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 احتياطات السالمة داخل مختبرات األحياء الدقيقة وكيفية التعامل مع المزارع البكتيرية:

Microbiological Laboratory Safety : 

 ويجب غمق السعطف. لمسختبرقبل الدخهل  Laboratory coatارتداء السعطف الشظيف  -1

 التعامل مع أي عيشة بالسختبر مهسا كان نهعها عمى أنها عيشة معدية. -2

 .السختبرعدم األكل والذرب أو جمب األغراض الذخرية داخل  -3

 بالسطهر السشاسب قبل وبعد العسل. Benchتشظيف طاولة العسل  -4

في حال تمهث او اندكاب أي مادة او كدر أي اداة  السختبريجب إبالغ السذرف عمى  -5
 زجاجية.

 .السختبرعدم حسل العيشات او السزارع السيكروبية خارج  -6

 كتابة جسيع البيانات التهضيحية عمى كل عيشة. -7

 الحرص عمى نظافة وسالمة االجهزة والسعدات. -8

 .السختبرغدل اليدين جيدا بالساء والرابهن قبل مغادرة  -9

السذرفين يجب التعامل مع جسيع السهاد الكيسيائية بحذر والتعامل معها حدب تهصيات  -11
 .عمى السختبر

 عدم لسس العيشين او استخدام الفم اثشاء العسل داخل السختبر. -11

كافة ادوات السختبر السدتخدمة من أنابيب وماصات وشرائح وماصات تهضع في االواني  -12
 فها.الخاصة بها لحين تشظي

مع ارتداء  Safety cabinetتمقح مزارع األحياء الدقيقة الخطرة داخل الكابيشة الهاقية  -13
 القفازات الهاقية.
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 تتمهث. في حالة استخدام القفازات الهاقية يجب عدم لسس كافة محتهيات السختبر حتى ال -14

ا تهضع في االنية السحددة العيشات والسزارع السمقحة والقفازات السمهثة السراد التخمص مشه -15
 لذلك حتى يتم تعقيسها والتخمص مشها بالطرق الرحيحة السشاسبة.

 الذعر الطهيل يجب أن يربط لمخمف لتالفي خطر االحتراق والتمهث. -16

 او االبرة الشاقمة قبل وبعد االستعسال. Loopتحرق ابرة التمقيح  -17

لمعامل بسجال عمم االحياء الدقيقة يعتبر الرديق السراحب  Microscopeالسجهر  -18
فيجب صيانته والتعامل معه بدقة, ويجب تشظيف العدسات وازالة اثار زيت الديدر وعدم ترك 

 الذريحة عمى السجهر وغمق السجهر بعد االنتهاء من الفحص.

 عدم رمي السهاد التالفة واالوساخ في حهض الغديل. -19

 اء من العسل.الحرص عمى اطفاء المهب بعد االنته -21

 في حال وقوع مزارع ميكروبية حية, ابق هادئًا واتبع االتي: -12

A. .ضع مشذف ورقية او قطعة قطن فهق السادة السدكهبة 
B. .اسكب مادة مطهرة بكسية وافرة فهقها 
C.  دقيقة وضعها في الهعاء السخرص. 15ارفع السشذفة او القطن بعد 

الهدف من  –لكل تجربة يتزسن الشقاط التالية: عشهان التجربة  Reportيجب كتابة تقرير  . 22
السشاقذة )يتزسشها رأيك  –الشتائج تذكر كسا هي وإن كانت سمبية  -طريقة العسل -التجربة

 مع الرسهم التهضيحية والرهر. –واقتراحاتك بعد بحثك الخاص( 
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 (:Laboratory Reportsمالحظات حول كتابة تقارير مختبر البكتريولوجي ) 

 عشهان التجربة. -1

 الهدف من إجراء التجربة. -2

 طريقة العسل. -3

الشتائج ويجب أن تذكر تمك التي يحرل عميها الطالب كسا هي وان كانت غير مذجعه  -4
 ويشظم جدول بها إذا تطمب األمر.

بعدها عن السشاقذة وفيها يحاول الطالب مشاقذة نتائجه مع زمالئه لسعرفة قربها أو  -5
 الستهقع مع ذكر األسباب السؤدية لذلك من خالل السعمهمات العسمية والشظرية التي اكتدبها.

 

 


