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 مقدمة -1

 نسانأخطر مصادر التلوث على سطح األرض وأكثرها ضرراً لإلتعتبر النفايات البيولوجية من 

تويه لما تح نظراً  ،المستدامةأو الكائنات الحية األخرى فهي من اهم تحديات التنمية البيئية أو للبيئة 

ون عن األشخاص المسؤولأن تسبب أمراضاً خطيرة ونجد قد كروبات وجراثيم يم هذه النفايات من

 هامباشر مععرضة لإلصابة باألمراض نتيجة تعاملهم الأكثر البيولوجية  النفاياتتجميع ونقل تلك 

 أثيراتبتالنفايات قد يسبب مخاطر جدية على صحة المجتمع ويتسبب  هذهوالتعامل غير اآلمن مع 

وتقع على عاتق . النفايات جزءا رئيسيا في حماية صحة البيئة هذهسلبية على البيئة ولذا يعتبر إدارة 

" ي الحذرتوخ" عن البيئة والصحة العامة استنادا لمبدأ  المسؤوليةذات الصلة بإنتاجها  المنشآت

تداول كما تقع على عاتقهم مسؤولية عدم وجود تأثيرات سلبية على الصحة أو البيئة نتيجة لل

 .والتخلص

ماية أجل حمن وتحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على التعامل مع هذا الملف بحرص شديد 

نين القواعدد من و 24القانون االتحادي رقم  1999منذ عام  فأصدرت البيئة وضمان استدامتها

 . معاييرالممارسات وال أفضلاعتماد والتشريعات باإلضافة إلي 

 الهدف من الدليل

ً  مناأل ً  البيولوجي يعتبر نهجا نظيمية اللزمة يشتمل على السياسات واألطر الت متكاملً  استراتيجيا

البيئة وعليه ووصحة اإلنسان  بسلمةالمخاطر المرتبطة  والحد من آثارمكافحة والوقاية الوإلدارة ل

لعاملين في اكافة  ديلرفع الوعي لاد هذا الدليل اعد عليالتغير المناخي والبيئة وزارة فقد حرصت 

 رشاديةاالخطوط ال علىالدليل يحتوى والنفايات البيولوجية  وجودمواقع العمل التي ينتج عنها 

وفرز جمع وإنتاج من  ت البيولوجية مرورا بكافة مراحل تداولهالية التعامل مع النفاياالخاصة بآ

 . بطرق آمنةوالتخلص منها ومعالجة وتدوير وتخزين ونقل 

لية لتأمين عم خطواتمن اتخاذ البيولوجية لنفايات ل المنتجةالجهات ويهدف هذا الدليل الى تمكين 

   . وللمجتمعبيئة صحية وآمنه لموظفيهم 
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 النطاق

مثل  وجميع متداوليها البيولوجيةتطبق قواعد وإجراءات هذا الدليل على كل منتج للنفايات 

ية مراكز ومحال المهن الطبو العيادات والمراكز الطبيةو المستشفياتك الصحية المؤسسات)

العيادات ، مراكز المعالجة و ، المختبرات والمراكز البحثية المعاونة والمحال الصحية األخرى

مكاتب تقديم ،  ، المحاجر الزراعية والبيطرية االيواء وأماكن، متاجر الحيوانات االليفة  البيطرية

الصحية  الرعاية، وخدمات  ، وخدمات النقل الطبي مرافقة المريضمثل ) الخدمات الصحية

 بيولوجيةوكل من يتعامل مع منتج النفايات ال( ومؤسسات أو شركات التخلص من النفايات المنزلية

 . 

 العاملون -ئة والبي العامة والسلمة الصحة منظمو :هي المستهدفة الرئيسة المهنية الفئاتوعليه فإن 

 ةالرعاي ومنشآت المستشفيات -والعاملون في مجال الصحة البيطرية البيئة  صحة مجال في

ل بمناطق أي كل من يعم".........  العاملون في مجال جمع وفرز وتعبئه النفايات – األخرى الصحية

 ". النفايات البيولوجية وتداولها بإنتاجذات صلة 

لها  السليمة رةباإلدا لتزمي أن ذي صلة بإنتاج او تداول النفايات البيولوجية كل على يتعين فانه لذا

ً  تخلصو تخزين / نقل/  جمع / فرزمن  اللوائح القوانين و لكافةلما ورد في الدليل وتنفيذا  وفقا

 الصحةو البيئة سلمة يكفل بما فيها التهاون او مخالفتها وعدم واإلقليميةالمحلية 

جة إلى جراء تعديل هذه القواعد واإلجراءات أو إضافة أي ملحق إليها كلما دعت الحاويمكن إ

 ذلك.
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  اتتعريف. 2

الكثر شيوعا وا فيما يلي بعض التعريفات للمصطلحات ذات العلقة بالتعامل مع النفايات البيولوجية

 في االستخدام

 التعريف المصطلح

 النفايات البيولوجية    

 

 

               النفايات إدارة

 

عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً على صحة : 

ات والفيروسبما فيها البكتريا أو الكائنات الحية  أو البيئة اإلنسان

مدى سواء على ال الدقيقة وما تفرزه من مواد سامة والفطريات والكائنات

 القريب أو البعيد

 بما منها ومعالجتها والتخلص نقلهاو تخزينهاو النفايات فصل وجمع: 

 .منها التخلص بمواقع العناية الالحقة ذلك في

لعوامل ل احتمال حدوث آثار سلبية على صحة اإلنسان نتيجة التعرض:  البيولوجيةالمخاطر 

 . البيولوجية

 العوامل البيولوجية

 

ائنات الكائنات الحية بما فيها البكتيريا والفيروسات والفطريات والك: 

 . الدقيقة وما تفرزه من مواد بشكل طبيعي

 .النفايات نقل أو لحفظ وعاء أي:  الحاوية

 مناآل التخلص حين إلى النفاية تولد وقت من تبدأ التي العمليات جميع:  النفايات تداول

 التخلص أو ومعالجتها ونقلها وتخزينها النفايات جمع منها، وتشمل

 . منها

، مثل تخلص المواد أو إعادة استخدامهاالعمليات التي ال تؤدي إلى اس:  من النفايات التخلص

فيزيائية الطمر في االرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو ال

لسلطات االكيمائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها  / 

 . المختصة

 .ومواردها واستدامتها البيئةسلبي على ال التأثير إلىعامل يؤدي :                 مضرة بيئيا
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 من التخلص تتضمن ال بصورة احتوائها أو بالنفايات االحتفاظ يعني:  التخزين

 معالجتها أو النفايات

 %1مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تستخدم بتركيز  مادة:  الفيركون اس

  النفايات البيولوجية. 3

رة عن م بأنها عبا 1999( لسنة 24في القانون االتحادي رقم )تم تعريف النفايات الخطرة 

ما تم تعريفها مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة، ك

دة نفايات عبأنها عبارة عن نفاية أو خليط من (  EPA) من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية 

و البعيد، أسواء على المدى القريب   األخرىتشكل خطراً على صحة اإلنسان أو الكائنات الحية 

 : كونها

 غير قابلة للتحلل وتدوم في الطبيعة 

 أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمية ضارة 

 تةس في وضعها تم فقد هذه النفايات تصنيف ولسهولة الخطرة، النفايات من كثيرة أنواع هناك

وجية ، منها النفايات البيول(تصنيف النفايات الخطرة( 2/1)جدول ( 2)ملحق ) رئيسية مجموعات

 ثومي،الجر التلوث نتيجة الصحة خطراً على يشكل اآلخر وبعضها سام، يكون قد النفايات هذه بعض

 . العامة الصحة على تأثيرها عدم لضمان كافية معها بعناية التعامل يجب لذلك

حليل ومختبرات تالمختبرات البيطرية ومختبرات صحة النبات )مختلف مواقع العمل مثل تتعامل 

ن العينات مع العديد م( الخ... والحاجر الزراعية والبيطرية المشافي والمختبرات الطبية والغذاء 

يميائية التي تلقى بقايا العينات التي تستخدم في التحاليل باإلضافة إلى نواتج التفاعلت الك فنجد ان

ي الخطورة فوكلها ينتج عنها نفايات بيولوجية غاية  ويتم التخلص منها بعد قراءة نتيجة التحليل

 : كالتالي

 : ربةالتواألجزاء النباتية و المريضة الحيوانيةوجثث األعضاء  بقايا نفايات  -1

األعضاء  مثل األنسجة، حيواناتالجسم بقايا العينات المستخرجة من من  هي النفايات التي تنتج

اء النباتية من االجز وأيضاوجثث الحيوانات المريضة المشرحة  المبتورة، أو سوائل الجسم مثل الدم

 . المسببات المرضية علىالمحتوية  واألسمدةوالتربة 
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 : عديةالم   النفايات  -2

لممكن أن االتي من  يشتبه في احتوائها على مسببات األمراض المعديةهي النفايات التي تحتوي أو 

مائر، ، خبكتيريا، فيروسات، طفيليات، فطريات) تسبب في نقل وانتشار العدوى نتيجة تلوثها بـ

لمستنبتات او نفايات الزراعة المخبرية: هذه الطائفة من النفايات المسببة لألمراض تشمل(. طحالب

ات وجثث الحيوان فطريةوال والفيروسية ةالبكتريولوجيومخلفات المعامل والعزب والمزارع 

 . المريضة المشرحة

 : الكيماوية النفايات  -3

ية أو أعمال التشخيص (االختبارات) هي النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن األعمال

 المطهراتو ةكملتها السائلاألوساط الزراعية ومكمثال على هذه النفايات نذكر . التطهيرالتنظيف و

، السمية : اليةتتميز هذه النفايات بواحدة أو أكثر من الصفات الت. والكيماويات المخبرية والمنظفات

 . فاعلقابلة للت، وسريعة التطاير سريعة االشتعال، مسببة للتآكل كاألحماض والقواعد القوية

 : الحادة النفايات (الصلبة النفايات)  -4

ق مثل األطبا أدوات االستخدام لمرة واحدةمنها دوات المستخدمة في االختبارات وهي األو

خز، ويمكن أن تتسبب في قطع،  الحادة التياألدوات النفايات و، غيرهاو الزراعية، الماصات

  خال .... الشرائح، ثقب مثل المحاقن، المشارط والشفرات، االبر، االمبوالت، خدش

 للنفايات البيولوجية المخاطرن بالمتأثرو 4

لتي ينتج بمواقع العمل ا (الفنيين)العاملين  منللمخاطر البيولوجية ن بشكل مباشر والمعرض وهم

في شركات  والعاملين ،كذلك طاقم النظافةة وين باإلدارويتبعها بقية العامل النفايات عنها وجود

 التخلص من النفايات 

 

 . 
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 لتعامل مع النفايات البيولوجيةا -5

فايات بعد االنتهاء ا، تبدأ آلية التعامل مع النبههي سلسلة من اإلجراءات المتكاملة التي يتوجب القيام 

التخلص  مواد أولية ملوثة ومذيبات ومواد كيميائية مستعملة يتطلب تشكلمن فحص العينة وذلك ب

لتي تم منها وكما يتوجب القيام بجمع النفايات حسب جدول زمني معد مسبقًا وتسجيل الكميات ا

ائمة تعتبر مشكلة ق أن التخلص من النفايات البيولوجية حيث. تجميعها بحضور منسق النفايات

ين لإلشراف لية للتعامل مع تلك النفايات وتعيين أحد األفراد العاملباستمرار فمن المجدي وضع آ

لتي ينتج عنها مواقع العمل االعاملين في عليها، وينبغي أن تتضمن تلك اآللية تدريب جميع األفراد 

 . وجود النفايات

 وحتى التعامل معهاة الدليل معد لتوضيح آليه التعامل مع النفايات البيولوجية من لحظ اوهذ

  . التخلص منها

آلية  يعتبر مشكلة قائمة باستمرار فمن المجدي وضع النفايات البيولوجيةحيث أن التخلص من 

المخلفات،  للتعامل مع تلك النفايات وتعيين أحد األفراد العاملين لإلشراف على التعامل مع تلك

 . لبيولوجيةامع النفايات وينبغي أن تتضمن تلك االلية تدريب جميع األفراد العاملين على التعامل 

 : أربع خطوات أساسية كما بالشكل التالي النفايات البيولوجيةمع وتشمل آليه التعامل 

 
 داخل مواقع العملالنفايات البيولوجية التعامل مع ( : 1شكل )

اقلة نخلفات مثلً محسب نوعها ) النفايات البيولوجيةويقصد بالفرز فصل :  )الفصل( الفرز -1

 كياساألوذلك بوضعها في (، أو مخلفات كيميائية نباتيةللعدوى أو مخلفات 

 .النفاياتتلك  هفي المكان الذي نشأت في (فةومعر نةملو) المخصصة لها
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 .عملمواقع ال داخلمن ونقلها  البيولوجيةكافة النفايات ويقصد به جمع :  التداول -2

 

عن  مهيأ للتخزين بعيدمكان آمن و في النفايات البيولوجيةتخزين تلك :  قتالتخزين المؤ -3

خارج نقلها لحين في مكان مخصص ومنفصل  احتكاك الفنيين اليومي

 والتخلص النهائي منها. مواقع العمل

 

 التخلص النهائي -4

 )النقل(

 عمال.األ الناشئة عن النفايات البيولوجيةمن النهائي عملية التخلص  يوه: 

 )الفصل( الفرز أوالً:
ل العدوى الواجب معالجتها بطريقة خاصة للحد من خطر انتقا النفايات البيولوجيةال تمثل 

نتاج االمرحلة في  النفاياتومن ثم تبرز أهمية فصل  ،صغيرةسوى نسبة و اإلصابة باألمراض أ

 ستلزم معالجة خاصة.ي الذي كأفضل طريقة لتخفيض كمية النفايات الي الحد األدنى

من ثم ونوعها بناًء على  النفايات البيولوجية فرزمنفصلة عند  مخصصة استخدام أكياسويتعين 

غير  رب مصنوعة من البلستيكأو عبوات متينة مضادة للتستأتي أهمية استخدام أكياس ملونة 

لتداول ا نظامالخاص ب 2001لسنة  ( 37) استنادا إلى قرار مجلس الوزراء جن القابل للحرق، المه

 )يل المبين بحيث تتم عملية الفصل وفقا للدل واستخدام المواد الخطرة والنفايات الخطرة والطبية

 لبيولوجيةاللنفايات حتى تساعد في التفرقة بين األكياس المستخدمة .(2والشكل رقم  1الجدول رقم 

 وتلك المستخدمة للمخلفات العامة.  

 البيولوجية النفايات وحاويات ألكياس بها الموصي المميزة األلوان( : 1ل )الجدو

 الغرض )االستخدام( حاوية /لون الكيس

ص منها والتي يتعين التخل، للمرض الناقلةالعدوى و شديدةللنفايات وتستخدم :  الزرقاءاالكياس 

 بواسطة الحرق.

و أ السوداء االكياس

 الرمادية

م التخلص والتي يتالقابلة للتدوير الخطرة وغير غير العامة  للنفايات وتستخدم: 

 .محليةال بلدياتبواسطة السيارات التابعة لل منها بالطرق العادية ويتم نقلها

 المعدية : تستخدم للنفايات  االكياس الصفراء

 والمعادن الثقيلة للنفايات الكيميائية م: تستخد الصفراء حاويةال

 للنفايات المشعة. م: تستخد خضراءال حاويةال

 للنفايات الحادة م: تستخد برتقالية الحاوية ال
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تعريف بها كتابة بلون الحاوية للاليكتفي ب : تستخدم لنفايات بقايا االعضاء وال  ةالحاوية البنفسجي

 الدليل الصادر عنولكن يكتب على االكياس والحاويات )طبقا لما ورد في 

ي اعتمادها فالخطرة ولس التعاون الخليجي بشأن نفايات الرعاية الصحية مج

 (.الدولة باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار الطريقة النهائية للتخلص
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2001( لسنة  37( : األلوان المميزة الموصي بها ألكياس وحاويات النفايات البيولوجية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء ) 2الشكل )
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 :خل موقع العمل( النفايات البيولوجية دا)فصلعند فرز  تيااليراعي 

 .الذي تتكون فيهفي المكان النفايات فصل  1

ون تك  الستخدامها عند  المختلفة موقع العملفي وملونه ضرورة وجود أكياس منفصلة  2

 .عامةكانت أم  بيولوجية أية نفايات

 .عهامباشرة بعد جم يتم استبدال األكياس والعبوات الممتلئة بأكياس وعبوات جديدة 3

دقيقة كالنيماتودا الملوثة بالكائنات الحية الواالعلف النفايات الناتجة عن التربة واالسمدة  4

فايات في فانه يتم اوال التخلص من الكائنات الدقيقة بوضع الن)او سمومها(  والفطريات

ضع في ة المناسبة ثم توردرجات الحرا على)المخصص لذلك الغرض(  جهاز التعقيم

 اكياس بلستيكية مخصصة لذلك.

لنفايات الخطرة كاألجزاء الحيوانية يتم وضعها في اكياس ا ةاو المعدي النفايات الباثولوجية 5

لدقيقة اوال التخلص من الكائنات ا ويتمالبطاقة التعريفية عليها وربطها جيدا ووضع 

اس ة المناسبة ثم توضع في اكيردرجات الحرا على جهاز التعقيمبوضع النفايات في 

 لحين التخلص النهائي منها. لذلك)في الفريزر( بلستيكية مخصصة 

ة رأس ماص)والتيبس اطباق التخفيف والماصات البلستيكية ذات االستخدام الواحد  6

ون اس فيرك) يتم تعقيمها اوال قبل التخلص النهائي منها بوضعها في محلول (بلستيكي

ة صصثم تجمع في االكياس المخ مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات (%1بتركيز 

 لذلك.

سور وكل االدوات والمعدات الحادة الزجاج المك -االبر –والشرائح  اإلبر)األدوات الحادة  7

مك توضع في علب بلستيكية من مادة البولي اثيلين تكون قوية جدا ذات س األخرى(

قب للثمضادة كبير صفراء اللون والمعروفة عالميا باسم " صناديق المواد الحادة" 

حين تغلق جيدا لوغير قابلة للفتح أو إعادة االستخدام  ومضادة للتسرب من جوانبها

 .التخلص النهائي منها

ضطر يال لمستخدمة للتخلص من األدوات الحادة في أماكن مناسبة حتى توضع األوعية ا 8

 .العاملون إلى حمل تلك األدوات لمسافة كبيرة

فة زرقاء في اكياس شفايتم تعقيمها تم توضع  او الفطرية أطباق المزارع البكتيرية توضع 9

ثم تربط  "اللون مصنوعة من مواد خاصة ومكتوب عليها " تعقم قبل التخلص منها

 .االكياس عند عنقها بوسيلة اقفال محكمة وتوضع في حاوية النفايات الخطرة
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بوات على األكياس والع( بطاقة التعريف)وضع الملصق التحذيري مع بطاقة البيان يتم  10

فة كاالممتلئة قبل جمعها ونقلها للتخزين الموقت، بحيث تحتوي بطاقة البيان على 

ن وان تكو المنتج للنفايات، نوعها، تاريخ جمعها العمل أسم موقعمثل المعلومات 

 للماء ومقاوم ثابت بحبرو مناسب بحجم األكياسو الحاوية على الموضوعة الملصقات

 لتحديد هويتها األكياس أو الحاويات على النفايات لنوع المناسب الشعار وضع

 

 

 اشتراطات وضع الملصقات( 3)شكل 

 

طهر مالمستخدمة في جمع النفايات البيولوجية باستخدام محلول يتعين تنظيف األوعية  11

ن والسلمة التزود بمعدات األم مرة واحدة على األقل يومياً، وعلى القائمين على النظافة

 . ارتداء قفازات سميكة وأقنعة واقية للعين عند تنظيف تلك األوعية الشخصية من

  ثانياً: التداول
 منها التخلص قبل اإلمكان بقدر البيولوجية النفايات تداول من التقليل يراعي

 :النفايات أكياس تعبئة

 . زمني لجدول ووفقا محددة مواعيد في النفايات أكياس من التخلص يتم

 :موقع العمل داخل البيولوجية النفايات تداول عند االتي يراعي

 حاويات حجم من% 75 إلى تصل عندما النفايات أكياس من التخلص ضرورة 

 .التخزين

 بيولوجية نفايات على تحتوي حاوية في األيدي وضع عدم 

 تعرض خطر زيادة من ذلك في لما مكشوفة عربات في البيولوجية النفايات تفريغ عدم 

 األمر المواد، لبعض تسرب حدوث إلى يؤدي قد أنه كما باألمراض، لإلصابة العاملين

 .للبيئة تلوثا   يسبب الذي
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 العتبارا في األخذ مع النفايات حاويات في المناسب بالوزن أكياس بوضع العمال إلزام 

 النفايات. حجم مع الحاوية حجم أن تتناسب

 يتم بحيث عجالت، لها عربات بواسطة موقع العمل داخلمن  النفايات نقل عملية تتم 

 .يوميا وتطهيرها تنظيفها

  التخزين المؤقتثالثاً: 

 يراعي انذا تحديد المدة الزمنية التي يمكن ان تبقي فيها النفايات البيولوجية مخزنه )وه يراعي

تم تخزينها تخزينها في برادات )ثلجات( يجب اال ي ميكون ملصقا كإعلن(. فالنفايات التي ال يت

خمسة  علىد أما النفايات التي توضع في ثلجات فينبغي اال تخزن لمدة تزي ساعة 72لمدة أكثر من 

فيها  للحد من خطر التعرض لإلصابة باألمراض يراعى تقليل الفترة الزمنية التي تخزنوايام 

 .موقع العملالمخلفات داخل 

 :قت داخل موقع العملموقع التخزين المؤمواصفات 

بحيث تكون منفصلة عن النفايات فيها لتخزين  في المختبر تعريف غرفةوتخصيص :  1

نهائي للتخلص ال موقع العملخارج من لحين نقلها موقع إجراء التحاليل والعمل اليومي 

 .جيدانمنها ذات اضاءة وتهوية 

 .ن كثيراً وفي منطقة ال يتردد عليها العاملالنفايات تخزن :  2

في جدول التنظيف الدوري وان تكون مزودة  ةقتالمؤ منطقة التخزينوضع يجب :  3

 فايات.بمعدات التنظيف والتطهير ومعدات الوقاية الشخصية وطفايات الحريق وأوعية الن

 البيئة.خطورة ممكنة على صحة اإلنسان و أدنيفي موقع تتوفر فيه الحماية القصوى مع :  4

 .مع حجم النفايات المنتجة ودورية نقلها إليه ةمتناسب حجم ومساحة ذات:  5

ر نفاذة أرضية ملساء سهلة التنظيف والتطهير غي ذات ةقتان تكون منطقة التخزين المؤ:  6

 .مخدومة بنظام تصريف صحي جيد ومصدر للماء

مع  خزنةالم النفايات سلمة يكفل بأسلوب التخزين موقع داخل النفايات ترتيب يجب:  7

 .عليهااالحتفاظ بالعلمات والملصقات 

 .: ان تكون منطقة التخزين خالية تماما من الشقوق والصدوع 8

 العمل.موقع عن  أمكنان تكون المنطقة معزولة ما  : 9

10 

 

تلط أن يلصق على المدخل علمة تفيد بأنه خاص لخزن النفايات الخطرة وال يخ: 

 .بالنفايات غير الخطرة
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11    

ن : أن يتم حفظ جثث الحيوانات المشرحة في غرف تجميد خاصة بالغرض مرفقة ضم

 .ون محكمة القفل لحين التخلص منهامختبر التشريح المرضي وأن تك

 

 

 :موقع العمل داخل البيولوجية للنفايات المؤقت التخزين عند اآلتي يراعى

 أغطية ذات النفايات من للتخلص المخصصة الحاويات تكون أن يجب. 

 محكم بشكل الحاويات إغالق. 

 ةالتأكد من درجات الحرارة والتهوية المناسبة داخل غرف النفايات البيولوجي 

 بالمكان العاملين صحة يهدد ال بشكل النفايات تخزين يكون ان. 

 كمية النفايات تستوعب حاويات في النفايات وضع. 

 لذلك المحددة األماكن في فقط البيولوجية النفايات تخزين. 

 فقط لهم للمخول التخزين اماكن في الدخول يكون ان . 

 زينالتخ لفترة المقدرة الكمية عن% 25 بمقدار تزيد التخزين منطقة سعة تكون ان. 

 ألخرىا العمليات يعيق واال ذلك أمكن ما سهال التخزين منطقة الي الوصول يكون ان 

 (.النفايات وجمع نقل عربات كإدخال)

 التخزين منطقة في المخصص الحجم من أكبر النفايات من كمية تخزين عدم 

 )النقل( رابعاً: التخلص النهائي
 

 الصلبة التخلص النهائي من النفايات البيولوجية:  أوال
في مجال  التخلص النهائي من النفايات البيولوجية الصلبة يتم عن طريق التعاقد مع جهة معتمدة

حماية  م بشأن 1999( لسنة 24للقانون االتحادي رقم )وذلك وفقا )التخلص االمن من النفايات 

نقلها خارج موقع جمع النفايات ووهنا يراعي ان يكون تعاقد خدمة  بيئة وتنميتها والئحته التنفيذيةال

ة، حيث للتخلص منها نهائيا مع متعهد منسجما مع واجب العناية بالصحة والسلمة العام العمل

المدة  المستخدمة في جمع النفايات ونقلها مع تحديد طول واألكياسيجب تحديد نوعية االوعية 

 . الزمنية اللزمة لوصول النفايات الي المكان المحدد لها

لعامة، لوث البيئي وما يشكله من مخاطر على الصحة اوالغرض من هذا التعاقد تجنب وتقليل الت

 . ونقل والتخلص اآلمن من النفايات وجمع وهذا يرتبط بتخزين
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 السائلةالنفايات البيولوجية التخلص النهائي من :  ثانيا

روسات لفيمادة مطهرة مضادة ل في هاسكب التخلص من النفايات البيولوجية السائلة عن طريق يمكن

 مخصصةوال األحواض أو البالوعات أو المراحيض المعدة م تسكب فيثوالبكتيريا والفطريات ومن 

لسابقة االنفايات الصلبة  ة التخلص منالتخلص منها بنفس طريقوإذا لم يتوافر ذلك فيجب . لذلك

 الذكر 

 : يراعي االتي عند التخلص النهائي من النفايات البيولوجية السائلة

  دم تناثر الرذاذ ت السائلة مع عتمرير الماء في مكان الصرف إلزالة المتبقي من النفايايتم

 . يتم تنظيف المكان بمطهر يومياً أو بشكل أكثر تكراراً عند الحاجةو

 وبعدها يتم  يجب ارتداء قفازات وأحذية شديدة التحمل عند التعامل مع النفايات السائلة

 . ةغسل القفازات واألحذية في كل مر

 فتوحة أو عدم التخلص من النفايات البيولوجية السائلة في مكان يؤدى إلى وحدة صرف م

 . العملداخل نطاق 

 ضمان عدم انسكاب المخلفات البيولوجية السائلة عند حملها أو سكبها . 

  السائلة ثم  النفايات تحوييوضع الكلور بتركيز مناسب لمدة كافية في األوعية التي كانت

 . تغسل بالماء

  ع العملموقتدريب القائمين على مهام التخلص من النفايات البيولوجية السائلة داخل 

 ً  . تدريباً كافيا

 حي إجراء اختبارات دورية على المياه العادمة قبل تصريفها في شبكة الصرف الص

غ جهة للتأكد من عدم وجود مواد خطرة أو زيادة كمية المواد الخطرة، كما يجب إبل

بكة الصرف الصحي التي تقوم بمعالجة المياه الملوثة إلعادة االختصاص في ش

 . استخدامها

 . احتياطات التعامل مع النفايات البيولوجية

 : ايات البيولوجية داخل موقع العملنفيجب اتباع االحتياطات االتية عند التعامل مع ال

 ،تالقفازاو المعطف مثل)الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع النفايات  أدواتارتداء  1

 (. أحذية األمان المناسبأغطية الرأس القماش و ،الكمامات

 بألوانة الحرص الشديد أثناء التداول والتعامل مع هذه النفايات كالتجميع في اوعية خاص 2

 . مناسبة
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 نظفاتغسلها يوميا بالمطهرات والماماكن العمل نظيفة على الدوام و علىيجب المحافظة  3

 . تكاثر للبكتيريا والميكروبات لتكون مصدر للمخاطر البيولوجيةلضمان عدم 

  منسق النفايات البيولوجية. 7

 : اليالعديد من المسئوليات والمهام كالت موقع العمللمنسق النفايات البيولوجية داخل 

 مراقبة جمع حاويات النفايات ونقلها إلى موقع التخزين المؤقت بشكل دوري . 

  لك بالتنسيق مع من توفر المواد اللزمة لجمع النفايات والتعامل معها باستمرار وذالتأكد

 . مسئول اإلمداد

  لوجية.البيوالتأكد من توفر درجات الحرارة والتهوية المناسبة داخل غرف النفايات 

  ي الوقت فالتأكد من أن طاقم العمل المساعد يقوم باستبدال اكياس وحاويات النفايات

 . المناسب

  وسليم.اإلشراف على عملية فرز النفايات بحيث تتم بشكل صحيح 

 ة التخزين اإلشراف المباشر على العمال المساعدين المكلفين بجمع ونقل النفايات لحجر

 . الموقت

 التأكد من االستخدام الصحيح لحجرة تخزين النفايات . 

  وخارجه موقع العملمراقبة أساليب نقل النفايات في . 

 لنفاياتاوالعاملين لتوضيح مسئولياتهم في فرز وتخزين  موقع العملي التنسيق مع فني 

  حاويات العمال المساعدين تنحصر فقط في التعامل مع اكياس و مسؤوليةالتأكد من أن

 . النفايات المحكمة اإلغلق

  كد أن األفراد التأوكفاءتها و ماكناألالتأكد من توفر إجراءات الطوارئ المكتوبة في كافة

 دراية تامة باإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة الطوارئعلى 

 التحقيق في أي حادث يتم اإلبلغ عنه يتعلق بالتعامل مع النفايات . 

 : إجراءات إدارية . 8

ات كل نوع، أنواعها، كمي) البيولوجية بموقع العملتوفير نظام توثيق خاص بجوانب إدارة النفايات 

 ر المحتملة،والحوادث والمخاط مصادرها، جمعها ونقلها ومعالجتها، الكوادر المعنية، اإلنسكابات،

 : الوثائق هذهالخ ومن ……برامج التدريب 
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النقل من  ضمان تعبئة هذا النموذج بمجرد االنتهاء من عمليهنموذج لنقل المخلفات الحيوية و -

 . الى المتعهد موقع العمل

 .بالمخلفات الناتجة وكميتها وكيفية إدارتها لنموذج الخاصا-

 دارة النفايات الطبية:العامة إل واإلجراءات. القواعد 9

ة للقانون في شان أنظمة اللئحة التنفيذي 2001( لسنة 37وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء )

طرة والنفايات في شأن حماية البيئة وتنميتها نظام تداول المواد الخ 1999( لسنه 24االتحادي رقم )

 :فإنه (15المادة )الخطرة والنفايات الطبية 

 النفايات من تتخلص أن نوعها كان أيا والخاصة العامة الصحية المنشآت على يحظر -1

 ارجخ النظام هذا من (2(  رقم الملحق ( من ١ -٢ ) الجدول رقم في الواردة الطبية

ً  لها المعدة الحاويات  .والبلديات الصحة وزارة تضعها التي لإلرشادات طبقا

 .نهابي الخلط وعدم األخرى نفاياتها عن الطبية نفاياتها بفصل صحيةال المنشأة تلتزم -2

ول رقم في الجد وفقا لجدول التصنيف الوارد الطبيةفرز نفاياتها ب صحية منشأهتلتزم كل  -3

 2( في الملحق رقم 2-1)

ويات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في عبوات أو حا مجموعات النفايات تعبئة تمي -4

 (2( في الملحق رقم )2-2على النحو الوارد في الجدول رقم )

 

 المراجع:  . 10

 لسنة  5 قرار المجلس التنفيذي بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة الشارقة رقم

2011 

  ( لسنة  37قرار مجلس الوزراء )قانون في شان أنظمة اللئحة التنفيذية لل 2001

ل المواد في شأن حماية البيئة وتنميتها نظام تداو 1999( لسنه  24االتحادي رقم ) 

 الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.

 خليج النظام الموحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول ال

 1997 العربية

 OHASA 18001:2007 Occupational Health & safety Management System, 

Requirements. 

 ISO 14001:2015: Environmental Management System Requirements. 
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 قالحالم

 نقال عن  (2ملحق )

البيئة  ةفي شأن حماي ١٩٩٩ لسنة (٢٤) أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم

 وتنميتها

 نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.

 (1-2جدول )

 تصنيف النفايات الخطرة

 أ: المجموعةنفايات  -1

بخلف الملبس والبياضات –الضمادات واالربطة والفرش المتسخة وغيرها من النفايات الملوثة مثل االقمشة 

الحيوانية وكل ما  وكل االنسجة البشرية )الملوثة وغير الملوثة(، والبقاياوالناجمة عن معالجة االمراض المعدية، 

وكل ما  لوثة،الحيوانات أو يستخدم للحيوانات من أقمشة أو مواد سواء كانت ملوثة أو يحتمل أن تكون م تفترشه

 يتعلق بذلك من خرق أو ضمادات وغيرها.

 نفايات المجموعة ب: -2

لمكسور وكل عدات الجراحية ومختلف أوعية االدوية والمواد الطبية والزجاج االمحاقن واالبر المستخدمة والم

 األخرى.االدوات والمعدات والمواد الحادة 

 نفايات المجموعة ج: -3

جموعة )أ( التي لم تدرج تحت الم الموتىوحجرات فظ نفايات مختبرات الدم واالنسجة الميكروبيولوجي وغيرها 

 أو المجموعة )ب(.

 المجموعة د:نفايات  -4

 النفايات الصيدالنية والنفايات الكيميائية التي ينطبق عليها مواصفات النفايات الطبية.

 نفايات المجموعة هـ: -5

احدة ثم يتم والبطانات المستخدمة في اسرة المرضي لتغطية االوعية التي تتلقي افرازاتهم والتي تستخدم لمرة 

غائط او تنظيفه للبول ولبادات امتصاص البول او ال والمخزنةالتخلص منها واغطية الزجاجات واالوعية المستقبلة 

 لكواكياس أو اوعية استقبال الفضلت المعوية أو ما شابه ذ

 نفايات المجموعة و: -6

لنظائر المشعة يتبع والنفايات الناتجة عن جميع العمليات المتعلقة با المشعةالنفايات الناتجة عن العلج بالمواد 

 فيها التصنيف حسب االصول العلمية.
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 (2-2جدول )

 تحديد العبوات والحاويات

 أ: المجموعةبالنسبة لنفايات  -1

نفايات ضوح "( حمراء اللون مكتوب عليها بو400التحمل جدا من البولي ايثلين )عيار يجب استخدام أكياس قوية 

جموعة )هـ( من الجدول رقم )أ( والم وذلك لتعبئة كل النفايات الواردة في المجموعةفقط"  لإلحراق –معدية 

 .(2( في الملحق رقم )2-1)

 نفايات المجموعة ب:بالنسبة ل -2

لمعروفة من مادة البولي ايثلين تكون قوية جدا ذات سمك كبير صفراء اللون ا بلستيكيةيجب استخدام علب 

)ب( من  الواردة في المجموعةفقط"  قلإلحرا –مواد حادة عليها " يكتب صناديق المواد الحادة(عالميا باسم )

النفايات  هذه(. ويجب ان تكون الصناديق المذكورة والمستخدمة لحفظ 2( في الملحق رقم )1-2الجدول رقم )

ن طاقتها % م75من  بأكثربسدادة او قفل او غيرها بطريقة ال يمكن فتحها، واال يتم تعبئتها  بأحكاممغلقة 

 .االستيعابية

 نفايات المجموعة ج:بالنسبة ل -3

 النفايات التي يجب تعقيمها قبل التخلص منها: .3/1
 األطباق ف أووالصحا القفازات أو الملوثة المفروشات أو األغطية أو الملبس مثل مخلفاتال من ينتج كل ما وهي

 التعامل في المستخدمة واألوعية األخرى( البلستيكية واألطباق البكتريولوجي مختبرات مزارع )أطباق البترية

 مواد من ةاللون مصنوع زرقاء شفافة أكياس توضع في أن ويجب وغيرها، والبكتيريا والدم الحيوية األنسجة مع

االكياس عند عنقها بوسيلة  هذه ربط ويجبعقم قبل التخلص منها" ت –نفايات طبية " هاعلي ومكتوب خاصة

 من طاقتها االستيعابية. % ٦٥من  بأكثرإقفال مؤقتة، كما يجب عدم تعبئتها 

 . النفايات التي يتطلب األمر معالجتها:3/2

 والتي يجب بقة،السا الفقرة في تحت تلك المذكورة تندرج )ج( التي ال المجموعة نفايات بقية النفايات هذه وتشمل

 –بية طنفايات عليها " مكتوب اللون ( صفراء200 )عيارالتحمل  متوسطة اثيلين البولي من أكياس في وضعها

 وتخزينها العنق من ربطها يتم وأن االستيعابية، طاقتها من % ٦٥ من بأكثر تعبئتها عدم ويجب“فقط لإلحراق 

ً  باإلحراق منها والتخلص لجمعها انتظاراً   النظام. هذا ألحكام وفقا

 نفايات المجموعة د:ل بالنسبة -4

 . النفايات الصيدالنية:4/1
لي الصيدلية ليتم المستخدمة جزئيا أو التي انتهت صلحيتها ا والمعبأةالمغلفة الصيدالنية  يجب إعادة كل المواد

( 300يار تكون متوسطة التحمل )عاعادتها الي حاويتها االصلية ثم تخزينها في اكياس من البولي ايثلين 

االكياس عند عنقها واال تتم  هذهويجب ربط قط" فلإلحراق  –نفايات طبية صفراء اللون مكتوب عليها "

 .ثر من طاقتها االستيعابية ثم يتم تخزينها لحين جمعها والتخلص منهاتعبئتها بأك

 . النفايات السامة:4/2

ً  محددة تكون نقطة إلى السامة أو الخلوية المواد يجب إعادة كل  المواد هذه عدادإ تم التي الصيدلية داخل سلفا

 والعقاقير باألدوية الملوثة المواد من وغيرها السامة الخلوية األدوية كل وضع ويجب أخذها منها فيها أو

 نفايات حتت تندرج التي " الحادة المواد " من وغيرها الجلد تحت تستخدم التي اإلبر الخلوية السامة )عدا

خلوية  نفايات" عليها مكتوب اللون ( صفراء٤٠٠ عيار) التحمل شديدة اثيلين بولي اكياسفي  المجموعة ب

 يتم وأن االستيعابية، طاقتها من % ٦٥ نم بأكثر االكياس هذه ملء عدم " ويجبلإلحراق فقط –سامة 

 .بإحراقها منها والتخلص جمعها لحين وتخزينها فيها النفايات تلك وضع العنق بعد عند ربطها
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 . النفايات الكيميائية:4/3
صناعية وغيرها يجب إعادة كل النفايات الكيميائية التي تطبق عليها مواصفات النفايات الطبية مثل المذيبات ال

ية المتبقية إلى من المواد السائلة التي تستخدم في االختبارات التشخيصية، باإلضافة إلى كل المواد الكيميائ

على كل  مركزي، حيث يتم وضع العلمات الدالةنقطة تكون محددة سلفاً في الصيدلية أو مخزن المختبر ال

ح نوع منها بوضوح، وذلك إما باستخدام علمات الصقة، أو علمات يتم ربطها عليها، ويجب أن توض

 منها. العلمة التي توضع على كل عبوة تركيبها وأخطارها ويتم بعد ذلك تخزينها لحين جمعها والتخلص

 نفايات المجموعة هـ:بالنسبة ل -5

 لمعويةا والفضلت المرضى إفرازات تتلقى أوعية تغطية بطانات من المستخدمة السريرية المواد كل وضع يجب

ة تحت والمدرج االنتقال سريعة أو معدية أمراض من يعانون لمرضى تستخدم كانت التي تلك عدا ما (وغيرها

 تعبئة معد ويجبصفراء اللون  (٣٠٠ )عيار التحمل متوسطة اثيلين البولي أكياس من فينفايات المجموعة أ( 

 فيها ويعلق وضع النفايات بعد العنق عند ربطها يتم وأن االستيعابية طاقتها من % ٦٥ بأكثر من األكياس هذه

عزل  " ويجبهـ المجموعةنفايات طبية من عن " عبارة المحتويات أن بوضوح تبين االكياس بطاقة  عنق عند

 نتاجها.ان لم يكن سيتم احراقها في نفس موقع ا األخرىاالكياس في مكان منفصل عن النفايات الطبية  هذه

 نفايات المجموعة و: -6

 يتم حتىيجب ان توضع في حاويات خاصة وتحفظ في اماكن امنه مخصصة لتخزين هذا النوع من النفايات 

 العلمية. لألصولالتخلص منها وفقا 
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 الخاتمة

ذكاء الوعي يعد هذا الدليل خطوة في اتجاه االدارة الذكية للنفايات البيولوجية حيث يعمل على إ

للبيئة من  انتقاء الخيارات اإلدارية المأمونة والصااديقة وأيضااا المأمونة؛ها والممارسااات مخاطرب

ها أو التخل ص أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجت هاأجل حماية الناس من األخطار عند جمع

ت البيولوجية وما يتبعه من اسااتحداث برامج للتأهيل والتدريب على كافة مراحا تداول النفايا منها.

 بالطرق الصحيحة.

 

 


