
 

-303- 

 ٣املرفق 
 حذيريةلبيانات التا

  التحذيريةوالرسوم التخطيطية
 



 

 



 

-305- 

 ٣املرفق 

  التحذيريةلبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطيةا
 مقدمة ١-٣م 

وهو يتضمن توجيهات الختيار . يوفر هذا املرفق إرشادات الستخدام البيانات التحذيرية يف إطار النظام ن م ع         ١-١-٣م 
وينبغي أن تظهر هذه البيانات التحذيرية على بطاقات مطابقة للنظام ن م ع           .  ن م ع   الصيغ املناسبة لكل رتبة وفئة أخطار بالنظام      

وميكن أيضا تقدمي ). رسوم ختطيطية، كلمات تنبيه، وبيانات أخطار(إىل جانب عناصر لتبليغ األخطار متوائمة طبقا للنظام ن م ع 
 ٢-١انظر الفصل (أو السلطة املختصة /املورد و/ نععناصـر إضـافية، مـن قبيل توجيهات بشأن االستخدام، وفقا لتقدير الصا     

 ).٣-٦-٤-١، القسم الفرعي ٤-١والفصل 

تصف التدابري املوصى هبا اليت ينبغـي اختاذهـا بغية ) أو رسم ختطيطي/و( هو عبارة والبيان التحذيري ٢-١-٣م 
 زينه أو مناولته بطريقة غري سليمة     تقلـيل أو مـنع الـتأثريات الضارة اليت تنتج يف حاالت التعرض ملنتوج خطر أو خت                

 )).ج(٢-٥-١٠-٤-١فقرة (

 :وتضمنت هذه النظم القائمة ما يلي. وقد استخدمت البيانات التحذيرية القائمة إىل أقصى حد كأساس لوضع هذا املرفق ٣-١-٣م 
IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide, the American National Standards (ANSI Z129.1), 

the EU classification and labelling directives, the Emergency Response Guidebook (ERG 2004), and U.S. Environmental 

Protection Agency Pesticide Label Review Manual. 

نسكاب أو ية، واالستجابة يف حاالت االأربعة أنواع من البيانات التحذيرية تغطي الوقا املرفق يتضمنو ٤-١-٣م 
وقد ربط تطوير جمموعة البيانات التحذيرية بقدر اإلمكان        ). التصريف(التعرض العارض، والتخزين والتخلص من املواد       
 .بكل بيان لألخطار ونوع اخلطر يف النظام ن م ع

. ما هو موضح يف جداول املصفوفة املرفقة      ويستهدف املرفق تعزيز استخدام أكثر اتساقا للبيانات التحذيرية ك         ٥-١-٣م 
ويتيح . ومـن خـالل ربط هذه البيانات ببيانات األخطار يف النظام ن م ع، ميكن أيضا حتسني فهم تدابري االحتياط اليت تتخذ                      

 . استخدام جداول املصفوفة املبينة يف املرفق التشديد على املفاهيم والنهج الرئيسية يف أنشطة التدريب والتعليم

وتستهدف اإلرشادات املتعلقة باستخدام العبارات يف املرفق تقدمي احلد األدىن األساسي من العبارات اليت  ٦-١-٣م 
وحذف أكرب عدد ممكن من العبارات      . تربط البيانات التحذيرية مبعايري تصنيف األخطار ونوع اخلطر يف النظام ن م ع            

 .ا بقدر اإلمكانالزائدة يف صياغة العبارات احلالية بغية تبسيطه

على أنه  . وينبغي اعتبار هذا املرفق وثيقة حية، وبالتايل فهو خيضع للتحسني والتطوير مع مرور الوقت              ٧-١-٣م 
 .ينبغي أن تبقى املفاهيم األساسية املطبقة يف جداول املصفوفة واملبادئ األساسية املذكورة أدناه دون تغيري

 نطاق التطبيق ٢-٣م 

املستهلكني /غ معلومات األخطار الوسيلة الرئيسية لتعزيز السلوك احلذر املناسب يف املستخدمنيميثل تبلي ١-٢-٣م 
ويعترب االعتراف باألخطار وتعيينها من أوىل اخلطوات اليت تضمن استخدام املواد       . لـدى تداول املواد واملخاليط اخلطرة     
وترتبط تدابري األمان بالضرورة بنوع اخلطر املوجود،       . بطريقة مأمونة ) تصريفها(الكيميائـية وختزينها والتخلص منها      

إن جعل هذا الربط واضحا إىل أقصى حد ممكن يسمح          . فمثال، ينبغي ختزين السوائل اللهوبة بعيدا عن مصادر اإلشعال        
سيطة لتسهيل ويلزم استخدام لغة واضحة وب. إلدراج البيانات التحذيرية يف النظام ن م ع بتعزيز إجراءات املناولة املأمونة

 .فهم اإلرشادات والسماح بترمجتها بشكل صحيح إىل لغات أخرى
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. ونقطة البداية يف إجراءات ختصيص بيانات حتذيرية ألي منتوج كيميائي هي تصنيف خطر هذا املنتوج ٢-٢-٣م 
 نظرا(ويقـوم نظـام تصـنيف األخطـار يف الـنظام ن م ع عـلى اخلصـائص املتأصـلة للمواد الكيميائية املعنية                        

غري أن بعض النظم قد ال يشترط الوسم باألخطار املزمنة على بطاقات وسم املنتجات االستهالكية إذا ). ١-٢-٢-٣-١
كانت املعلومات املتاحة تبني أنه ميكن استبعاد املخاطر املعنية يف ظروف املناولة العادية أو االستخدام العادي أو يف حالة 

وال تكون هناك ضرورة لوضع بيانات حتذيرية إذا مل تكن هناك حاجة ). ٥نظر املرفق ا(استخدام غري سليم ولكنه متوقع 
 ).١-١-٥انظر م (إىل وضع بيان أخطار 

وتغطـي البـيانات التحذيرية املبينة يف املصفوفة الواردة أدناه االستجابة للطوارئ العامة واإلسعافات               ٣-٢-٣م 
افات أولية تكميلية، أو تدابري عالج إضافية أو ترياقات أو مواد تنظيف            وقد تتطلب مواد كيميائية معينة إسع     . األولـية 
أو إىل ممارس طيب عام أو احلصول على استشارة من /ويلزم يف هذه احلاالت اللجوء إىل مراكز مكافحة السموم و. خاصة

 .وجيب إدراج ذلك يف بطاقات الوسم. متخصص

 ختصيص البيانات التحذيرية ٣-٣م 

وتتضمن املصفوفة عناصر لكل . ذا املرفق مصفوفة ُتوّجه عملية اختيار البيانات التحذيرية املناسبةيضع ه ١-٣-٣م 
كما ينبغي استخدام العناصر . وينبغي استخدام مجيع العناصر اخلاصة اليت ترتبط برتب أخطار معينة. فئات تدابري االحتياط

 .  معينةالعامة اليت ال تتصل على وجه التحديد برتبة أو فئة خطر

ولـتوفري املرونة يف تطبيق العبارات التحذيرية، ينصح بتجميع العبارات يف عبارة واحدة لتوفري مكان يف بطاقة                  ٢-٣-٣م 
وميكن أن يكون التجميع مفيدا أيضا ألنواع األخطار املختلفة إذا كانت تدابري االحتياط اليت              . الوسـم وحتسني فرص قراءة النص     

 ".فظ بعيدا عن مصادر احلرارة، والشرر واللهب املكشوف، وخيزن يف مكان بارد جيد التهويةحي"تتخذ متماثلة، مثال 

 البيانات التحذيرية العامة  ٤-٣م 

. توضع بيانات حتذيرية عامة جلميع املواد واملخاليط املصنفة كمواد خطرة على الصحة البشرية أو البيئة ١-٤-٣م 
 من املعلومات، ومصادر هذه املعلومات بالنسبة لثالث جمموعات من املستخدمني وينبغي هلذا الغرض مراعاة االحتياجات

 .اجلمهور العام، واملستخدم التجاري، والعامل يف الصناعة: أو الفاعلني املعنيني

ويشـكل االلتزام املفترض مبعلومات البيانات التحذيرية املبينة على بطاقة الوسم، واملبادئ التوجيهية              ٢-٤-٣م 
ـ  لكل منتوج قبل استخدامه، جزءا من متطلبات الوسم        ) ص ب س  (ة بشأن السالمة، وصحيفة بيانات السالمة       اخلاص

 .وتدابري الصحة املهنية والسالمة يف مكان العمل

ويلـزم أيضا لتنفيذ البيانات التحذيرية املتعلقة بالوقاية، واالستجابة للطوارئ، والتخزين، والتخلص من املواد               ٣-٤-٣م 
 بشكل صحيح توفري معلومات عن تركيب املنتجات املعنية، حبيث ميكن أخذ املعلومات املبينة على الوعاء، وبطاقة الوسم                  اخلطرة

 .يف احلسبان عند طلب استشارة من املختصني فيما بعد) ص ب س(وصحيفة بيانات السالمة 

ب على بطاقة الوسم وفقا للنظام ن م ع يف األحوال وتنطبق البيانات التحذيرية العامة املبينة فيما يلي، واليت تكت ٤-٤-٣م 
 :املبينة أدناه

 حيفظ بعيدا عن متناول األطفال
 تقرأ البطاقة قبل االستخدام
اصطحب معك: يف حالة استشارة الطبيب   

 وعاء املنتوج أو بطاقة الوسم

بطاقـة وسم ن م ع، معلومات إضافية
 على البطاقة

 اجلمهور العام

بطاقـة وسم ن م ع، معلومات إضافية ني أعالهال شيء مما هو مب
عـلى البطاقة، صحيفة بيانات السالمة،

  تعليمات مكان العمل

 العامل يف الصناعة
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 تركيب مصفوفة البيانات التحذيرية ٥-٣م 

غري أنه ليس من الضروري     . يلـزم استخدام لغة واضحة وبسيطة لنقل املعلومات عن تدابري االحتياط           ١-٥-٣م 
 . على جمموعات متطابقة من الكلمات يف مجيع احلاالتاإلصرار

وتترك حرية اخلروج   . اجلزء األساسي من البيانات التحذيرية بالبنط األسود      توضح جداول املصفوفة     ٢-٥-٣م 
ويف الظروف اليت يكون من املناسب فيها توخي املرونة والتنويع،          . عن بيانات الوسم املوصى هبا لتقدير السلطة املختصة       

وجيب . مائلة، أو بالكتابة حبروف "مثل"أو " من قبيل"، أو بذكر عبارة [/]تبني هذه النقطة باستخدام عالمة اخلط املائل 
باعتباره مذكرة تفسريية لتطبيق البيانات التحذيرية " يف حالة"أو " إذا"أن يفهم كل ما يكتب حبروف مائلة ويبدأ بكلمة 

 .وسموليس الغرض منه ظهوره على بطاقة ال

فمثال أنه ينبغي االختيار بني الكلمات اليت تفصلها هذه العالمة،          (/) ويعـين إدراج عالمة اخلط املائل        ٣-٥-٣م 
". > اللوائح الواجبة التطبيق <  ل  وفقا "....:  كما يلي"الدولية/اإلقليمية/الوطنية/وفقا للوائح احمللية: "....ميكن قراءة العبارة

 . للصانع أو املورد أن خيتار، أو قد تقتضي السلطة املختصة أنسب عبارةويف هذه احلاالت، ميكن

، فإهنا تعين احلاالت اليت     "مثل"أو  " من قبيل " مصحوبة بعبارة    املائلةوحيـثما تكتب ظروف باحلروف       ٤-٥-٣م 
اللهب /الشرر/ةاحلرار، من قبيل    مصادر اإلشعال حيفظ بعيدا عن    ": ينـبغي ذكـرها حتديدا، فمثال ميكن قراءة العبارة        

ويف مثل . وميكن ذكر مصادر إشعال أخرى. "حيفظ بعيدا عن احلرارة والشرر واللهب املكشوف":  كما يلي"املكشوف
وينبغي استخدام التوجيهات املناسبة ذات     . هـذه احلاالت، جيب توخي احلرص ومراعاة شكل ونوع املادة أو املخلوط           

 الكيميائية، أو نوع التركيبة، أو التطبيقات اخلاصة،        -ل اخلصائص الفيزيائية    الصلة بالظروف اليت مت التشديد عليها، مث      
 .وما الذي قد ينتج عنه اخلطر احملدد، القابلية لاللتهاب مثال

 .ولدى إعداد املصفوفة، وضعت بعض االفتراضات لترشيد استخدام البيان التحذيري املناسب ٥-٥-٣م 

بيانات التحذيرية املوصى هبا مستقلة فيما بينها، مبعىن أن العبارات          ويف أغلبـية احلـاالت، تكـون ال        ٦-٥-٣م 
واملنتجات اليت تصنف يف هاتني الرتبتني معا يف        . املخصصة خلطر االنفجار ال تغري العبارات املتصلة بأخطار صحية معينة         

 .آن واحد ينبغي أن حتمل بيانات حتذيرية مناسبة منفصلة

خملوط ألكثر من خطر صحي، ينبغي عموما اختيار جمموعة البيانات التحذيرية       وحيثما تصنف مادة أو      ٧-٥-٣م 
، قد  "االستجابة "ب  وفيما يتعلق بالعبارات اليت تتصل      . وينطبق ذلك بصورة رئيسية على التدابري الوقائية      . األشد صرامة 

رطنة وحادة السمية يف آن واحد، فإن وعلى سبيل املثال، إذا كانت مادة كيميائية مادة مس. يكون اإلجراء السريع حامساً
كما أن االهتمام   . تدابري اإلسعاف األويل للسمية احلادة تكون هلا األسبقية على التدابري املطلوبة للتأثريات األطول أجال             

الطيب بالتأثريات الصحية املتأخرة قد يكون ضروريا يف حاالت التعرض العارض، حىت إذا مل يكن مصحوبا بأعراض تسمم 
 .وريةف

وحلمايـة الـناس الذين تتباين قدراهتم على القراءة، سيكون من املفيد إدراج رسوم ختطيطية حتذيرية                 ٨-٥-٣م 
إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن )). أ(١-٤-٤-١انظر (وبيانات حتذيرية يف آن واحد هبدف نقل املعلومات بأكثر من وسيلة 

 مجيع اجلوانب التحذيرية اليت ينبغي      ٣ تغطي األمثلة اليت يتضمنها املرفق       الـتأثري الوقائي للرسوم التخطيطية حمدود، وال      
 .وبينما قد تكون الرسوم التخطيطية مفيدة، ميكن إساءة فهمها، وهي ليست بديال للتدريب. معاجلتها

 فئات األخطار/مصفوفة البيانات التحذيرية مصنفة تبعا لرتب ٦-٣م 
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز

  منفجرةقنبلة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 متفجر غري ثابت خطر متفجر غري ثابت

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/ اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 )الدولية

 ...خيزن يف 
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

ــلت إىل   ــنار إذا وص ــافح ال ال تك
 .املتفجرات

 .إحذر خطر االنفجار يف حالة احلريق
 .يلزم إخالء املنطقة

جيب احلصول على تعليمات خاصة قبل      
 .االستخدام

ممنوع املناولة إال بعد قراءة وفهم مجيع       
 .احتياطات األمان

استخدم أجهزة احلماية الشخصية على     
 .لنحو املطلوبا
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١-١الشعبة  خطر متفجر؛ خطر انفجار شامل
 ٢-١الشعبة  خطر متفجر؛ خطر انتثار شديد

 

 ٣-١الشعبة  خطر متفجر؛ خطر احلريق، أو العصف، أو االنتثار 

 يةالبيانات التحذير
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 ...يف .خيزن
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

 .ال تكافح النار إذا وصلت إىل املتفجرات
 .خطر االنفجار يف حالة احلريق

 .يف حالة احلريق لزم إخالء املنطقةي

 عـن مصادر اإلشعال من قبيل       حيفـظ بعـيدا   
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشـرر /احلـرارة 
 .التدخني

 للمــناولة العنــيفة مــثل   ال يعــرض
 .االحتكاك/الصدم/الطحن

 ضع قناع احلماية
 .السلطة املختصة/املورد/كما حيدده الصانع

 ...حيفظ مرطبا باستخدام 
ـ    أو السلطة  / املورد/بة حيددها الصانع  مـادة مناس

 .املختصة
إذا كـان اجلفاف يزيد خطر االنفجار، إال        -

 .إذا لزم ذلك لعمليات التصنيع أو التشغيل
 نتروسليلوز: مثال 

 ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض
 .إذا كان املتفجر حساسا للكهربية االستاتية -
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 املتفجرات

 )١-٢الفصل (
 الرمز
  لة منفجرةقنب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 

 ٤-١الشعبة  حتذير خطر احلريق أو االنتثار

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 ...خيزن يف 
/ الوطنية/ اإلقليمية/لوائح احمللية وفقـا ل  (

 ).الدولية

)فيما عدا ما هو مبني أدناه(املتفجرات 
ــلت إىل   ــنار إذا وص ــافح ال ال تك

 .املتفجرات
 .احذر خطر االنفجار يف حالة احلريق
 .يلزم إخالء املنطقة يف حالة احلريق

 : قاف الذخرية ومكوناهتا٤-١الشعبة 
ــلت إىل   ــنار إذا وص ــافح ال ال تك

 فجراتاملت
 يلزم إخالء املنطقة يف حالة احلريق

تكافح النار مع االحتياطات العادية من      
 .مسافة معقولة

إذا كانـت املـتفجرات من الشعبة       -
 . قاف الذخرية ومكوناهتا٤-١

 مصادر اإلشعال من قبيل حيفظ بعيدا عن
 -. اللهـب املكشوف /الشرر/احلرارة

 .ممنوع التدخني
ــرض ــيفة ال يع ــناولة العن ــثل للم  م

 .االحتكاك/الصدم/الطحن
 .ضع قناع احلماية

السلطة /املورد/كمـا حيـدده الصـانع     
 .املختصة
ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

إذا كـان املتفجر حساسا للكهربية       -
 .االستاتية
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 املتفجرات
 )١-٢الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٥-١الشعبة  خطر نفجار الشامل يف احلريقاحتمال اال

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللية    ... (
 ).الدولية/الوطنية

 ...خيزن يف 
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

.ر إذا وصلت إىل املتفجرات تكافح الناال
 .خطر االنفجار يف حالة احلريق

 .يف حالة احلريق يلزم إخالء املنطقة

 مصادر اإلشعال من قبيلحيفظ بعيدا عن 
 -. اللهب املكشوف /الشرر/احلـرارة 

 .ممنوع التدخني
ــثلال يعــرض  ــيفة م ــناولة العن  للم

 .االحتكاك/الصدم/الطحن
 ضع قناع احلماية
 .السلطة املختصة/املورد/كما حيدده الصانع

 ...حيفظ مرطبا باستخدام
أو / املورد/مـادة مناسبة حيددها الصانع    

 .السلطة املختصة
إذا كــان اجلفــاف يــزيد خطــر  -

االنفجار، إال إذا لزم ذلك لعمليات      
 .التصنيع أو التشغيل

 نتروسليلوز: مثال
ُيربط الوعاء ومعدات االستقبال/ُيؤّرض

 للكهربية  إذا كـان املتفجر حساسا     -
 .االستاتية
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 الغازات اللهوبة
 )٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب 

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر غاز هلوب

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 :احلريق بسبب الغاز املتسرب .خيزن يف مكان جيد التهوية 
 التسرب  ال تكـافح النار ما مل يوقف      

 .بشكل مأمون
تستبعد مجيع مصادر اإلشعال إذا كان      

 .ذلك مأمونا

 مصادر اإلشعال من قبيلحيفظ بعيدا عن 
 -. اللهب املكشوف /الشرر/احلـرارة 

 .ممنوع التدخني
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 الغازات اللهوبة
 )٢-٢الفصل (

 الرمز

 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٢ حتذير غاز هلوب

 بيانات التحذيريةال

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 :احلريق بسبب الغاز املتسرب .خيزن يف مكان جيد التهوية 
ال تكافح النار ما مل يوقف التسرب بشكل        

 .مأمون

تسـتبعد مجـيع مصادر اإلشعال إذا كان        
 .ذلك مأمونا

  مصادر اإلشعال من قبيلحيفظ بعيداً عن
 -. ملكشوفاللهب ا /الشرر/احلـرارة 

 .ممنوع التدخني
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 األيروسوالت اللهوبة
 )٣-٢الفصل (

 الرمز

 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر أيروسول هلوب بدرجة فائقة

 

 ٢ حتذير أيروسول هلوب

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

حيمـى من أشعة الشمس، وال يعرض        
 ١٢٢/س°٥٠جات حرارة تتجاوز    لدر

 .فهرهنايت

ال خيرق أو حيرق،    :الوعـاء حتت الضغط    
 .حىت بعد استخدامه

ال يـرش على هلب مكشوف أو أية مادة         
 .متوهجة

 مصادر اإلشعال من قبيلحيفظ بعيدا عن 
 -اللهب املكشوف   /الشـرر /احلـرارة 

 .ممنوع التدخني
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ـُؤكسدة  الغازات امل
 )٤-٢الفصل (

 الرمز

 ق دائرةهلب فو

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر قد يسبب حريقا أو يؤججه؛ ُمؤكسد

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

يف حالـة احلريق يوقف التسرب إذا كان         .خيزن يف مكان جيد التهوية 
 .ذلك مأموناً

.قحيفظ بعيدا عن املواد القابلة لالحترا
الـتأكد من عدم وجود شحم أو زيت        

 .على صمامات التخفيض
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 الغازات حتت الضغط
 )٥-٢الفصل (

 الرمز

 اسطوانة غاز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 غاز مضغوط حتذير حيتوي غازا حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن

 غاز مسّيل حتذير حيتوي غازا حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن

 

 غاز مذاب حتذير حيتوي غازا حتت ضغط؛ قد ينفجر إذا سخن

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

حيمى من أشعة الشمس وخيزن يف مكان        
 .جيد التهوية
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 الغازات حتت الضغط
 )٥-٢الفصل (

 الرمز

 اسطوانة غاز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

).كريوجينية(ي غازا مربدا؛ قد يسبب حروقا أو إصابات قّرية حيتو  غاز مسّيل مّربد حتذير

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 .تصهر األجزاء املتجمدة مباء فاتر .خيزن يف مكان جيد التهوية 

 .ال حتك املنطقة املتأثرة

 .استشارة طبية فوراً/اطلب رعاية

وقاء /وقاء للوجه /ازات عازلة ضـع قف  
 .للعينني
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 السوائل اللهوبة
 )٦-٢الفصل (

 الرمز

 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر سائل وخبار هلوب للغاية

 ٢ خطر سائل وخبار هلوب بشدة

 

 ٣ حتذير سائل وخبار هلوب

 البيانات التحذيرية

 يةالوقا االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/الوطنية

 ...يف حالة احلريق يستخدم  .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

أو  (ديف حالـة الـتالمس مـع اجلل       
. ترتع مجيع املالبس امللوثة فورا    ): الشـعر 

 .بالدش/يشطف اجللد مباء

 .حيفظ الوعاء مغلقا بإحكام
 مصــادر اإلشــعال مــن قبــيل يــبعد عــن

 ممنوع  �اللهـب املكشوف    /الشـرر /احلـرارة 
 .التدخني

للوجه /توضـع قفـازات للحماية ووقاء للعينني      
املورد أو السلطة   /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     

 .ملختصةا
 يربط الوعاء مع جهاز االستقبال/يؤرض

إذا كانـت تـتوخى إعـادة حتميل مادة          -
 .حساسة للكهربية االستاتيكية

إذا كـان املنتوج شديد التطاير حبيث يولّد         -
 .جوا خطرا

إضاءة /معدات هتوية /تسـتخدم معدات كهربائية   
 .ضد االحتراق

 .املورد/معدات أخرى حيددها الصانع... 
 .اطات ضد التفريغ اإللكتروستايتتتخذ احتي

 .ال تستخدم أدوات تولّد الشرر
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 السوائل اللهوبة
 )٦-٢الفصل (

 الرمز

 بدون رمز
   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار 

 ٤ حتذير سائل قابل لالحتراق 

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...يف الوعاء /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

 ...يف حالة احلريق يستخدم  .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
املورد /حيدده الصانععلى النحو الذي  للوجه  

 .أو السلطة املختصة
حيفـظ بعـيدا عن اللهب والسطوح        

 .الساخنة
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 املواد الصلبة القابلة لالشتعال
 )٧-٢الفصل (

 الرمز

 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر مادة صلبة قابلة لالشتعال

 

 ٢ حتذير مادة صلبة قابلة لالشتعال

 ذيريةالبيانات التح

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...يف حالة احلريق يستخدم   
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     
 .السلطة املختصة

 مصـادر اإلشـعال من قبيل      عـن يـبعد   
 ممنوع  �. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

معدات /تسـتخدم معـدات كهربائـية     
 إضاءة ضد االحتراق/...هتوية
 املورد/معدات أخرى حيددها الصانع... 

 .ذا كان ميكن أن تتولد سحب تراب -
 يربط الوعاء مع جهاز االستقبال/يؤرض

يل مادة إذا كانت تتوخى إعادة حتم -
 .حساسة للكهربية االستاتيكية



 

 

-321- 

 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز

 قنبلة منفجرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 النوع ألف خطر التسخني قد يسبب االنفجار

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /اتختلص من احملتوي
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

 .جيد التهوية/ خيزن يف مكان بارد

خيـزن يف درجـات حـرارة ال تتجاوز        
 .ف°/...س °...

املورد أو /على النحو الذي حيدده الصانع... 
 السلطة املختصة

 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى

 :يف حالة احلريق
ـُخـلى املـن    طقة وتكافح النار من بعد     ت

 .بسبب احتمال حدوث انفجار
 ...يف حالة احلريق يستخدم 

املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 
 السلطة املختصة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     
 .السلطة املختصة

 مصـادر اإلشـعال من قبيل      يـبعد عـن   
 ممنوع  �. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...حيفظ بعيدا عن 
/ املواد غري املتوافقة اليت حيددها الصانع     ... 

 .املورد أو السلطة املختصة
 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 فجرة وهلبقنبلة من

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

   

 النوع باء خطر التسخني قد يسبب االنفجار

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

 .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد

خيـزن يف درجـات حـرارة ال تتجاوز        
 .ف°/...س°...

املورد أو /على النحو الذي حيدده الصانع... 
 .السلطة املختصة

 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى

 :يف حالة احلريق
ـُخـلى املـنطقة وتكافح النار من بعد         ت

 .بسبب احتمال حدوث انـفجار
 ...يف حالة احلريق يستخدم 

املورد أو  /ناسب حيدده الصانع  مطفئ م ... 
 السلطة املختصة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     
 .السلطة املختصة

مصـادر اإلشـعال من قبيل       يـبعد عـن   
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...ا عن حيفظ بعيد
/ املواد غري املتوافقة اليت حيددها الصانع     ... 

 .املورد أو السلطة املختصة
 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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 املواد واملخاليط الذاتية التفاعل
 )٨-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 النوع جيم خطر التسخني قد يسبب االنفجار

 النوع دال خطر خني قد يسبب االنفجارالتس
 النوع هاء حتذير التسخني قد يسبب االنفجار

 

 النوع واو حتذير التسخني قد يسبب االنفجار

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

 .جيد التهوية/خيزن يف مكان بارد
خيـزن يف درجـات حـرارة ال تتجاوز        

 .ف°/...س°...
املورد أو /على النحو الذي حيدده الصانع... 

 .السلطة املختصة
 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 .السلطة املختصة
 .ود املاء يزيد اخلطرإذا كان وج -

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     
 .السلطة املختصة

 مصـادر اإلشـعال من قبيل      يـبعد عـن   
 ممنوع  �اللهب املكشوف   /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...حيفظ بعيدا عن 
/ املواد غري املتوافقة اليت حيددها الصانع     ... 
 .ورد أو السلطة املختصةامل

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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 السوائل التلقائية االشتعال
 )٩-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر يشتعل فور التعرض للهواء

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...ختزن احملتويات حتت  
ــدده ...  ــامل حي ــاز خ ــائل أو غ س

 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 .السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

يف حالـة السقوط على اجللد يغمر يف ماء        
 .يلف برباط مبلل/ بارد

 .اءال يسمح بالتعريض للهو
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     

  السلطة املختصة

 مصادر اإلشعال من قبيل    يـبعد عـن   
 -اللهب املكشوف   /الشـرر /احلـرارة 

 .ممنوع التدخني
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 املواد الصلبة التلقائية االشتعال
 )١٠-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  فئة اخلطر التنبيهكلمة  بيان األخطار

 ١ خطر يشتعل فور التعرض للهواء

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...ختزن احملتويات حتت  
ــدده ...  ــامل حي ــاز خ ــائل أو غ س

 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 
 .سلطة املختصةال
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

تـزال اجلسيمات العالقة باجللد ويغمر يف       
 .يلف برباط مبلل/ماء بارد

 .ال يسمح بالتعريض للهواء
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     

 .السلطة املختصة

 بيلمصادر اإلشعال من ق   يـبعد عـن     
 �اللهب املكشوف   /الشـرر /احلـرارة 

 .ممنوع التدخني



 

 

-326- 

 املواد واملخاليط الذاتية التسخني
 )١١-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر ذايت التسخني، قد يلتقط النار

 

 ٢ حتذير ذايت التسخني، قد يلتقط النار يف الكميات الكبرية

 تحذيريةالبيانات ال
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى 
... حتزن الكميات السائبة اليت تتجاوز      

رطل يف درجات حرارة ال     /... كغـم 
 .ف°/...س°...تتجاوز 

املورد /على النحو الذي حيدده الصانع... 
 .أو السلطة املختصة

/ يراعى ترك فاصل هوائي بني الرصات     
 .ايلالطب

 .حيفظ باردا، وحيمى من أشعة الشمس 
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة
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 املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة تشتعل تلقائيا

 

 ٢ خطر بتالمس املاء تنطلق غازات هلوبة 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

اء أو يف وع  /خيـزن يف مكـان جاف و      
 .مغلق

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 .السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

تـزال اجلسيمات العالقة باجللد ويغمر يف       
 يلف برباط مبلل/ ماء بارد

جتنـب أي احتمال لتالمس املاء، بسبب       
إمكانـية حدوث تفاعل عنيف واشتعال      

 .تلقائي
تلزم املناولة حتت غاز خامل، واحلماية من       

 .الرطوبة
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة



 

 

-328- 

 املواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بتالمس املاء
 )١٢-٢الفصل (

 الرمز
 هلب

   

  ة اخلطرفئ كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٣ حتذير تنطلق غازات هلوبة إذا تالمس مع املاء

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/الوطنية

 ...يف حالة احلريق يستخدم  .أو يف وعاء مغلق/خيزن يف مكان جاف و
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 .السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

تلزم املناولة حتت غاز خامل، واحلماية من       
 .الرطوبة

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    
 .السلطة املختصة
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 السوائل املؤكسدة
 )١٣-٢فصل ال(

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر قد يسبب حريقا أو انفجاراً؛ مؤكسد قوي

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

زن بعــيدا عــن املــواد القابلــة خيــ
 /...لالحتراق

املـواد األخـرى غري املتوافقة اليت       ... 
املـورد أو السـلطة   /حيددهـا الصـانع  

 .املختصة

يف حالــة احلــريق الكــبري والكمــيات 
 :الضخمة

ختلى املنطقة وتكافح النار من بعد بسبب       
 .احتمال حدوث انفجار

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /حيدده الصانع مطفئ مناسب   ... 

 السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

: يف حالـة السـقوط على املالبس       
يشـطف اجللد واملالبس امللوثة فورا مباء       

 .وفري، ومن مث ختلع املالبس

 .حيفظ بعيدا عن احلرارة
حيفـظ بعـيدا عن املالبس واملواد القابلة        

 .لالحتراق
معطلة /للهب/تلـبس مالبس مقاومة للنار    

 .لالحتراق
 للوجه/توضع قفازات للحماية ووقاء للعينني

املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    
 .السلطة املختصة

تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع      
 /...املواد القابلة لالحتراق

املواد األخرى غري املتوافقة اليت حيددها      ... 
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع
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 لسوائل املؤكسدةا
 )١٣-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٢ خطر  النار، عامل مؤكسدجقد يؤج

 

 ٣ حتذير  النار، عامل مؤكسدجقد يؤج

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/لوائح احمللية وفقـا ل  (

 ).الدولية

خيــزن بعــيدا عــن املــواد القابلــة 
 /....لالحتراق

املـواد األخـرى غري املتوافقة اليت       ... 
املـورد أو السـلطة   /حيددهـا الصـانع  

 .املختصة

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 السلطة املختصة
 . املاء يزيد اخلطرإذا كان وجود -

 .حيفظ بعيدا عن احلرارة
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة
تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع      

 /...املواد القابلة لالحتراق
املواد األخرى غري املتوافقة اليت حيددها      ... 

 .و السلطة املختصةاملورد أ/الصانع
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 املواد الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر قد يسبب احلريق أو االنفجار؛ عامل مؤكسد قوي

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

خيــزن بعــيدا عــن املــواد القابلــة 
 /....لالحتراق

املـواد األخـرى غري املتوافقة اليت       ... 
املـورد أو السـلطة   /حيددهـا الصـانع  

 .املختصة

يف حالــة احلــريق الكــبري والكمــيات 
 :الضخمة

ختلى املنطقة وتكافح النار من بعد بسبب       
 .دوث انفجاراحتمال ح

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   ... 

 السلطة املختصة
 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

: يف حالـة السـقوط على املالبس       
يشـطف اجللد واملالبس امللوثة فورا مباء       

 .وفري، ومن مث ختلع املالبس

 .حيفظ بعيدا عن احلرارة
البس واملواد القابلة   حيفظ بعيدا عن امل   

 .لالحتراق
معطلة /للهب/تلبس مالبس مقاومة للنار

 .لالحتراق
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة
تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع      

 /...املواد القابلة لالحتراق
توافقة اليت  املـواد األخـرى غري امل     ... 

.املورد أو السلطة املختصة/حيددها الصانع
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 املواد الصلبة املؤكسدة
 )١٤-٢الفصل (

 الرمز
 هلب فوق دائرة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٢ خطر قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد

 

 ٣ حتذير قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة زينالتخ التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

خيــزن بعــيدا عــن املــواد القابلــة 
 /...لالحتراق

املـواد األخـرى غري املتوافقة اليت       ... 
املـورد أو السـلطة   /حيددهـا الصـانع  

 .املختصة

 ...يف حالة احلريق يستخدم 
املورد أو  /مطفئ مناسب حيدده الصانع   . ..

 .السلطة املختصة

 .إذا كان وجود املاء يزيد اخلطر -

 .حيفظ بعيدا عن احلرارة
/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     

 للوجه
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة
تتخذ أي احتياطات لتجنب اخللط مع      

 /...اقاملواد القابلة لالحتر
املـواد األخـرى غري املتوافقة اليت       ... 

املورد أو السلطة املختصة/حيددها الصانع
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز
 قنبلة منفجرة

 
 

 

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 النوع ألف خطر التسخني قد يسبب االنفجار

 يريةالبيانات التحذ
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى

يف درجات حرارة ال  خيـزن يف مكان بارد      
 .ف°/...س°... تتجاوز 

املورد أو /على النحو الذي حيدده الصانع    ... 
 .لسلطة املختصةا

 .حيمى من أشعة الشمس

 مصادر اإلشعال من قبيل   حيفـظ بعيدا عن      
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...حيفظ بعيدا عن 
/ املواد غري املتوافقة اليت حيددها الصانع     ... 

 .املورد أو السلطة املختصة
/ توضـع قفـازات للحماية ووقاء للعينني      

 للوجه
املورد أو  /و الذي حيدده الصانع   على النح 

 .السلطة املختصة

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز

 قنبلة منفجرة وهلب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

  

 النوع باء خطر قد يسبب التسخني حريقاً أو انفجارا

 انات التحذيريةالبي

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/الوطنية

 .خيزن بعيدا عن املواد األخرى

خيزن يف مكان بارد يف درجات حرارة ال        
 .ف°/...س°... تتجاوز 

ملورد ا/عـلى النحو الذي حيدده الصانع     ... 
 .أو السلطة املختصة

 .حيمى من أشعة الشمس

 مصادر اإلشعال من قبيل   حيفـظ بعيدا عن      
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...حيفظ بعيدا عن 
املـواد غـري املـتوافقة الـيت حيددها         ... 

  املورد أو السلطة املختصة/الصانع

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 .للوجه

املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    
  .السلطة املختصة

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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 العضوية) البريوكسيدات(األكاسيد الفوقية 
 )١٥-٢الفصل (

 الرمز

 هلب
   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 النوع جيم خطر قد يسبب التسخني حريقاً

 النوع دال خطر قد يسبب التسخني حريقاً

 النوع هاء حتذير قد يسبب التسخني حريقاً

 

 النوع واو حتذير قد يسبب التسخني حريقاً

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/ الوطنية

 .واد األخرىخيزن بعيدا عن امل

خيزن يف مكان بارد يف درجات حرارة ال        
 .ف°/...س°... تتجاوز 

املورد أو /على النحو الذي حيدده الصانع... 
 .السلطة املختصة

 .حيمى من أشعة الشمس

 مصادر اإلشعال من قبيل   حيفـظ بعيدا عن      
 ممنوع  -. اللهب املكشوف /الشرر/احلرارة
 .التدخني

 ...حيفظ بعيدا عن 
/ واد غري املتوافقة اليت حيددها الصانع     امل... 

 .املورد أو السلطة املختصة

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي

/ توضـع قفازات للحماية ووقاء للعينني     
 للوجه

املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    
 .السلطة املختصة
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 املواد األكالة للفلزات
 )١٦-٢الفصل (

 الرمز
 تأكّل

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه ربيان األخطا

 

 ١ حتذير قد يكون أكّاال للفلزات

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف
لـه بطانة  /خيزن يف وعاء مقاوم للتأكّل     

 .داخلية مقاومة للتأكل
مــواد أخــرى مــتوافقة حيددهــا ... 

 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 ملنع تلف املواد    متـتص املـادة املنسـكبة     
 .احمليطة

 .ال حيفظ إال يف الوعاء األصلي
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  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر مميت إذا ابتلع

 

 ٢ خطر مميت إذا ابتلع

 البيانات التحذيرية

 ايةالوق االستجابة التخزين التصريف
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/الوطنية

االتصال فورا  : يف حالـة االبـتالع     .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 . أو بالطبيبمبركز مكافحة السموم

 .يشطف الفم

)على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 
 تكميلية  إشـارة حتـيل إىل إرشادات     ... 

 لإلسعاف األويل

 .إذا لزم إعطاء ترياق فورا -

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
  أثناء مناولة هذا املنتوج

 .تغسل اليدان جيدا بعد املناولة



 

 

-338- 

  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز

 مججمة وعظام متقاطعة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٣ خطر  إذا ابتلعمسي

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ اإلقليمية/وفقـا للوائـح احمللـية     ... (
 ).الدولية/الوطنية

االتصال فورا  : يف حالـة االبـتالع     .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 . أو بالطبيبمبركز مكافحة السموم

 .ميشطف الف

)على بطاقة الوسم... انظر (معاجلة خاصة 
إشـارة حتـيل إىل إرشادات تكميلية       ... 

 لإلسعاف األويل
 .إذا لزم إعطاء ترياق فوراً -

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء مناولة هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة



 

 

-339- 

  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 زالرم

 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٤ حتذير ضار إذا ابتلع

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف / ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

االتصال فورا  : يف حالـة االبـتالع     
 . أو بالطبيبركز مكافحة السموممب

 .يشطف الفم

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء مناولة هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة



 

 

-340- 

  فموي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز

 بدون رمز
   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٥ حتذير قد يضر إذا ابتلع

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 أو  مركز مكافحة السموم  يستدعى    
 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

 



 

 

-341- 

  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز

 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ١ خطر مميت إذا تالمس مع اجللد

 

 ٢ خطر ت إذا تالمس مع اجللدممي

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

  .                    ختلع مجيع املالبس امللوثة .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح

 يغسل  :يف حالـة السقوط على اجللد     
 .ة بوفرة من الصابون واملاءخبف

 مركز مكافحة السموم  يستدعى فورا   
 .أو الطبيب

على بطاقة  ... انظر  (الـتدابري اخلاصـة     
 )الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

إذا لزم اختاذ تدابري فورية كاستخدام       -
 .منظف خاص

تطهر املالبس امللوثة قبل إعادة     /تغسـل 
 .استعماهلا

وع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       ممن
 .أثناء مناولة هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة
يلزم جتنب مالمسة املنتوج للعني أو اجللد       

 .أو املالبس
 مالبس للحماية/توضع قفازات

املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    
 .السلطة املختصة



 

 

-342- 

  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز

 مججمة وعظام متقاطعة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٣ خطر مسي إذا تالمس مع اجللد

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

  .                         ختلع مجيع املالبس امللوثة فورا .ق مبفتاحخيزن يف مكان مغل
يغسل : يف حالة السقوط على اجللد    

 .بوفرة من الصابون واملاء

 أو  مركز مكافحة السموم  اسـتدعاء   
 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

على بطاقة  ... انظر  (الـتدابري اخلاصـة     
 )الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

اختاذ تدابري فورية كاستخدام    إذا لـزم     -
 .منظف خاص

تطهـر املالبس امللوثة قبل إعادة      /تغسـل 
 .استعماهلا

 مالبس للحماية/توضع قفازات
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة



 

 

-343- 

  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  طرفئة اخل كلمة التنبيه بيان األخطار

 ٤ حتذير يؤذي إذا تالمس مع اجللد

 البيانات التحذيرية

 الوقاية االستجابة التخزين التصريف
 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات

/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 :يف حالـة سـقوط املادة على اجللد        
 .يغسل بوفرة من الصابون واملاء

 أو  افحة السموم مركز مك اسـتدعاء   
 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

على بطاقة  ... انظر  (الـتدابري اخلاصـة     
 )الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

إذا لزم اختاذ تدابري كاستخدام منظف       -
 .خاص

 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

 مالبس للحماية/توضع قفازات
املورد أو  /ي حيدده الصانع  على النحو الذ  
 .السلطة املختصة



 

 

-344- 

  جلدي-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٥ حتذير قد يؤذي إذا تالمس مع اجللد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 أومركز مكافحة السموم    استدعاء    
 .الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

 



 

 

-345- 

  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر مميت إذا استنشق

 

 ٢ خطر مميت إذا استنشق

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /اتختلص من احملتوي
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
ختزن العبوة مغلقة بإحكام يف مكان جيد 

 التهوية
إذا كـان املنتوج يتطاير حبيث يولد        -

 .جوا خطراً

 :يف حالة االستنشاق
يـنقل املصاب إىل اهلواء الطلق ويسترخي      

 .للتنفسيف وضع مريح 
 مبركز مكافحة السموم  االتصـال فورا    

 .أو بالطبيب
على بطاقة  ... انظر(عـالج خاص عاجل     

 )الوسم
إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 

 اإلضافية
 .إذا لزم إعطاء ترياق فورا -

/ الغاز/الدخان/ جتنـب استنشـاق الغبار    
 .الرذاذ/ األخبرة/الضباب

 جيد  ال يستخدم إال يف مكان مكشوف أو      
 .التهوية

 .يوضع وقاء للتنفس
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة



 

 

-346- 

  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 مججمة وعظام متقاطعة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٣ خطر مسي إذا استنشق

 البيانات التحذيرية
 الوقاية تجابةاالس التخزين التصريف

 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح 
ختـزن العبوة مغلقة بإحكام يف مكان       

 جيد التهوية
إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد       -

 .جوا خطرا

 :يف حالة االستنشاق
يـنقل املصاب إىل اهلواء الطلق ويسترخي     

 .يف وضع مريح للتنفس

 أو  مركز مكافحة السموم  اسـتدعاء   
 .الطبيب

على بطاقة  ... انظر(اجل  عـالج خاص ع   
 ).الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة -

ال يسـتخدم إال يف مكان مكشوف أو        
 .جيد التهوية

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب



 

 

-347- 

  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 ة تعجبعالم

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٤ حتذير يؤذي إذا استنشق

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 :يف حالة االستنشاق  
يـنقل املصاب إىل اهلواء الطلق ويسترخي      

 .يف وضع مريح للتنفس

أو مركز مكافحة السموم    اسـتدعاء   
 شعور بتوعكالطبيب يف حالة ال

ال يسـتخدم إال يف مكان مكشوف أو        
 .جيد التهوية

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب



 

 

-348- 

  استنشاق-السمية احلادة 
 )١-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٥ حتذير قد يضر إذا استنشق

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين لتصريفا

 :يف حالة االستنشاق  
 أو  مركز مكافحة السموم  اسـتدعاء   

 الطبيب يف حالة الشعور بتوعك

 



 

 

-349- 

 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 تأكّل

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 جيم١ألف إىل ١ خطر يسبب حروقا جلدية شديدة وتلفا للعني

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

): أو الشعر  (يف حالة السقوط على اجللد     .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
ختلع مجيع املالبس امللوثة فورا؛ يشطف اجللد       

 .لدشبا/باملاء
 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

تشطف باحتراس لعدة   : يف حالة دخول العني   
ترتع العدسات الالصقة، إن وجدت     . دقائق باملاء 

 .يستمر غسل العني. وكأن ذلك أمرا سهال
ال حتاول  . يغسل الفم : يف حالـة االبتالع   

 .حفز القيء
ينقل الشخص إىل اهلواء    : يف حالة االستنشاق  

 .الطلق ويستلقي يف وضع مريح للتنفس
 . أو الطبيب فورامركز مكافحة السموميستدعى 

 )على بطاقة الوسم... انظر (املعاجلة اخلاصة 
 إشارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل اإلضافية... 

قـد تتضـمن استخدام منظف خاص حيدده        
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 مالبس للحماية/توضع قفازات
املورد أو  /عـلى النحو الذي حيدده الصانع     

  السلطة املختصة

 .يلزم االغتسال جيدا بعد املناولة
 جتنب تنفس غبار أو ضباب املنتوج

عـند احـتمال وجـود جسيمات        -
 .تستنشق أثناء االستخدام



 

 

-350- 

 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  رفئة اخلط كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٢ حتذير يسبب هتيج اجللد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 :يف حالـة سـقوط املادة على اجللد         
 .يغسل بالصابون واملاء بوفرة

وتغسل قبل إعادة                         ختلـع املالبـس امللوثة      
 .استعماهلا

يف حالـة هتـيج اجللد، تطلب استشارة        
 .الرعاية الطبية/الطبيب

ـ  على بطاقة  ... انظر  (ة اخلاصـة    املعاجل
 )الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

قـد تتضمن استخدام منظف خاص حيدده       
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 توضع قفازات للحماية
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة

 .يلزم االغتسال جيدا بعد املناولة

 



 

 

-351- 

 هتّيج اجللد/تأكّل
 )٢-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٣ حتذير يسبب هتيجا جلديا خفيفا 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

يف حالـة حـدوث هتيج جلدي، تطلب          
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

 



 

 

-352- 

 هتيج العني/تلف
 )٣-٣صل الف(

 الرمز
 تأكّـل

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار

 
 ١ خطر يسبب تلفا شديدا للعني

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

تشطف باحتراس  : يف حالة دخول العني     
تـرتع العدسات   . لعـدة دقـائق باملـاء     

الالصـقة، إن وجـدت وكان ذلك أمرا        
 .مر غسل العنييست. سهال

 أو  مركز مكافحة السموم  يسـتدعى   
 .الطبيب فورا

 للوجه/يوضع وقاء للعينني
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة
 



 

 

-353- 

 هتيج العني/تلف
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ألف ٢ حتذير يسبب هتيجا شديدا للعني

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

تشطف باحتراس  : يف حالة دخول العني     
تـرتع العدسات   . لعـدة دقـائق باملـاء     

الالصـقة، إن وجـدت وكان ذلك أمرا        
 .يستمر غسل العني. سهال

يف حالـة اسـتمرار هتـيج العني، تطلب         
 .طبيةرعاية /استشارة الطبيب
 . املناولةتغسل األيدي بعد

 للوجه/يوضع وقاء للعينني
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة



 

 

-354- 

 هتيج العني/تلف
 )٣-٣الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 باء٢ حتذير يسبب هتيج العني

 البيانات التحذيرية
 ةالوقاي االستجابة التخزين التصريف

تشطف باحتراس  : يف حالة دخول العني     
تـرتع العدسات   . لعـدة دقـائق باملـاء     

الالصـقة، إن وجـدت وكان ذلك أمرا        
 .يستمر غسل العني. سهال

يف حالـة اسـتمرار هتـيج العني، تطلب         
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

 تغسل األيدي بعد املناولة

 



 

 

-355- 

  التنفسي�التحسس 
 )٤-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
قـد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات يف التنفس يف حالة             

 استنشاقه
 ١ خطر

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

إذا كانت هناك   : يف حالـة االستنشاق    
صعوبة يف التنفس ينقل الشخص إىل اهلواء       

 .الطلق ويستلقي يف وضع مريح للتنفس
إذا ظهـرت أعـراض تنفسية يستدعى       

 .أو الطبيبمركز مكافحة السموم 

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

ء يف حالة عدم كفاية التهوية يوضع وقا      
 للتنفس

.املورد أو السلطة املختصة/حيدده الصانع



 

 

-356- 

  اجللدي�التحسس 
 )٤-٣الفصل (

 الرمز
 عالمة تعجب

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ حتذير قد يسبب تفاعال للحساسية يف اجللد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...وعاء يف ال/ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

يغسل : يف حالـة السقوط على اجللد      
 .بالصابون واملاء بوفرة

إذا حـدث هتيج أو طفح جلدي، تطلب        
 .طبيةرعاية /استشارة الطبيب
 ).ببطاقة الوسم... انظر (املعاجلة اخلاصة 

 إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل     ... 
 اإلضافية

قـد تتضـمن اسـتخدام مـنظف حيدده         
 .املورد أو السلطة املختصة/الصانع

 .تغسل املالبس امللوثة قبل إعادة استعماهلا

 توضع قفازات للحماية
املورد أو  /على النحو الذي حيدده الصانع    

 .السلطة املختصة

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب

                         داء مالبس العمل امللوثة                 ال يسمح بارت  
  .               خارج مكان العمل



 

 

-357- 

 إطفار اخلاليا اجلنسية
 )٥-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر <...>قد يسبب عيوبا جينية 

 ٢ حتذير  <...>يشتبه بأنه يسبب عيوبا جينية

 

 أن السبل األخرى    يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة       (<...>
 )ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف/ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقـا للوائح احمللية   (

 ).الدولية

تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه       .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       
 .االستخدام

ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         
 .احتياطات السالمة

تستخدم معدات الوقاية الشخصية على 
 .النحو الواجب
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 السرطنة
 )٦-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر <...>ب السرطان       قد يسب

 ٢ حتذير <...>بأنه يسبب السرطان     تبه   يش

 

يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل األخرى           (<...>
 .)ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 .)الدولية

تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه       .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       
 .االستخدام

ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         
 .احتياطات السالمة

تستخدم معدات الوقاية الشخصية على 
 .النحو الواجب
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 السمية التناسلية
 )٧-٣ الفصل(

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر <<...>> <...> ة أو اجلنني             قد يتلف اخلصوب

 ٢ حتذير <<...>> <...>ة أو اجلنني                      يشتبه بأنه يتلف اخلصوب
   )                               يذكر التأثري احملدد إذا كان معروفا   (<...>

 

 قاطعة أن السبل    يذكـر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة       (<<...>>
 .)األخرى ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه       .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       
 .االستخدام

ممـنوع املـناولة قـبل قراءة وفهم مجيع         
 .احتياطات السالمة

تستخدم معدات الوقاية الشخصية على 
 .النحو الواجب
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 السمية التناسلية
 )٧-٣الفصل (

 )التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله(

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر لمة التنبيهك بيان األخطار
 )إضافية( بدون كلمة تنبيه قد يؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية 

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

تطلب : إذا حـدث تعرض أو قلق بشأنه        
 .رعاية طبية/استشارة الطبيب

يلـزم احلصول على تعليمات خاصة قبل       
 .االستخدام

فترة /ملادة أثناء احلمل يلـزم جتنـب ملس ا     
 .اإلرضاع

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء استخدام هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة
يلـزم جتنـب استنشاق غبار أو ضباب        

 املنتوج
عند احتمال وجود جسيمات تستنشق      -

 أثناء االستخدام
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  التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر <<...>>    <...>                 يسبب تلفا لألعضاء 

    )                                            أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل            (<<...>>
 )ب اخلطراألخرى ال تسب

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

مركز يسـتدعى   : إذا حـدث تعـرض     .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 . أو الطبيبمكافحة السموم

على بطاقة  ... انظر  (املعاجلـة اخلاصـة     
 )الوسم

إشـارة إىل إرشادات اإلسعاف األويل      ... 
 اإلضافية

 .إذا لزمت تدابري فورية خاصة -

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء استخدام هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
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  التعرض املفرد-الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة السمية 
 )٨-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٢ حتذير <<...>>    <...>                    قد يسبب تلفا لألعضاء 

    )                                            أو تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

 بصورة قاطعة أن السبل     يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت       (<<...>>
 .)األخرى ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

إذا حـدث تعـرض أو يف حالة الشعور          .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
مركز مكافحة  دعى  يسـت : بـتوعك 
 .أو الطبيبالسموم 

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء استخدام هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
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  التعرض املفرد-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٨-٣الفصل (

 رمزال
 عالمة تعجب

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ٣ حتذير قد يسبب هتيجا تنفسيا؛  أو

 

ـّح    قد يسبب النعاس أو الترن

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
ختزن العبوة مغلقة بإحكام يف مكان جيد 

 التهوية
إذا كان املنتوج يتطاير حبيث يولد جوا        -

 .خطرا

مركز يستدعى  : يف حالة الشعور بتوعك   
 .أو الطبيبمكافحة السموم 

 :يف حالة االستنشاق
ينقل الشخص إىل اهلواء الطلق ويستلقي      

 .فسيف وضع مريح للتن

ال يسـتخدم إال يف مكان مكشوف أو        
 .جيد التهوية

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
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  التعرض املتكرر-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر <<...>> خالل التعرض املمتد أو املتكررمن  <...>                 يسبب تلفا لألعضاء 

    )                                         تذكر مجيع األعضاء اليت تتأثر إذا كانت معروفة     (<...>

 

يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل            (<<...>>
 )األخرى ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

تطلب استشارة  : يف حالة الشعور بتوعك    
 .رعاية طبية/الطبيب

ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخني       
 .أثناء استخدام هذا املنتوج

 .تغسل األيدي جيدا بعد املناولة
/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   

 .الرذاذ/األخبرة/لضبابا
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  التعرض املتكرر-السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة 
 )٩-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
من خالل التعرض املمتد أو املتكرر       <...>                          قـد يسبب تلفا لألعضاء      

<<...>> 
 ٢ حتذير

    )                    تأثر إذا كانت معروفة                     تذكر مجيع األعضاء اليت ت     (<...>

 

يذكـر سـبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أن السبل            (<<...>>
 .)األخرى ال تسبب اخلطر

  

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

تطلب استشارة  :  الشعور بتوعك  يف حالة  
 .رعاية طبية/الطبيب

/ الغاز/الدخان/جتنـب استنشاق الغبار   
 .الرذاذ/األخبرة/الضباب
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 السمية بالشفط
 )١٠-٣الفصل (

 الرمز
 خطر صحي

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ خطر قد يكون مميتا إذا ابتلع ودخل املسالك اهلوائية

 

 ٢ حتذير  ابتلع ودخل املسالك اهلوائيةقد يؤذي إذا

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

مركز يستدعى  : يف حالـة االبـتالع     .خيزن يف مكان مغلق مبفتاح
 .يب فورا أو الطبمكافحة السموم

 . تستحث القيءال
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  اخلطر احلاد�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 البيئة

   

  فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ حتذير مسي جدا للحياة املائية

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 جتنب انطالق املادة يف البيئة .جتمع املادة املنسكبة 
إذا مل يكـن ذلك هو االستخدام        -

 .املتوخى



 

 

-368- 

  اخلطر احلاد�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  ٢ بدون كلمة تنبيه مسي للحياة املائية
 ٣ بدون كلمة تنبيه ضار للحياة املائية

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 جتنب انطالق املادة يف البيئة  
ا مل يكـن ذلك هو االستخدام       إذ -

 .املتوخى
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  اخلطر املزمن�األخطار على البيئة املائية 
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 البيئة

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
 ١ حتذير شديد السمية للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد 

 

 ٢ كلمة تنبيهبدون  مسي للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/اللوائـح احمللـية   ... 

 ).الدولية

 جتنب انطالق املادة يف البيئة .جتمع املادة املنسكبة 
إذا مل يكـن ذلك هو االستخدام        -

 .املتوخى
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  اخلطر املزمن�لبيئة املائية األخطار على ا
 )١-٤الفصل (

 الرمز
 بدون رمز

   

 فئة اخلطر كلمة التنبيه بيان األخطار
  ٣ بدون كلمة تنبيه ضار للحياة املائية مع تأثريات طويلة األمد 

 ٤ بدون كلمة تنبيه قد يسبب للحياة املائية تأثريات ضارة طويلة األمد

 البيانات التحذيرية
 الوقاية االستجابة التخزين التصريف

 ...الوعاء يف /ختلص من احملتويات
/ الوطنية/اإلقليمية/وفقا للوائح احمللية... (
 ).الدولية

 جتنب انطالق املادة يف البيئة  
ذا مل يكـن ذلـك هو االستخدام     -

 .املتوخى
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 ية التحذيرةيالتخطيط سومالر ٣�٧ م

 (Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992)يب ومن االحتاد األور 

 (SABS 0265:1999) مكتب جنوب أفريقيا للمعايري من 

 



 

 


