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 تدوین شیوه نامهضرورت  -1

 حفظ سالمت کارکنان، دانشجویان، اساتید و محیط زیست

 

 زیستظ محیط حفبه منظور  پژوهشگاهپسماند آزمایشگاه های مناسب مدیریت هدف: -2

 هشگاهپژو: تمامی پسماندهای تولید شده در آزمایشگاهها و کارگاههای دامنه کاربرد -3

 موضوع این شیوه نامه می باشند. دانش های بنیادی

 

 قوانین و مقررات -4

 قانون اساسی 50اصل  -1-4

ی جتماعاحفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات در جمهوری اسالمی 

غیر آن  دی ووظیفه ی عمومی تلقی می شود. از اینرو فعالیت های اقتصا رو به رشدی داشته باشند

 که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.

 ایران قانون مدیریت پسماند -2-4

-میفته یی گطبق قانون مدیریت پسماند در ایران، پسماندهای ویژه یا خطرناک به کلیه پسماندها

 ت انفجارابلیزایی، قشود که بدلیل باال بودن حداقلی یک از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری

 سماندهایپه از پذیری آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دستیا اشتعال، خورندگی و واکنش

جزء  ند،ارپزشکی و نیز بخش از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص د

 شوند.پسماندهای ویژه یا خطرناک محسوب می

این قانون، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و  13همچنین طبق ماده 

، مدیریت اجرایی 7پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده یا بازیافت آنها ممنوع است. طبق ماده 
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بر عهده شهرداری بوده و مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی  کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه

 برعهده تولید کننده خواهد بود.

 

 انواع پسماندها -5

 پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند :

 ز فعالیتهایپسماند های عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول ا -1

نگی و ای خاهخارج از آنها تولید می شود و شامل پسماند روزمره انسانها در شهرها، روستاها و 

 نخاله های ساختمانی می گردد.

ارستان ناشی از بیم )بیمارستانی(: به کلیه پسماند های عفونی و زیان آور پسماند های پزشکی -2

د. سایر ی شوها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته م

 سماند های خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.پ

 شاورزی گفتهکپسماندهای کشاورزی: به پسماند های ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش  -3

اورزی ت کشمی شود. این پسماندها شامل فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان(، محصوال

 .فاسد یا غیر قابل مصرف می باشند

های  پسماند های صنعتی: به کلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی وپسماند -4

 راده ها،بامل پاالیشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود که ش

 .های صنعتی می گردد سرریزها و لجن

پسماندهای ویژه: دسته ای از پسماند های پزشکی و نیز بخشی از پسماند های عادی، صنعتی و  -5

کشاورزی وجود دارند که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناک در این پسماندها از 

 قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نیاز به مدیریت خاص
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. پسماند شوند محسوب می پسماندهای خطرناکیا این پسماندها جزء پسماند های ویژه  .دارند

های ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. طبق قانون مدیریت پسماندها، 

 .مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه، بر عهده تولید کننده خواهد بود

 

 پسماندهای خطرناکتعریف و اثرات  -6

 تعریف پسماندهای خطرناک-1-6

ا لظت و یغهستند که به علت کمّیت،  گاز مظروفیا مایع  ،مواد زاید خطرناک، مواد زاید جامد

های ماریتوانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می ماهیت

خطر  را به عدم مدیریت مناسب، سالمت انسان یا محیطدرصورت ، یا شوند ناتوان کننده در انسان

 بیندازد.

، یواکنش پذیر، احتراقیکی از مشخصات قابلیت  پسماندهایی هستند که خطرناک پسماندهای

ربوطه هرست ممندرج در ف ترکیباتیا حاوی یکی از  ،باشندرا دارا  سمیت یا عفونت زاییدگی، نخور

 هستند.

 

 زیست محیطی پسماندهای خطرناکاثرات بهداشتی و  -2-6

ت خطرناک موادی هستند که به دلیل مقدار، غلظت یا ماهی پسماندهای، RCRAطبق تعریف 

 :فیزیکی، شیمیایی یا عفونی آن بتواند باعث

 

 افزایش میزان مرگ و میر و ایجاد بیماریهای برگشت ناپذیر گرددالف: 

 د کندمت انسان و محیط زیست واراگر به درستی مدیریت نشود خطرات شدیدی بر سالب:
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وا هسبب آلودگی پسماندهای خطرناک نامناسب مدیریت دهد که نشان می علمی موجودمدارک  

از زمینی )های زیرها(، آبیق سیالبهای سطحی )از طرها(، آب)از طریق تبخیر و فرار آئروسل

ب جذ از طریقو اثر بر سالمتی موجودات زنده ) طریق نشت و نفوذ(، خاک )از طریق فرسایش(

در  ار زیادبه علت گوناگونی بسی پسماندهای خطرناکشوند. مدیریت می بیولوژیک و تجمع زیستی(

 به:  خطرناک بستگیپسماندباشد. درجه خطر ها بسیار پیچیده میترکیب شیمیایی و سمیت آن

 شکل فیزیکی، ترکیب، واکنش پذیری و کمیت آنها -

 اثرات بیولوژیکی و اکولوژیکی آنها -

 های مختلف(پتانسیل نشت، انتقال در محیطتحرک آنها ) -

 شامل سرنوشت زیست محیطی، پتانسیل سم زدایی(مقاومت ) -

 ها و ناقلین باشدتواند حاصل از پاتوژناثرات بهداشتی غیرمستقیم که می -

 (هطوبت و غیرمانند دما، نوع خاک، وضعیت آبهای زیرزمینی، رشرایط محلی ) -

د سبب ایجاد اثرات کوتاه مدت و نتواندر صورت تجمع در محیط زیست میپسماندهای خطرناک 

د. به عالوه این مواد در صورت عدم تصفیه، ذخیره و حمل نبلند مدت بر انسان و محیط زیست گرد

به طور کلی توانند سبب اثرات نامطلوب بهداشتی بر انسان و محیط زیست گردند. و نقل مناسب می

پسماندهای توانند سبب اثرات نامطلوب بهداشتی گردند، اما تمام مواد شیمیایی در مقدار زیاد می

توانند در مقدار کم نیز سبب اثرات نامطلوب بهداشتی گردند. پتانسل اثرات بهداشتی میخطرناک 

، ژنتیک(، بستگی به شدت مواجهه، مشخصات فرد مورد مواجهه )سن، جنسپسماندهای خطرناک 

های مواجهه  . راهدارددوز مورد مواجهه و حضور عوامل مداخله کننده )مانند وجود بیماری در فرد( 

باشد. یکی از از طریق بلع، تنفس و جذب پوستی میپسماندهای خطرناک انسان، حیوان و گیاه با 

یری به خاصیت تجمع پذپسماندهای خطرناک دالیل شدت اثرات بهداشتی و زیست محیطی 
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به دو پسماندهای خطرناک شود. اثرات بهداشتی و زیست محیطی زیستی آنها نسبت داده می

 باشد: صورت می

 باشد(اک میخطرنپسمانداثرات حاد )که در نتیجه مواجهه و یا ورود ناگهانی مقدار زیادی از  -

  باشد(یر کم ممقداخطرناک در پسمانداثرات مزمن )که در نتیجه مواجهه و یا ورود مقدار کم از  -

کی ات ژنتیاثر، اثرات سرطانزایی شاملپسماندهای خطرناک به طور کلی اثرات بهداشتی مرتبط با 

اعصاب  اثر بر سیستمو  تغییر در سیستم هموستازی بدن، ناقص الخلقه زایی، مانند جهش ژنی

 است. مرکزی

 

 کمینه سازی پسماندها )کاهش تولید، بازیافت، تفکیک، ...(. 7

هایی ماندکمینه سازی پسماند ها عبارت از هر اقدامی است که باعث کاهش مقدار و یا سمیت پس

و  ندپر هزینه بو به دلیل پیچیده بودن،که قرار است به بیرون از آزمایشگاه منتقل شوند، می گردد. 

نه یکم ،مشکل بودن عملیات جمع آوری و امحاء پسماندهای خطرناک، اصل اول مدیریت این مواد

  ست.ا در مبداء سازی است که به ترتیب اولویت شامل مراحل کاهش تولید، بازیافت و تفکیک

 

 

 شناسایی کمی و کیفی پسماندها . 8

 انواع پسماند های آزمایشگاهی  -1-8

و  )غیر خطرناک(، خطرناک عمومیسماند های تولیدی در آزمایشگاه ها به سه گروه کلی پ

 نشان داده شده اند: 1رادیواکتیو تقسیم می شوند که در شکل 
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 : انواع پسماندهای آزمایشگاهی1شکل 

 

 .دی شومتوسط سازمان انرژی اتمی جمع آوری و مدیریت پسماندهای رادیو اکتیو : نکته •

 برآورد مقدار )وزن و حجم( -2-8

های ماندبرای برنامه ریزی درست مدیریت پسماندهای خطرناک، ضروری است ابتدا وزن و حجم پس

رد مقدار برای برآو 3تولیدی در هر یک از آزمایشگاه ها مشخص شود. برای این کار فرم شماره 

 طراحی شده است. ولیدی در هر گروه آموزشی تپسماند های خطرناک 

 

ورادیواکتی

سازمان انرژی
اتمی

عمومی

شبه خانگی

خطرناک

عفونی

قابل اشتعال

واکنش پذیر

خورنده

سمی

 پسماندهای آزمایشگاهی
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 خطرناک آزمایشگاهی به تفکیک نوعفرم برآورد میزان تولید پسماند : 3شماره  فرم

 محل تولید پسماند

 ...................:.............تاریخگروه:...............................بخش/:...................... پژوهشکده 

 نوع پسماند ردیف
میزان تولید ماهیانه پسماند به 

 ()لیتر/کیلوگرمتفکیک نوع 

1 
داروها  شامل حالل های آلی، اسیدها، قلیاها، سموم،)پسماند مایع خطرناک 

 (و سایر مواد شیمایی با ذکر نام و ویژگی خطرناک بودن پسماند

 

  )با ذکر نام و مشخصه( پسماند جامد خطرناک 2

  پسماند نوک تیز و برنده 3

4 

مل ه عوابحیوانات و گیاهان آلوده پسماند عفونی شامل مایعات عفونی، الشه 

 وده،میکروبی، پلیت های حاوی عوامل میکروبی، دستکش ها و باند های آل

 سر سمپلرها و سرنگ های آلوده و... )با ذکر نام و مشخصه(

 

  )با ذکر نام و مشخصه(پسماند رادیواکتیو  5

 

 

 جداسازی و تفکیک پسماندها-3-8

ا تشکیل رتولیدی در آزمایشگاه ها پسماند درصد کل  10تنها حدود  معموال پسماندهای خطرناک

د و به دارنمی دهند و بقیه پسماندها غیرخطرناک بوده و نیازی به روش های ویژه برای امحاء ن

 ن پسماندکرد روش های معمول قابل دفع هستند. لذا با در نظر گرفتن اصل اختالط، باید از مخلوط

ها جلوگیری شود و اصل جداسازی و تفکیک  اک در آزمایشگاههای خطرناک و غیر خطرن

 پسماندهای آزمایشکاهی در مبداء رعایت گردد.
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 جمع آوری پسماندها. 9

 و نصب برچسب مناسب آوری جمع ظروف -1-9

 انتخاب ظروف جمع آوری و نصب برچسب مناسب 

 در ظروف فکیکتپسماندهای تولیدی در آزمایشگاهها بسته به حالت فیزیکی )جامد یا مایع( باید به 

ی شوند. ظرف جمع آورجمع آوری متناسب با نوع پسماند استاندارد مناسب دارای برچسب 

اند جامد نوع ظروف جمع آوری پسم 2باید دارای ویژگی های خاص باشند. جدول شماره  پسماندها

 را نشان می دهد. (HWO)دی توسط سازمان بهداشت جهانی پیشنها

 نوع ظروف جمع آوری پسماندها: 2جدول 

 نوع پسماند
رنگ ظرف مورد نظر و 

 برچسب مربوطه
 نوع ظرف مورد استفاده

 پسماند به شدت عفونی
زرد، با نوشته به شدت عفونی و 

 عالمت خطر بیولوژیکی

 محکم، کیسه پالستیکی مقاوم به نشت، ظرف

 قابل اتوکالو شدن

-دیگر پسماندهای عفونی، آسیب

 شناختی و آناتومیک
 ظرف یا کیسه پالستیکی مقاوم به نشت زرد با عالمت خطر بیولوژیکی

 پسماند نوک تیز و برنده
زرد، برچسب نوک تیز و برنده با 

 عالمت خطر بیولوژیکی
 شدگیظرف مقاوم به سوراخ

 پسماند شیمیایی و دارویی
برچسب خورده و عالمت  ای،قهوه

 خطر مناسب
 کیسه پالستیکی یا ظرف محکم

 ظرف سربی برچسب خورده با عالمت تشعشع پسماند رادیواکتیو

 کیسه پالستیکی مشکی پسماندهای غیرخطرناک
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 ناسب یکی مظروف ذخیره مایعات شیمیایی باید با نوع پسماند سازگار بوده و مقاومت فیز

 داشته باشد.

 است. ممنوع یدر سطل زباله معمولپسماند خطرناک جامد  ختنیر 

 

  جامدخصوصیات ظروف جمع آوری پسماند 

 توسط این ظروف باید محکم، مقاوم به نشت و مجهز به درهایی باشند که به راحتی 

 . دست و ترجیحا توسط پا باز شوند

 ع جم ظرف و کیسه پالستیکی موجود در آن باید رنگ و برچسب متناسب با پسماند

 آوری شده در آن باشد. 

  ود، ش)مانند کیسه پالستیکی زرد و ظرف مشکی( جلوگیری باید از اختالط رنگ ها

 زیرا سبب سردرگمی در جداسازی خواهند شد.

  .کیسه پالستیکی محکم باشند 

 

  شیمیایی مایعخصوصیات ظروف جمع آوری پسماند 

 یزیکیگار بوده و مقاومت فظروف ذخیره مایعات شیمیایی باید با نوع پسماند ساز 

 مناسب داشته باشد.

 مایندبتوانند فشارهای ناشی از عملیات حمل و نقل را به خوبی تحمل ن ظرف باید. 

 از ظروف مستعمل و کهنه ی آسیب دیده برای جمع آوری پسماند شیمیایی مایع 

 استفاده نشود.

 ته آن محکم بس در هر بار استفاده و پس از ریختن پسماند مایع داخل ظرف، درب

 شود.
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  یمیایی مواد خوراکی به هیچ عنوان برای جمع آوری پسماندهای شخالی از بطری های

 مایع استفاده نشود.

 یرهبرای جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به محیط در مواقع آسیب دیدن ظرف ذخ 

 مواد شیمیایی ، این ظرف باید داخل یک ظرف دیگر گذاشته شود.

  ود، شخالی مواد شیمیایی برای ذخیره پسماند مایع استفاده می چنانچه از ظروف

و  بانیدحتما برچسب اولیه آن را از روی ظرف کنده و برچسب مربوطه را روی آن بچس

 به طور دقیق آن را تکمیل نمایید.

 نکته:  

ان یماربپسماندهای به شدت عفونی، مانند نمونه های آزمایشگاهی تشخیصی و پسماند حاصل از 

 لمحو در  آوری باید جداگانه جمع ، سلول های آلوده به پاتوژن ها، ... عفونی در بخش های ایزوله

ان به مک وجمع آوری  در ظروف مربوط به پسماند عفونی هاپسمانداین سپس  تولید استریل گردند.

 های دفع فرستاده می شوند. 

 

 در آزمایشگاه جانمایی ظروف جمع آوری پسماند 

  ه شود.آزمایشگاه فضای خاصی به منظور قراردادن ظروف جمع آوری در نظر گرفتدر هر 

 .ظروف باید نزدیک محل تولید و دور از نقاط تجمع و رفت وآمد باشد 

  .از تجمع ظروف ذخیره در زیر هود اجتناب نمایید 

 .این ظروف در آزمایشگاه باید داخل کابینت های تهویه دار قرار داده شوند 

 از  ردو، شدبا دیمحل تول کینزد، دور از حرارت و جرقه باشدری این ظروف باید محل نگهدا

 راه نباشد. سرو  مواد ناسازگار باشد

 .محل ذخیره در آزمایشگاه باید با برچسب مناسب و خوانا، مشخص شود 
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 (خطر پسماندها یالملل نیعالئم ب) برچسب ظروف جمع آوری پسماند-2-9

 موجود بر رویمناسب زده شود. برچسب باید روی ظروف و کیسه جمع آوری پسماند برچسب 

باشد  ها آن محل تولیدو  نوع پسماند، تاریخ جمع آوریکیسه و ظروف باید حاوی اطالعاتی مانند، 

سب متنای عالیم بین المللهمچنین باید تا پسماند در مسیر مناسب خود برای دفع قرار گیرد. 

 گردد.  نصببر روی هر ظرف نیز با نوع پسماند ( 4اره  )شکل شم

 

 استفاده شده برای پسماندهای خطرناکبین المللی : عالیم معمول 4شکل 
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 شده  روی ظروف جمع آوری و نگهداری پسماندهای شیمیایی مایع باید برچسب مناسب زده

فاده ری استبرای تکمیل فرم از خودکاو اطالعات مورد نیاز به طور دقیق در آن ثبت گردد. 

 5اره چسب در شکل شمر نمونه این بشود که در اثر مرطوب شدن، نوشته ها محو نگردد. 

 نشان داده شده است.

 فرمول  اری ونام مواد شیمیایی را به طور کامل در فرم مذکور درج نمایید و از عالئم اختص

ز اسب فرم، ظرف پسماند به بیرون در صورت عدم تکمیل منا شیمیایی پرهیز نمایید.

 آزمایشگاه منتقل نخواهد شد.

  ذخیره، به برچسب آن توجه کنید. به ظروفشیمیایی هنگام افزودن پسماند 

 
 

 
 کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 پسماند خطرناک شیمیایی مایع برچسب 

 م گروه:نا                                                             :پژوهشکده/واحدنام 

 لفن آزمایشگاه:ت                                                                      آزمایشگاه: نام

 اریخ پُرشدن:ت                                                                        تاریخ شروع: 

 محتوی ظرف 

 درصد  نوع ماده

   

   

   
 

 

 نوع پسماند شیمیایی 

 انفجار قابل □قابل اشتعال                  □              خورنده   □سمی             □ 

 اکسید کننده  □   باز                   □   اسید           □ 

 خطرناک شیمیایی مایع: نمونه برچسب پسماند 5شکل 
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 پسماندها آوری جمع زمان-3-9

 در محل تولیدجامد جمع آوری پسماند -1-3-9

 است. ممنوع یدر سطل زباله معمولپسماند خطرناک جامد  ختنیر 

 اک در زمان های جمع آوری پسماندهای خطرن جمع آوری پسماندهای عمومی را نباید

 انجام داد. 

 چسب رنواا بد بلکه باید مهر و موم شده و یا نمنگنه شو کیسه های پالستیکی هرگز نباید

 های پالستیکی محکم بسته شوند.

 گردند. کیسه و ظروف جمع آوری شده در هر بخش باید سریعا جایگزین 

 .کیسه ها و ظروف باید برچسب مناسب زده شوند 

 خصمش جمع آوری پسماند در محل تولید باید به صورت روزانه و مطابق با زمان بندی 

 صورت گیرد.

 

 جمع آوری پسماند مایع در آزمایشگاه ها-9-3-2

 است. ممنوع شگاهیآزما نکیدر س ییایمیش یپسماندها ختنیر 

 است. خطرناک ممنوع ریکردن پسماند خطرناک و غ مخلوط 

 د ه می بایست متناسب با نوع پسمانجنس ظروف انتخاب شده توسط مسئول آزمایشگا

 انتخاب شود.

  سالم باشند و درب آنها کامال بسته شود.  بایدظروف مورد استفاده 

  وند.شیخته رمواد شیمیایی که در لیست مواد سازگار قرار ندارند هرگز نباید در یک ظرف 

 ند و نگرد به منظور جلوگیری از ریزش مواد شیمیایی الزم است ظروف جمع آوری کامال پر

 تری  لبه ظروف ریخته شوند.سانتیم 10پسماندها تا ارتفاع حداقل 
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 یک  داخل پس از پر شدن ظرف ذخیره پسماند شیمیایی مایع در آزمایشگاه، این ظرف باید

ا قرار داده شده و به محل ذخیره مرکزی مشخص شده در هر ساختمان، بظرف دیگر 

 حمل شود.احتیاط 

 

 

 پسماندها سازگاری-4-9

سماندها پین ابا توجه به تنوع بسیار زیاد پسماندهای خطرناک تولیدی در آزمایشگاه ها، معموال 

یی شیمیا در هنگام مخلوط کردن پسماندهای با هم مخلوط می شوند.در چند ظرف قبل از انتقال 

ر اثر دضروری است. چه در غیر این صورت، ممکن است توجه به سازگاری مواد به ویژه مایع، 

 3 جدولمختلف در نتیجه اختالط موادکنش های رخ داده بین مواد، حوادث خطرناکی رخ دهد. وا

دهای سماننشان داده شده است. از این جدول می توان به عنوان راهنما هنگام روی هم ریختن پ

  شیمیایی مایع استفاده نمود.

 

 : سازگاری مواد شیمیایی مختلف3جدول شماره 
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 قانون اختالط 

عث اک بااختالط هر مقدار از یک پسماند خطرناک با هر مقدار از یک پسماند غیر خطرن

از  خطرناک شدن کل مخلوط پسماند ها می شود، مشروط بر این که مخلوط حاصله یکی

 مشخصه های پنجگانه فوق را داشته باشد. 

 

 ذخیره پسماند در داخل محل تولیدو انتقال  .10

 پسماند در محل تولید حمل و نقل-1-10

  نجام ا د کمتردر زمان های با رفت و آمباید انتقال پسماند از محل تولید تا محل ذخیره

 شود.

  رسنل پ ،در  محلاز آزمایشگاه به محل ذخیره مسئول جمع آوری و حمل و نقل پسماند

 آموزش اعضای مسئول، در خصوص عالیم هشداردهنده، هستند. آموزش دیده خدمات

ی و سوزی و ایمن، آتشی های احتمالیخطرات پسماندهای مورد نظر، روش کنترل نشت

 بهداشت افراد الزامی است.

  فراد امسیرهای انتقال از قبل باید مشخص باشند تا در طی انتقال تماس کمتری با

 صورت گیرد. 

 ه شودبرای انتقال پسماند ممکن است که از آسانسور یا راه پله های مجزا استفاد . 

  .مسیر و زمان های انتقال باید ثابت و مشخص باشند 

  فش، کاز تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش، باید کارگران مسئول انتقال پسماند

 استفاده نمایند.  لباس و ماسک
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 محل تولیدپسماند در موقت ذخیره  -2-10

به  نتقالهدف از ذخیره پسماند در محل تولید، نگهداری موقت ایمن پسماند تا زمان ا

 خارج از محل تولید برای امحاء و دفع نهایی است.

 چهار نوع مختلف مکان ذخیره موقت پسماند وجود دارد:

 مکان برای پسماندهای عمومی یا غیرخطرناک 

 مکان برای پسماندهای خطرناک جامد 

 مکان برای پسماندهای شیمیایی خطرناک مایع 

 مکان برای پسماندهای رادیواکتیو 

 

 

 دیپسماند در محل تولموقت  رهیمحل ذخ طوشرای ضوابط-3-10

 شرایط عمومی مکان های ذخیره موقت پسماندهای جامد 

 اک هر ساختمان باید یک محل ذخیره مرکزی برای نگهداری موقت پسماندهای خطرن

 جامد داشته باشد. 

 و شستش کف محل باید نفوذ ناپذیر بوده و زهکشی مناسبی داشته باشد، همچنین قابل

 و گندزدایی باشد.

 ای های جداگانه ای برای نگهداری پسماندهای خطرناک و عفونی از پسماندهمحل

 داشته باشد.عمومی 

 .امکان دسترسی آسان برای کارگران پسماند وجود داشته باشد 

 .مجهز به قفل برای منع ورود افراد متفرقه باشد 

 پذیر باشد.دسترسی و ورود برای وسایل نقلیه امکان 

 .غیر قابل دسترس برای پرندگان، حیوانات و حشرات باشد 
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 .نور کافی و تهویه مناسب داشته باشد 

  مناطق تولید غذا یا انبار ذخیره مواد غذایی نباشد.در نزدیکی 

  ته می بایست مورد تایید کمی و آزمایشگاه پژوهشکدهمحل نگهداری ظروف در هر

 واحد آتش نشانی باشد.، آزمایشگاه و پژوهشکدهایمنی 

 سب تجهیزات تمیز کننده کافی، تجهیزات حفاظت فردی، کیسه و ظروف پسماند منا

 داشته باشد.

 چه شستشو با آب و صابون در دسترس کارکنان باشد.یک حوض 

 .)به طور منظم تمیز گردد )حداقل هفته ای یکبار 

 .مجهز به تجهیزات مهار نشت آالینده ها باشد 

 .ظرفیت آن متناسب با حجم پسماند تولیدی در مرکز باشد 

 

 پسماندهای عفونیموقت  رهیذخ یمکان ها یعموم طیشرا 

فته درجه برای مدت یک ه 8تا  3توانند در یخچال با حرارت پسماندهای عفونی می 

 نگهداری شوند.

 در صورت عدم وجود یخچال، زمان های ذخیره نباید از حدود زیر تجاوز نماید.

 در شرایط آب و هوایی معتدل

 48 ساعت در تابستان 

 72 ساعت در زمستان 

 در شرایط آب و هوایی گرم

 24 ساعت در تابستان 

 48  زمستانساعت در 
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  پسماندهای شیمیایی مایعشرایط عمومی مکان های ذخیره موقت 

 مایع هر ساختمان باید یک محل ذخیره مرکزی برای نگهداری موقت پسماندهای خطرناک 

 جامد داشته باشد. جدای از محل ذخیر پسماند 

  .مکان ذخیره باید سربسته و از سایر پسماندهای دیگر جدا باشد 

  .ظرف ذخیره بایستی مقاوم به مواد شیمیایی باشد 

  .یک ظرف جهت جمع آوری نشت مایعات در زیر ظرف ذخیره باید قرار گیرد 

 ان ( باید در مکیشو تجهیزات حفاظتی و جعبه کمک های اولیه )برای مثال دوش چشم

 های ذخیره مرکزی وجود داشته باشد. 

  یته می بایست مورد تایید کم آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهمحل نگهداری ظروف در هر

 واحد آتش نشانی باشد.و  آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهایمنی 

  ازهایگمکان های ذخیره باید از روشنایی و تهویه خوبی به منظور جلوگیری از تجمع 

 سمی برخوردار باشند.

 یسات تاسمتر از  15پذیر باید حداقل ظروف ذخیره پسماندهای قابل اشتعال و واکنش

 تولید، محل تجمع افراد، انبار مواد و نظایر آن فاصله داشته باشد.

  بساط درصد حجمی فضای خالی داشته باشند تا ان 10ظروف ذخیره پسماند باید حداقل

 محتویات ظروف ذخیره باعث نشت این مواد از داخل ظرف نشود.

 .تاریخ شروع ذخیره در ظروف باید بر روی آن مشخص شده باشد 

 اند پسم"ر ظرف حاوی پسماند خطرناک باید دارای برچسب باشد یا بر روی آن کلمه ه

 نوشته شده باشد.  "خطرناک

  های ذخیره مواد خطرناک قابل اشتعال نصب باید در مکان "سیگار کشیدن ممنوع"عالمت

 گردد.
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 آزمایشگاه هاپسماندها در  رهیذخ تیوضع بازرسی برگه-10-4

 

 بسمه تعالی

 ذخیره پسماندها گزارش وضعیتبرگه 

 .تاریخ بازدید:..............................................................

 .................:...............................................آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهنام 

 .................نام بازرس:.................................................

 پژوهشگاهفرم ارزیابی میزان تولید پسماند در 

 توضیحات (√)نامطلوب  (√) مطلوب شاخص ارزیابی

 برچسب زدن

  پسماند خطرناک"کلمه" 

 تاریخ شروع و پرشدن 

 نوع پسماند 

 عالمت خطر 

  گروه و آزمایشگاهپژوهشکدهنام ، 

  طراریضاشماره تلفن 

   

 شرایط ظرف

  ظروف مناسب است.محل استقرار 

 .ظروف با پسماند سازگار است 

 .نشت مواد وجود ندارد 

 .درب ظروف بسته است 

   

 

 باشند شتعالا قابلیت و خورندگی ،پذیری واکنش ،سمیت ویژگیهای از یکی دارای شودکه می گفته موادی به پسماندخطرناک. 

 دارند اییز عفونت قابلیت و شده بیماریها انتشار و پاتوژنها انتقال باعث شودکه می گفته موادی به پسماندعفونی. 

 باشند. می پرتوزا مواد حاوی شوندکه می گفتهی مواد به پسماندرادیواکتیو 
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 ولیت هائ. نحوه اجرای شیوه نامه و مس11

 مه وه ناو دانشجویان مسئول اجرای مفاد شی ، پژوهشگرانعضای هیات علمی، کارشناسانا

 می باشند.

  نظور مول به ئموظف به تعیین فرد مس آزمایشگاههاواحدها//ها پژوهشکدهکمیته ایمنی

یمنی اها، نظارت بر اجرای شیوه نامه و ارائه گزارش به شورای  هماهنگی بین گروه

 نوع و مربوط به فهرست های ارائه شدههمچنین نظارت بر انطباق  د.نمی باش پژوهشگاه

 ژوهشکدهپمنی مقدار پسماند تولید شده در هر آزمایشگاه با میزان واقعی برعهده کمیته ای

 می باشد. آزمایشگاههاواحدها//ها

  ه نامهل تصویب مصوبه های الزم درخصوص اجرای مفاد شیوئومس پژوهشگاهشورای ایمنی 

 باشد. کمیته های ایمنی می طو بررسی گزارش های ارائه شده توس

  ر به منظو واحدها/ها پژوهشکدهای ایمنی هل همکاری با کمیته ئومس اداری و مالیمعاونت

 اجرای هر چه بهتر موارد مندرج در شیوه نامه می باشد.

  ل پیگیری اجرای مصوبات شورای ایمنی درخصوص ئومس پژوهشگاهکارشناس ایمنی

 باشد. می موضوع شیوه نامه

 

 :)آیین نامه یا دستورالعمل( نامهمراحل اجرای شیوه . 12

 مرحله اول :-1-12

پسماندهای آزمایشگاهی اغلب به مقدار کم در آزمایشگاه تولید می  :طبقه بندی-1-1-12

ارائه  برای 1فرم شماره شوند با این حال الزم است این مواد به طور صحیح طبق بندی گردند. 

گزارش میزان و نوع پسماند آزمایشگاهی هر آزمایشگاه می باشد که الزم است هر آزمایشگاهی 

نسبت به ارسال فرم  آزمایشگاه/پژوهشکدهدر توالی زمانی مشخص به تشخیص کمیته ایمنی 
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های گزارش میزان و نوع پسماند الزم است در پرونده اقدام نماید. بدیهی است فرم مربوطه 

 ها ثبت و نگهداری گردند. آزمایشگاهایمنی 

 

 تفکیک -2-1-12

ای تفکیک پسماندها در منبع تولید از وظایف تولید کننده پسماند می باشد پسمانده

 آزمایشگاهی به شرح زیر الزم است تفکیک و نگهداری گردد.

 اسیدها و بازها -الف

 حالل ها و مواد آلی -ب

 لوده شدهآاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده و یا که ت موادیمواد شیمایی غیرقابل استفاده ) -ج

 اند(

دکننده ک، جیوه، آب اکسیژنه، اکسیاپسماندهای خاص مانند پسماندهای عفونی، آمونی –د 

ک، ت خطرنابخارا و موادی که در اثر ترکیب آنها با یکدیگر گرما، گاز وهای قوی و موارد مشابه 

 گردد.انفجار، اشتعال یا مواد سمی تولید 

 

 جمع آوری -3-1-12

د و درآورد گرتعداد و نوع ظروف جمع آوری پسماند می بایست توسط مسئول آزمایشگاه ب-الف

وری آسازگاری مواد مطابق بند قبل در ظروف مناسب جمع  پسماندهای تولید شده براساس

 گردند.

 گرفته شود. ر هر آزمایشگاه فضای خاصی به منظور قراردادن ظروف جمع آوری در نظرد -ب

خاب شده توسط مسئول آزمایشگاه می بایست متناسب با نوع پسماند جنس ظروف انت-ج

 انتخاب شود.
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 روف مورد استفاده می بایست سالم باشند و درب آنها کامال بسته شود. ظ-د

 ه شوند.ی که در لیست مواد سازگار قرار ندارند هرگز نباید در یک ظرف ریختمواد شیمیای -ه

ند و وری کامال پر نگردمنظور جلوگیری از ریزش مواد شیمیایی الزم است ظروف جمع آبه  -و

 سانتیمتری  لبه ظروف ریخته شوند. 10پسماندها تا ارتفاع حداقل 

 

 : برچسب گذاری-4-1-12

 مه ظروف جمع آوری می بایست دارای برچسب پسماند شیمیایی باشنده -الف

ام نگروه،  ، بخش یاپژوهشکدهبر چسب می بایست حاوی اطالعات مربوط به نام آزمایشگاه، -ب

 پسماند  و گروه پسماند )اسید یا باز، حالل ها ، عفونی و...( باشد.

ناسب متناسب با نوع پسماند حتما در برچسب می بایست لحاظ گردیده معالئم ایمنی -ج

 باشد.

اطالعات  باشد و طوری روی ظرف چسبانده شود که یست خوانا و سالمبرچسب می با -د

 .به راحتی قابل مشاهده باشد مربوط به مواد داخل ظرف

 

 :ذخیره-5-1-12

ظروف در هر آزمایشگاه می بایست توسط مسئول آزمایشگاه مشخص  محل نگهداری -الف

 د.باشنگردد و همه افرادیکه در آزمایشگاه فعالیت دارند از این محل اطالع داشته 

حل نگهداری ظروف در آزمایشگاه می بایست مورد تایید کمیته ایمنی م -ب

 باشد. آزمایشگاهواحد//پژوهشکده

 در محلی با تهویه مناسب نگهداری شوند. بایدظروف جمع آوری پسماند -ج

 ل نگهداری ظروف می بایست در مسیر رفت و آمد افراد قرار نداشته باشد.مح -د
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ر می بایست منطبق بر شرایط ذکر شده د دهو پژوهشکمحل نگهداری ظروف در آزمایشگاه  -ه

 ( باشد.MSDS) ایی موادیبرگه های ایمنی شیم

ست با می بای آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهشت پسماند کمیته های به منظور جلوگیری از انبا -و

ید نامه باربو این  اقدام نمایند آنهانسبت به تهیه برنامه زمانی انتقال  هاتوجه به حجم پسماند 

 ها ارسال گردد. در اول هر سال برای مدیریت امور آزمایشگاه

طور  بایست به می آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهکمیته ایمنی ل مربوط به امور پسماند در ئومس-ز

وز ورت برصبازدید نماید و در  آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهمنظم از محل نگهداری پسماند در 

 ارسال گردد. آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهمشکل گزارش الزم به مسئولین 

 ایست مجهز به تجهیزاتبمی  آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهمحل نگهداری پسماندها در هر  -ح

 اطفای حریق مناسب و عالئم و هشدارهای مرتبط باشد.

 

 مرحله دوم:-2-12

 انتقال-1-2-12

نگهداری در هر به محل  ها ه منظور انتقال پسماندهای آزمایشگاهب -الف

سبت ن شگاهآزمایواحد//پژوهشکدهمی بایست مدیریت امور اداری هر  آزمایشگاهواحد//پژوهشکده

 ذراندهگالزم را در زمینه جابجایی پسماندها  آموزش های به تعیین یک نیروی خدماتی که

 معرفی نمایند.ها  باشد به آزمایشگاه

 در اختیار باید جهیزات حفاظت فردی مناسب از قبیل کفش ایمنی، ماسک، دستکش و...ت -ب

 ول انتقال پسماند قرار داشته باشد.ئفرد مس

ل ارگیری تجهیزات ایمنی مناسب و انتقال ایمن پسماندها بر عهده مسئونظارت بر بک -ج

 می باشد. آزمایشگاهواحد//پژوهشکدهمربوط به امور پسماند درکمیته ایمنی 




