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الوقاية من التسمم بغاز أول أكسيد الكــــــــــربون



  انكشبىٌ؟أول أكسيذ غــبصيب هى 

٘ٛ غاص عذ٠ُ اٌٍْٛ ٚاٌشائذح، ِٚٓ 

اٌّّىٓ أْ ٠إدٞ اعرٕشالٗ ِٓ طشف  

اإلٔغاْ ئٌٝ اٌٛفاج أٚ اٌّشع تشىً 

.ِفاجئ



يب هي األعشاض انًحتًهت عُذ انتسًى بغبص 
أول أكسيذ انكشبىٌ؟



أيٍ أجذ غبص أول أكسيذ انكشبىٌ؟

اٌّٛالذ اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص.

ِجففاخ اٌّالتظ اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص.

 عخأاخ ا١ٌّاٖ اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص.

  األفشاْ اٌخشث١ح.

 ُاٌشٛا٠اخ اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص أٚ تاٌفذ.  

  ٚتاٌذ٠ضياٌٌّٛذاخ اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص أ. 

 ٚاٌض٠د اٌّذفأج اٌرٟ ذعًّ تاٌغاص أ.



كيف أقتُي جهبص أو أداة تعًم ببنغبص؟



:يتطهببث يتعهقت ببنجهبص

 ٝ٠جة أْ ذث١ٓ اٌخظائض اٌرم١ٕح ٚشرشٚط اسعررعّاي عٍر

اٌجٙاص أٚ عٍٝ د١ًٌ اسعرعّاي 

٠جررة أْ ذذرررشَ اٌخظررائض اٌرم١ٕررح اٌخاطررح تىررً جٙرراص  ٚ

.و١ف١ح اعرعّاٌٗ ٚٚجٙرٗ

  ٠جة أْ ذىْٛ عالِح اٌرظ١ٕع آٚ اٌعالِرح اٌرجاس٠رح ٍِظرمح

تظفح ظا٘شج عٍٝ اٌجٙاص أٚ عٍٝ اٌشصَ

  ٠جة أْ ذىْٛ ٘زٖ األجٙضج ٚأجضاؤ٘ا ِظٕٛعح تطش٠مح

.ذجعً  ذشو١ثٙا إِٔا ِٚالئّا



ــت  ــت ببنحًبي ــبث يتعهق يتطهب

:انًبديت 

٠جة عٍٝ اٌّظٕع اذخار اٌررذات١ش 
:اٌرا١ٌح اٌرم١ٕح ٌرٛف١ش ضّأاخ 

اٌذّا٠ح اٌّالئّح ٌألشخاص ِرٓ 
األضررشاس اٌرررٟ ٠ّىررٓ أْ ذغررثثٙا 
.تشرررىً ِثاشرررش أٚ غ١رررش تاشرررش

اٌذّا٠رررح ِرررٓ األلطررراس اٌررررٟ  -
٠ّىررررٓ أْ ذغررررثثٙا اٌرررررأ ١شاخ 
اٌخاسج١ررررررح عٍررررررٝ األجٙررررررضج 

.اٌىٙشتائ١ح 



.ئ٠ان أْ ذشوة عخاْ اٌّاء تاٌغاص فٟ اٌذّاَ•

اٌّىاْ اٌظذ١خ ٌرشو١ة اٌغخاْ تاٌغاص ٘ٛ لراس  إٌّرضي عٍرٝ اٌشرشفح ِر ال، •

.ِخٍفاخ اسدرشاق اٌغاص٠ح ذخش  ئٌٝ اٌٙٛاء اٌطٍك لاس  إٌّضي ٚ٘زا ٠ضّٓ أْ

آ راس  أٔثٛتا لاطا ٌٕمرً تٗئرا أسدخ ذشو١ة اٌغخاْ دالً إٌّضي ف١جة أْ ذظً •

، ٚئ٠ان أْ ذشورة اٌغرخاْ ترذْٚ ٘رزا (أٔثٛب ِذلٕح)اٌث١د اسدرشاق ئٌٝ لاس  

.األٔثٛب

ِشج ألشٜ س ذشوة اٌغخاْ فرٟ اٌذّراَ دررٝ ٌرٛ وراْ ِٛطرٛس عٍرٝ أٔثرٛب •

ئٌٝ الرٕراق اٌشرخض  ِذلٕح، فاٌذّاَ طغ١ش ٚلذ ٠إدٞ أٞ ذغشب ِٓ األٔثٛب

.اٌزٞ فٟ اٌذّاَ

:نهىقـــــــبيت



افذض أٔثٛب اٌّذلٕح تشىً دٚسٞ ٚذأوذ أٔٗ ِفرٛح •

 مررة ذرغررشب ِٕررٗ اٌغرراصاخ ئٌررٝ دالررً  ٗترر٠ٛجررذ  ٚس

.إٌّضي

ِغٍرك ٌٍغر١اسج فرادشص عٍرٝ  بِرشآئرا وراْ ٌرذ٠ه •

فرذٗ لثً أْ ذشرغً اٌّذرشن، دررٝ س ٠رجّرع اٌغراص 

٠ٚخٕمرره ٚأٔررد فررٟ غفٍررح، أٚ ٠خٕررك  باٌّررشآفررٟ 

.اٌّٛجٛد٠ٓ ف١ٗ

.لُ تعًّ ط١أح دٚس٠ح ٌج١ّع اٌطثالاخ ٚاٌّذافئ•

ٕ٘رران أجٙررضج اعرشررعاس ٌم١رراط ِغرررٜٛ غرراص أٚي •

أوغ١ذ اٌىشتْٛ فٟ إٌّراصي، تاِىأره أْ ذشوثٙرا فرٟ 

اٌغشف

:نهىقـــــــبيت



 ٌانًتعهـ   2009فيفـش   25ي فانًؤسخ  03–09انقبَى

  10و  09انًبدة السيًب انًستههك و قًع انغش  بحًبيت

 327-13يـٍ انًشسـىو انتُفيـز  سقـى  12و كزا انًـبدة 
انـــز  يحـــذد  ـــشو   2013ســـبتًبش   26انًـــؤسخ فـــي 

.انسهع و انخذيبث حيض انتُفيز  وضع ضًبٌ وكيفيبث

  يـب  06انًـؤسخ فـي  203-12انًشسىو انتُفيز   سقـى 
ٍ انًىاد  انًتعه  بآيٍ انًُتىجبث 2012 11-10-9-8-7-6ي

 
 378-13يٍ انًشسىو انتُفيز  سقى  38وكزا انًبدة 

ــؤسخ  ــىفًبش 09ي ــز  يحــذد ان ــشو   2013َ ــبث وان  انكيفي

 انًستههك ببعالوانًتعهقت 

دوس أعىاٌ انشقببت في حًبيت 

قًع انغش وانًستههك 



تاٌغراص اٌطث١عرٟ  ذشررغًعٕذ عشع أٞ  جٙاص أٚ أداج  
فرراْ اٌّشررشل  اٌجضائررشٞ  أٚ درررٝ اٌىٙشترراء اٌثٛذرراْأٚ 

تاْ ذىْٛ ٘زٖ األجٙرضج ِطاتمرح ِرٓ ٠ٍضَ وً ِرذلً 
 د١ررا األِررٓ ٚاٌغررالِح ِررٓ لررالي دفرررش أٚ ِط٠ٛرراخ

ٍرررٝ ئسشررراداخ لاطرررح ترشو١رررة اٌجٙررراص ع ذذررررٛٞ
ٚاٌرذز٠شاخ ٚاٌٛلا٠ح ِٓ اٌّخاطش تاإلضرافح ئٌرٝ د١ٌرً 

.اسعرعّاي

03/09نًشسىو انتُفيز يٍ ا10و  09ورنك بًىجب انًبدة 

وانًشسىو انتُفيز   انًتعه  بحًبيت انًستههك

انًتعه  بضًبٌ ايٍ انًُتىجبث  203-12  سقى



 إٌّرٛجاخ ذىْٛ أْ ٠جة : 09 اٌّادج
 عٍٝ ذرٛفش ٚ ِضّٛٔح ٌالعرٙالن اٌّٛضٛعح

 اٌّششٚل اسعرعّاي ئٌٝ تإٌظش األِٓ
 تظذح ضشسا ذٍذك ٠ال أْ ٚ ، ِٕٙا إٌّرظش

 ضّٓ رٌه ٚ ِظاٌذٗ، ٚ إِٔٗ ٚ اٌّغرٍٙه
 اٌششٚط أٚ ٌالعرعّاي اٌعاد٠ح اٌششٚط
.اٌّرذل١ٍٓ لثً ِٓ ذٛلعٙا اٌّّىٓ األلشٜ





في حبنت انًذافئ 

عذيًت انًذخُت



ضشٚسج ٚجٛد ور١ة ٌالعرعّاي ِطثٛعا تاٌٍغح اٌعشت١ح ٌىً -
. ِذفأج ِغٛلح 

ٚ  اٌّعذي اٌذشاسٞاٌّرعٍمح ت٠جة أْ ٠ذًّ اٌٛعُ اٌث١أاخ -
.ٚاطو١ٍٛ  06الً أٚ ٠غاٚٞ  اٌزٞ ٠ىْٛ

ئعالَ اٌّغرٍٙه عٓ طش٠ك ٚضع ٍِظمح ذش١ش ئٌٟ أْ - 
اعرعّاي ِ ً ٘زٖ األجٙضج ٠ىْٛ تظفح ِرمطعح ١ٌٚظ تظفح 

.ِغرّشج  
٠جة أْ ذىْٛ اٌظف١ذح اٌرع١ّ١ٍح ِ ثرح تطش٠مح ج١ذج ٚاْ  - 

 37ذىْٛ اٌث١أاخ تاٌٍغح اٌعشت١ح ٚرٌه وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌّادج

اٌزٞ ٠ذذد اٌششٚط  378-13ِٓ اٌّشعَٛ اٌرٕف١زٞ سلُ  38ٚ 
.  اٌّغرٍٙه   تاعالَاٌّرعٍمح  اٌى١ف١اخ ٚ

:   يٍ انتؤكذيذفؤة عذيًت انًذخُت يجب اقتُبء عُذ 



ادلادة 
37

مادة، أداة، جهاز أو ألة موجهة ) غري الغذائية  ادلنتوجات 
(لالستعمال اخلاص ادلنزيل

ادلادة 
38

:  البيانات اإلجبارية لوسم المنتوجات غير الغذائية 
تسمية البيع -1
.الكمية الصافية للمنتوج ادلعرب عنها-2
.االسم أو عنوان الشركة أو ادلنتج أو ادلوضب أو ادلوزع أو ادلستورد-3
.بلد ادلنشأ ادلصدر -4
.طرق استعمال ادلنتوج-5
.تعريف احلصة أو السلسلة تاريخ اإلنتاج -6
.التاريخ األقصى لالستعمال -7
.االحتياطات ادلتخذة يف جمال األمن -8
.مكونات ادلنتوج وشروط التخزين -9

.عالمة ادلطابقة ادلتعلقة باألمن -10
بيان اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار-11



:أجهضة انتذفئت راث االستعًبل انًُضني 

:يشاقبت انىثبئ  -1

اٌّرعٍررك تذّا٠ررح  2009/ 02/ 25اٌّررإسر فررٟ  03/ 09طثمررا ٌٍمررأْٛ 

اٌّرإسر فرٟ  203/12اٌّغرٍٙه ٚلّع اٌغش ٚوزا اٌّشعَٛ اٌرٕف١زٞ 

ٚع١ٍرٗ فذرض اٌٛ رائك ٠رشورض , اٌّرعٍك تأِٓ إٌّرٛجاخ 2012 ِاٞ 05

:أعاعا دٛي إٌماط ا٢ذ١ح

 ئجثاس٠ح ادرشاَ عالِح األجٙضج.

ٚجٛد د١ًٌ اسعرعّاي ٠ذرٛٞ وً اٌث١أاخ اإلجثاس٠ح.

 ٚاٌرشو١ةٚجٛد د١ًٌ اٌظ١أح. 



:اٌّشالثح اٌرذ١ٍ١ٍح -2
لظررذ , ٠جررشٜ الرطررال ع١ٕرراخ ألجٙررضج اٌرذف ررح دٚس٠ررا 

ٌّشالثرح  اٌجٙرٛٞئجشاء اٌّعا٠ٕاخ ٚاٌرجاسب تراٌّخثش 
إٌٛع١ررح ٚاٌررشصَ تمغررٕط١ٕح عٍررٝ ِغرررٜٛ اإلٔرررا  

 إٌّرررٛ ٚاٌّشاوررض اٌذذٚد٠ررح ٌٍرأوررذ ِررٓ ِطاتمررح 
:ٌٍّعا١٠ش ا٢ذ١ح

:تإٌغثح ألجٙضج اٌرذف ح تاٌغاص•

. اٌّرعٍمح تأجٙضج اٌرذف ح  NAEN613 اٌّع١اس * 

اٌّرعٍمح تخظائض األجٙرضج اٌررٟ NAEN449اٌّع١اس* 
.أجٙضج اٌرذف ح إٌّض١ٌح, ذٛظف تغاص اٌثرشٚي ا١ٌّّع

اٌّرعٍمررح تررأجٙضج اٌرذف ررح  NAEN14829اٌّع١رراس *
.إٌّض١ٌح
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