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Safety code for lab is available
يتوفر كود سالمة في المعمل

1

Hazard signs and emergency numbers are clearly displayed in
2 appropriate locations
اإلشارات التحذيرية من المخاطر وأرقام الطوارئ معلنة بوضوح وفي مكان مناسب
3 Appropriate personal safety equipment ( lab coat,safty
goggles,gloves,shoes,…)are available
. ) ... ،  قفازات،  نظارات، توفر أدوات السالمة الشخصية المناسبة ( مريول مختبر
4 Safety devices ( safety showers, eve washes, laboratory hoods, etc. ) are
available and functional
.  خزائن شفط األبخرة ) متوفرة وصالحة،  مغاسل، أجهزة السالمة ( دشات
5 First aid kits- available & stocked properly
. خزانة إسعافات أولية متوفرة ومخزنة بشكل صحيح
6 No food or drink is within designated lab areas.
. ال توجد مأكوالت ومشروبات داخل المعمل
7 Worktables or counters are clean and free of debris..
. طاوالت العمل والبنشات نظيفة وخالية من األشياء الخطرة
8 Floor space is clear of hazardous objects.
السالمة
ادارة
. الخطرة
من األشياء
أرضية المعمل نظيفة وخالية
9 Fire alarm present and working.
. يتوفر نظام إنذار حريق يعمل بشكل جيد
10 Appropriate fire extinguishers are present, updated, and accessible
. يتوفر طفايات حريق مناسبة وصالحة حتى تاريخه ويمكن الوصول إليها بسهولة
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اسم المختبر
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رقم المبنى

)1( نموذج رقم

Building Name
اسم المبنى

Electrical plugs and connections are in good condition.
. مخارج التغذية بالكهرباء والوصالت الكهربائية بحالة جيدة
Heavy objects stored below shoulder level.
. األشياء الثقيلة ال يتم خزنها في أماكن مرتفعة
compressed gas cylinders are properly stored and secured.
. يتم تأمين اسطوانات الغاز وخزنها بشكل صحيح
cylinders assigned and tied a string to prevent its movement
االسطوانات مسندة ومربوطة بسلسلة لمنع تحركها
cylinders and covered with the provisions of the Copyright
االسطوانات مغطاة ومحفوظة بأحكام
cylinders placed in open spaces
االسطوانات موضوعة في أماكن مفتوحة
there any stickers on cylinders shows content and the required information
about them
يوجد ملصقات على االسطوانات توضح محتواها والمعلومات المطلوبة عنها
cylinders placed in places of easy handling?
االسطوانات موضوعة في أماكن سهلة التناول
Do you check hoses and fittings conductive cylinder and make sure there are
no leaking out?
يتم فحص الخراطيم والوصالت الموصلة باالسطوانات والتأكد من عدم وجود تسريب بها
there gas detectors for the detection of any leaking gas connections
يوجد كواشف غاز للكشف عن اى تسريب بوصالت الغاز
all the valves and tubes, gas, sound and in good condition
جميع محابس ومواسير الغاز سليمة وبحالة جيدة
chemicals are properly labeled and labeling
is correct.
السالمة
ادارة
يتم تسمية جميع الخزائن والحاويات بشكل صحيح
containers tightly closed
الحاويات مغلقة بإحكام
the big bottles reserved baldoalib own
الزجاجات الكبيرة محفوظة بالدواليب الخاصة بها
the covers work efficiently
األغطية تعمل بكفاءة
All chemicals and fuels are labeled and stored in proper location.
.يتم تسمية الكيميائيات والوقود وتخزينها بشكل صحيح وفي مكان مناسب
Material Safety Data Sheets (MSDSs) for all chemicals are posted and up to
date.
.ورقة بيانات السالمة لجميع المواد الكيميائية معلنة ومحدثة
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Flammable liquids are stored in flame proof cabinets and marked with
28 "FLAMMABLE".
المواد القابلة لالشتعال تخزن في كبائن مقاومة للحريق ويكتب عليها قابل لالشتعال.
Oxidizing and reducing agents are separated.
يتم فصل المواد المؤكسدة والمختزلة.

29

Emergency exit signs are available and clear.
عالمات مخارج الطوارئ متوفرة وواضحة .

30

Doors are not closed from inside.
األبواب ال تغلق من الداخل .

31
Accident reports filed and reviewed.

تقارير الحوادث يتم حفظها في ملفات وتراجع .
Waste properly stored and labeled.

32
33

يتم تسمية النفايات وتخزن بشكل جيد .
Radioactive material storing and handling according to standard
34 specifications.
يتم التعامل مع المواد المشعة وتخزينها حسب المواصفات العالمية .

لذا نوصي باستيفاء المالحظات بما يؤمن سالمة األفراد والممتلكات بالمعمل وباهلل التوفيق .

مشرف  /فني المعمل

مسئول المبنى
السالمة
ادارة

مراقب السالمة

االســم :

االســم :

االســم :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

يعتمد  /مدير إدارة السالمة
أ  /عبد العزيز بن عبد الرحمن الدوغان

