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انستيتو پاستور  يروش انبارش مواد در سردخانه مركز رعايت ايمني هدف از ايجاد اين آيين نامه :هدف  )1

  . ايران است

 ملزم به و دانشجويان كليه كاركنانكاربرد داشته و  انستيتو پاستور ايراننامه براي  اين آيين :دامنه كاربرد )2

 .رعايت مفاد آن هستند

  :منابع )3

  آزمايشگاه مرجع سالمت انبارش مواد شيميايي،مجموعه مستندات سيستم مديريت    )1- 3

  آيين نامه ايمني زيستي انستيتو پاستور ايران )2- 3

  نقشه فني سردخانه مركزي انستيتو پاستور ايران) 3- 3

     3-4( WorkSafe, Victoria Handbook Safe operation of cold storage facilities  

3 -5 (Environmental Health & Safety, COLD ROOM GUIDELINES  

3 -6( UCL Department of Geography, University College London, Gower Street, 

London. WC1E 6BT | UCL 1999 – 2014  
  

 :تعاريف  )4

      4-1   (Cold Room ( Cold Storage)  در طبقه مكاني در انستيتو پاستور ايران : يا سردخانه مركزي

و يا  - 20و يا + 4زير زمين ساختمان اصلي كه جهت انبارش مواد آزمايشگاهي كه نياز به نگهداري در برودت هاي 

 . درجه سانتيگراد داشته باشد -30
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و از نظر تعريف عبارت است  …در فرهنگ لغت ايمني به معناي امنيت، آسايش، سالمتي و  :ايمني )2- 4

  .ي فرار از خطر ازميزان يا درجه

اصول و روش هايي كه سبب حفاظت كاركنان،   عبارت است از اتخاذ (Biosafety)ايمني زيستي )3- 4

  .همكاران و محيط از آلوده شدن به عوامل خطرناك بيولوژيك مي شود

به شرايطي اطالق مي شود كه داراي پتانسيل رساندن آسيب و صدمه به كاركنان،  :) Hazard( خطر  )4- 4

جراي يك عمل و ساختمانها و از بين بردن مواد و كاهش قدرت كارائي در اخسارات به تجهيزات، وسايل 

 .باشد از قبل تعيين شده مي

 xاحتمال = ريسك ( عبارتست از امكان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن : ريسك) 4-4-1

  )شدت 

4 -5( MSDS )Material Safety Data Sheet(: شيميايي را  ندهايبرگه اطالعات ايمني مواد يا فرآي

 -3اقدامات اوليه اورژانسي  - 2هويت ماده شيميايي  -1 :موارد ذيل مي باشد شاملگيرد كه  در بر مي

 -6   شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري - 5اقدامات اوليه در مواجهه با حريق  -4شناسايي خطر 

روشهاي  -8  ماده شميايي ر صورت ريختن اتفاقياقدامات اوليه د -7ي كار با ماده و انبارداري  نحوه

 - 10خواص فيزيكي و شيميايي  -9محافظت افراد در برابر ماده شيميايي / مهاركردن سرايت آن

اصول  - 13محيطي  اطالعات زيست -12اطالعات سميت ماده شيميايي  -11پذيري و پايداري  واكنش

اطالعات  -16انوني اطالعات ق -15  اطالعات حمل و نقل -14صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن 

 .ديگر
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  سردخانه )5

  :مقدمه) 1- 5

منظور نگهداري و انبارش مواد  متر مربع به 160مساحت تقريبي  سردخانه مركزي انستيتو پاستور ايران به     

آزمايشگاهي شامل مواد شيميايي، كيت ها، مواد بيولوژيك، ميكروارگانيزم هايي كه نياز به نگهداري در برودت دارند 

درجه سانتيگراد بوده كه توسط درهاي  -30و  -20، + 4اين سردخانه داراي سه قسمت . ساخته شده است طراحي و

بخش هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور تهران قسمتي از اين سردخانه به برخي  نظربا . از هم جدا شده اند دار عايق

زير نظر معاونت  در سردخانه مركزيكه اين بخشها بر اساس آيين نامه انبارش مواد شده است اختصاص داده 

  . مي نمايندانبارش انستيتو اقدام به  تحقيقات و فناوري و شوراي ايمني زيستي، 

كار نظارت بر استفاده بهينه از سردخانه مركزي انستيتو پاستور ايران توسط شوراي ايمني زيستي صورت مي گيرد و 

مسئوليت استفاده . سعه مديريت و منابع انستيتو مي باشداقدامات اجرايي و خدماتي آن تحت نظارت معاونت تو

  .بهينه از سردخانه مركزي بر عهده رياست بخش و مسئول ايمني زيستي بخش مربوطه مي باشد

  

  )Cold chain management(  زنجيره سرما )-2- 5

ريست در دماي زدگي حساس هستند بنابراين ضرو نسبت به حرارت و يخ برخي مواد،  زنجيره سرما ) 2-1- 5

از زمان توليد تا زمان مصرف  موادشود دماي  به مجموعه تجهيزات و امكاناتي كه موجب ميد مناسب نگهداري شون

  · . شود حفظ شود زنجيره سرما گفته مي
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 سردخانه) 3- 5

در شرايط  مواد و نمونهسرد خانه يكي از تجهيزات مهم زنجيره سرما مي باشد كه مقدار زيادي  )3-1- 5

، مراكز تحقيقات مي شود و معموال در كارخانه هاي سازنده واكسن آن نگهداريدربرودت 

در كشوري، انبار استاني و   بيولوژيك، مراكز تحقيقات دارويي، بيمارستانها، دانشگاهها، فرودگاه، انبار

 .انبار شهرستاني وجود دارد برخي موارد

  مواد و نمونهسردخانه و نگهداري مورد نكات مهم در ) 5-4 

سردخانه ها بايد دو كمپرسور داشته باشند كه در صورت خرابي يكي از كمپرسورها خللي در نگهداري ) 4-1- 5

  .واكسن پيش نيايد

  .سرد خانه حتماً بايد ترموگراف و آالرم هشدار دهنده داشته باشد و بشكل مناسبي قفسه بندي شده باشد)  4-2- 5

كه حداقل فاصله بين دو در ) در ورودي و در داخلي داشته باشد(  در سردخانه بايد داراي دو درب باشد) 4-3- 5

  . يك متر باشد

  .درب خارجي سردخانه مي بايد داراي قفل ايمني باشد) 4-4- 5

  .درب داخلي سردخانه مي تواند داراي قفل نباشد) 4-5- 5

  .ابل نفوذ باشندهر دو درب سردخانه مي بايد بخوبي در برابر عبور هوا و گرما و سرما غير ق) 4-6- 5

  .داخل هر قسمت از سردخانه مي بايد يك دستگاه تلفن براي تماس با بيرون وجود داشته باشد) 4-7- 5

داخل هر قسمت از سردخانه مي بايد زنگ هشدار دهنده كه در بيرون از سردخانه بخوبي شنيده مي شود ) 4-8- 5

  .نصب شود
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ين مدار بسته كه از بيرون قابل بررسي و كنترل است نصب بهتر است داخل هر قسمت از سردخانه دورب) 4-9- 5

  .شود

  .درب ورودي سردخانه مي بايد به اندازه اي بزرگ باشد تا ارابه حمل مواد به راحتي از آن عبور كند) 4-10- 5

قفسه بندي سردخانه مي بايد بر اساس اصول قفسه بندي انبار از موادي ساخته شود كه نسبت به رطوبت ) 4-11- 5

  .و سرما مقاوم باشد

قفسه بندي سردخانه مي بايد بصورتي انجام شود تا گردش هوا و سرما در بين مواد انبار شده در سردخانه ) 4-12- 5

  .بخوبي انجام شود

در داخل قسمتهاي مختلف سردخانه مي بايد دستگاه ترمومتر ماكزيمم و مي نيمم و دستگاه رطوبت سنج ) 4-13- 5

  .انه نصب گرددمناسب با شرايط سردخ

ديوارها، كف و سقف سردخانه مي بايد از موادي ساخته شود كه غير قابل نفوذ و مقاوم در برابر سرما ) 4-14- 5

  .باشد

  .كف سردخانه مي بايد از بتون مقاوم و يا اپوكسي تهيه شود) 4-15- 5

  .بين قطعات كف، سقف و ديوارها نبايد درز وجود داشته باشد) 4-16- 5

  .بر روي قفسه ها مي بايد برچسب مربوط به هر بخش و مواد موجود در آن الصاق شده باشد) 4-17- 5

  .نگهداري هر گونه مواد قابل اشتعال يا اشتعال زا در داخل سردخانه ممنوع مي باشد) 4-18- 5  

احتمال  و CO2به دليل تجمع گاز . (از نگهداري يخ خشك در داخل سردخانه جدداً خود داري گردد) 19- 4- 5

  ).ايجاد خفگي 

قبل از قراردادن وسايل و تجهيزات بر روي زمين حتماً از پالت استفاده گردد تا چرخه جريان هوا به  )4-20- 5

  .درستي صورت پذيرد
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  .استفاده گردد) ارابه(هنگام جابجايي مواد و وسايل از چرخ دستي  )4-21- 5

ومتر مركزي جهت ثبت دما باشد تا در صورت هرگونه سردخانه بايستي مجهز به يك ترموتور و ترم) 4-22- 5

  .اختالف دماي معناداري با آالرم صادره مسئولين مربوطه را مطلع نمايد

  .درهاي ورود و خروج حداقل زمان ممكن باز باشند تا تبادل حرارت و رطوبت به حداقل برسد) 4-23- 5

  

  :نكات مهم در مورد مسئول سردخانه ) 5- 5

  .كنترل و نگهداري مواد در سردخانه بعهده مسئول سردخانه استمسئوليت ) 5-1- 5

  .مسئول سردخانه  بايد آمار تمامي مواد موجود در سردخانه و آمار ورود و خروج تمامي مواد را ثبت نمايد) 5-2- 5

خانه امضا در دفترسردخروج مواد از سردخانه مي بايستي تحت نظارت مسئول سردخانه و با ثبت و ورود و  )5-3- 5

  .بصورت كتبي انجام شود

مسئول سردخانه مي بايد بصورت ماهيانه گزارش ورود و خروج مواد از سردخانه را به شوراي ايمني زيستي ) 5-4- 5

  .گزارش نمايد

مسئول سردخانه مي بايد هر شش ماه موجودي سردخانه را با ذكر بخش صاحب مواد به شوراي ايمني )5-5- 5

  . زيستي گزارش نمايد

مسئول سردخانه موظف است از ورود مواد و وسايلي كه نياز به انبارش در سردخانه ندارند و يا براي ) 5-6- 5

  .سردخانه خطرساز خواهند بود جلوگيري نموده و مراتب را به شوراي ايمني زيستي گزارش نمايد
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  :نكات مهم در مورد مسئولين ايمني زيستي) 6- 5

  .  انه مي بايد برچسب مشخصات و نام بخش صاحب اين مواد را داشته باشدتمامي مواد موجود در سردخ) 6-1- 5

  .مسئوليت كنترل مواد از نظر تاريخ مصرف آنها متوجه مسئول ايمني زيستي هر بخش است) 6-2- 5

مسئولين ايمني زيستي بخش ها موظفند هر شش ماه ليست مواد موجود در سردخانه مركزي را كه به ) 6-3- 5

  . رييس بخش مربوطه رسيده باشد تحويل شوراي ايمني زيستي نمايند امضا و تاييد

  

  ):شرايط استفاده از سردخانه( ايمني در سردخانه نكات) 7- 5

 .در ورودي سردخانه مي بايد وسايل پوشش فردي مخصوص سردخانه به تعداد كافي موجود باشد) 7-1- 5

آتش نشاني از نوع پودر به تعداد كافي موجود  در ورودي و در داخل سردخانه مي بايد كپسول هاي) 7-2- 5

 .باشد

 .در داخل سردخانه مي بايد دكمه اعالم حريق و سنسور هاي حساس به دود موجود باشند) 7-3- 5

در داخل سردخانه مي بايد مواد ضد عفوني كننده جهت ضد عفوني پاشش احتمالي مواد خطرناك ) 7-4- 5

  .موجود باشد

  .گونه كاغذ، جعبه، مقوا و چوب كه امكان رشد قارچ را فراهم نمايد خودداري گردداز قراردادن هر ) 7-5- 5

 . ذخيره سازي هر گونه مواد خوراكي و آشاميدني در سردخانه ممنوع مي باشد) 7-6- 5
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  شرايط ايمني فردي و ايمني زيستي در سردخانه) 8- 5

  

 .لباس و دستكش محافظ استفاده كنندتمام افراد در هنگام ورود به سردخانه مي بايد از ) 8-1- 5

 .در ورودي سردخانه مي بايد ماسك محافظ شيميايي به تعداد كافي موجود باشد) 8-2- 5

  .خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات در سردخانه ممنوع است) 8-3- 5

ا ريختن مسئولين ايمني زيستي بخش ها موظفند در صورت بروز حوادثي مانند شكستن، پاشيدن و ي) 8-4- 5

فرم مخصوص حوادث را تكميل نموده و  هرچه سريعترمواد بيولوژيك، شيميايي و يا هر ماده خطرساز ديگر 

ضمن نظافت و ضد عفوني محل ، مراتب را به مسئول سردخانه اطالع داده و يك برگ از فرم حوادث در سردخانه 

  .را تحويل شوراي ايمني زيستي بدهد

تي بخش ها موظفند در فاصله زماني منظم از مواد و وسايل انبار شده در سردخانه مسئولين ايمني زيس) 8-5- 5

 .مربوط به بخش خود بازديد بعمل آورند

 .مسئول سردخانه مركزي موظف است روزانه از مواد موجود در سردخانه بازرسي بعمل آورد) 8-6- 5

نترل نموده و در ثبت نامه مربوطه ثبت مسئول سردخانه موظف است روزانه درجه برودت سردخانه را ك) 8-7- 5

 .نمايد

 .ورود افراد متفرقه به داخل سردخانه مركزي ممنوع است) 8-8- 5

اطفاء حريق و دوره هاي مسئول سردخانه و كليه پرسنلي كه در سردخانه تردد مي كنند مي بايد ) 8-9- 5

  .گذرانيده باشندكمكهاي اوليه را 

  .سردخانه مركزي از باز شدن درب سردخانه از طرف داخل اطمينان اصل نماييدقبل از ورود به داخل  )10- 5-8   
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  BS-RE-002  :سند شماره

 

 
 

 00 :بازنگري شماره

  .ماييدنپيش از ورود به سردخانه، شخص ديگري را از حضور خود در سردخانه مركزي مطلع  )11- 5-8   

ن حضور نماينده ايمني زيستي بخش مربوطه يا معرفي نامه كتبي رئيس بخش امكاورود افراد فقط با  )12- 5-8   

  .پذير مي باشد

جهت درج عنوان مواد، تاريخ ورود ماده به سردخانه، التزام شخص وارد كننده  ؛فرم ثبت انبارش مواد )8-13- 5

 .نگهداري مواد در آن درج شده است شرايطبه رعايت اصول ايمني انبارش مواد در سردخانه است و همچنين 

  .سط متصدي سردخانه تاييد مي گرددبنابراين اين فرم توسط حامل مواد تكميل گشته و تو

ي سردخانه تكميل و توسط متصد قبل از شروع كار دماي ماكزيمم و مي نيممروزانه  ؛فرم ثبت دما )14- 5-8 

امضاء مي گردد تا در صورت مشاهده اختالف سطح معناداري در دما، مراتب را كتبي و فوري به بخش فني اعالم 

  .نمايد

يك مرتبه توسط بخش فني تكميل مي گردد تا در صورت بروز  هر روز ؛ي روزانهفرم ثبت كنترل فن )8-15- 5

 .مشكل اطالع رساني و اقدامات الزم توسط بخش فني صورت پذيرد

  

  مستندات: 6-0

 BS-FO-009: به شمارهفرم ثبت انبارش مواد ): 6-1    

  BS-FO-010 :فرم ثبت كنترل فني روزانه به شماره): 2- 6     

  BS-FO-011به شماره  درجه سردخانه مركزي ،+ 4ي دمامنحني تغييرات فرم ثبت  ):6-3     

 BS-FO-012به شماره  درجه سردخانه مركزي ، - 20ي دمامنحني تغييرات فرم ثبت ) 4- 6

  BS-FO-013به شماره  درجه سردخانه مركزي ، - 30ي دمامنحني تغييرات فرم ثبت ) 5- 6
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  زيستي شوراي ايمني  

  انبارش مواد در سردخانه مركزي آيين نامه

   انستيتو پاستور ايران

  BS-RE-002  :سند شماره

 

 
 

 00 :بازنگري شماره

     

  

  


