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 التحديثات Nي اإلصدار الثالث:

 بما يشمل إضافة كافة املستجدات pي املجال.التعامل واملعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خالل األوبئة والجوائح  .1

2.  tإضافة معلومات تخدم تعزيز قدرات التعامل مع النفايات الناقلة للعدوي لضمان اإلدارة السليمة واآلمنة بطريقة تحم

 الصحة البشرية والحيوانية والبيئية (آلية التعامل بالتفصيل مع النفايات الناقلة للعدوى)

فات ذات الصلة واملعلومات ال�t تتوافق مع أهداف اس�7اتيجيات الدولة لألمن البيولو�ي إضافة العديد من التعري .3

 وجودة الحياة.

4. .
ً
 تصحيح وتعديل بعض املحتويات لغويا

 .تعديل مسمt الدليل بما يتفق مع تعريف منظمة الصحة العاملية    .5
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 : القسم األول 

 لخص التنفيذيامل 1. 

 عQى اإلنسان والبيئة والكائنات الحية 
ً
عت]7 النفايات الناقلة للعدوى من أخطر مصادر التلوث عQى سطح األرض وأك�7ها ضررا

ُ
ت

 ملا تحتويھ هذه النفايات من ميكروبات 
ً
عت]7 من أهم تحديات التنمية البيئية املستدامة نظرا

ُ
يم قد وجراثاألخرى؛ كما ت

 خط78ة تؤدي لظهور بعض األوبئة.  حيث نجد أن األشخاص املسؤول8ن عن تجميع ونقل تلك النفايات 
ً
تسبب أمراضا

البيولوجية هم األك�7 عرضة لإلصابة باألمراض نتيجة تعاملهم املباشر معها، كما أن التعامل غ78 اآلمن مع هذه النفايات 

 ضمن  يسبب مخاطر حقيقية عQى صحة املجتمع
ً
 رئيسا

ً
ويقود لتأث78ات سلبية عQى البيئة ما يجعل إدارة هذه النفايات جزءا

ُسبل ووسائل حماية صحة البيئة. وتقع املسؤولية عن البيئة والصحة العامة عQى عاتق املنشآت ذات الصلة بإنتاجها 

 مسؤولية تحق
ً
يق عدم وجود تأث78ات سلبية عQى الصحة ومخلفا´³ا استنادا ملبدأ "تو5ي الحذر". كما تقع عQى عاتقهم أيضا

 أو البيئة نتيجة لعملية التداول والتخلص من النفايات.

وتتعامل دولة اإلمارات العربية املتحدة مع هذا امللف بحرص شديد من أجل حماية البيئة وضمان استدام³µا، فأصدرت pي 

 من القوان8ن والتشريعات، وَسَعْت العتماد أفضل ا1999عام 
ً
 ).2(ملحق  ی78 ملمارسات واملعاعددا

 لظهور إحدى الجوائح ال�t غطت كل أنحاء العالم وغ78ت الكث78 من املفاهيم (ف78وس كوفيد
ً
 علينا إدراج 19-ونظرا

ً
) كان لزاما

بصورة خاصة، من قبل الدولة  19-بعض املعلومات ذات الصلة pي كيفية التعامل مع الجوائح بصورة عامة، وف78وس كوفيد

ليات اتخاذ اإلجراءات والتداب78 املتعلقة بإدارة النفايات بشكل عام، والنفايات الطبية امللوثة واملشتبھ pي تلو¼³ا بف78وس pي عم

 كورونا بشكل خاص، 

وقد كان من الضرورة بمكان األخذ pي االعتبار التعامل السليم مع النفايات الطبية امللوثة واملشتبھ ف½³ا، الناتجة عن 

) pي العيادات، واملستشفيات، ومراكز الرعاية 19-التدخالت العالجية والوقائية املتعلقة بف78وس (كوفيدالفحوصات و 

الصحية، واملعامل، واملخت]7ات، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومعالجة النفايات الخطرة وفق أفضل 

 pي مجال اإلدارة 
ً
 ملنظومة اإلدارة املستدامة للنفايات.املمارسات البيئية املّتَبعة عامليا

ً
 املتكاملة للنفايات وتحقيقا
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 الهدف من هذا الدليل1.1 

طر التنظيمية الالزمة لإلدارة واملكافحة والوقاية 
ُ
 يشتمل عQى السياسات واأل

ً
 متكامال

ً
 اس�7اتيجيا

ً
األمن البيولو�ي يعت]7 نهجا

نسان والحيوان والبيئة. وعليھ فقد حرصت وزارة التغ78 املنا5ي والبيئة والحد من آثار املخاطر املرتبطة بسالمة وصحة اإل

عQى إعداد هذا الدليل لرفع الوÂي لدي كافة العامل8ن pي مواقع العمل ال�t ينتج عن أنشط³µا وجود النفايات الناقلة للعدوى. 

خالل كافة مراحل تداولها من إنتاج وجمع  ويحتوي الدليل عQى الخطوات اإلرشادية الخاصة بآلية التعامل مع تلك النفايات

 وفرز وتخزين ونقل ومعالجة وتدوير، والتخلص م³Äا بطرق آمنة. 

عت]7 اإلدارة غ78 السليمة للنفايات الناقلة للعدوى، سواء كان ذلك داخل املنشاة أو خارجها، pي هذه الف�7ة من أخطر وأك�7 
ُ
وت

للبيئة والصحة العامة. وقد أصبح موضوع تلك النفايات من أك�7 املوضوعات التداعيات السلبية ال�t تؤدي إلحداث أضرار 

 لخطور´³ا وإمكانية إلحاقها األذى باإلنسان والحيوان والبيئة، سواء من خالل إنتاجها داخل املنشاة أو أثناء 
ً
املتداولة نظرا

عد من أك�7 النفايات خطورة بحكم ما تحتويھ من 
ُ
مواد ُمعدية من األحياء الدقيقة بأشكالها نقلها والتخلص م³Äا. كما ت

) pي سع½³ا لتحقيق هدف 2031املختلفة سريعة االنتشار؛ ويتوافق هذا الدليل مع االس�7اتيجية الوطنية لجودة الحياة (

جودة حياة األفراد عن طريق مبادرة أسلوب حياة صÇي ونشط بغرض الحفاظ عQى صحة األفراد والحيوانات والبيئة 

حيطة
ُ
 .امل

ولذلك تم إضــافة جزء ضــمن الدليل يوضــح آلية التعامل واملعالجة والتخلص بشــكل آمن من النفايات الناتجة عن معالجة 

) ملا لها من طبيعة خاصـــــــــة، 19 - ائح (مع ال�7كÌ8 عQى ف78وس كوفيدوتشـــــــــخيص وعزل املر�ـــــــــ�� الذين ُيصـــــــــابون بإحدى الجو 

 ولضمان حماية واستدامة البيئة.

 إيجاز الهدف من الدليل Nي النقاط التالية:وعليھ، يمكن 

 التعريف بأنواع وتصنيف النفايات الناقلة للعدوى. .1

 من تولدها وح�� التخلص ال³Äائي م³Äا.ت .2
ً
 فصيل إجراءات التداول اآلمن لها بدءا

 وضيح آلية تقليل خطر التعرض للملوثات والنفايات الناقلة للعدوى. ت .3

ت الناقلة للعدوي لضمان اإلدارة السليمة واآلمنة بطريقة تحمt الصحة البشرية عزيز قدرات التعامل مع النفايات .4

 والحيوانية والبيئية، والتقليل من اآلثار الضارة ال�t قد تنتج عن هذه النفايات إÏى أدنى حد ممكن.



 

 

 3: رقم اإلصدار )6صفحة ( الناقلة للعدوى  / ايات البيولوجيةدليل آلية التعامل مع النف

 

 مجال تطبيق الدليل2.1 

ق قواعد وإجراءات هذا الدليل عQى كل ُمنِتج للنفايات الناقلة  طبَّ
ُ
للعدوى وجميع متداول½³ا مثل (املؤســــــــــــــســــــــــــــات الصــــــــــــــحية ت

كاملســـــــــتشـــــــــفيات والعيادات واملراكز الطبية ومراكز ومحال املهن الطبية املعاونة واملحال الصـــــــــحية األخرى، املخت]7ات واملراكز 

، عيــة والبيطريــةالبحثيــة، مراكز املعــالجــة والعيــادات البيطريــة، متــاجر الحيوانــات االليفــة وأســــــــــــــواق املواÒــــــــــــــ�t، املحــاجر الزرا

مكـــاتـــب تقـــديم الخـــدمـــات الصــــــــــــــحيـــة (مثـــل مرافقـــة املريض، وخـــدمـــات النقـــل الطtÔ، وخـــدمـــات الرعـــايـــة الصــــــــــــــحيـــة املÌÓليـــة) 

 .................الخ

س³µدفة Öي: منتسtÔ الصحة والسالمة العامة والبيئة 
ُ
ة البيئة العاملون pي مجال صح -وعليھ فإن الفئات املهنية الرئيسة امل

العاملون pي مجال جمع وفرز وتعبئھ النفايات "أي كل من يعمل بمناطق  –تشفيات ومنشآت الرعاية الصحية األخرى املس -

 ذات صلة بإنتاج تلك النفايات الناقلة للعدى وتداولها".

ص 
ُّ
ن عQى كل ذي صـــــــلة بإنتاجها أن يل�Ìم باإلدارة الســـــــليمة من فرز / جمع / نقل / تخزين وتخل  ملا يلذا فانھ يتع8َّ

ً
رد pي وفقا

 لكافة القوان8ن واللوائح املحلية واإلقليمية وعدم مخالف³µا أو ال³µاون ف½³ا وبما يكفل ســـــــالمة البيئة والصـــــــحة 
ً
الدليل وتنفيذا

 العامة.

 الدليلمراجعة وتطوير 3.1 

طوير لبيئــة بمراجعــة وتحــديــث وتتقوم إدارة املخت]7ات الوطنيــة بــالتنســــــــــــــيق مع إدارة الكوارث البيئيــة بوزارة التغ78 املنــا5ي وا

 .الدليل و/أو إضافة أي مالحق مرة كل سنت8ن، ويمكن مراجع³µا خالل هذه الف�7ة م�� اقتضت الضرورة ذلك.
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 النفايات الناقلة للعدوى (التصنيف واملخاطر) : القسم الثاني

عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات بأ³Øا  (EPAتم تعريف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية (

 عQى صحة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى والبيئة املحيطة سواء عQى املدى القريب أو البعيد، كو³Øا غ78 
ً
ل خطرا ِ

ّ
شك

ُ
ت

 تراكمية ضارة.
ً
 قابلة للتحلل وتدوم pي الطبيعة، أو أ³Øا قد تسبب آثارا

ولسهولة تصنيف هذه النفايات فقد تم وضعها pي ست مجموعات رئيسية (ملحق هناك أنواع كث78ة من النفايات الخطرة، 

 من هذه النفايات قد يكون 2/1) جدول (2(
ً
) تصنيف النفايات الخطرة)، م³Äا النفايات البيولوجية والطبية. ونجد أن بعضا

ل ِ
ّ
 الحتوائھ عQى بعض املواد الكيميائية واالشعاعية، بينما بعضها اآلخر ُيشك

ً
 عQى الصحة نتيجة التلوث الجرث ساما

ً
ومي خطرا

 tى الصحة العامة وتقليل املخاطر ال�Q³ا مواد حادة، لذلك يجب التعامل معها بعناية تامة تضمن عدم تأث78ها عÚأو احتوا

 يمكن أن تنتج ع³Äا.

الطبية  ذاء واملخت]7اتتتعامل مختلف مواقع العمل مثل (املخت]7ات البيطرية ومخت]7ات صحة النبات ومخت]7ات تحليل الغ

واملشاpي ومراكز إنتاج األدوية واملستحضرات الدوائية واللقاحات ومراكز العالج الطبيÛي ومراكز العالج البيطري واملؤسسات 

 tفات ال�
ّ
ل
َ
خ

ُ
البحثية واملحاجر الزراعية والبيطرية ....) مع العديد من العينات وال�t يمكن أن ينتج م³Äا بعض البقايا وامل

احب عمليات التحاليل باإلضافة إÏى نواتج التفاعالت الكيميائية ال�t يتم التخلص م³Äا بعد قراءة نتيجة التحاليل، وينتج تص

 كالتاÏي: 1عن كل ذلك نفايات pي غاية الخطورة يمكن تصنيفها وفقا ملعاي78 منظمة الصحة العاملية

مرضة مخلفات األجزاء وبقايا األعضاء البشرية والحيوانية (امل .أ
ُ
ت ال�t وÖي تلك املخلفا الباثولوجية)، -خلفات امل

تحتوي عQى األنسجة واألعضاء البشرية، واألنسجة الجنينية، واملشيمية، والدم ومشتقاتھ، وسوائل األجسام 

البشرية والحيوانية مثل الدم والحليب والسائل املنوي والبول واللعاب واملخلفات الطبية البيطرية من أنسجة 

انات الحية أو بقايا أجسام الحيوانات امليتة وجثث حيوانات التجارب والحيوانات النافقة أو أجنة ومشيمة الحيو 

 حيوانية ناتجة من املقاصب والعيادات البيطرية وكليات الطب البيطرية ومحطات تربية الحيوانات وغ78ها.

ُيشتبھ pي احتوا³Úا عQى مسببات األمراض  Öي النفايات ال�t تحتوي أو  ايات الرعاية الصحية الناقلة للعدوى،ف .ب

املعدية ال�t من املمكن أن تتسبب pي نقل وانتشار العدوى نتيجة تلو¼³ا بـ (بكت78يا، ف78وسات، طفيليات، فطريات، 

خمائر، طحالب). وتشمل هذه الطائفة من النفايات املسببة لألمراض: نفايات الزراعة املخ]7ية واملستنبتات واملزارع 
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ت78ية املستخدمة pي التشخيص ومخلفات املعامل واملخت]7ات والكليات الطبية الناتجة من التعامل مع البك

 امليكروبات والنفايات الطبية بصورة عامة.

Öي النفايات ال�t تشتمل عQى املواد الكيماوية الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن  لنفايات الكيماوية،ا .ج

التشخيصية أو العالجية أو املخت]7ية أو املستخدمة pي أعمال التنظيف أو إجراءات التطه78  االنشطة (االختبارات)

أو التعقيم. من أمثلة هذه النفايات نذكر األوساط الزراعية ومكمال´³ا السائلة واملطهرات واملنظفات والكيماويات 

سبب pي تآكل املعادناملخ]7ية. وتتمÌ8 هذه النفايات بواحدة أو أك�7 من الصفات التالية: ا
ُ
³ا عQى الت ية، قد́ر  لُسّمِ

 واألخشاب (كاألحماض والقواعد القوية)، سرعة االشتعال وسرعة التطاير والقابلية للتفاعل.

ستخدمة pي االختبارات وم³Äا أدوات االستخدام ملرة واحدة  لنفايات الصلبةا .د
ُ
(ذات الطبيعة الحادة)، وÖي األدوات امل

ة، املاصات وغ78ها، وكذلك نفايات األدوات الحادة ال�t يمكن أن تتسبب pي قطع، خز، خدش مثل األطباق الزراعي

 وثقب للجسم مثل املحاقن، والزجاج املهشم، املشارط، الشفرات، اإلبر، األمبوالت، الشرائح الزجاجية...الخ.

ية اق78 واملستحضرات الطبÖي املخلفات املتبقية من أنشطة مراحل إنتاج وتحض78 العق لنفايات الصيدالنية،ا .ه

 الوقائية أو العالجية أو األدوية التالفة أو تلك املن³µية الصالحية.

، Öي النفايات ال�t تتضمن جميع املواد الصلبة والسائلة والغازية امللوثة بنوويات لنفايات امللوثة باملواد املشعةا .و

والسوائل أو pي إجراءات تشخيص وتحديد األورام مشعة ناتجة من استخدامها pي فحوصات األنسجة البشرية 

 وعالجها.

، Öي أسطوانات الغازات الفارغة أو التالفة املستخدمة pي عمليات التعقيم خلفات عبوات الغازات املضغوطةم .ز

 والتخدير والعمليات الطبية ذات الصلة.

شديدة الخطورة ولها القدرة عQى  ، وÖي مخلفات ملواد صيدالنية خاصةايات املواد السامة للجينات والخالياف .ح

قتل أو منع انقسام الخاليا أو مكونات الجينات، وتشمل هذه املخلفات املواد املستخدمة pي عالج بعض أنواع األورام 

الخبيثة وحاالت نقل األعضاء وأي لوازم ُمستخدمھ pي تحض78 هذه املواد، باإلضافة إÏى إفرازات املريض الذي يتم 

 واد لف�7ة زمنية تصل ألسبوع من تاريخ اخر جرعة اخذها املريض.عالجھ ³áذه امل

ي³µا العاليلنفايات ذات املحتوى العا{ي من العناصر الفلزية الثقيلةا .ط ة ، Öي جزء من النفايات الكيماوية وتتمÌ8 بُسّمِ

لكة، البطاريات املس³µمثل الزئبق الناتج عن كسر أجهزة قياس الحرارة والضغط، والكادميوم الناتج عن بعض أنواع 

 ونفايات الحواجز الخشبية املحشوة بالرصاص للوقاية من االشعاعات pي أقسام االشعة.
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 مخاطر النفايات:

Öي مجموعة املخاطر املحتملة نتيجة التأث78ات السلبية لوجود مخلفات وبقايا عينات قد تؤدي إÏى حدوث ضرر مع8ن ت�7اوح 

فجميع األشخاص سواء كانوا متواجدين داخل املنشآت أو خارجها معرضون بالفعل  2درجة خطورتھ ب8ن البسيط والشديد

لــذلــك الخطر، كــذلــك فــإن املحيط العــام الــذي تنتشــــــــــــــر فيــھ هــذه النفــايــات معرض ملخــاطر متنوعــة نتيجــة ملــا قــد تفرزه تلــك 

 النفايات من نواتج بيولوجية، غازية وغ78ها، وتتمثل هذه التأث78ات pي:

 ع�ى األشخاص: أوال التأث�� 

، قد تحتوي النفايات املعدية أو املمرضة عQى مختلف أنواع الكائنات الحية الدقيقة تأث�� النفايات املعدية والحادة .1

 لف�7ات طويلة؛ ويمكن للكائنات الحية املسببة لألمراض أن تؤدي 
ً
املسببة لألمراض، وال�t قد يظل بعضها نشطا

]7 عدد من السبل واملسارات كحدوث ثقب أو احتكاك شديد بالجلد أو لحدوث العدوى لإلنسان املعرض لها ع

باألغشية املخاطية، أو قد تتسرب ع]7 بعض الجروح أو وجود قطع بالجلد أو اِالستنشاق ع]7 الجهاز التنفt�ã والبلع. 

باق الزراعية) كذلك يمكن اعتبار األدوات الحادة امللوثة (مثل إبر حقن األوردة) ووسائط زرع امليكروبات (األط

 لصحة اإلنسان.
ً
 ضمن أك�7 أنواع النفايات ذات الخطورة ´³ديدا

، تسبب التسمم واإلصابات بما pي ذلك الحروق، ويكون التسمم نتيجة أث�� النفايات الكيميائية والصيدالنيةت .2

ع، االستنشاق أو االبتال امتصاص املادة الكيميائية أو الصيدالنية من خالل الجلد أو األغشية املخاطية أو من خالل 

وتعت]7 املواد املطهرة بشكل خاص من أهم أعضاء هذه املجموعة، وهذه الكيماويات شديدة التفاعل ولد³äا إمكانية 

ية، ويمكن أن تشتمل عQى مخاطر أخرى كإمكانية التسبب pي حدوث حريق أو  تشكيل مركبات ثانوية عالية الُسّمِ

يم م³Äا، كما أن بعض النفايات الصيدالنية لها آثار مدمرة للنظم البيئية تلوث بيtå نتيجة التخلص غ78 السل

الطبيعية، حيث تش78 عدة دراسات علمية إÏى أن وصول بقايا النفايات الصيدالنية والكيميائية من املستشفيات 

ة عQى  ال�7وة ات سلبيواملراكز الصحية ع]7 شبكة الصرف الصÇي إÏى املياه السطحية مثل األ³Øار والبحار يؤدي لتأث78 

 السمكية وتدم78ها.

يمكن أن يحدث التعرض للمواد السامة للجينات pي مجال الرعاية الصحية أثناء  أث�� النفايات السامة للجينات،ت .3

اإلعداد أو املعالجة بعقاق78 وكيماويات خاصة، والطرق الرئيسية للتعرض Öي استنشاق الغبار أو الرذاذ واالمتصاص 

جلد، واالبتالع لطعام ملوث بالعقاق78 السامة للخاليا، كما يمكن أن يحدث التعرض من خالل االتصال من خالل ال

املباشر بالسوائل الجسدية وإفرازات املر��t الخاضع8ن للعالج الكيميائي لبعض األورام، حيث أن تلك املواد قادرة 

 عQى قتل الخاليا البشرية أو إحداث بعض التشوهات ³áا.
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النفايات املشعة بصورة عامة قد تؤثر عQى املادة الجينية، لذلك فإن التعرض للنفايات  نفايات املشعة،أث�� الت .4

 عالية النشاط اإلشعاÂي يمكن أن يسبب إصابات شديدة الخطورة مثل تدم78 األنسجة.

 انيا التأث�� ع�ى البيئة:ث

 ³ا عQى البيئة، وÖي عQى النحو التاÏي:ِبشكل عام هناك عدة طرق رئيسية تصل ³áا النفايات وتحدث تأث78ا´

التخلص من النفايات الناقلة للعدوي بدون معالجة مناسبة بحيث تنتشر العناصر املؤذية داخل النفايات بواسطة  .1

الرياح، الحشرات أو القوارض، باإلضافة إÏى األمطار والسيول املحتملة أو عصارة النفايات ال�t قد تتخلل ال�7بة pي 

 املياه الجوفية. طريقها إÏى

لة بالعناصر الضارة ع]7 شبكة الصرف الصÇي أو الصرف إÏى ص .2 رف سوائل النفايات الخطرة الناقلة للعدوي املحمَّ

البح78ات أو األ³Øار أو املجاري املائية األخرى، فتصل تلك العناصر الضارة لإلنسان والحيوان والنبات عن طريق 

رب ال�t يتم ضخها من مصادر املياه السطحية أو الجوفية، أو ع]7 سلسلة تناولها بشكل مباشر بواسطة مياه الش

 الطعام.

دم النفايات الناقلة للعدوي لھ آثار سلبية مثل إفساد ال�7بة، وتصاعد األبخرة وتلوث املياه الجوفية، وكذلك فإن ر  .3

 دفن النفايات pي قاع البحر يؤدي إÏى تعريض ال�7وة املائية والسمكية للدمار.

بعاثات األدخنة بما تحتويھ من عناصر ضارة بالبيئة أثناء حرق أو ترميد النفايات الناقلة للعدوي بشكل سæç نا .4

التصميم خاصة pي األماكن اآلهلة بالسكان، حيث يتم حرق النفايات pي بعض املنشآت بطرق خاطئة، مما يقود 

ر فإ³Øا تحمل معها هذه امللوثات إÏى األرض واملياه إÏى تلوث الهواء بالدخان والغازات والرماد، وpي حال حدوث أمطا

 السطحية.

 للديوكس8ن (مجموعة من املركبات الكيميائية السامة ال�t ي .5
ً
 أساسيا

ً
شكل حرق النفايات الناقلة للعدوي مصدرا

من  دتتشابھ فيما بي³Äا ببعض ال�7كيبات الكيميائية والخصائص البيولوجية املمÌ8ة والتعرض لها قد يسبب العدي

ية) وغ78ها من  ّقِ
ْ
ل
َ
األضرار الخط78ة مثل زيادة خطر اإلصابة بمرض السرطان وحدوث العديد من التشوهات الخ

امللوثات، وأثناء هذه العملية يتم توليد الغازات الحمضية (بفعل البالستيك الكلوري املوجود) ويتم تحرير املعادن 

 املواد األخرى كالبطاريات.ق والبالستيك وغ78ها من السامة من امللونات واإلضافات املوجودة pي الور 



 

 

 3: رقم اإلصدار )11صفحة ( الناقلة للعدوى  / ايات البيولوجيةدليل آلية التعامل مع النف

 

 املتأثرون بمخاطر النفايات الناقلة للعدوى 1.2 

نتجة للنفايات أو يقومون بمناولة 
ُ
جميع األشخاص الذين هم عQى اتصال وتماس مباشر مع هذه النفايات داخل املنشأة امل

                 النفايات أو نقلها أو التخلص ال³Äائي م³Äا. 

 وفيما ي�ي املجموعات الرئيسية املتأثرة بمخاطر النفايات البيولوجية والطبية:

منسوبي األجهزة الطبية، أجهزة التمريض واألجهزة املساعدة، الجهاز املخ]7ي pي املستشفيات، العيادات البشرية والبيطرية، 

، العاملون pي املسالخ وأسواق املواt�Ò، بنوك الدم، مراكز رعاية املستوصفات، املراكز البحثية، مراكز األبحاث البيطرية

األفراد املنتجون للنفايات خارج مؤسسات الرعاية الصحية (العاملون pي منشآت املعالجة والتخلص من النفايات،  -املسن8ن 

 ن pي املسالخ.مديرو تدب78 النفايات، جامعو النفايات، موظفو املعالجة والتخلص، عمال النظافة) العاملو 
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 آلية واحتياطات التعامل مع النفايات الناقلة للعدوى  : الثالثالقسم 

 آلية التعامل مع النفايات الناقلة للعدوى 

لعينة اÖي سلسلة من اإلجراءات املتكاملة ال�t يتوجب القيام ³áا، حيث تبدأ آلية التعامل مع النفايات بعد االن³µاء من فحص 

ل مواد أولية ملوثة وُمذيبات ومواد كيميائية ُمستعملة يتطلب التخلص م³Äا، كما أنھ يتوجب القيام بجمع 
ُّ
وذلك بتشك

النفايات حسب جدول زمtê ُمعد ُمسبًقا والقيام بتسجيل الكميات ال�t تم تجميعها بحضور ُمنِسق النفايات.  وبصورة عامة، 

ل مصدر خطر مستمر pي العمل املخ]7ي وإجراء  يمكن القول إن عملية التخلص من ِ
ّ
مث

ُ
عت]7 من ا ألمور ال�t ت

ُ
تلك النفايات ت

 التحاليل املطلوبة.

 هذا الدليل ُمعد لتوضيح آليھ التعامل مع النفايات الناقلة للعدوى من لحظة تولدها وح�� عمليات التخلص م��ا. 

جدي وضع آلية للتعامل مع تلك النفايات وتعي8ن أحد  
ُ
ص م³Äا تعت]7 مشكلة قائمة باستمرار فمن امل

ُّ
بما أن عملية التخل

األفراد العامل8ن لإلشراف عQى ذلك، وينبëي أن تتضمن تلك اآللية تدريب جميع األفراد العامل8ن عQى التعامل مع النفايات. 

 شكل التاÏي:وتشمل أربع خطوات أساسية كما بال

 

 

 الفرز (الفصل) .1
 مخلفات ناقلة للعدوى أو مخلفات نباتية أو مخلفات كيميائية)، 

ً
وُيقصد بالفرز فصل النفايات حسب نوعها (مثال

نة ومعروفة) pي املكان الذي نشأت فيھ تلك النفايات.  وذلك بوضعها pي األكياس املخصصة لها (ملوَّ

 النفايات ونقلها من داخل مواقع العمل.ويقصد بھ جمع كافة  . التداول 2

 . التخزين املؤقت3
عرُّض الفني8ن والعامل8ن باملنشأة للخطر 

َ
تخزين تلك النفايات pي مكان آمن ومهيأ لذلك بغرض الحفظ لتالpي احتمال ت

 الناجم م³Äا، ويكون ذلك pي مكان مخصص ومنفصل لح8ن نقلها خارج مواقع العمل والتخلص ال³Äائي م³Äا.

 عملية التعامل بطريقة تؤدي للتخلص ال³Äائي م³Äا . التخلص ال��ائي (النقل)4

التخلص ال³Äائيالتخزين املؤقيتالتداول الفرز 

 العمل آليھ التعامل مع النفايات البيولوجية داخل مواقع
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 لقرار مجلس الوزراء رقم (
ً
 1999) لسنھ p24ي شأن األنظمة لالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( 2001) لسنھ 37ووفقا

ُيحظر عQى املنشآت الصحية العامة والخاصة أيا كان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية  p3ي شأن حماية البيئة وتنمي³µا "

 من الدليل" خارج الحاويات املعدة لذلك. 2امللحق  1-2الواردة pي الجدول 

 

: الفرز (الفصل)
ً
 أوال

ل النفايات الناقلة للعدوى ال�t يتطلب معالج³µا بطريقة خاصــــــــــــــة للحد من خطر انتقال ِ
ّ
مث

ُ
 العدوى أو اإلصــــــــــــــابة باألمراض ت

ا يجعل فصل النفايات pي مرحلة اإلنتاج أفضل طريقة لتخفيض كمي³µا والوصول للحد  نسبھ صغ78ة من تلك النفايات، ِممَّ

 األدنى الذي يستلزم معالجات خاصة.

ن اســــــتخدام أكياس مخصــــــصــــــة منفصــــــلة عند فرز تلك النفايات بناًء عQى نوعها، وبالتاÏي ت]7ز  اس أهمية اســــــتخدام أكييتع8َّ

) 37ملونة أو عبوات متينة مضـــــادة للتســـــرب مصـــــنوعة من البالســـــتيك غ78 املهجن القابل للحرق، ويلزم قرار مجلس الوزراء (

الخاص بنظام التداول واســـتخدام املواد الخطرة والنفايات الخطرة والطبية كل منشـــأة صـــحية بفصـــل نفايا´³ا  2001لســـنة 

 لجدول التصنيف الوارد pي الجدول رقم الطبية عن نفايا´³ا األ 
ً
 من الدليل). 2(امللحق  1-2خرى وعدم الخلط بي³Äما وفقا

-2يتم تعبئة مجموعات النفايات املنصــوص عل½³ا pي الفقرة الســابقة pي عبوات أو حاويات عQى النحو الوارد pي الجدول رقم 

ا يســــــــــــــــاعـــد pي عمليـــة اختيـــار األك 2(امللحق  2 يـــاس املســــــــــــــتخـــدمـــة للنفـــايـــات البيولوجيـــة والتفريق بي³Äـــا وتلـــك من الـــدليـــل) ِممـــَّ

 املستخدمة للمخلفات العامة.

 يرا�ي االتي عند فرز (فصل) النفايات الناقلة للعدوى داخل موقع العمل:

 فصل النفايات pي املكان الذي تتكون فيھ. .1

ون أية نفايات ناقلة للعدوى كانت رورة وجود أكياس منفصلة وملونھ pي مواقع العمل املختلفة الستخدامها عندض .2
ّ
 تك

 أم عامة.

 تم استبدال األكياس والعبوات املمتلئة بأكياس وعبوات جديدة مباشرة بعد جمعها.ي .3



 

 

 3: رقم اإلصدار )14صفحة ( الناقلة للعدوى  / ايات البيولوجيةدليل آلية التعامل مع النف

 

ثة بالكائنات الحية الدقيقة مثل الطفيليات ي .4  من النفايات الناتجة عن ال�7بة واألسمدة واألعالف امللوَّ
ً
ص أوال

ُّ
تم التخل

والفطريات (أو سمومها) وذلك بوضعها pي جهاز التعقيم (املخصص لذلك الغرض) واختيار  درجات الحرارة كالنيماتودا 

وَضع pي  أكياس بالستيكية ُمخَصصة لذلك.
ُ
 املناسبة pي الجهاز  ثم ت

  اتم وضع النفايات املمرضة أو املعدية كاألجزاء الحيوانية pي أكياس مزدوجة خاصة  بالنفايات الخطرة وربطهي .5
ً
جيدا

 التخلص من الكائنات الدقيقة بوضع النفايات pي جهاز التعقيم عQى درجات 
ً
ووضع البطاقة التعريفية عل½³ا، و يتم أوال

ص ال³Äائي م³Äا. (  4O Cالحرارة املناسبة ثم توضع pي  أكياس بالستيكية ُمخَصصة (pي ال]7ادات 
ُّ
 لذلك لح8ن التخل

 وذلك قبل التخلص ال³Äائي  تم تعقيم أطباق التخفيف واملاصاتي .6
ً
البالستيكية ذات االستخدام الواحد ورؤوسها أوال

م³Äا، بحيث يتم وضعها pي محلول التعقيم (محلول مضاد للبكت78يا والف78وسات والفطريات) املعتمد بالجهة املنتجة 

 Ì8ي محلول الكلور ب�7كp ي األكياس املخصصة1:10للنفايات (يوضعp جمع بعد ذلك
ُ
 لهذا الغرض. ) ثم ت

الزجاج املكسور وكل األدوات واملعدات الحادة األخرى )  pي علب  -وضع األدوات الحادة (اإلبر والشرائح الزجاجية تُ  .7

 باسم "صناديق 
ً
 وذات ُسمك كب78 صفراء اللون، واملعروفة عامليا

ً
بالستيكية من مادة البوÏي إثيل8ن ال�t تكون قوية جدا

 املواد الحادة" مضادة للث
ً
غلق جيدا

ُ
قب ومضادة للتسرب من جوان³ïا وغ78 قابلة للفتح أو إعادة االستخدام بحيث ت

 لح8ن التخلص ال³Äائي م³Äا.

ستخدمھ للتخلص من األدوات الحادة pي أماكن مناسبة ح�� ال يضطر العاملون  لحمل تلك األدوات تُ  .8
ُ
وضع األوعية امل

 ملسافة طويلة.

م وضع أطباق املزارع البكت78ية أت .9 عقَّ
ُ
و الفطرية pي أكياس شفافة زرقاء اللون مصنوعة من مواد خاصة ومكتوب عل½³ا "ت

ربط األكياس عند عنقها بوسيلة  إقفال  Autoclaveقبل التخلص م³Äا" ويتم تعقيمها داخل جهاز التعقيم ((
ُ
ثم ت

 محكمة وتوضع pي حاويات النفايات الخطرة.

لصق التحذيري مع بطاقة البي .10
ُ
يان (بطاقة التعريف) عQى األكياس والعبوات املمتلئة قبل جمعها ونقلها تم وضع امل

للتخزين املْوقت، بحيث تحتوي بطاقة البيان عQى كافة املعلومات مثل اسم موقع العمل املنِتج للنفايات، نوعها، 

لصقات املوضوعة عQى الحاوية  واألكياس بحجم مناسب وبح]7 ثابت
ُ
7 ومقاوم للماء غ8 تاريخ جمعها، وأن  تكون امل

 قابل للذوبان، ووضع الشعار املناسب لنوع النفايات عQى الحاويات أو األكياس لتحديد هوي³µا.

ستخدمة pي جمع النفايات الناقلة للعدوى باستخدام محلول مطهر مرة واحدة عQى األقل ي .11
ُ
ن تنظيف األوعية امل تع8َّ

د بمعد ، وعQى القائم8ن عQى النظافة ال�Ìوُّ
ً
كارتداء قفازات سميكة ووضع PPE) ات األمن والسالمة الشخصية (يوميا

 أقنعة واقية للع8ن وكمامات عند تنظيف تلك األوعية.
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pي شـــــــــأن  2001) لســـــــــنھ 37ولتحديد وســـــــــائل تعبئة ونقل وتخزين النفايات الطبية ُيراÂي ما ورد pي قرار مجلس الوزراء رقم (

ئحة التنفيذية للقانون االت
َّ

 p2-3ي شـــــــــــأن حماية البيئة وتنمي³µا، كما بالجدول رقم  1999) لســـــــــــنھ 24حادي رقم (األنظمة لال

 من الدليل). 2(امللحق 

: التداول 
ً
 ثانيا

راÂى عملية التقليل من تداول النفايات الناقلة للعدوى بقدر اإلمكان قبل التخلص م³Äا، وتتم عملية التخلص من أكياس 
ُ
ت

 ل
ً
 جدول زمtê واضح. النفايات pي مواعيد محددة ووفقا

 ُيرا�ى اآلتي عند تداول النفايات الناقلة للعدوى داخل موقع العمل:

 .من حجم حاويات التخزين %75ضرورة التخلص من أكياس النفايات عندما تصل إÏى  .1

د بلبس القفازات املناسبة لذلك).ع .2  دم وضع األيدي pي حاوية تحتوي عQى نفايات ناقلة للعدوى (ضرورة التقيُّ

نقل وتفريغ النفايات الناقلة للعدوى pي عربات مكشوفة ملا pي ذلك من  أخطار تعرُّض العامل8ن لإلصابة  دمع .3

 للبيئة.
ً
 مباشرا

ً
 باألمراض، كما أنھ قد يؤدي إÏى حدوث تسرب لبعض املواد، األمر الذي يسبب تلوثا

يات مع األخذ pي االعتبار أن يتناسب حجم لزام  العامل8ن عQى األمر بوضع أكياس بالوزن املناسب pي حاويات النفاإ .4

 الحاوية مع حجم النفايات.

تم عملية نقل النفايات من داخل موقع العمل بواسطة عربات ذات عجالت لتقليل فرص تسرب محتويات ت .5

.
ً
 األكياس، ويجب أن يتم تنظيف العجالت وتطه78ها يوميا

: التخزين املؤقت ث
ً
 الثا

 ت داخل املنشاة:مواصفات موقع التخزين املْوق

تخصيص وتعريف غرفة pي املخت]7 لتخزين النفايات ف½³ا بشكل مؤقت بحيث تكون منفصلة عن موقع إجراء  .1

التحاليل والعمل اليومي الروتيtê لح8ن نقلها لخارج موقع العمل بغرض التخلص م³Äا بصورة ³Øائية. كما يجب أن 

 .رفة بإضاءة جيدة وإمكانيات ´³ويةتتمتع الغ

.خزّ تُ  .2
ً
 ن النفايات pي منطقة ال ي�7دد عل½³ا العاملون كث78ا

ب وضع منطقة التخزين املؤقت pي جدول التنظيف الدوري، وأن تكون مزودة بمعدات التنظيف والتطه78 ج .3

 ومعدات الوقاية الشخصية وطفايات الحريق وأوعية النفايات.
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ر كون غرفة التخزين  pي موقع تتوفر فيھ إمكانيات التدخل السريت .4 ِ
ّ
ع للحماية من األخطار ال�t يمكن أن تنشأ وتؤث

 عQى صحة اإلنسان والبيئة.
ً
 سلبا

 كون غرفة التخزين ذات حجم ومساحة متناسبة مع حجم النفايات املنتجة ودورية نقلها وتداولها.ت .5

، التنظيف والتطه78 لتسهيل عملية ،غ78 نفاذةو  )seamlessن تكون منطقة التخزين املؤقت ذات أرضية ملساء (أ .6

 نظام تصريف صÇي جيد ومصدر للماء.يتوفر ف½³ا وأن 

نة مع االحتفاظ بالعالمات ي .7 جب ترتيب وضع النفايات داخل موقع التخزين بأسلوب يكفل سالمة النفايات املخزَّ

 وامللصقات عل½³ا .

 من التشققات والصدوع.أ .8
ً
 ن تكون منطقة التخزين خالية تماما

خل عالمة تفيد بأ³Øا منطقة خاصة لخزن النفايات الخطرة و ال ُيسمح بوضع النفايات األخرى ن يوضع عQى املدأ .9

 معها.

 را�ى اآلتي عند التخزين املؤقت للنفايات الناقلة للعدوى داخل موقع العمل:ي

 يجب أن تكون الحاويات املخصصة للتخلص من النفايات ذات أغطية. .1

 غالق الحاويات بشكل ُمحكم.إ .2

درجة مئوية (وجود  18-15موقع التخزين املؤقت بأجهزة تكييف مناسبة، وأن تكون درجة الحرارة ب8ن ن يزود أ .3

.(
ً
 جهاز قياس الحرارة وتسجيل ذلك آنيا

 ن يتم تخزين النفايات بشكل ال ³äدد صحة العامل8ن باملكان.أ .4

 ضع النفايات pي حاويات بحيث يمك³Äا استيعاب الكميات املطلوب تخزي³Äا.و  .5

 خزين النفايات الناقلة للعدوى فقط pي األماكن املحددة لذلك.ت .6

 ن يتم تنظيم عملية الدخول إÏى موقع التخزين، ُيسمح  للمخول لهم فقط دخولها.أ .7

 عن الكمية املقدرة لف�7ة التخزين. %25ن تزيد سعة منطقة التخزين بمقدار أ .8

 ما أمكن ذلك، و أ .9
ً
بحيث ال يعيق العمليات األخرى (كإدخال عربات نقل ن يكون الوصول اÏي منطقة التخزين سهال

 وجمع النفايات).

 دم تخزين كمية من النفايات تتجاوز الحجم املخصص pي منطقة التخزين.ع .10

 زل النفايات الناقلة للعدوى pي حال الشك باحتوا³Úا عQى أمراض وبائية وإبالغ السلطات املعنية بذلك.ع .11
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  4اخل املنشاةش��اطات تخزين النفايات الخطرة دا

 تخزين النفايات املعدية:

 يجب تميÌ8 املكان بعالمة الخطر الحيوي. •

 جب إحكام تقفيل األرضيات والحائط بمادة قابلة للتنظيف والتطه78.ي •

 وصيل الغرفة بالصرف الصÇي املخصص للنفايات السائلة باملنشأة الصحية (إن وجدت).ت •

 باستخدام الضاغطة لكبس ال  •
ً
 اكياس النفايات املعدية. يسمح مطلقا

درجات مئوية، وإذا لم يتوافر ذلك فيجب أال تتجاوز مدة التخزين  8اÏى  3جب ان يكون املخزن م]7ًدا (من ي •

 ساعة pي الصيف.24ساعة pي الشتاء و 48

 خزين النفايات ذات الصلة بمخلفات علم � األمراض والتشريح:ت

نشطة وانبعاثات غازية أثناء التخزين، ولذلك ينبëي أن يحتمل احتواء هذه النفايات عQى مواد عضوية  •

 يكون مكان التخزين مماثل ملكان تخزين النفايات املعدية.

 جب أن توضع بقايا األعضاء البشرية pي أكياس قوية محكمة الغلق قبل تسليمها لألسرة وإرسالها للدفن.ي •

 خزين النفايات الصيدالنية ت

 عن غ78ها من النفايات واتباع اللوائح للتخلص م³Äا.يجب فصل النفايات الصيدالنية  .1

 لنفايات الصيدالنية يمكن أن تكون غ78 ضارة أو ضارة، صلبة أو سائلة، وكل نوع م³Äا لھ طريقة تعامل مختلفة.ا .2

 صنيف تلك النفايات مسؤولية الصيدÏي املختصت .3

يات العادية مثل: أمبوالت املواد غ78 الخطرة لنفايات الصيدالنية ذات الخواص غ78 الضارة يمكن تخزي³Äا مع النفاا .4

صلبة املواد ال -املحاليل املحتوية عQى مواد غ78 خطرة كاألمالح والفيتامينات واألحماض االمينية -كالفيتامينات 

 علب االيروسوالت والبخاخات  -كاألقراص والكبسوالت والبودرة والكريمات والتحاميل 

خزَّن تحت اشراف حكومي)  حسب خواصها الكيميائية مثل: لنفايات الخطرة ينبëي تخزي³Äاا .5
ُ
 -األدوية املحظورة (ت

األدوية السامة للجينات والخاليا شديدة الخطورة.   -األدوية السامة للجينات والخاليا -املضادات الحيوية  -املطهرات 

ة السامة بعيًدا عن نفايات الرعاي ويجب تحديدها وتخزي³Äا باحتياطات مشددة pي أماكن خاصة مع املواد الكيميائية

 الصحية األخرى.
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 خزين النفايات الكيميائيةت

راÂى خواص الكيماويات املختلفة (قابلة لالشتعال  .1
ُ
 -عند التخطيط ملكان تخزين الكيماويات الخطرة يجب أن ت

 قابلة لالنفجار). -مسببة للتآكل 

 عن أماكن التخزين م .2
ً
 األخرى.كان التخزين يجب أن يكون منفصال

ز املكان بحوض غ78 ُمسّرِب للسوائل ح�� توضع حاويات النفايات ع .3 ند تخزين نفايات كيميائية سائلة البد أن ُيجهَّ

بھ، وإذا لم يتوافر ذلك ينبëي أن يتم الحصول عQى أحواض مؤقتة توضع أسفل حاويات النفايات السائلة الحتواء 

 أي تسرب.

 سكاب، وأدوات للوقاية الشخصية واإلسعافات األولية.نبëي توافر أدوات للتعامل مع االني .4

³وية جيدة ملنع تراكم األبخرة السامة.ي .5  جب توافر إضاءة ́و

لتخزين اآلمن ينبëي تحديد مناطق منفصلة pي مخزن الكيماويات وعل½³ا عالمات ممÌ8ة لألنواع التالية: (النفايات ل .6

املذيبات  -املواد املؤكسدة  -النفايات القابلة لالشتعال  -لتآكل القلويات املسببة ل -األحماض  -القابلة لالنفجار 

 املذيبات غ78 الهالوجينية). -الهالوجينية املحتوية عQى الكلور أو ال]7وم أو اليود أو الفلور 

 خزَّن النفايات السائلة منفصلة عن الصلبة، ويفّضل االحتفاظ بتلك املواد pي أغلف³µا.تُ  .7

 نوع -خارج املنشأة، ينبëي تغليفها ووضع عالمات ممÌ8ة عل½³ا تحدد عالمة الخطورة  ند نقل تلك املخلفاتع .8

 مكان انتاج تلك النفايات. -التاريخ  -النفايات

نطقة تخزين النفايات شديدة االشتعال أو القابلة لالنفجار يجب أن تكون ذات ´³وية مناسبة من أسفل وأعQى، م .9

َعَمة وقوية ومناسبة لتحمل أي تسرب أو انفجار.ويجب أن تكون األرضيات واإلنشاءات   ُمدَّ

 خزين النفايات املشعة:ت

الئحة التصرف pي  FANR-- REG( 26االمارات ") –pي هذا الصدد يتم اتباع إرشادات الهيئة االتحادية للرقابة النووية 

 للتخلص م³Äا
ً
 5” النفايات املشعة وتمهيدا

 شروط شحن النفايات خارج املنشأة:

 تعبئة النفايات الناقلة للعدوى ووضع امللصقات عل½³ا بصورة سليمة. يتم .1

ص لها من ِقَبل الجهات املختصة لنقلها.ا .2  لشخص أو منشأة ُمرخَّ
ّ
 الل�Ìام بعدم تسليم أي شحنة من تلك النفايات إال
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 ملطلوبة.الل�Ìام بعدم تسليم أي شحنة م³Äا للنقل خارج املنشأة دون أن تكون مصحوبة بوثيقة النقل اا .3

 من الجهة املختصة.ع .4
ً
 دم تسليم أي شحنة م³Äا ملرفق معالجة ال يملك تصريحا

 ابعر 
ً
 : التخلص ال��ائي  ا

: التخلص ال��
ً
 ائي من النفايات الناقلة للعدوى أوال

 
ً
د من للعدييتم التخلص ال³Äائي م³Äا عن طريق التعاقد مع جهة ُمعتمدة pي مجال التخلص اآلمن من النفايات، وذلك وفقا

 القرارات، م³Äا:

  6)2011لسنة  5قرار املجلس التنفيذي بشأن إدارة النفايات الطبية pي إمارة الشارقة (رقم  .1

باعتماد رسوم وغرامات مخالفة عملية التخلص من النفايات pي إمارة  20177لسنة  58رار املجلس التنفيذي رقم ق .2

 دبي.

 8يات الطبية pي إمارة الفج78ة بشأن إدارة النفا 2008) لسنة 1رار رقم (ق .3

  9فـي شـأن اإلدارة املتكاملـة للنفايـات 2018لسـنة 12لقانـون االتحادي رقـم ا .4

بإنشاء مركز ادارة  2008لسنة  17بشأن ادارة النفايات pي امارة ابو ظtÔ والقانون رقم  2005لسنة  21لقانون رقم ا .5

tÔي أبو ظp النفايات. 

 مع متعهد متوافق مع متطلبات هنا ُيراÂي أن يكون تعاو 
ً
قد خدمة جمع النفايات ونقلها خارج موقع العمل للتخلص م³Äا ³Øائيا

ستخدمة pي جمع النفايات ونقلها مع تحديد 
ُ
العناية بالسالمة والصحة العامة، حيث يجب تحديد نوعية األوعية واألكياس امل

ب وتقليل التلوث البيtå طول املدة الزمنية الالزمة لوصول النفايات إÏى املكان ا ملحدد لها. والغرض من هذا التعاقد هو تجنُّ

 وما يمكن أن يسببھ من مخاطر عQى الصحة العامة، وهذا يرتبط بتخزين وجمع ونقل والتخلص اآلمن من النفايات.

 

: التخلص ال��ائي من النفايات السائلة الناقلة للعدوى 
ً
 ثانيا

طريق سك³ïا pي مادة مطهرة مضادة للف78وسات والبكت78يا والفطريات (يوضع pي محلول يمكن التخلص من تلك النفايات عن 

 Ì8عدة واملخصصة لذلك. وإذا لم يتوافر ذلك 1:10الكلور ب�7ك
ُ
سكب pي األحواض أو البالوعات أو املراحيض امل

ُ
) ومن ثم ت

 فيجب التخلص م³Äا بنفس طريقة التخلص من النفايات الصلبة السابقة الذكر.
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 ُيرا�ي اآلتي عند التخلص ال��ائي م��ا:

1.  
ً
يتم تمرير املاء pي مكان الصرف إلزالة املتبقي من النفايات السائلة مع عدم تناثر الرذاذ وتنظيف املكان بمطهر يوميا

 عند الحاجة.
ً
 أو بشكل أك�7 تكرارا

بعدها يتم غسل القفازات  جب ارتداء قفازات وأحذية شديدة التحمل عند التعامل مع النفايات السائلة، و ي .2

 واألحذية pي كل مرة.

 دم التخلص م³Äا pي مكان يؤدي إÏى وحدة صرف مفتوحة أو داخل نطاق العمل.ع .3

 مان عدم انسكاب وتسرب عند حملها أو سك³ïا.ض .4

ثم دقيقة) pي األوعية ال�t كانت تحتوى عQى النفايات السائلة 20) مناسب ملدة كافية (1:10وضع الكلور ب�7كÌ8 (ي .5

غسل باملاء 
ُ
 .10ت

.ت .6
ً
 كافيا

ً
 دريب القائم8ن عQى مهام التخلص من تلك النفايات السائلة داخل موقع العمل تدريبا

جراء اختبارات دورية عQى املياه ال�t تحتوي عQى النفايات السائلة قبل تصريفها pي شبكة الصرف الصÇي للتأكد إ .7

طرة، كما يجب إبالغ جهة االختصاص pي شبكة الصرف الصÇي من عدم وجود مواد خطرة أو زيادة كمية املواد الخ

 ال�t تقوم بمعالجة املياه امللوثة إلعادة استخدامها.

 احتياطات التعامل مع النفايات الناقلة للعدوى 2.3 

باع االحتياطات اآلتية عند التعامل معها داخل موقع العمل: ِ
ّ
 يجب ات

ل مع النفايات (مثل املعطف والقفازات، الكمامات، أغطية الرأس ارتداء أدوات الوقاية الشخصية أثناء التعام .1

 القماش ووا÷ي العين8ن وأحذية األمان املناسب).

 لحرص الشديد أثناء التداول والتعامل مع هذه النفايات كالتجميع pي أوعية خاصة بألوان مناسبة.ا .2

 ي .3
ً
ا باملطهرات واملنظفات لضمان عدم تكاثر البكت78يجب املحافظة عQى أماكن العمل نظيفة عQى الدوام وغسلها يوميا

 للمخاطر البيولوجية.
ً
ا يجعلها مصدرا  وامليكروبات ِممَّ

 منسق النفايات الناقلة للعدوى 3.3 

 للمنسق داخل موقع العمل العديد من املسؤوليات واملهام، وتشمل التا{ي:
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نفايات والتعامل معها باستمرار وذلك بالتنسيق مع التأكد من توفر املواد الالزمة باملواصفات املطلوبة لجمع ال .1

 مسؤول اإلمداد.

 راقبة جمع حاويات النفايات ونقلها إÏى موقع التخزين املؤقت بشكل دوري.م .2

 لتأكد من أن طاقم العمل املساعد يقوم باستبدال  أكياس وحاويات النفايات pي الوقت املناسب.ا .3

 املناسبة داخل غرف النفايات البيولوجية. لتأكد من توفر درجات الحرارة وال³µويةا .4

 إلشراف عQى عملية فرز النفايات بحيث تتم بشكل صحيح وسليم.ا .5

 إلشراف املباشر عQى العمال املساعدين املكلف8ن بجمع ونقل النفايات لغرفة التخزين املؤقت.ا .6

 لتأكد من االستخدام الصحيح لغرفة تخزين النفايات.ا .7

 النفايات pي موقع العمل وخارجھ.راقبة أساليب نقل م .8

 لتنسيق مع فنtç موقع العمل والعامل8ن لتوضيح مسؤوليا´³م pي فرز وتخزين النفايات.ا .9

 لتأكد من أن مسؤولية العمال املساعدين تنحصر فقط pي التعامل مع أكياس وحاويات النفايات املحكمة اإلغالق.ا .10

ر إجراءات الطوارئ املكتوبة pيا .11
ُّ
كافة األماكن وكفاء´³ا  والتأكد من أن األفراد عQى دراية تامة  لتأكد من توف

 باإلجراءات ال�t يتم اتخاذها pي حالة الطوارئ.

 لتحقيق pي أي حادث يتم اإلبالغ عنھ يتعلق بالتعامل مع النفايات.ا .12

 

 القواعد واالجراءات العامة واإلدارية إلدارة النفايات الطبية : القسم الرابع

 ملا ور 
ً
) لسنھ N24ي شان أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( 2001) لسنة 37د Nي قرار مجلس الوزراء (وفقا

 ) فإنھ:15نظام تداول املواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية املادة ( -Nي شأن حماية البيئة وتنمي§�ا  1999

1.  
ً
كان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية الواردة pي الجدول رقم  يحظر عQى املنشآت الصحية العامة والخاصة أيا

 لإلرشادات ال�t تضعها وزارة الصحة 2) من امللحق رقم )2-1(
ً
) من هذا النظام خارج الحاويات املعدة لها طبقا

 والبلديات.

 ل�Ìم املنشأة الصحية بفصل نفايا´³ا الطبية عن نفايا´³ا األخرى وعدم الخلط بي³Äا.ت .2

 لجدول التصنيف الوارد pي الجدول رقم (ل�ت .3
ً
 ).p (2ي امللحق رقم (Ì2-1م كل منشأه صحية بفرز نفايا´³ا الطبية وفقا
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تم تعبئة مجموعات النفايات املنصوص عل½³ا pي الفقرة السابقة pي عبوات أو حاويات عQى النحو الوارد pي الجدول ي .4

 )p (2ي امللحق رقم (2-2رقم (

ف78 نظام توثيق خاص بجوانب إدارة النفايات الناقلة للعدوى بموقع العمل (أنواعها، كميات ما أنھ أيضا يجب تو ك .5

كل نوع، مصادرها، جمعها ونقلها ومعالج³µا، الكوادر املعنية بالتعامل معها، حال انسكا³áا، والحوادث واملخاطر 

 الخ)  ……املحتملة، برامج التدريب 

 :ن ضمن هذه الوثائقم

 هد.Ïى املتعافات الحيوية وضمان تعبئة هذا النموذج بمجرد االن³µاء من عمليھ النقل من موقع العمل موذج لنقل املخل .6

³ا.ا .7  :لنموذج الخاص باملخلفات الناتجة وكمي³µا وكيفية إدا́ر

 

 

دليل التعامل واملعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خالل  خامس:لقسم الا

معالجة وتشخيص وعزل مر®� الجوائح بصورة عامة مع ال��ك�» ع�ى ف��وس 

 11كمثال   19-كوفيد

  الهدف من هذا القسم:

تظهر pي  ويمكن أن³äدف القسم لتوضيح بعض اإلجراءات والتداب78 واللوائح ال�t تم وضعها للتعامل مع الجوائح ال�t ظهرت 

 عQى كافة 
ً
املستقبل، مع األخذ pي االعتبار التعرض لف78وس كورونا املستجد بصورة خاصة، حيث ال زال العالم يعمل جاهدا

 املستويات للتصدي لها ووضع الخطط والسياسات الالزمة للتقليل من تفاقمها كال حسب اختصاصھ ومجالھ.

، 19-رة النفايات الطبية ال�t تنتج من التعامل مع ف78وس كورونا املستجد كوفيدتم وضع لوائح وإجراءات تنظيمية إلدا 

 وال�t يمكن أن تنتج من عملية معالجة وتشخيص وعزل املر��� املصاب8ن أو املشكوك pي إصاب³µم.

-جد (كوفيدا املستونستعرض pي هذا القسم، الذي ُوضع بناًء عQى املعلومات املعروفة واملتوفرة ح�� تاريخھ عن ف78وس كورون

تعارف عل½³ا للتعامل مع النفايات الطبية الناتجة pي املستشفيات وال�t من املحتمل احتوا³Úا 19
ُ
 لتوضيح اإلجراءات امل

ً
)، وأيضا
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، مع الوضع pي (H1N1)وف78وس األنفلونزا (HIV) ألمراض املعدية مثل ف78وس اإليدزعQى بعض الف78وسات األخرى املسببة ل

 ملا يستجد من معارف ومعلومات.االعتبار إ
ً
 مكانية تحديثھ بصورة مستمرة وفقا

 19-بروتوكول التعامل مع النفايات خالل معالجة وتشخيص وعزل مر®� ف��وس كوفيد

) وحماية أنفسنا من ال³µديدات العاملية املستقبلية أن نل�Ìم بإدارة 19-يتطلب التصدي لوباء ف78وس كورونا الجديد (كوفيد 

 .لنفايات الطبية والكيميائية الخطرةسليمة ل

 :19-نفايات أقسام عزل مر®� كوفيد .1

شـــــــــــــتبھ ي
ُ
جب عQى املســـــــــــــتشـــــــــــــفيات واملراكز الصـــــــــــــحية ال�t تحتوي أو تقوم بإدارة أقســـــــــــــام وأجنحة أو مرافق لعزل امل

ة الطبيأن تتبع الخطوات التالية للتأكد من التعامل والتخلص الســــــــــليم من النفايات  19-بإصــــــــــاب³µم بمرض كوفيد

 خالل مراحل التشخيص والعالج.

لجمع  (Color Codedتطبيق نظام الفرز الجيد بواسطة الحاويات والسالل واألكياس ذات األلوان املخصصة ( •

 النفايات الطبية.

لضمان عدم وجود تسرب  19-زيادة االحتياطات يجب استعمال أكياس مزدوجة لجمع النفايات من مر��� كوفيدل •

 .12أك]7  وتوف78 فرص أمان

جب تجميع وتخزين النفايات الطبية بصورة منفصلة قبل تسليمها إÏى محطة معالجة النفايات الطبية، وتستعمل ي •

 كتابة كلمة نفايات كوفيد
ً
ن  (COVID-19 Waste( 19-عالمات خاصة لتميÌ8ها عن النفايات األخرى، مثال خزَّ

ُ
وال�t ت

نة للنفا يات الطبية، ويتم تسليمها ملحطة معالجة النفايات الطبية بصورة منفصلة pي مخازن مخصصة ومؤمَّ

 املعتمدة من قبل الدولة، أو نقلها من األقسام ملحطة املعالجة مباشرة ع]7 مزود مرخص لنقل النفايات الطبية. 

إلرشاد العامل8ن pي محطة  (COVID-19 Waste( 19-ضع العالمة الخاصة للنفايات الناتجة من مريض كوفيدو  •

 لجة والتخلص ألخذ الحذر والتعامل بالسرعة واالهتمام الالزم8ن وإعطا³Úا أولوية، والتخلص م³Äا بمجرد وصولها.املعا

 .13لوحدها  19-جب حفظ وثائق تحدد كميات النفايات الناتجة من أقسام عزل مر��� كوفيدي •

لنقل نفايات مر���  (Trolley) والعربات ذات العجالت املخصصةBins) جب وضع العالمات التحذيرية عQى سالل (ي •

 يتم استعمالها ألغراض أخرى، وإنما فقط لهذا الغرض  19-كوفيد
ّ

لتميÌ8ها عن السالل والعربات األخرى، عQى أال

 ) 19-(نقل نفايات مر��� كوفيد
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جب تعقيم األسطح الداخلية والخارجية للسالل والحاويات والعربات ذات العجالت املخصصة لتخزين نفايات ي •

  Sodium Hypochlorite Solution( 14 %5بواسطة مطهر الكلور ( 19-كوفيد

 جب إبالغ الجهات الرقابية ذات العالقة املتخصصة بمتابعة ومراقبة النفايات والتلوث pي الدولة. ي •

ل تخصيص عمال لجمع ونقل النفايات الطبية وعمال آخرين لجمع ونقل النفايات الصلبة العامة ح�� يتم يُ  • فضَّ

 التعامل معها pي أوقات خاصة ³áا.

 19-فايات مراكز تجميع عينات االختبار واملخت±�ات الطبية لألشخاص املشتبھ بإصاب§�م بف��وس كوفيدن .2

)COVID-19 Suspected Patients:( 

اح تجب إبالغ الجهات الرقابية ذات العالقة املتخصصة بمتابعة ومراقبة النفايات والتلوث pي الدولة pي حال افتي •

 .19-مراكز جديدة لجمع عينات املر��� واملشتبھ ³áم أو مخت]7ات طبية ملر��� كوفيد

خت]7ات الطبية ملر��� ) بما يتناسب مع مراكز تجميع عينات االختبار وامل1مكن تطبيق جميع النقاط pي الفقرة (ي •

 19-الكوفيد

للحاالت املشتبھ إصاب³µا  (Home careوالعناية املÌÓلية ( (Quarantine Campفايات مخيمات ومراكز العزل (ن .3

 :19-بف78وس كوفيد

د تكون كميــــة النفــــايــــات الطبيــــة النــــاتجــــة من مخيمــــات ومراكز العزل قليلــــة، ومع ذلــــك فــــإنــــھ يجــــب اتبــــاع قــــ

اإلجراءات التالية للتعامل الســليم والتخلص من النفايات كما هو مشــار اليھ pي إرشــادات العزل والحجر املÏÌÓي 

 :7814وس كورونا املستجد خالل جائحة ف

وضع  •
ُ
يتم التعامل مع النفايات واملخلفات الخاصة باملر��� بوضعها pي أكياس نفايات بالستيكية منفصلة ت

فتح دون ملس إن أمكن.
ُ
ل استخدام حاوية ت  pي حاوية بداخل غرف العزل، وُيفضَّ

• pاملتخصصة بمتابعة ومراقبة  ي حال إنشاء مخيمات ومراكز عزل جديدة يجب إبالغ الجهات ذات العالقة

 15النفايات pي الدولة لتنسيق جمع النفايات ومعالج³µا بطريقة سليمة.

• p ي أكياس صفراء، وإبالغp ³م يجب جمع النفايات الطبية منفصلةá ي ألشخاص مشتبھÏÌÓي حالة العزل امل

 ات.قاط جمع تلك النفايالجهات املختصة بذلك لجمعها، أو إجراء عملية تنسيق بواسطة البلدية لتحديد ن

 اجبات املسؤول8ن pي محطة معالجة النفايات الطبيةو  .4
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بالغ الجهات الرقابية pي الدولة ذات العالقة واملتخصصة بمتابعة ومراقبة النفايات والتلوث للقيام باستالم إ

 .19-النفايات الطبية من أقسام العزل ومراكز العزل ومراكز إجراء االختبارات لف78وس كوفيد

جب عQى املسؤول8ن pي محطات معالجة النفايات الطبية التأكد من سالمة العمال عند التعامل pي جمع النفايات ي •

 الطبية.

جب أن يرتدي العمال مالبس الوقاية الشخصية املناسبة، وكمامات من ثالث طبقات وأردية مقاومة لتناثر السوائل ي •

 وقفازات وأحذية مناسبة ونظارات واقية.

، وليس بالضرورة وضع عالمات 19-صيص سيارات نقل نفايات طبية مخصصة لشحن ونقل نفايات كوفيدجب تخي •

 خاصة عQى مثل هذه الشاحنات. 

 جب تعقيم الشاحنات باملطهرات الكيميائية املناسبة واملعتمدة pي الجهة املعنية بعد كل رحلة يقومون ³áا.ي •

 مباشرة pي محطات حرق النفايات الطبية.بعد استالمها  19-جب التخلص من نفايات كوفيدي •

جب تشغيل املحطات ساعات إضافية pي حالة زيادة ضغط العمل واالحتياج للمعالجة والتخلص من كميات أك]7 ي •

 من النفايات الطبية، ويجب ابالغ الجهات املعنية بذلك.

لجة والتخلص من نفايات جب عQى املسؤول8ن عن محطات املعالجة االحتفاظ بسجالت عمليات الجمع واملعاي •

 ، بحيث تكون منفصلة عن سجالت النفايات األخرى.19-كوفيد

جب أن ُيمنع أي عامل ظهرت عليھ أعراض املرض من مواصلة العمل (تعميم صادر عن مركز التحكم والسيطرة ي •

-يداملستجد، كوف " إرشادات العزل والحجر املÏÌÓي خالل جائحة ف78وس كورونا-ملكافحة ف78وس كورونا /حكومة دبي

19 "( 

وف78 محطة معالجة (محرقة نفايات طبية) قادرة عQى استقبال النفايات الطبية امللوثة بجميع أنواع الف78وسات ت •

، وتحتوي عQى أنظمة حديثة ومتقدمة ملعالجة جميع أنواع الغازات »19-كوفيد«املعدية، ومن ضم³Äا ف78وس 

 جة واالنبعاثات املتولدة عن عمليات املعال

وف78 محطات معالجة متنقلة وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية والتداب78 االح�7ازية املتخذة pي ظل الظروف الصحية ت •

ستجد كوفيد
ُ
 .19 -الراهنة إÏى جانب دعم الجهات الصحية pي جهودها املتواصلة ملكافحة انتشار ف78وس كورونا امل

 تخصصة بمتابعة ومراقبة النفايات والتلوث pي الدولةاجبات الجهات الحكومية الرقابية ذات العالقة املو  .5

ذه املمارســـــات تنطبق عQى كافة أنواع الجوائح ال�t يمكن أن تظهر، مع األخذ pي االعتبار اإلجراءات الصـــــحية ه

 ، وÖي كما يQي:19-ال�t تم ويتم العمل ³áا ملواجهة جائحة كوفيد 
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 ) ومراكز العزل والعزل املÏÌÓي.19-الجائحة (كوفيداالحتفاظ بالسجالت الخاصة بأقسام معالجة مر���  •

 لتأكد من أن عمليات الجمع والنقل والتخلص تطبق بطريقة سليمة.ا •

 لسماح ملحطات املعالجة والتخلص للعمل أوقات إضافية عند الطلب.ا •

اويات خاصة صدار التعاميم الخاصة بإلزام جميع الشركات العاملة pي مجال إدارة النفايات بضرورة توف78 حا •

وبكمية وسعة تخزين كافيت8ن ة، وتحتوي عQى ملصقات توضح املواد التالية (قفازات اليد، الكمامات، معدات 

الوقاية الشخصية) ال�t سيتم وضعها pي هذه الحاويات وغ78ها من الوسائل ال�t يستخدمها الجمهور pي الحماية 

 الشخصية من ف78وس كورونا املستجد. 

م معالج³µا نافذ) ومن ث-املعتمدة لنقل النفايات (حاويات خاصة ملخلفات الكمامات والقفازات الطبية  وف78 املركباتت •

 للوائح املعمول ³áا pي هذا الصدد. 
ً
 وفقا

سهيل إجراءات اصدار التصاريح الخاصة بإدارة النفايات (متوفرة عQى املوقع االلك�7وني لبلدية دبي/ دليل إرشادي ت •

 16م وغرامات التخلص من النفايات pي إمارة دبي) لقرار اعتماد رسو 

ر الخدمات الذكية ال�t تسهل التحول الرقمt لخدمات وإجراءات عمليات تسجيل ورصد وتتبع النفايات (كما ت •
ُّ
وف

(tبوليص� /tÔ³ا. كما أن النظام يرصد نوع وكمية  17بإمارة ابوظÄمن مصدر إنتاجها وح�� موقع التخلص اآلمن م

 مصدرها. النفايات و 
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مركز  -) اإلصدار الثالث ÏÌ-19ي خالل جائحة ف78وس كورونا املستجد (كوفيد لتعميم "إرشادات العزل والحجر املÓا .14

 .2020هيئة الصحة دبي  –التحكم والسيطرة ملكافحة ف78وس كورونا 

 19ليل التعامل ومعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خالل معالجة وتشــــــخيص وعزل مر�ــــــ�t ف78وس كوفيد د .15

 2020–ألردن ا –مجلس اعتماد املؤسسات الصحية  –

 2020لدليل اإلرشادي لقرار اعتماد رسوم وغرامات. التخلص من النفايات pي إمارة دبي ا .16

       https://www.tadweer.gov.ae/ar/Pages/Bolisaty.asp sx   ام مانيفست االلك�7وني (بوليص�t)ظن .17
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 حق ال م

 ) قائمة التعاريف1ملحق رقم (

 التعريف املصطلح

 
ً
 .عامل يؤدي لضرر سلtÔ عQى البيئة مضرة بيئيا

يط عن نفاية أو خل عبارةيكون من تلوث تحدثھ الكائنات الحية الدقيقة وقد  جكل أنواع الخطر الذي يمكن أن ينت املخاطر البيولوجية

ا ينتج عنھ آافرازا´³ا و/أو سمومها كائنات و/أو هذه المن عدة نفايات تحتوي عQى   ثار سلبية ، ِممَّ
ً
ل خطرا ِ

ّ
شك

ُ
Qى ع ت

 والبيئة املحيطة. والنباتصحة اإلنسان والحيوان 

بما ف½³ا البكت78يا والف78وسات والفطريات  ،عوامل ´³ديد حيوية ُمستخلصة من الكائنات الحية الدقيقة Öي العوامل البيولوجية

 توظيف استخدامها كسالح بيولو�ي.يتم  قدأو  ،يذاءوال�t يمكن استخدامها بغرض اإل  ،وافرازا´³ا أو سمومها

  ،النفايات الناقلة للعدوى  Öي النفايات البيولوجية
ً
واني عQى نسيج بشري أو حي تحتوي  أن يمكن وال�t ،النفايات الطبية وتشمل أيضا

 نتجاتوامل ،أو العقاق78 املن³µية الصالحية ،أو دم أو سوائل الجسم األخرى أو اإلفرازات ،الحيوانات النافقة) جثث(

أو أية نفايات أخرى معدية أو مشعة  ،الصيدالنية األخرى أو الضمادات أو الحقن أو اإلبر أو األدوات الطبية الحادة

ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو فحوصات أو 

 ن تكون ُمعدية أو قابلة للتحلل و أ يمكنوÖي  .أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزي³Äا
ُ
 عQى صحة شكِ ت

ً
ل خطرا

حيطة سواء عQى املدى القريب أو البعيد حيث ال ُيسمح بإطالقها الكائنات الحية األ و اإلنسان 
ُ
خرى وكذلك البيئة امل

 pي البيئة.

 هو أي شخص طبيÛي أو اعتباري يؤدي نشاطھ إÏى إنتاج نفايات الرعاية الصحية. املنتج

 .النفايات نقل أو لحفظ وعاء أي الحاوية

الالحقة  بما pي بذلك العناية ،وتخزي³Äا ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص م³Äا ومخلفا´³ا تشمل جمع النفايات عملية النفايات إدارة

 بمواقع التخلص م³Äا.

الشخص الطبيÛي أو االعتباري (شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة) الذي يعمل pي مجال نقل نفايات الرعاية  الناقل

 الصحية الخطرة إÏى وحدة املعالجة والتخلص م³Äا.

عتمدة.  Öي النقل
ُ
ختصة إÏى املواقع امل

ُ
عتمدة من الجهة امل

ُ
خصصة لذلك وامل

ُ
 عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل امل
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 وتخزي³Äا النفايات جمع تضمنم³Äا، وت اآلمن التخلص ح8ن إÏى النفاية تولد وقت من تبدأ ال�t العمليات جميع تشمل النفايات تداول 

 م³Äا. التخلص أو وتدويرها ومعالج³µا ونقلها

بھ العمليات ال�t ال تؤدي إÏى استخالص املواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر pي االرض أو الحقن العميق  ُيقصد التخلص من النفايات

أو الفÌ8يائية / الكيمائية أو التخزين الدائم أو التدم78 أو أية طريقة تقرها السلطات  )البيولوجيةالحيوية ( أو املعالجة

 املختصة.

 املكان الذي يتم فيھ جمع أكياس النفايات داخل أقسام املنشأة. هو  نقطة التجميع

 معالج³µا وذلك لف�7ة زمنية ُمحددة. أو ³امÄ التخلص تتضمن ال بصورة احتوا³Úا عملية أو بالنفايات االحتفاظ يعtê التخزين

ساعة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة pي مركز تجميع محدد داخل  24يتم فيھ حفظ مؤقت ال يتعدى  إجراء التخزين املؤقت

 املنشأة.

 لح8ن نقلها خارج املنشأة الصحية أو لح8ن بدء عملية التعامل معها  هو  مركز التخزين املؤقت
ً
املكان الذي يتم فيھ تخزين النفايات مؤقتا

 ومعالج³µا.

 يةئايو بمواد كيمأمعاملة النفايات شديدة العدوى pي أماكن إنتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط  Öي املعالجة املبدئية

 البيولوجية املوجودة ف½³ا.واملخاطر من العوامل  لتقليلا³áدف 

سب الغرض كÌ8 مختلفة حاتستخدم ب�7 و أك�7 مضادة للف78وسات والبكت78يا والفطريات  أو ال�t تحتوي عQى مادة  Öي املطهرة  املواد

 ومن أمثلة ذلك ف78كون اس وهو مفيد pي عمليات التطه78 والتعقيم. .املطلوب

املعالجة  وحدة

 والتخلص

 املركز الذي تتم فيھ عملية معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. املنشأة أو 

  املعالجة
ُ
  ،اتللنفاي )البيولوجيةالحيوية (ستخدم لتغي78 الصفة الفÌ8يائية أو الكيميائية أو أي وسيلة أو تقنية ت

ُ
ستعمل وت

Ïى أو لتحويل النفايات الخطرة إ ،م³Äا ملعادلة النفايات أو االستفادة من املواد أو الطاقة املوجودة ف½³ا أو املتحررة

 عند النقل أو التخزين أو التخلص أو ´³يئ³µا بغرض تخزي³Äا أو التقليل أنفايات غ78 خطرة أو 
ً
قل خطورة أو أك�7 أمانا

 من حجمها.

  ع]7هاÖي العملية ال�t يتم  النفايات حرق 
ُّ
رارة عالية 7اق pي درجات حص من النفايات الصلبة والسائلة والغازية القابلة لالح�التخل

 لينتج ع³Äا غازات أو مواد أو مركبات ال تؤثر عQى البيئة 
ً
عرف أو أقل تأث78ا

ُ
ونواتج ال تحتوي عQى مواد خطرة وت

 باملعالجة الحرارية ولها فوائد واضحة pي مجال التخلص من النفايات الطبية.
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باستخدام واحدة أو أك�7 من الطرق التالية: تعريضها  ،(امليكروبات)عملية قتل جميع الكائنات الحية الدقيقة  التعقيم

 خداماست للحرارة العالية مع البخار املضغوط حيث أن درجة غليان املاء أو البخار تزداد عندما تكون تحت الضغط،

 .الكيماويات بعض واستخدام اإلشعاع(الفالتر)،  املرشحات

دفن الحيوانات 

 النافقة

بعادها تختلف أم�7 و  2يزيد عن  بعمقÖي العملية ال�t يتم ف½³ا التخلص من الحيوانات النافقة وذلك بتجهÌ8 حفرة 

كيلو جرام  75عمل فتحة pي بطن جثث الحيوانات ال�t يزيد وز³Øا عن و حسب حجم الجثة وتفرش بالج78 الÇي. 

ح و فتأعمل شق مع الوضع pي االعتبار عدم . للسماح بخروج الغازات املنبعثة من التحلل الجرثومي لألنسجة

ح يكون سط بحيثضع الحيوان النافق pي الحفرة كما يجب و  الحيوانات النافقة بمرض الجمرة الخبيثة. بطن

 ا،عل½³ثم تغطى الجثة بالج78 الÇي ثم يتم ردم ال�7اب  األرض،م�7 من سطح 1.5الجثة pي الحفرة بعمق ال يقل عن 

قيامها و  إل½³ا والقوارض املف�7سة الحيوانات الروائحوقود الديزل عQى الحفرة ح�� ال تجذب  رش مادةثم القيام ب

رض أل حماية ا عQى يساعد النافقةالصحية pي التخلص من الحيوانات  األساليبتباع امع العلم ان  .نبش الحفرةب

 السليمة، واملحافظة عQى صحة البيئة.نسان او الحيوانات واملياه السطحية وتقليل مخاطر انتقال املرض اÏى اإل

 

 ) 2ملحق رقم (

 p2ي شأن حماية البيئة وتنميتھ 1999) لسنة 24أنظمة الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( نقال عن

 نظام تداول املواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.

 تصنيف النفايات الخطرة:  )1-2جدول (

الضــــمادات واألربطة والفرشــــات املتســــخة وغ78ها من النفايات امللوثة مثل االقمشــــة واملالبس والبياضــــات الناجمة  أ املجموعةنفايات 

عن معالجة االمراض املعدية، وكل األنســــــــــــجة البشــــــــــــرية (امللوثة وغ78 امللوثة)، والبقايا الحيوانية وكل ما تف�7شــــــــــــھ 

و مواد ســـواء كانت ملوثة أو يحتمل أن تكون ملوثة، وكل ما يتعلق الحيوانات أو يســـتخدم للحيوانات من أقمشـــة أ

 بذلك من خرق أو ضمادات وغ78ها.

املحــاقن واإلبر املســــــــــــتخــدمــة واملعــدات الجراحيــة ومختلف أوعيــة األدويــة واملواد الطبيــة والزجــاج املكســــــــــــور وكــل  ب نفايات املجموعة

 األدوات واملعدات واملواد الحادة األخرى.

نفايات مخت]7ات الدم واألنســــجة وامليكروبيولو�ي وغ78ها، وحجرات فصــــل املوتى ال�t لم تدرج تحت املجموعة (أ)  املجموعة جنفايات 

 أو املجموعة (ب).

 النفايات الصيدالنية والنفايات الكيميائية ال�t ينطبق عل½³ا مواصفات النفايات الطبية. نفايات املجموعة د



 

 

 3: رقم اإلصدار )32صفحة ( الناقلة للعدوى  / ايات البيولوجيةدليل آلية التعامل مع النف

 

ســــــــــتخدم ملرة واحدة ثم يتم البطا نفايات املجموعة هـ
ُ
ة املر�ــــــــــ�t لتغطية األوعية ال�t تتلقي إفرازا´³م وال�t ت نات املســــــــــتخدمة pي أســــــــــرَّ

نــة للبول ولبــادات امتصـــــــــــــاص البول أو الغــائط أو  التخلص م³Äــا، وأغطيــة الزجــاجــات واألوعيــة املســــــــــــتقبلــة واملخّزِ

 ذلك. تنظيفھ، وأكياس أو أوعية استقبال الفضالت املعوية أو ما شابھ

بع  نفايات املجموعة و
َّ
النفايات الناتجة عن العالج باملواد املشـــــــعة والنفايات الناتجة عن جميع العمليات املتعلقة بالنظائر املشـــــــعة ُيت

 ف½³ا التصنيف حسب االصول العلمية.

 

 تحديد العبوات والحاويات : )2-2جدول (

بالنسبة لنفايات 

 املجموعة أ

"نفايات ) حمراء اللون مكتوب عل½³ا بوضــــــــــــوح 400يجب اســــــــــــتخدام أكياس قوية التحمل من البوÏي ايثل8ن (عيار 

ـــــــ) من الجدول رقم ( لإلحراق فقط" –ُمعدية  -2وذلك لتعبئة كل النفايات الواردة pي املجموعة (أ) واملجموعة (هـ

 ).p (2ي امللحق رقم (1

بالنسبة لنفايات 

 املجموعة ب

مك كب78 صــــــفراء اللون ومعروفة يجب   ذات ســــــُ
ً
اســــــتخدام علب بالســــــتيكية من مادة البوÏي ايثل8ن تكون قوية جدا

 بــاســــــــــــم (صــــــــــــنــاديق املواد الحــادة) ُيكتــب عل½³ــا "مواد حــادة 
ً
لإلحراق فقط" الواردة pي املجموعــة (ب) من  –عــامليــا

كورة واملســــــــــــتخدمة لحفظ هذه النفايات ). ويجب أن تكون الصــــــــــــناديق املذp (2ي امللحق رقم (1-2الجدول رقم (

 يتم تعبئ³µـــا بـــأك�7 من 
َّ

من طـــاق³µـــا  %75ُمغلقـــة بـــإحكـــام بســــــــــــــدادة أو قفـــل أو غ78هـــا بطريقـــة ال يمكن فتحهـــا، وأال

 االستيعابية.

بالنسبة لنفايات 

 املجموعة ج

 النفايات ال�t يجب تعقيمها قبل التخلص م³Äا:

وÖي كل ما ينتج من املخلفات مثل املالبس أو األغطية أو املفروشــــــــات امللوثة أو القفازات 

أطبـــــاق مزارع مخت]7ات البك�7يولو�ي ) Petri dishes  –والصــــــــــــــحـــــاف أو األطبـــــاق الب�7يـــــة 

واألطباق البالســــــــــــتيكية األخرى) واألوعية املســــــــــــتخدمة pي التعامل مع األنســــــــــــجة الحيوية 

غ78ها، ويجب أن توضـــــــع pي أكياس شـــــــفافة زرقاء اللون مصـــــــنوعة من والدم والبكت78يا و 

م قبل التخلص م³Äا" ويجب ربط هذه  –مواد خاصــــــــــــــة ومكتوب عل½³ا "نفايات طبية  عقَّ
ُ
ت

من  %65األكياس عند عنقها بوســــــــــــــيلة إقفال مؤقتة، كما يجب عدم تعبئ³µا بأك�7 من 

 طاق³µا االستيعابية.

 :النفايات ال�t يجب معالج³µا



 

 

 3: رقم اإلصدار )33صفحة ( الناقلة للعدوى  / ايات البيولوجيةدليل آلية التعامل مع النف

 

تشــــــــــــــمل هذه النفايات بقية نفايات املجموعة (ج) ال�t ال تندرج تحت تلك املذكورة pي و 

الفقرة الســـابقة، وال�t يجب وضـــعها pي أكياس من البوÏي اثيل8ن متوســـطة التحمل (عيار 

ويجــب عــدم تعبئ³µــا ” فقطلإلحراق  –) صــــــــــــــفراء اللون مكتوب عل½³ــا "نفــايــات طبيــة 200

 من طــــاق³µــــا االســــــــــــــ %65بــــأك�7 من 
ً
تيعــــابيــــة، وأن يتم ربطهــــا من العنق وتخزي³Äــــا انتظــــارا

 ألحكام هذا النظام.
ً
 لجمعها والتخلص م³Äا باإلحراق وفقا

بالنسبة لنفايات 

 املجموعة د

 النفايات الصيدالنية:

 أو تلك ال�t ان³µت 
ً
يجب إعادة كل املواد الصـــــــــــيدالنية املغلفة واملعبأة املســـــــــــتخدمة جزئيا

الصـــيدلية ليتم إعاد´³ا اÏي حاوي³µا االصـــلية ثم تخزي³Äا pي أكياس من البوÏي صـــالحي³µا اÏى 

 –) صـــــــفراء اللون مكتوب عل½³ا "نفايات طبية 300ايثل8ن تكون متوســـــــطة التحمل (عيار 

 تتم تعبئ³µــا بــأك�7 من طــاق³µــا 
ّ
لإلحراق فقط" ويجــب ربط هــذه االكيــاس عنــد عنقهــا، واال

 8ن جمعها والتخلص م³Äا.االستيعابية ثم يتم تخزي³Äا لح

 :النفايات السامة

 داخل الصــــيدلية 
ً
يجب إعادة كل املواد الخلوية أو الســــامة إÏى نقطة تكون محددة ســــلفا

ال�t تم إعداد هذه املواد ف½³ا أو أخذها منھ. ويجب وضــــــــــــــع كل األدوية الخلوية الســــــــــــــامة 

(عــدا اإلبر ال�t تســــــــــــــتخــدم وغ78هــا من املواد امللوثــة بــاألدويــة والعقــاق78 الخلويــة الســـــــــــــــامــة 

تحــــت الجلــــد وغ78هــــا من " املواد الحــــادة " ال�t تنــــدرج تحــــت نفــــايــــات املجموعــــة ب) pي 

) صــــــــــــــفراء اللون مكتوب عل½³ــا "نفــايــات 400اكيــاس بوÏي اثيل8ن شـــــــــــــــديــدة التحمــل (عيــار 

من طاق³µا  %65لإلحراق فقط" ويجب عدم ملء هذه االكياس بأك�7 من  –خلوية سامة 

ة، وأن يتم ربطهــا عنــد العنق بعــد وضــــــــــــــع تلــك النفــايــات ف½³ــا وتخزي³Äــا لح8ن االســــــــــــــتيعــابيــ

 جمعها والتخلص م³Äا بإحراقها.
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 النفايات الكيميائية

يجب إعادة كل النفايات الكيميائية ال�t تنطبق عل½³ا مواصــــــــــــــفات النفايات الطبية مثل 

صــية، تبارات التشــخياملذيبات الصــناعية وغ78ها من املواد الســائلة ال�t تســتخدم pي االخ

 pي الصـــيدلية أو 
ً
باإلضـــافة إÏى كل املواد الكيميائية املتبقية إÏى نقطة تكون محددة ســـلفا

مخزن املخت]7 املركزي، بحيث يتم وضع العالمات الدالة عQى كل نوع م³Äا بوضوح، وذلك 

ح العالم ِ
ة إما باســـــــــــتخدام عالمات الصـــــــــــقة، أو عالمات يتم ربطها عل½³ا، ويجب أن توضـــــــــــّ

ال�t توضع عQى كل عبوة مكونات تركيب³µا واألخطار املتوقعة ويتم بعد ذلك تخزي³Äا لح8ن 

 جمعها والتخلص م³Äا.

بالنسبة لنفايات 

 املجموعة هـ

يجب وضــــــع كل املواد الســــــريرية املســــــتخدمة من بطانات تغطية أوعية تتلقى إفرازات املر�ــــــ�� والفضــــــالت املعوية 

 tكانت تســــــــــــتخدم ملر�ــــــــــــ�� يعانون من أمراض معدية أو ســــــــــــريعة االنتقال واملدرجة تحت وغ78ها) ما عدا تلك ال�

) صـــــــــــفراء اللون، ويجب عدم تعبئة ٣٠٠نفايات املجموعة أ) pي أكياس من البوÏي اثيل8ن متوســـــــــــطة التحمل (عيار 

 ت ف½³ا، ويعلقمن طاق³µا االســـــــــتيعابية وأن يتم ربطها عند العنق بعد وضـــــــــع النفايا % ٦٥هذه األكياس بأك�7 من 

ـــ"، ويجب عزل هذه  عند عنق األكياس بطاقة تب8ن بوضوح أن املحتويات عبارة عن "نفايات طبية من املجموعة هـ

 االكياس pي مكان منفصل عن النفايات الطبية األخرى إن لم يكن سيتم احراقها pي نفس موقع إنتاجها.

حفظ نفايات املجموعة و
ُ
صـــــــــة لتخزين هذا النوع من النفايات ح�� يتم  يجب أن توضـــــــــع pي حاويات خاصـــــــــة وت pي أماكن آمنھ ُمخصـــــــــَ

 لألصول العلمية.
ً
 التخلص م³Äا وفقا

 

 تحديد وسائل تعبئة ونقل وتخزين النفايات الطبية: )3-2جدول (

صــــــــــنع  الحاويات
ُ
ســــــــــتخدم لحفظ النفايات الطبية ذات كثافة ال تقل عن م�7 واحد مكعب، وت

ُ
يجب أن تكون األكياس ال�t ت

ستخدم pي التعقيم من مادة خاصة يتم اختيارها بدقة لهذا الغرض، وتحمل عل½³ا ما يش78 بوضوح 
ُ
األكياس ال�t ت

عالج
ُ
ســــــــــــبيل املثال) ويجب أن يتم  عQى(شــــــــــــريط تعقيم  إÏى ما إذا كانت محتويا´³ا قد تمت معالج³µا أم أ³Øا لم ت

 عل½³ــا املكــان  عQى عالمــةتثبيــت 
ً
كــل كيس من أكيــاس النفــايــات الطبيــة عنــد إغالقــھ ³áــدف التخلص منــھ موضــــــــــــحــا

 الذي تم فيھ إنتاج النفايات واملكان الذي سيتم التخلص م³Äا فيھ.

عند نقل أي كيس أو حاوية للنفايات إÏى املكان الذي ســــــــــــيتم تخزي³Äا فيھ داخل املوقع نفســــــــــــھ أو إÏى املكان الذي  النقل داخل املوقع

سيتم التخلص م³Äا داخل املوقع pي عربات مؤمنھ مكتوب عل½³ا "نفايات طبية"، يمنع أي شخص غ78 مصرح لھ أو 
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ز  ة بحيـــث ال تســــــــــــقط أكيـــاس أو عبوات أو حـــاويـــات غ78 ُمرخص لـــھ من الوصــــــــــــول إل½³ـــا أو ركو³áـــا، وأن تكون ُمجهَّ

ســتخدم لنقل النفايات من نقطة إÏى أخرى داخل املوقع مؤمنھ ضــد 
ُ
النفايات م³Äا، ويجب أن تكون العربات ال�t ت

ت حولها لفافات من األقمشــــــة ال�t تمتص أي مواد ســــــائلة قد تتســــــرب أو  تســــــرب أو رشــــــح أي Òــــــ�tء م³Äا أو أن تثبَّ

العبوات ال�t تحملها. ويجب أن تكون هذه األقمشـــــــــة إّما من النوع الذي يتم التخلص منھ  ترشـــــــــح من األكياس أو 

ا أن تكون  بعــد اســــــــــــتخــدامــھ ملرة واحــدة ليتم التخلص م³Äــا عقــب اســــــــــــتخــدامهــا pي نقــل النفــايــات pي كــل مرة، وإمــّ

 مها مرة اخرى.مصنوعة من مواد صالحة للتعقيم ويتم بالفعل تعقيمها بعد كل مرة تستخدم ف½³ا الستخدا

يجــب عنــد تخزين النفــايــات داخــل املوقع أن يتم ذلــك pي أقرب نقطــة ممكنــة إÏى النقطــة ال�t يتم النقــل م³Äــا وأن  التخزين داخل املوقع

تكون موضــــــــوعة داخل عبوات أو حاويات مالئمة لنوعية النفايات حســــــــب التصــــــــنيف املحدد ملجموعات النفايات 

 ذا درجة حرارة الطبية ومخصــصــة لذلك. ويجب أن يكون املكان الذي توضــع فيھ هذه العبو 
ً
ات أو الحاويات مكانا

 عن إمكانية وصـــــول املر�ـــــ�t أو عامة الناس أو الحيوانات 15-18مناســـــبة (
ً
درجة مئوية) ملنع تكاثر الجراثيم وبعيدا

 إذا كان 
ّ
 و الســـــــــــائبة إليھ، إال

ً
 بصـــــــــــورة مســـــــــــتمرة لرقابة موظف8ن مؤهل8ن تماما

ً
أكفاء pي مجال هذا املكان خاضـــــــــــعا

 ويجب أن يتم غلق العبوات أو الحاويات بإحكام وربطها او تأمي³Äا بحيث ال يسهل فتحها.الرعاية الطبية، 

نقل النفايات خارج 

 املوقع

ســــــــــــتخــدم لنقــل النفــايــات الطبيــة عQى الطرق العــامــة 
ُ
يجــب أن تكون كــل املركبــات أو الوســـــــــــــائــل أو الحــاويــات ال�t ت

³يئ³µا وتعديلها  بحيث تكون مالئمة لنقل النفايات الطبية بطريقة آمنھ، مصــــــــــــنوعة ومجهزة أو أن يتم إعدادها ́و

ويجب أن تكون مانعة لتســـــــــرب أو رشـــــــــح أي من املواد ال�t تحملها، وأن تتحمل األوزان الكب78ة الصـــــــــدمات القوية 

دون أن تنفجر أو تتحطم لضــــــــــــمان عدم تســــــــــــرب ما تحملھ من نفايات، كما يجب أن تكون مزودة بأجهزة اغالق 

ستخدم للنقل محكمة اإلغالق بما يمنع أي متينة وآمنھ، و 
ُ
يجب أن تظل املركبات أو اية وسائل أو حاويات أخرى ت

 تسرب أو رشح.

التخلص من النفايات 

 Nي املوقع

يتم التخلص من النفــايــات pي املوقع املحــدد من قبــل دائرة البلــديــة واملعــد واملجهز بــاألدوات الالزمــة للتخلص م³Äــا 

 ملا تحدده وزارة الصحة ووقاية املجتمع.سواء بالحرق أو بغ78 
ً
 ذلك ووفقا

 

  الخاتمة

ُيعـــد هـــذا الـــدليـــل خطوة نحو االتجـــاه لإلدارة الـــذكيـــة للنفـــايـــات البيولوجيـــة / النـــاقلـــة للعـــدوى حيـــث يعمـــل عQى تعزيز الوÂي 

ن أجل املأمونة والصديقة للبيئة مبمخاطر تلك النفايات وتوضيح املمارسات اآلمنة؛ وأيضا انتقاء الخيارات اإلدارية والفنية 

ص م³Äــــا؛ 
ّ
حمــــايــــة املجتمع من األخطــــار ال�t يمكن أن تنتج عنــــد جمعهــــا أو منــــاول³µــــا أو تخزي³Äــــا أو نقلهــــا أو معــــالج³µــــا أو التخل

 ويستصحب كذلك استحداث برامج للتأهيل والتدريب عQى كافة مراحل تداولها بالطرق الصحيحة.


