دليل األمن والسالمة
للطالب والعاملين بكلية طب األسنان
جامعة طنطا
إرشادات عامة
 -1إرتداء بطاقة التعريف منذ الدخول للكلية وحتي الخروج منها.
 -2االلتزام بالملصقات التحذيرية المنتشرة في الكلية.
 -3ممنوع التدخين نهائياً.
 -4االلتزام بتعليمات عامل المصعد من حيث العدد المسموح به والمصاعد المخصصةة للسةادة ضعءةاء ةيئةة التةدريم والمرءةي
والطالب والعاملين بالكلية.
 -5التاكد من فصل التيار الكهربائي عن االجهزة والمراوح والتكييفات قبل مغادرة العمل
 -6األلتزام بتعليمات الخروج واالخالء عند حدوث طوارئ وااللتزام بالهدوء وءبط النفم وتنفيذ تعليمات فرق األنقةاذ واألخةالء
والتوجه الي نقاط التجمع الموجودة بالكلية.
 -7إتباع التعليمات األمينة من السادة موظفي األمن بالكلية.
 -8عند حدوث حريق األلتزام بالتعليمات الموجودة علي طفايات الحريق.
 -9عند حدوث طوارئ واتمام عملية االخالء من المبني التوجه الي نقاط التجمع بالكلية.
 -11في حالة ارتفاع درجةات الحةرارة يجةب تجنةب اسةتخدام الوالعةات وتجنةب وءةعها فةي مكةان معةر للشةمم حتةي ال تنفجةر
وكذا التليفونات المحمولة عدم وءعها في مكان مشمم حتي ال تنفجر البطارية.
إرشادات لطالب الكلية
 -1قراءة التحذيرات الموجودة علي عبوات االدوات او المواد المستخدمة والتاكةد مةن احكةام لةق العبةوات بعةد إسةتخدامها وعةدم
التعامل معها بحاسة الشم عن قرب.
 -2ضخذ الحذر في المعامل واالنتباه للشعر الطويةل او اكمةام المالبةم او طةرف البةالطو او االيشةاربات حتةي ال تتلةوث مةن المةواد
الكميائية او تشتبك مع االدوات والمواتير كما يجب الحذر من إستخدام العدسات الالصةقة عنةد التعةر لللهةب ضو المةواد ذات
درجة الحرارة العالية.
 -3التاكد من سالمة المشاعل والسبرتايات والصيانة الدورية لها.
 -4إرتداء القفازات الطبية وتغيرةا مع كل حالة ونزعها عند الخروج العيادة او المعمل وارتداء نظارت لحماية االعين وماسةكات
طبية .
 -5عدم تعقيم األدوات الطبية الخاصة بالطالب اال في األماكن المخصصة لها.
 -6إتباع تعليمات النظافة والتعقيم و سيل االيدي بعد الخروج من العيادات والمعامل.
 -7اذا تم انسكاب مواد كميائية علي الجسم يجب سلها بالمةاء حةاال واذا تةم انسةكابها علةي االر يجةب تنظيفهةا فةورا وال يجةب
جمع اي مواد بااليدي المجردة .
 -8في حالة حدوث جرح او وخز بابرة او اي ادوات طبية او معملية يجب تنظيف وتطهير االصابة والتوجه فورا لطبيب الكلية.
 -9تنظيف وحدت األسةنان والةتخلم مةن اي مخلفةات كالقفةاذات الطبيةة المسةتعملة والمحةاقن المسةتخدمة واتبةاع اجةراءات األمةن
والسالمة ومكافحة العدوي.
 -11اإللتزام باألماكن المخصصة لتعقيم األدوات وعدم تعقيمها في الطرقات ضو ضي مكان بالكلية ير مخصم.
 -11ممنوع األكل ضو الشرب داخل العيادات والمعامل.
 -12ممنوع الشرب من المياه المخصصة للتعقيم داخل وحدة التعقيم.
إرشادات للسادة العاملين بالكلية
 -1حفظ األوراق في ملفات خاصة ووءعها في الدواليب ضو ضدراج المكتب وعدم تركها فوق المكاتب حيث ضن األوراق قد
تساعد في ضشتعال الحرائق.
 -2عدم ضستخدام اليات المياة في المكاتب.
 -3الحرم في إ ستخدام ضجهزة الحاسب األلي والمراوح والتكييفات وعدم تشغيلها بدون داعي وعدم تشغيليها ثم ترك المكان
بدون إطفائها حتي ال تتلف األجهزة ضو تسبب مشاكل والتأكد من فصل التيار الكهربي عنها عند ترك المكان.
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 -4التاكد من عدم تشابك ضسالك الكهرباء مع ضسالك الهواتف ،ضو حتى التوصيالت الكهربائية الممدة بطريقة ير سليمة ،و
اإلبالغ عن األجهزة والمعدات المعطلة التي قد تكون الحقا ً سببا ً في وقوع إصابة ضو حادث لشخم ما.
 -5اذا تم مالحظة اي شئ قد يؤدي لكارثة (اسالك مكشوفة – تصدعات في الحائط – خلل او عطل في احد االجهزة) يرجي
تبليغ الشئون الهندسية فوراً
 -6التأكد من إحكام و لق ضدراج المكاتب النها قد تسبب األصابة عند المرور اذا كانت مفتوحة وتعيق الحركة
 -7عدم سحب ضكثر من درج في الوقت نفسه ،كما يجب الحرم الشديد في تنظيم األرفف نفسها ،وتفادي وءعها على األر ،
والمنطق المتبع في استعمال األرفف ،تخزين المواد الثقيلة في األرفف السفلية ثم التدرج في األوزان األخفف في األرفف
العليا.
 -8الحرم الشديد في ضستخدام اثاث المكتب ،ومنها الكراسي ،فيجب عدم اإلكثار من االستناد بقوة على الكرسي المتحرك عند
استخدامه ،إبالغ الشئون عن األثاث المكسور وعدم محاولة إستخدامه
 -9بالنسبة للعمال يجب إستخدام السلم دائما ً عند الر بة في الوصول إلى األماكن المرتفعة وعدم استخدام الكراسي ضو الطاوالت
ضو الصناديق للقيام بذلك وعند النظافة يجب فصل المخلفات العادية عن الخطرة واستخدام قفاذات طبية في التنظيف او نقل
القمامة والقفاذات المخصصة لفصل القمامة كما يجب االةتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المالبم وتعقيمها بعد عمليات
التنظيف
 -11عدم القاء مخلفات من نافذة المكتب ويجب التخلم منها في صناديق القمامة والتاكد من التخلم من محتوياتها يومياً.
 -11عدم التعامل مع الزجاج المكسور بااليدي المجردة بل استدعاء عامل النظافة ليتخلم منها باالدوات والتاكد من عدم إلقئها
في صندوق القمامة بل يجب تأمينها بموءعها في صندوق كارتون او عبوات ير مستخدمة قبل القائها في صندوق القمامة
حتي ال تؤذي ضحد.
 -12عند استخدام اجهزة الحاسب االلي لفترات طويلة يجب اراحة األعين في فترات منفصلة لثواني قليلة ثم متابعة العمل او اتباع
قاعدة كل  21دقيقة عمل علي الحاسب االلي اراحة العين لفترة  21ثانية.
 -13التأكد من نظافة ضسطح المكاتب والكراسي واألثاث وتهوية وتنظيف األدراج والدواليب بصفة مستمرة.
 -14الحرم الشديد في استخدام ورش المبيدات الحشرية وعدم رشها اال قبل مغادرة مكان العمل بعد اخالء المكان وعدم رشها
بالقرب من االعين او االجهزة الكهربائية او اللهب.
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إرشادات للسادة أمناء المخازن بالكلية
الحرم في تخزين المواد الكيميائية او المواد سريعة األشتعال وتخزينها في اماكن امنةة ومخصصةة والتأكةد مةن ضتبةاع قواعةد
التخزين الموجودة علي العبوات بالنسبة للمواد الكميائية او الطبية .
التاكد من عدم تعر المواد الطبية بالقفاذات او االقنعة او القطن الطبي او الشاش لمصدر تلوث.
التأكد من نظافة وتهوية المخازن والتخلم من االتربة والمخلفات
التأكد من صيانة وكفائة اجهزة االطفاء والتاكد من توصيل خراطيم المياه لمكان المخزن.
التأكد من وجود ضجهزة اطفاء بغاز ثاني ضكسيد الكربون النها لةيم فقةط لمكافحةة الحرائةق ولكنهةا فعالةة فةي مكافحةة القةوار
والزواحف الخطرة عن طريق تسليط از ثاني اكسيد الكاربون عليها مباشرة.
وءع سموم للتخلم من القوار حتي ال تتلف المخزونات.
التاكد من خلو المخزن من الرطوبة او مصدر لتسريب المياة حتي ال تتلف المخزون.
عدم وءع صناديق الكرتون المحتوية على مواد معدنية المرتفعة الوزن باألرفف العلوية

 -9يجب ربط األكيام عند تخزينها بحيث تكون الربطة من الجهة الداخلية ،وال يسمح بسحب األكيام السفلية من الرصة لمنع
انهيارةا .ويوصي بوءع األكيام على ضلواح خشبية لمنع وصول الرطوبة إلى المواد المعبأة.
 -11يمنع نهائيا ً استخدام النيران بالقرب من المخازن (لغر التدفئة او لتسخين المياة للمشروبات سواء بالغاليات الكهربائية او
بالكحول) ،كما يمنع التدخين بداخلها.
 -11التأكد من سالمة المفاتيح الكهربائية والمراوح واالجهزة المستعملة في المخازن والتأكد من انها ال تحدث شرر.
 -12يجب ضن تزود لوحةة توزيةع الخطةوط الكهربائيةة بمفتةاح رئيسةي ،وتثبيتهةا خةارج المخةزن ضو بجةوار المةدخل الرئيسةي ،لفصةل
التيار بعد االنتهاء من العمل اليومي ،ضو عند الحاجة إلى ذلك.
 -13يجب ضن تكون ضجهزة ومعدات االطفاء موءوعة بأمةاكن يسةهل الوصةول إليهةا ،وعةدم شةغل المسةاحات المحيطةة بهةا لسةرعة
الوصول اليها.
 -14التأكد ان ضبواب الطوارئ في المخازن تعمل بحالة جيدة.
 -15يراعى وءع الصناديق عند تخزينها بالجوانب ذات المساحات الكبيرة ،ضن تكون بشكل مناسب وبوءع آمن.

