوشیدن   سگرت کشیدن و  . 4

   ؛                                                            پرهیز از قرار دادن بکس  دستکول و وسایل شخصی در محیط البراتوار  . 5

  ؛                                                        نهایت دقت در استفاده از مواد کیمیاوی خطرناک و مواد آلوده  . 6
   بیا          ترجیحاً )                                                                                     انداختن سوزن و اجسام برنده در ظروف مخصوص و در صورت آلودگی سوزن و سرنج ها باید کام ً  . 7

  .        پاک گردد  (       اتوک ف 

   ؛                                                                    پاک نمودن محل کار پس از اتمام کار و در صورت نیاز ضد عفونی نمودن ساحه  . 8
                              درهنگام ترک البراتوارو پاکسیازی  ...                                                            اطمینان حاصل نمودن از خاموش بودن وسایل  بستن شیردهن گاز و آب  . 9

              بیه کیار هسیتند                                                         محیط البراتوار و مشارکت همه افرادی که در البراتیوار مشیغول   (         ماه یکبار )                     منظم  اساسی و دوره ای
   ت.        ضروری اس

 ۀ

          کارکن اگر  .                                       تواند عوارض زیادی بر روی بدن داشته باشد               میز کام یوتر می                                نشستن طوالنی مدت پشت میز خصوصاً
                  کاری وی می گردد و                                                                                      با وضعیتی صحی  پشت میز قرار نگیرد  با عوارضی مواجه می گردد که باعث پایین آمدن کیفیت

         نشسیتن در  .                           ها و انگشیتان روبیرو خواهید شید                                                          باعوارضی چون دردِ پشت  درد زانو   درد گردن و سوزنک شدن دسیت

  .                                               درجه تاثیر بیشتری برای بهبود درد کمر و پشت دارد  011-001                              مقایسه با حالت عمود  یک زاویه 

 
                            ارتفاع چوکی طوری تنظییم گیردد  .               به چوکی به چس د               گاه تا حد ممکن                                   در هنگام نشستن باید که کمر و نشیمن - 1

            های چیوکی بیه     دسته .                    سط  و صاف خواهند بود                   ترتیب هر دو زانو هم                                           که پاها صاف بر روی زمین قرار گیرد و به همین
  .                          ها در حالت راحت قرار گیرد                        شکلی تنظیم گردد که شانه



12 
 

 
                 ها در روبروی بدن                                              در جلو قرار گرفته و اطمینان حاصل گردد که کلید                                     نشستن نزدیک به صفحه کیبورد که کام ً - 2

                    و در مرکز قرار دارد

 
                                                                                                  ارتفاع صفحه کیبورد طوری تنظیم گردد که شانه ها در حالتی راحت باشند و آرنج ها در حیالتی کمیی بیاز قیرار  - 3

                                             بگیرند. بند و خود دست هم باید مستقیم باشند. 
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                        های صفحه کیبیورد اسیتفاده                           برای انجام این کار از پایه .                  عیت بدن تنظیم گردد                         شیب صفحه کیبورد براساس وض - 4
  .    گردد

 
       موس تا  .                              کند که حالت طبیعی دست حفظ گردد          کار کمک می                             های بند دست استفاده گردد  این     دهنده          از استراحت - 5

  .                                      جای ممکن نزدیک به صفحه کیبورد قرارگیرد
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                                                            ومانیتور یا اسنادی که ضرورت به نگاه کردن هست طوری تنظیم شیود                                       مانیتور در فاصله مناسبی قرار داده شده  - 6

  .                                          سانتی متر از مانیتور فاصله وجود داشته باشد  05                حداقل به اندازه  .                                        که گردن در حالتی طبیعی و راحت قرار بگیرد

 
          ه و دقیقا                                                                                          اگر قرارباشد که از روی یک متن تایپ گردد  بهتر است که از یک پایه برای صفحات متن استفاده شد - 7

                                             تلفن در محلی قرار داده شیود کیه بیه راحتیی بیه آن  .                                        باید به طور مستقیم به مانیتور نگاه گردد  .                   در جلو قرارداده شود
  .                                                  بهتراست از هدست یا حالت بلندگوی تلفون استفاده گردد .                       دستیابی وجود داشته باشد
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             مطالعیات نشیان  .                        موجود بر روی بدن می کاهد                       های کاری از فشار عض تی                       هایی کوتاه در بین ساعت       استراحت - 8
                                              بهتر است هرنیم ساعت از پشت میز بلند شده و چنید  .                               تواند برای س متی بسیار مضر باشد                    دهد که نشستن دائم می  می
                                                                                                  ی در اطراف قدم زده شود  ایستاده شده وحرکات کششی انجام گردد تا از درد های گردن  کمر واندام جلیوگیری  ی     دقیقه
                                                                                 چیزی که بتواند روند یکنواخت نشستن در پشت میز را تغییر دهد برای س مت بدن مفید است  هر .    گردد
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         ایین حرکیت  .                                     های مقاومتی به سمت عقب  کمیک کننیده اسیت                                   ها با فشار دادن باالی انگشتان و حرکت   دست - 9

                     ز به وجود آمدن مشیک ت        تواند ا                این حرکت ساده می .                       بار در هر روز انجام شود                                 حداقل پانزده بار برای هر دست و شش
      هیا در                                                         مشکلی وجود ندارد  با چند تمرین و ورزش ساده از بسییاری درد              حتی اگر فع ً .                            انگشتان در آینده جلوگیری کند

  .                    آینده جلوگیری می کند
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 ۀ

  را حفظ نماید زیرا س متی مهمترین اصل است.                                   به محض مشاهده آتش سوزی خونسردی خود                                         

  از جرییان حادثیه خبیر             0797175237                                                            پس از مشاهده آتش سوزی در هر مکان ب فاصله طی تماس با شماره                   
  ؛    دهید

 ؟                             دیگران را جهت کمک مطلع نمائید  

 ؛               برق را قطع کنید        کانتور  

 ؛                                             مصدومان را از محل حریق یا آتش سوزی خارج سازید  

  ببندید تا مانع سراتی آتش  حرارت و دود به                                             ای محل که از آن آتش سوزی شروع شده را فوراً      نجره ه پ         درب ها و                                         
    ؛                  اطاق های مجاور شود

 ؛                                                                                         نوع آتش را مشخص کنید و با ک سول و وسایل آتش نشان مانع گسترش و سرایت آتش به نقاط دیگر شوید  

  ؛     نکنید                                                       به هیچ عنوان از آب برای خاموش کردن اتصاالت برقی استفاده    

 ؛                                             هنگام مبارزه با آتش  حفاظت فردی را رعایت کنید    

 ؛                                                         فرار از ساختمان های آتش گرفته و نجات گرفتار شده گان از آن  

                                                بر ع وه موارد فوق کارهای ذیل را نیز انجام دهید:

  .پارچه و یا دستمال مرطوب را روی دهان و بینی قرار دهید تا حفاظت در مقابل دود تامین شود                                                                                       

  .در صورت گرفتار شدن در اطاق آتش گرفته دیوار را بگیرید و دور بزنید به درب خروج خود را برسانید                                                                                              

 حق تقدم خروج به کهن ساالن و اطفال                                 

 ت کننده آنها را از پا های تان خارج کنید.                                          در صورت پوشیدن کفش های پاشنه بلند و ناراح                                          

  برای انجام هر کاری در اطاق آتش زده و دود گرفته دو نفری بروید و اطاق را از پهلو و دیوار دور بزنید و با دست                                                                                                          
                                 زیر و روی میز ها را وارسی کنید. 

 حاصل شود که کسی در وسط اطاق نه افتاده است.                                   از وسط اطاق عبور کنید تا اطمینان                                            

  در واقع حرکت دادن شخص بی هوش  او را به طرف پشت برگردانیده و مچ های او را به هم ببندید س س روی                                                                                              
                                                                                                     زانو نشسته و سر خود را داخل کشافی که با مچ های شخص بی هوش تشکیل شده قرار دهید و به طور دراز وی را بیا 

            خود بکشید. 

  رکت دادن شخص آتش گرفته از پله ها او را به پشت بخوابانید  به طوری که سر او بیه آرامیی از پلیه هیا     روی                                                                                             
            پایین برود.

 اختیه و                                                                                              چنانچه شخص دیگری آتش گرفته باشد او را در یک پتو و یا پرده پیچانیده و او را با خود بیه زمیین اند       
          بغلتانید.

 زیرا شعله ها به طرف باال زبانه کشیده و تولیید سیوختگی    ؛                                            هرگز اجازه ندهید که شخص در حال ایستادن بماند                                                   
                                    های در صورت و طرق تنفسی خواهد کرد. 
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  اطفائیه انجام وظیفه میکند با دقت عمل کنید.        مسئوول                           به دستور کسانی که به عنوان                                             
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 ۀ

  در هنگام وقوع زلزله هرگاه در محل کار بودید باید توانایی حفظ خونسردی خود را داشته باشید و آرامش خود را                                                                                                      
            حفظ نمایید.

  .جریان برق و گاز را قطع کنید                              

 .واکنش سریع و درست را در زمان مناسب به عمل آورید                                                 

 تابید و در کنار کمک های فردی  آنها را به آرامش و خونسردی دعوت کنید.                            به یاری افراد آسیبی دیده بش                                                                     

:  

  ؛           ین عمل کنید      مسئوول                   به توصیه های ایمنی    

  ؛      بالعکس                                                         پیشنهادهای مطرح شده در پوهنتون را به خانه منتقل نمایید و    

 ایین  .                                                                                         مکان های امن در صنف وپوهنتون را جهت پناهگیری در هنگام زلزله  بررسی کرده و به خیاطر بسی ارید    
    ؛                                   مکان ها را به سایرین نیز معرفی کنید

 ؛                                                        مانور زلزله را حداقل دو بار در سال در پوهنتون انجام دهید  

  هم صینفی هیای خیود                                       ین و افراد متخصص فرا گرفته و آن را به       مسئوول                               روش های کمک و احیای حیات را از                
  ؛        بیاموزید

  .طرز استفاده بکس ایمنی  جعبه کمک های اولیه و بالون ضد حریق را بیاموزید                                                                        

 ؛                                                                                            از محل قطع آب  برق  گاز پوهنتون  نقشه تهیه شده را به خاطر بس ارید تا در صورت لزوم اقدام کنید    

 ؛                                سب یا نایلون های بیرنگ ایمن کنید                         شیشه های صنف را با نوار چ  

 ؛                                                            لوازم سنگین را به طبقات پایین قفسه ها والماری ها انتقال دهید  

  ؛                        ست ها به دیوار متصل کنید ب                                قفسه ها و الماری ها را به وسیله  

 ؛                                                                                            در راه پله و راهروی   وسایلی مانند گلدان قرار ندهید تا هنگام خروج اضطراری مزاحمت ایجاد نکنند  

 

                                                                                                اگر در هنگام وقوع زلزله در پوهنتون هستید  قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید  ترس و وحشت  سیرعت  - 1
              دیگران را نیز  .                                                    پس با اعتماد به نفس به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید    د؛                                 عمل و صحت رفتار شما را کاهش می ده

     ترین                         های ایمنیی بهتیرین و مناسیب                                                  ت دعوت کنید و با حفظ خونسردی و با استفاده از توصییه                       به آرامش و انجام ان نکا
                                      عکس العمل را در اسرع وقع انجام بدهید.

                                ن لرزه ها در آنجا پناه بگیرید.    ایا                                           محل امنی در داخل ساختمان انتخاب کرده و تا پ - 2

    حتیی  .                              باهم از درهای خروجی بییرون رونید                                                           در صنف درسی از آنجایی که همه افراد نمی توانند در یک زمان و  - 3
  .                                                                                               هجوم به طرف درها می توانند خود عامل آسیب رساندن افراد به یکدیگر باشد نظم واولویت را مراعات کنید

                                                                                                      اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستید سعی نکنید با استفاده اززینه و لفت خود را بیه خیارج از آن  - 4
  .       برسانید

                                                                               اس وقوع زلزله  در صورت امکان  اگر ساختمانی یک طبقه است و نزدییک در خروجیی هسیتید            به محض احس - 5
  .                                          سریعاً از آن خارج شوید و به فضای باز بروید
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  .                                                      از کنار وسایلی که امکان سقوط و یا پرتاب دارند دور شوید - 6

           های مییز را              و با دسیت پاییه                                     در زیر میز تحریر دفتر خود پناه ببرید  .                                    زیر میز محل مناسبی برای پناهگیری است - 7
  .                                                                         محکم بگیرید و از افتادن آن جلوگیری کنید و چنانچه حرکت کرد با آن حرکت کنید

                                 چهارچوب دروازه را با ییک دسیت محکیم  .                                                        میان چهارچوب محکم دروازه  جای مناسبی برای پناه گرفتن است - 8
                                           هارچوب دسترسی ندارید و در جایی مانند راهیرو                اگر به میز یا چ .                                               گرفته و با دست دیگر مراقب بسته شدن دروازه باشید

                                                                         به کنار دیواری بروید و به آن بچسبید و یا رو به دیوار نشسته  سر را بیه طیرف .                                 هستید از اجسام قابل سقوط دور شوید
                        با کمیک بازوهیا از سیر خیود   و                                                                               زانوها خم نموده و آن را با بازوها ب وشانید کف دستها را در پشت سر به هم ق ب کنید

  .           محافظت کنید

                         تان گرفته اید  حرکت کنید                                                              در کنج دیوارها پناه بگیرید و در حالی که سر خود را با بازوهای - 9

       ها دور                                                                                            اگر در کتابخانه یا البراتوار هستید  در صورت عدم امکان خروج به علت ازدحام جلوی دروازه از قفسه -  11
                                               مچنین اشیایی که ممکن است بر روی شما سیقوط کننید                                   از پنجره ها و الماری های بلند و ه .                     شوید و سرپناهی بیابید

  .        دور شوید

                                                                     های زینه بودید به طرف باال یا پایین ندوید  بنشینید و بیا دسیتها از سیر و                               چنانچه هنگام وقوع زلزله در پله -  11
  .                                                               اگر در صحن پوهنتون هستید از ساختمان  دیواروپایه ها فاصله بگیرید .                    گردن خود محافظت کنید

 

                                                 ین درنظرگرفتیه شیده حضیوریابید تیا مشیخص شیود چیی کسیانی       مسیئوول           که از جانب    ی    مشخص   ۀ     درساح -  12
  .                   هنوزدرساختمان هستند
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 ۀ

                              اگر شما در یک عملیات تروریستی  .                     افگنی نام برده می شود             افگنی یا هراس           افگنی  دهشت             با عنوان وحشت        تروریزم 
                                                                                                         گرفتار شدید چه کار باید بکنید؟ چه نکات امنیتی را برای محافظت خود از آسیب ها به کار می برید؟ ایین توصییه هیا 

  .                          امواج انفجار توصیه شده است                                                    براساس تجزیه و تحلیل کارشناسان انفجار و علوم اساسی

                                                                                                   اگر چه تروریست ها روش های مختلفی را برای ایجاد رعب   وحشت و آسیب استفاده می کنند  اما غالبیا از بمیب 
  .                       انتحاری استفاده می کنند /      گااری 

  .        ترک کنید                منطقه را فوراً  . 1

  .                                             ازدحام جمعیت ممکن است هدفی برای حمله دوم باشد .                          ازازدحام جمعیت اجتناب کنید  . 2

  .                                                    موتر های بدون سرنشین ممکن است حاوی مواد منفجره باشند .                                 از موتر های بدون سرنشین دوری کنید  . 3

  .              متر دور بمانید  2                                                                         به منظور جلوگیری از سقوط شیشه و خشت وسنگ  از ساختمان های آسیب دیده حداقل   . 4

                                                شما تنها کسی هستید که می توانید به خود کمک کنید                       آرامش خود را حفظ کنید  . 5

                                                                                               زیر یک میز محکم یا وسیله مشابه بخزید. اگر همه چیز در اطراف شما در حال سقوط است  حداقل یک دقیقیه   . 6
                 زیر میز بمانید. 

  .     مانید                                                                       ز شیشه یا وسایلی مانند پنجره ها  آینه  کابینت  و تجهیزات الکتریکی دور ب ا  . 7
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                                            اگر دستور تخلییه داده شیده اسیت  سیاختمان را در   ؛                                                      دستورالعمل های پولیس و یا پرسونل امنیتی را دنبال کنید  . 8

  .                 اسرع وقت ترک کنید
 .        کمیک کنیید  (                 مانند افراد معلول  )                                                                        اگر می توانید به افراد آسیب دیده و یا افرادی که قادر به ترک منطقه نیستند  . 9

  .                                             دارد سعی نکنید به تنهایی وضعیت را مدیریت کنید                         اگر کسی آسیب دیدگی شدیدی 

                                                                                     که به شدت مجروح شده اند حرکت ندهید مگر اینکه در معرض خطراتی مانند فروریختن ساختمان و    را        افرادی   .  10
  .                                             یا نزدیک به آتش گاز و یا خطرات آتش سوزی باشند

  .                                       هنگامی که خارج شدید از ساختمان دور شوید  .  11

  .                   ازلفت استفاده نکنید  .  12
                                    ی که توسط بمب گااران اسیتفاده میی شیود  ی                 اکثر مواد منفجره  .               مسط  دراز بکشید                       وی زمین به حالت کام ً ر  .  13

  (          سانتی متر  180-70    )                                                                         طوری طراحی شده اند که به صورت پشت سر هم به صورت افقی در فاصله دو تا شش فت
                  بنابراین روی زمین  .                   ان را افزایش می دهد                                                                  باالی زمین گلوله پرتاب می کنند که شانس ضربه زدن به نیم تنه و سر انس

  .                            به حالت کام  مسط  دراز بکشید

                                                                                              در حالی که بر روی زمین دراز کشیده اید ت ش کنید که در همان وضعیت بمانیید و بیازو هیای خیود را بیرای   .  14
  .                          محافظت از چشم استفاده کنید

                                   است که یک محل در زیر سط  زمین پیدا                                                                اگر شما می دانید که یک انفجار در حال وقوع است  بهترین کار این  .  15

  .                      کنید و آنجا پنهان شوید

                                              موج انفجار به شدت بر روی ارگان هایی که هوا در  .                                                    دهان خود را باز نگه دارید و در فواصل کوتاه نفس بکشید  .  16
      شیرایط                                                     ما به طور طبیعی تمایل داریم کیه نفیس عمییق بکشییم و در .                                           آن است مانند ریه ها وروده ها تاثیر می گاارد

              اکثر قربانیان .                                                                   در این حالت ریه ها مانند پوقانه تحت فشار امواج انفجار پاره می شوند .                            اضطراری نفس مان را نگه داریم
                            درصد از افراد بیر اسیاس گلولیه   6                  به طور متوسط تنها                                                      در بمب گااری انتحاری از خونریزی داخلی شش ها می میرند

  .                                                         ه داشتن نفس  شش های خود را خالی کنید و نفس های کوچک بکشید         به جای نگ .                         جان خود را از دست می دهند

   
  :                         وقتی انفجار به پایان رسید

                                                 برای بازیابی اموال شخصی و یا تمیاس هیای تلفنیی توقیف  .                                        با بیشترین سرعت ممکن ساختمان را ترک کنید  . 1
  .     نکنید

  .                                 جرقه ممکن است انفجار را تحریک کند .                           گوگرد یا الیتر استفاده نکنید  . 2

                                                       جرقه های الکتریکی و یا سیگنال می تواند بمب های دیگر را  .                                             از تلفن  مبائیل و رادیوهای دستی استفاده نکنید  . 3

  .         تحریک کند

               قفسیه سیینه و ییا                                                                           اگر شما یا افراد دیگر آسیب های جدی ماننید خیونریزی شیدید  مشیک ت در تینفس  درد   . 4
                                                                  ک های اولیه را دنبال کنید و از مقامات و یا افراد دیگر کمک بگیرید.                سوختگی  دارید کم

                                                                                                  اگر شما یا افراد دیگر جراحات جزئی دارید  به دنبال کمک های اولیه برای کسانی که بهشدت مجروح شده انید   . 5
        باشید. 
     ید.  ی                                در صحنه حادثه گوش داده و عمل نما        مسئوول                  به دستورات مقامات   . 6

  .                                                            برگشتن به صحنه   خطر جان کارگران نجات و شما را افزایش می دهد                   به یاد داشته باشید   . 7

  .                                             ازدحام جمعیت ممکن است هدفی برای حمله دوم باشد .                           از ازدحام جمعیت اجتناب کنید  . 8
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  .                                                    موتر های بدون سرنشین ممکن است حاوی مواد منفجره باشند .                                 از موتر های بدون سرنشین دوری کنید  . 9

  .             متر دور باشید  002                                               یشه و خشت وسنگ  از ساختمان های آسیب دیده حداقل                           به منظور جلوگیری از سقوط ش  .  10

             اگیر کسیی آسییب  .                                                                                 اگر می توانید به افراد آسیب دیده و یا افرادی که قادر به ترک منطقه نیستند کمیک کنیید  .  11

  .                                                         دیدگی شدیدی دارد سعی نکنید به تنهایی وضعیت را مدیریت کنید

:  

 

  .                                         دهان خود را با یک دستمال یا لباس ب وشانید  . 1

  .                                                                                             به دیوار یا لوله ها ضربه بزنید به طوری که امدادگران صدای آن را بشنوند و بفهمند که شما آنجایید  . 2

                                           زنید شما مقدار زیادی گرد و غبار را تنفس میی               وقتی فریاد می                                              فریاد نزنید حتی اگر هیچ انتخاب دیگری ندارید  . 3
  .    کنید

  .                                                                   آرامش خود را حفظ کنید و به چیزهایی که شما را خوشحال می کند فکر کنید  . 4

                                                          از حرکات غیر ضروری اجتناب کنید تا گرد و غبار ایجاد نشود  . 5
  .                                                            در صورت امکان از چراغ دستی واش  ق برای نجات تان استفاده کنید  . 6

:    

  :                                                              اگر با هر یک از مشک ت زیر روبرو شدید کمک های طبی را تقاضا کنید

 ؛                 خونریزی بیش از حد  

 ؛           مشک ت تنفسی    

 ؛          سرفه مداوم    

 ؛                 مشک ت در راه رفتن    

 ؛                         درد بطن  پشت یا قفسه سینه    

 ؛       سردرد  

 ؛                        تاریکی دید و یا سوزش چشم    

 ؛        دهان خشک    

 ؛                استفراغ یا اسهال    

 ؛         سوزش پوست         رش و یا    

 ؛            مشک ت شنوایی    

 ؛                                             آسیب هایی که درد سرخی و تورم را افزایش می دهد    

  ساعت بهتر نمی شوند  84   تا   42                   آسیب هایی که پس از                  .  

. 

 .    رونید                                           بیشترین قربانیان به نزدییک تیرین شیفاخانه میی .                                                    اگرمی توانید به شفاخانه ویا کلینیک دوراز حادثه بروید

  .                                             شفاخانه های دوراز حادثه کمتر مشغول خواهند بود

                         این انتخاب ممکین اسیت زمیان  .                                                                        برای جلوگیری از انتظار طوالنی مدت  شفاخانه های دوراز حادثه را انتخاب کنید
  .                                                                      رسیدن را افزایش دهد اما ممکن است شما زودترکمک های طبی را دریافت نمایید
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                                                                        دثات دیگر  اگر آسیب شما جدی نیست وزندگی شما را به خطر نمی اندازد  اجیازه                             پس از یک حمله تروریستی یا حا
  .                               هدف دوکتوران نجات جان افراد است .                                 دهید دیگران قبل از شما درمان شوند

 .                                                                                                       درحم ت تروریستی  پولیس  اطفائیه وحتی شفاخانه وکلینیک ها نمی توانند نام افراد را با نام شان پی گیری کنند

       اط عات        منتظر             صبورباشید و .               اط عات مشکل است   ۀ                                                  اشته باشید به دلیل حمله تروریستی برای شفاخانه ارائ         به خاطر د
    .     باشید
 

   یید     (تائ 4               شیماره پروتوکیل )      1398  /  8  /   25                                        در جلسه کمیته امنیت  صحت و مصونیت مورخ  پالیسی صحی و ایمنی 
      گردید

       ( میورد   27                   با شماره پروتوکیول )      1398 / 8 /  30                                                           پالیسی صحی و ایمنی  در جلسۀ شورای علمی پوهنتون غالب تاریخ  
  .                       تائید و تصویب قرار گرفت

 


