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مدرس المادة             
 د. مصطفى رشيد مجيد القيسي

 

 وتوجيهات عامة للعاملين في مختبر االحياء المجهرية إرشادات

 كيفية التعامل داخل المختبر:

 .والتعامل معها علي هذا األساسيجب اعتبار كل عينة تصل إلي المختبر،معدية  .1

التعامل معها حسبببببببب توصبببببببيا   بيجب اعتبار وجود خطر كامن في جميع المواد الكيميائية،يج .2

 الصانعين.

يجب االلتزام باسبببببببتعمال المقبس واالونعي الواوية وإتباا توجيها  وإروبببببببادا  ذو  الخبر  في  .3

 مختبرك.

 وال  أو موروبا  في مبردا  المختبر.يجب عدم األكل والورب داخل المختبر أو وضع مأك .4

 يجب عدم استخدام الفم أو لمس العينين أثناء العمل داخل المختبر. .5

 )على الطبق وليس على الغطا(. تكتب المعلوما  على األطباق واألنابيب بطريقي مثالية .6

 )حيوية أو كيميائية(. إتباا األسلوب السليم في التخلص من أ  مواد .7

 .رتداء المعطفا .8

 عدم اصطحاب األدوا  الوخصية والحقائب النسائية إلي المختبر حرصا علي عدم تلوثها. .9

دم لمس أو تحريك أ  جهاز أو مسببببببتنب  أو أ  من أدوا  المختبر إال بعد التعرف عليها ع .10

 وورح طريقة وكيفية استخدامها بواسطة المورف.

 وبل وبعد إجراء التجارب.يجب تنظيف وتطهير مكان إجراء التجارب المعملية بمطهر  .11

 في حالة تلوث مكان العمل أو انسكاب أ  ماده ،يجب أخطار المورف فوراً. .12

 سل اليدين جيداً بالماء والصابون ومسحها بالمطهر وبل مغادر  المختبر.غ .13
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 :االحياء الدقيقة مزارعالتعامل مع يفية ك

 .ل درس عملي يجب مسح طاولة العمل بالماد  المطهر وبل ابتداء وبعد انتهاء فتر  ك -1

علي  Inoculated Media( األوسبببباط الزراعية Bacterial Culturesعدم وضببببع المزارا البكترية )-2

( أو أ  وعاء آخر مخصببببص لهذا Basketsالطاولة العمل مباوببببر  بل وضببببعها في الحوامل أو السببببقل )

 الغرض.

 ( وبل وبعد كل استعمال.Needleو اإلبر  الناولة )( أLoopإبر  التلقيح ) حرق -3

( وبنتائج العمل Old Cultures( والمزارا القديمة )Contaminated Materialالمواد الملوثة ) ضببع -4

 الذ  أنهيتي في األوعية المخصصة لذلك.

حالة عدم  ( لنقل المزارا الميكروبية وفيPipettesيجب عدم اسببببتعمال الفم عند اسببببتعمال الماصببببا  ) -5

 توفر الماصا  الميكانيكية يستحسن وضع كمية من القطن في النهاية العريضة للماصة وبل تعقيمها.

 


