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   لبق قصلملا لوح تاميلعت ةعباتمو مهفو ةءارق امئاد .1
.ةيئايميك ةدام يأ همادختسا    

.كسفن ةيامحل P.P.E امئاد مدختسا .2

  مايقلا دعب فيظنتلا نم ةيئايميكلا داوملا ةلازإ امئاد .3
.مهفئاظوب    

  هجو ىلع .بقارملا ريغ ةيئايميكلا داوملا ادبأ كرتت ال .4
.لوصولا ةيناكمإ مهيدل لافطألا ناك اذإ ،صوصخلا    

 وأ ةيمست نود ةجاجز أ يف ةيئايميكلا داوملا عضت ال .5
.ةيواح    

نآلا دعب مهل لعفت نل تنأ - ةيئايميكلا داوملا طلخت ال .6
.ةيوق    



ةيبوروألاو ةيلودلا راذنإلا تامالع

يف ةراضلا
 اذإ ةحصلا لاجملا اذه يف ةدودحم رطاخم ببسي دق
.دلجلا قارتخا اذإ وأ قاشنتسا
جعزم
 يف نوكت امدنع مث جيهتو باهتلا ببسي دق
 عم ةليوط تارتفل وأ ،رركتم وأ رشابم لاصتا
.هقاشنتسا وأ ،دلجلا

 ةماس
ةماس ادج
 ىتح وأ ةريطخ ةحصلا ىلع ارطخ ببسي دق
.دلجلا قارتخا وأ ،اهلوانت تقشنتسا اذإ توملا

لاكأ
 ىلع ةيحلا ةجسنألا ريمدت وأ قورح ببسي دق
.دلجلا ةسمالم

لاعتشالل ةلباقلا لاعتشالل ةلباق
ةياغلل لاعتشالل ةلباق
.قيرحلل ةمواقملا قطانملا يف طقف مدختسا
.لقأ وأ ةيوئم ةجرد 35 نايلغلا ةطقن
.ةيزاغلاو لاعتشالا ةديدش
ةيوئم ةجرد 0 هاندأ شالف ةطقن
لاعتشالا ةيلاع
.بهللا نم ةيقاو قطانملا يف طقف مادختسا
ج 21 هاندأ شالف ةطقن

ةحصلا يف ريطخ رطخ
 يف دمألا ةليوطو ةريطخ ةيحص راثآ ببسي دق
.ليوطلا وأ ريصقلا ضرعتلا

ةئيبلاب ةراض
ل ادج ةماس / ةماس
 راثآلاو ببسي نأ نكمي ،ةيئاملا تانئاكلا
.هايملا ةئيبلا يف لجألا ةليوط ةيبلسلا

.ةرخبألا وأ خاخب وأ رابغلا سفنتت ال
.دلجلا ةسمالم بنجت
 ةلاح يف .نيخدتلا وأ لكألا ،برشلا لبق اديج لسغي
 ءاملا نم ريثكلا عم اروف فطش ،نينيعلا ةسمالم
.ةيبطلا ةروشملا بلطو

 ةيامحو ،هجولا ،نيعلا ،ةبسانم ةيقاو سبالم ءادترا
 ريثكلا عم اروف لسغو ،دلجلا ةسمالم ةلاح يف .ديلا
 عم اروف فطش ،نينيعلا ةسمالم ةلاح يف .ءاملا نم
.ةيبطلا ةروشملا بلطو ءاملا نم ريثكلا

 ةيامحو ،هجولا ،نيعلا ،ةبسانم ةيقاو سبالم ءادترا
.اروف ةثولملا سبالملا عيمج ةلازإ .ديلا
 نم ريثكلا عم اروف لسغو ،دلجلا ةسمالم ةلاح يف
 ةدمل) اروف لسغا ،نينيعلا ةسمالم ةلاح يف .ءاملا
.ةيبطلا ةروشملا ىلع لصحاو ءاملاب (ةقيقد 15

 نع اديعب كب ةصاخلا تايواحلا نيزخت نم دكأت
 .ذاذر وأ راخب سفنتت ال .لاعشإلاو ةرارحلا رداصم
.تباث فيرصت دض ةيامحلل تاءارجإ ذاختا

 ةديج ةقطنم يف وأ قلطلا ءاوهلا يف طقف مدختسا
 ءادترا .يسفنتلا زاهجلا ةيامح ءادترا .ةيوهتلا
 .هجولاو نيعلا ةيامحو ،سبالملاو ،ةيقاو تازافق
 هذھ رھظأو اروف ةیبطلا ةروشملا بلطا :علتبا اذإ
 ىلع ناك اذإ .ؤيقتلا ببست ال .قصلملا وأ ةیواحلا
 .ةثولملا سبالملا لك اروف ةلازإ :(رعشلا وأ) دلجلا
.ةئيبلا يف جارفإلا بنجت .ءاملاب دلجلا فطش

.ةيعيبطلا ةئيبلل ضرعتلا اهيلع رطيسي

”!تاباصإ ببسي دق“
.ةئيبلاو ةملاسلاو ةحصلا عقوم ىلإ عوجرلا ىجري ،يئاهن ليلد ىلع لوصحلل

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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ةحص لا ىلع ةرطخلا داوملا ةبقارم
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