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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مقررات حمل و نقل: 1بخش 
مقررات بين المللي1.1

بسیارویدنوپدهایبیماریطغیانازجلوگیریوتشخیصدرکلیدینقشیبیولوژیکیعواملباکار•
هایفعالیتشاملکاراین.داردسالمتالمللیبینامنیتهایریسکسایرکاهشدروعفونی،

کنند،میکاربیولوژیکیعواملباکهمراکزی.استداروییتولیداتوپزشکیتحقیقاتتشخیصی،
ایمنطوربهوشناساییها،روشبهترینبامطابقبیولوژیکیعواملکهیابنداطمیناندارندمسئولیت

.شوندمیکنترلونگهداریمجهز،کامالًهایساختماندر

کهتزیسمحیطوافرادمواجههامکانیابند،میانتقالونقلبیولوژیکیعواملحاویموادکهحالیدر•
لیالملبینهایگروهریسک،اینمناسبکاهشوکنترلبرای.داردوجودکنندمیعبورآنازمواد

رچسببگذاری،عالمتبندی،بستهنحوهکهاندکردهتهیهرا(دوهریا)مقرراتییاهاتوصیهمختلف
نقلوحملمراحلطیدرمهاروایمنیازتاکند،میمشخصراعفونیموادسازیمستندوگذاری

.شودحاصلاطمینان



ادامه... 

ازیکهرایمننقلوحملبرایراشروطازایمجموعهحداقلمتحد،مللسازمانالگویمقررات•
عنوانبهشروطمجموعهاینازاستفادههدف.کندمیفراهمعفونیموادشاملخطرناکهایمحموله

حال،ینابا.استالمللیبینوملّیمقرراتازایگستردهطیفمیاندرانطباقوهماهنگیایجادپایه،
پایهمقرراتبنابراینکند،میفراهمراپذیریانعطافازخاصیدرجهمتحدمللسازمانالگویمقررات
خاصالزاماتومحلینیازهایبانقل،وحملدرموجودموانعبرغلبهبرایتاشوندتعدیلاستممکن

عنوانهبالمللیبینهایسازمانیاهادولتتوسطاستممکنشدهتعدیلهاینسخه.شوندمتناسب
وب،متعاقاجرای.شوندپذیرفتهخطرناکهایمحمولهنقلوحملبرایالزمقانونییااجباریمقررات
کهونهگآنملّی،مقاماتیامستقلهایدستگاهتوسطاستممکنشدهپذیرفتهمقرراتباانطباق
.گیردقرارنظارتتحتاست،شدهطراحیمربوطهدولتیمقاماتتوسط



نامه های معينتوافق 2.1

ادندپوششبرایکافیاندازهبهمتحدمللسازمانالگویمقرراتاگرچه•
نقوانیدرآنهابیشتراست،کلیوعمومینقلوحملهایشیوهتمامی

شوند،میمنعکسالمللیبینمعینهاینامهتوافقطریقازالمللیبین
لنقوحملخاصروشیکبرایراتخصصیمقرراتیاهادستورالعملکه

هایهنامتوافقترینمتداولازبرخی.کنندمیمنتشرودهندمیانطباق
.استشدهآوردهجدولدرخطرناکهایمحمولهنقلوحملبرایمعین



معين حاوی مقررات مربوط به جدول توافق نامه های 
محموله های خطرناک

توافق های معين بين المللي نقلوحملروش

آنبهاینجادر)هواطریقازخطرناکهایمحمولهایمنانتقالونقلبرایفنیهایدستورالعمل
(استغیرنظامیهواپیماییالمللیبینسازمانICAO-شودمیگفته"ICAOفنیهایدستورالعمل"

بهخطرناکهایمحمولهایمنالمللیبیننقلوحملبرایکهاستهاییدستورالعملازکاملایمجموعه
در،ICAOتوسطشدهمنتشرقانونیآورالزامالمللیبینمقرراتاین.گرددمیتلقیضروریهوایی،صورت
.شودمیاعمالالمللیبینپروازهایتمامی
منتشرنیزرا(DGR)خطرناکهایمحمولهبهمربوطمقررات(IATA)هوایینقلوحملالمللیبینانجمن

مالحظاتازناشیکهرابیشتریهایمحدودیتاستممکنوبوده،ICAOشروطازترکیبیکهکندمی
.کنداضافهاست،عملیاتی

استنممککشورغیرنظامیهواپیماییمسئولین،(کشوریکداخلیپروازهاییعنی)ملّیپروازهایبرای
اعمالآندرراتغییراتیاستممکنامااست،ICAOشروطاساسبرطبیعتاًکهکننداجراراملّیقوانین
هایمحمولهمقرراتدرهموICAOفنیهایدستورالعملدرهماجرایی،وحکومتیتغییرات.نمایند

.استشدهمنتشرIATAخطرناک

هوایي



ادامه... 

توافق نامه های معين بين المللي نقلوحملروش

مجموعه ای از مقررات است که ( RID)حمل و نقل بین المللی محموله های خطرناک از طریق راه آهن 
این مقررات برای . ایجاد شده است( OTIF)توسط سازمان بین الملل حمل و نقل بین المللی از طریق راه آهن 

پا اجرا در اروپا، خاور میانه و آفریقای شمالی هستند، و برای انتقال درون مرزی در اتحادیه اروکشورهایی که
.می شود

آهنراه

کشور اجرا می 49برای (ADR)تفاهم نامه اروپا در مورد حمل بین المللی محموله های خطرناک از راه جاده 
ی آسیا به عالوه، نسخه های اصالح شده توافق نامه توسط کشورهایی در آمریکای جنوبی و جنوب شرق. شود

.همچنین برای انتقال درون مرزی در اتحادیه اروپا اجرا می شودADR.در حال استفاده است

جاده

.  منتشر شده است(IMO)کد بین المللی محموله های خطرناک دریایی، توسط سازمان بین المللی کشتیرانی 
، (SOLAS)این کد برای تمامی هیأت های طرف قرارداد با اجالس بین المللی حفظ ایمنی زندگی دریایی

.کاربرد اجباری دارد

دریا



ادامه... 

توافق نامه های معين بين المللي نقلوحملروش

مقرراتهایتوصیهاست،شدهمنتشر(UPU)پستجهانیاتحادیهتوسطکهنامه،پستِراهنمایکتابچه
نقلوحملاساسوپایهعنوانبهICAOفنیهایدستورالعملازاستفادهبارامتحدمللسازمانالگوی

.کندمیمنعکس
عفونیوادم"عنوانبهشدهشناخته)شوندمیگرفتهنظردرباالریسکدستۀجزءکهعفونیموادازبرخی
تهدسدرعفونیموادازبرخی.شدنخواهندپذیرفتهپستیخدماتطریقازنقلوحملبرای("Aدسته
حیوانیهاینمونهومعافانسانیهاینمونه"و"Bدستهعفونیمواد"مثالعنوانبه)پایینریسکهای

.شوندارسالشده،ثبتهواییِپستطریقازاستممکن("معاف
شده،تثبپستارسالبرایبایدروایناز.باشدالزماستممکننیزالمللیبینومحلیهایمحدودیت

وسطتشده،بندیبستهموادآیاکهشودمشخصتانمودبرقرارارتباطملّیعمومیاپراتورهایباقبالً
.خیریاشوندمیپذیرفتهنظرموردپستیسرویس

پست



ملّيمقررات 3.1

نینقواعنوانبهاستقراربرایرامتحدمللسازمانالگویمقرراتکشورهاازبسیاری•
دیگر،برخیکهحالیدر،پذیرندمیکاملطوربهخود،خطرناکهایمحمولهملّی

وریکشمقامات.کنندمیاعمالآندرراتغییراتیمحلیالزاماتوشرایطبامتناسب
.باشندمربوطهکاربرانبهخودملّیالزاماتجزئیاتارائهبهقادرباید

الدنبالمللیبینمعینهاینامهتوافقبایدندارد،وجودملّیمقرراتکهمواردیدر•
سختشود،میاعمالعفونیموادمنفردمحمولۀمورددرمتعددیمقرراتاگر.شود
.گردداعمالبایدآنهاترین



حمل کننده/ اپراتورتغييرات 4.1

با.تاسالمللیبینهایدغدغهازعمومیبهداشتهاینیازمندیوتأثیردلیلبهعفونیموادانتقال•
اریتجماهیتباصنایعشاملونیستبهداشتیخدماتنقل،وحملزنجیرۀبزرگبخشوجود،این
از.تاسکلیدیعاملیکایمنیبهداشتی،مالحظاتجایبهاعتمادواعتباردالیلبهغالباً.شودمی
وجودایمنیاجراییهایروشمناسبانجامبرایملّیمقرراتومعینهاینامهتوافقاگرچهرو،این

وهواییخطوطمثالعنوانبه)دهندمیانجامراتجاریهایگذاریسرمایهکههاییشرکتدارد،
ود،خمشتریانبهگوییپاسخازباالییسطحبهدستیابیهدفبااستممکن((couriers)هاپیک

چنیناگرچه.کننداعمالشودمیحملآنهاتوسطکههاییمحمولهبرایاضافیایمنیالزامات
امتناعبهنجرماستممکنتغییراتیچنینرعایتعدمنیستند،آورالزامقانونینظرازمعموالًتغییراتی

.کندارسالراعفونیموادخواهدمیکهشودفردیوگذارسرمایهآنبینخدمتارائهاز



ادامه... 

.تاسهامحمولهردیاتأخیربرایدلیلترینمتداولعموماًکنندهحمل/اپراتورتغییراترعایتعدم•
تیصوردرحتینیست،خاصخطرناکهایمحمولهحملبهمایلکهتجاریشرکتیکاین،برعالوه

.نداردکاراینانجامبهنسبتقانونیتعهدگونههیچباشد،شدهرعایتاجراقابلمقرراتکه

•ICAOوIATAمیفهرستراهواییخطوطمیاندرکنندهحمل/اپراتوراجباریاصلیهایمحدودیت
طفقدیگربرخیکهحالیدرکنند،نمیحملراخطرناکهایمحمولههواییخطوطازبرخی.کنند
هایروشبرایکنندهحملهایمحدودیتکهآنجااز.کنندمیحملراهامحمولهازمحدودیطیف

.ستاضروریمنافعصاحبانبینهماهنگیشود،نمیمنتشرمتمرکزطوربهانتقالونقلمختلف



تکميليمقررات 5.1

آنچهازبیشمقرراتیاستممکناست،مدنظرالمللیبیننقلوحملکهجاییویژهبه•
لشاممقرراتی،چنینازهاییمثال.شوداعمالاست،مطرحنقلوحملدرایمنیبرای

عواملذخیرهیانگهداریحمل،برایمجوزصادرات؛یاوارداتمجوزبرایمواردی
.استزیستمحیطوکشاورزیایمنیمقرراتوخاص؛بیولوژیکی

ختلفمآژانسچندینیادولتی،مختلفهایبخشتوسطاستممکنتکمیلیمقررات•
یناناطمکهاست(محمولهکنندۀارسالشخصیعنی)فرستندهمسئولیت.شوداعمال
.هستنداجراقابلمقرراتتمامیبامنطبقواز،آگاهآنهاکندحاصل



خاصشروط 6.1

هکاجراییهایروشیاشرایطبرخیتوصیفبرایکهاستاصطالحی"خاصشروط"•
یالتکمیرااصلیمقرراتشروط،این.رودمیکاربهندارند،وجوداستانداردمقرراتدر

هبومناسبطوربهچگونهخطرناکهایمحمولهکهدهندمینشانوکنندمیاصالح
.شوندارسالکاربردیطور

توانمیکنند،میفهرستراخطرناکهایمحمولهبهمربوطخاصشروطکهجداولی•
اهدهمشمتحدمللسازمانالگویمقرراتشاملالمللی،بینمقرراتاسنادبیشتردر

.نمود



منافع حمل و نقلصاحبان : 2بخش 

درمنافعصاحبانازبسیاریاحتماالًمقصد،بهرسیدنتاعفونیمادهبندیبستهزماناز•
وهمکاریمستلزمعفونیموادکارآمدانتقال.کنندمیشرکتنقلوحملفرایند

یافردشاملنقل،وحملدرکاراندردستهایطرفتمامیبینخوبیهماهنگی
یاشخصوبسته،حملدرکاراندردستتجارینهادهایماده،کنندهارسالمؤسسه
.استمادهکنندهدریافتمؤسسه

کاردراندستمنافعاصلیصاحبانازبرخیهایمسئولیتاجمالیبررسیبخشایندر•
.استشدهارائهنقلوحملفراینددر



فرستنده1.2

:عفونیمادهفرستندۀ

شود؛شناختهکنندهارسالعنوانبهاستممکنهمچنین•

حیحصسازیمستندوگذاریبرچسببندی،بستهبندی،گروهاز
د؛یابمیاطمیناننقلوحملبرایشدهتعیینعفونیموادهمه

هکموادیبرایشده،انتخاببستۀکهکندمیحاصلاطمینان
است؛قبولقابلومناسبشوند،مینقلوحمل

انونیقصورتبهبتوانندمواداینکهکندمیچکملّیمقاماتبا
شوند؛خارج

تعاریف
برایمسئولفرد:کنندهارسال
عنوانبههمچنینمحموله،ارسال

.شودمیشناختهفرستنده

برایمسئولفرد:کنندهدریافت
عنوانبههمچنینمحموله،دریافت
.شودمیشناختهخریداریاگیرنده

بستهازگروهییابسته:محموله
برایشدهتعیین(محموله)های

.استتحویل



ادامه... 

همهازراآنهامورد،حسبنقل،وحملروشومقصد،(گذر)ترانزیتمبدأ،محلاساسبر
سازد؛میآگاهخودمحمولۀبرایاجراقابلمقررات

؛(خروجمجوزهایمثالعنوانبه)استنیازمورداضافیمجوزهایآیاکهکندمیبررسی

برایادهآموقادرگیرندهکهیابداطمینانتاکندمیبرقراربستهگیرندۀبارااولیهتماس
است؛محمولهدریافت

شود؛میآمادهبستهسازندۀهایدستورالعملبامطابقبستهکهیابدمیاطمینان



ادامه... 

کندحاصلاطمینانتادهدمیانجامکنندهحملباراقبلیتوافقات:

oندارد؛وجودباشداجراقابلمحمولهبرایکهاپراتوراضافیتغییرات

oشود؛میپذیرفتهمناسبنقلوحملبرایمحموله

o؛(امکانصورتدرمستقیمحمل)شودمیانجاممسیرترینمستقیمبانقلوحمل

؛یکهرازکپینگهدارینقل،وحملوارسالاسناد،مجوزهاشاملنماید،میتهیهراالزممستندات

وسازد؛میآگاهآنازراگیرندهمحموله،ورودزمانرسیدنفراازقبلموارد،اینانجامازپس

ملحطرفازشدهدریافتنظراتنیزومقرراتبامطابقمستندات،وبستهکهیابدمیاطمینان
.استشدهتهیهکننده،



کننده بسته بندیتأمين 2.2

:تأمین کننده بسته بندی مواد عفونی

کند؛میآزمایشوسازدمیراموادبندیبستهخطوطاجرا،قابلمقرراتمطابق

الحذیصملّیمقاماتوهابستهکاربراناختیاردردرخواست،صورتدرراآزمایشنتایجوهاگزارش
دهد؛میقرار

رایبنیاز،مورداضافیاجزایوشوندرعایتبایدکهاجراییهایروشمورددرراهاییدستورالعمل
وشوند؛میبندیبستهعملکردیالزاماتبامطابقموادکهیابداطمینانتاکندمیفراهمکاربران

کندیمنامثبتکیفیتتضمینبرنامهیکدرذیصالحملّیمقاماتدستورطبقلزوم،صورتدر.



حمل کننده/ اپراتور3.2

:ماده عفونیکنندۀ حمل / اپراتور

آمایشگرهاشاملاستممکن(logisticians)،سایریاهواییباربریخطوطپیک،هایشرکت
باشد؛نقلوحملاپراتورهای

دهد؛میمشاورهفرستندهبهآنها،تکمیلدستورالعملونقلوحملبرایالزممدارکمورددر

دهد؛میمشاورهفرستندهبهصحیح،بندیبستهمورددر

وند؛کمیتأییدرامسیرسپسکند،میکمکفرستندهبهمسیر،ترینمستقیمتنظیمدر

کندمیبایگانیراآنهاکپیونگهداریرانقلوحملومحمولهبهمربوطمستندات.



گيرنده4.2

:ماده عفونیگیرندۀ 

همچنین ممکن است به عنوان دریافت کننده، وارد کننده یا خریدار شناخته شود؛

شوند؛واردقانونیصورتبهتوانندمیمواداینکهکندمیچکملّیمقاماتبا

(  به عنوان مثال مجوزهای ورود)الزم را از مقامات ملّی برای دریافت ماده دریافت می کند ( های)مجوز
به فرستنده ارائه شود؛مجوزهادر صورت لزوم ممکن است الزم باشد این -

 مجموعه را در هنگام ورود ترتیب می دهد؛ وکارآمدترینبه موقع ترین و

دریافت را به فرستنده اعالم می کند.



آموزش: 3بخش 

مربوطهافرادتمامینقل،وحملبرایخطرناکهایمحمولهارسالازقبل•
خودهایمسئولیتبتوانندتاببینندآموزشبایدآنتهیهدرکاراندردست

پرسنلمحموله،سازیآمادهمسئولسازمانکهشرایطیدر.دهندانجامرا
عنوانبهتوانمیرا"مربوطهافراد"باشد،نداشتهمناسبیدیدهآموزش
ئولیتمسوکنندفعالیتفرستندهطرفازتااندبستهقراردادکهکسانی

ایندرنمود؛تفسیربگیرند،عهدهبهمحمولهتهیهدررافرستندههای
.باشنداجراقابلآموزشیالزاماتبرآوردنبهقادربایدافراداینصورت،



ادامه... 

آنهادیقرارداهایمسئولیتباکهشونددادهآموزشایگونهبهبایدکارکنان•
نقشازیتحلیلاساسبربایدآموزشمحتوایبنابراین،.باشدداشتهمطابقت

نتعیی(آنهاوظایفشرحاساسبر)فردبهشدهواگذارهایمسئولیتوها
واردمدراماشود،تعیینکارفرماتوسطبایدکاراینموارد،بعضیدر.شود
بایدقطفکارمندان.شودمیادارهیاتصریحملّیذیصالحمقاماتتوسطدیگر

اینغیردر.باشنددیدهراآنبرایالزمآموزشکهدهندانجامراوظایفی
انجامارکدیگریشایستهفردنظارتتحتمقتضیطوربهبایدآنهاصورت،

.دهند



نيازهای آموزشي صاحبان منافع
ونی طیف گسترده ای از صاحبان منافع باید به طور مناسب برای حمل و نقل ایمن و قابل قبول مواد عف

:این صاحبان منافع شامل موارد ذیل هستند. آموزش داده شوند
افراد یا سازمان هایی که مسئولیت فرستنده را بر عهده دارند؛-
(.به عنوان مثال رانندگان، خلبانان و ناخداها)پرسنل اپراتورهای حمل و نقل -
و حمل کنندگان برای پذیرش، جابجایی، بارگیری/ آژانس های حمل و نقل زمینی که از طرف اپراتورها-

.تخلیه بار بسته های حاوی محموله های خطرناک اقدام می کنند
(.برای مثال پرسنل امنیتی)افراد دست اندر کار در انتقال، پردازش یا غربالگری محموله یا نامه -
فرستندۀ بار؛ و-
.اپراتورهای پستی تعیین شده-

بررسی دقیق تری را در مورد جنبه های مختلف حمل و نقل محموله های  ICAOدستورالعمل های فنی
لقی پرسنل اگر برای حمل و نقل محموله های خظرناک، شایسته تخطرناک ارائه می دهد که انواع مختلف

.شده اند باید با این دستورالعمل ها آشنا باشند



های آموزشحوزه 1.3

طبق مقررات الگوی سازمان ملل متحد، همه افراد دست اندر کار در حمل و نقل 
.حوزه های ذیل آموزش ببینندمحموله های خطرناک باید در 

آشناسازی،اطالعات عمومی و •

ایمنی •

خاصعملکردهای •



اطالعات عمومي و آشناسازیآموزش 1.1.3

هایمحمولهنقلوحملالزاماتکلیمفادباآشناییمستلزمبایدآشناسازیوعمومیاطالعاتآموزش
:شاملباشد،خطرناک

خطرناک؛هایمحمولههایگروهتوصیف

اعالن؛نصبوگذاریعالمتگذاری،برچسب

بندی؛بسته

جداسازی؛

خطرناک؛هایمحمولهسازگاری

وخطرناک؛کاالهایمستنداتمحتوایوهدف

دسترسدراضطراریپاسخاسنادشرح.



ایمنيآموزش 2.1.3

:استذیلمواردشاملایمنیآموزش

مناسب،جابجاییمثالعنوانبه)حوادثازجلوگیریبرایاجراییهایروشوهاشیوه
؛(چیدمانهایروشوتجهیزاتازاستفادهشامل

آن؛ازاستفادهنحوهواضطراریواکنشاطالعات

خطرناک؛هایمحمولهمختلفهایگروهازناشیخطراتوعمومیخطرات

وفردی؛حفاظتوسایلازاستفادهشامل،خطراتبامواجههازجلوگیری

دنبالخطرناکهایمحمولهازیکهربامواجههیارهاسازیصورتدرکهاجراییهایروش
.شودمی



عملکردی-خاصآموزش 3.1.3

ثال،معنوانبه.داردبستگیفردخاصشغلیعملکردهایبهعملکردی-خاصآموزش•
بسته،بندیگروهجزئیاتمورددرآموزشبهاحتماالًبهداشتیمؤسسهیکفرستندۀ

نیازخطرناکهایمحمولهسازیمستندوگذاریعالمتگذاری،برچسببندی،
اجراییهایروشمورددرآموزشبهنیازکنندهحملاحتماالً کهحالیدردارد،

تادبایعملکردی-خاصهایشایستگی.داردتدارکاتوچیدمانانباشت،جابجایی،
یلتکمبهاستممکنکهشوند،نظارتمناسبطوربهصالحیت،ازاطمینانزمان
.باشدنیازهاییآزمونگذراندنیاشدهتأییدآموزشیهایدوره



و تأیيدآزمایش 2.3

اندردستفردهربرایکهاستشروطیشاملمعینهاینامهتوافقبیشتر•
ودانشتأییدوآزمایشبهنیازخطرناک،هایمحمولهنقلوحملدرکار

الگویمقرراتمثال،عنوانبه.داردالذکرفوقهایحوزهدرفردصالحیت
ملحدرکاراندردستکهکسیهرکهکندمیتصریحمتحدمللسازمان

ادموعنوانبهشدهشناخته)باالریسکباعفونیموادهایدستهنقلو
صورتدروببیندرامناسبهایآموزشبایداست،(Aدستهعفونی

.باشدآموزشآنسوابقارائهبهحاضردرخواست،



ادامه... 

صورتدرتاشود،نگهداریکارفرماتوسطبایدشدهانجامآموزشسوابق•
ازیرگیرد،قراراختیارشاندرملّیذیصالحمقامیکیاکارمنددرخواست

بهازنیجدید،هایمسئولیتپذیرشیاجدیدانتصابصورتدراستممکن
بایدبااست،الزمذیصالحمرجعنظرازکهگونههمانآموزش.باشدآنهاتأیید

حداقلبایدسنجیمهارتوآموزشمعمول،طوربه.شودتکمیلمجددآموزش
وحملمختلفهایشیوهبرایآنتناوباماشود،تکرار(ماه24)سال2هر

خطرناکهایمحمولهمورددرآموزشهایبرنامه.بودخواهدمتفاوتنقل
.باشدمربوطهملّیذیصالحمقاماتتصویبوبررسیتحتاستممکن



ماده برای حمل و نقلتعریف : 4بخش 

میارانتظمنطقیطوربهیا)حاویکههستندمحصوالتییاموادنقل،وحملمنظوربهعفونیمواد•
تن،مایندر.شوندمیحیوانیاانساندربیماریایجادباعثکهبودهبیولوژیکیعوامل(حاویرود

infectious"اصطالحات substances"،"infectious materials"و"infectious products"مترادف
.اندشدهگرفتهنظردر

آنآیاکهاینوشودمیحملچیزیچهکنیممشخصاستمهمنقل،وحملفرایندشروعازقبل•
طشرایدرکهکندمیبحثمحصولچندمورددربخشاین.خیریااستعفونیمادهیکحقیقتاً
.گیرندقرارعفونیموادتعریفتحتاستممکنخاص



کشت ها1.4

درعمدیطوربهبیولوژیکیعواملآن،ازاستفادهباکهاستروشیکشت•
کثیرتمعینحیوانیامحیطیکداخلدرشده،کنترلآزمایشگاهیشرایط

ژیکیبیولوعواملازاییافتهتغلیظمجموعهایجادباعثکاراین.شوندمی
دراستممکنکهشودمیاست،معروفکشتعنوانبهکهشدهدادهکشت

کشتهایمجموعهدریاگیرد،قراراستفادهموردهاتشخیصوهاپژوهش
دراریبیمایجادبهقادرکهشدهدادهکشتبیولوژیکیعاملهر.شودذخیره
.گیردمیقرارعفونیموادتعریفتحتباشدحیواناتیاانسان



های بيمارنمونه 2.4

کارهاییاپژوهشمنظوربهکههستندموادییامحصوالتبیمار،هاینمونه•
آنهاهباستممکن.شوندمیآوریجمعحیواناتیاانسانازمستقیماًتشخیصی

"patient samples"،"diagnostic specimens"یا"diagnostic samples"

والت،فضمثالعنوانبه)بدنمایعاتها،نمونهاینازهاییمثال.شودگفتهنیز
شدهآوریجمعبدناعضاییاهابافتو؛(خونیهایفرآوردهیاخونوترشحات

همانند.هستندنگهدارندههایمحیطدرورغوطهیاهاسوابرویظروف،در
درماریبیایجادبهقادروبودهبیولوژیکیعواملحاویبیمارنمونهاگرها،کشت
.شودمیتعریفعفونیمادهعنوانبهباشد،حیواناتیاهاانسان



نقل و انتقال حيوانات زنده

آلودهیبیولوژیکعاملیکبهکه(اندشدهژنتیکیاصالحکهآنهاییشامل)زندهحیوانات
.وندشمنتقلمقصدو(گذر)ترانزیتمبدأ،کشوردرمناسبمقرراتطبقبایداند،شده

وحملمقرراترو،اینازاست؛همراهحیواناتازصحیحمراقبتبامعموالًمقرراتیچنین
اییلهوسعنوانبهنبایدزندهحیوانات.بودنخواهداجراقابلکلیطوربهعفونیموادنقل
اقدامهیچابکاراینکهاینمگرگیرند،قراراستفادهموردبیولوژیکیعواملنقلوحملبرای

.نباشدپذیرامکاندیگری
یعفونمادهداشتنبهمشکوکیاشدهشناختهواستشدهآلودهعمداًکهایزندهحیوان
دأ،مبکشورهایمّلیمقاماتتوسطشدهتأییدضوابطوشرایطباتواندمیفقطاست،

.یابدانتقالهواییصورتبهاپراتورومقصد،(گذر)ترانزیت



بيولوژیکيمحصوالت 3.4

(هاانسانوحیواناتها،ویروسها،قارچها،باکتریمانند)زندههایارگانیسماز•
ی،تشخیصیادرمانیپیشگیری،ابزارعنوانبهاستفادهبرایوشوندمیمشتق

ءاجزاوهاواکسنها،توکسینآنتیشاملهامثال.شوندمیتخلیصیااستخراج
درماندرآنهااهمیتدلیلبهکهاستاهمیتحائزنکتهاینبهتوجه.هستندواکسن
یاصخاالزاماتبااستممکنبیولوژیکیمحصوالتازبرخیپیشگیری،وبیماری

در.شوندکنترلاند،شدهتنظیمملّیمقاماتتوسطکهمجوزدارایهاینامهتوافق
از،ترضافهایااز،متفاوتکهباشدمقرراتیتابعتواندمیآنهاتوزیعوتولیدحالت،این

.استشدهتنظیمعفونیموادبرایکهاستمواردی



ارگانيسم ها یا ميکروارگانيسم های اصالح ژنتيکي شده

شدهژنتیکیاصالحهایمیکروارگانیسمیا(GMOs)شدهژنتیکیاصالحهایارگانیسم
(GMMOs)،،الحاصمعرضدرکههستندسلولیموادیابیولوژیکیعواملگیاهان،حیوانات

.اندگرفتهقراراست،متفاوتآنهاطبیعیحالتباکهژنتیکی

حیواناتیااهانساندربیماریایجادبهقادرمیکروارگانیسمیاارگانیسماصالح،اینازپساگر
.شودمیبندیگروهعفونیمادهعنوانبهآن،بهآلودهمادۀهریا،GMMOیاGMO،باشد

هایمحمولهدرGMMOیاGMO،باشدنداشتهمطابقتعفونیمادهتعریفباکهصورتیدر
UN)متحدمللسازمانشمارهوگیردمیقرار9گروهخطرناک .گیردمیتعلقآنبه(3245



پزشکي یا بالينيپسماندهای 4.4

وادمازآزمایشگاهی،هایفعالیتانجامو(حیوانیاانسان)بیماراندرماندر•
عات،مایها،معرفباکهگرددمیتولیدپسماندوشودمیاستفادهمصرفی

یحاوپسماندایناگر.شوندمیآلودههافرآوردهسایروهاکشتها،بافت
حیواناتیاهاانساندربیماریایجادبهقادرکهباشدبیولوژیکیمواد

.استعفونیمادهبالینی،یاپزشکیپسمانداینهستند،



ها یا تجهيزات پزشکيدستگاه 5.4

باشدهآلودهپزشکیتجهیزاتیاهادستگاهبالینی،یاپزشکیپسماندمشابه•
ورتیصدربیمار،آزمایشگاهییادرمانیفرایندهایطیدربیولوژیکیعوامل

یاانساندربیماریایجادبهقادرآنهادرموجودبیولوژیکیعواملکه
.شوندتعریفعفونیموادعنوانبهاستممکنباشند،حیوانات



معاف شدهموارد 6.4

شود،میحملکهمحصولییامادهاگرچهکهداردوجودشرایطبرخی•
واملعوجودعدمتأییددلیلبهگیرد،میقرارفوقتعاریفازیکیتحت

بهقادردموجوبیولوژیکیعواملازیکهیچکهدلیلاینبهیابیولوژیکی،
فونیعمادهتعریفبامطابقنیستند،حیواناتیاانساندربیماریایجاد

اییزدآلودگیفرایندطییاهستند،غیربیماریزاآنهایعنی)بودنخواهد
انعنوبهمحصوالتیامواد،مواردیچنیندر.(اندشدهخنثییاغیرفعال

قرراتممشمولبنابراینوشوندنمیگرفتهنظردرسالمتیریسکعامل
ایهمحموله"ازدیگریگروهمعیارهایکهاینمگرشوند،نمینقلوحمل

.باشندداشتهرا"خطرناک



کاملشدۀمثال های خاص از موارد معاف 

oاست؛غیربیماریزاحیواناتیاهاانسانبرایبیولوژیکی،عاملکهصورتیدرهاکشت
oلکهازاستفادهباآزمایشبراییامدفوع،درمخفیخونغربالگریهاینمونهبرایبیمارهاینمونه

شده؛خشکخون

oپیوند؛یبرابدنقطعاتیاخون،انتقالبرایخونیهایفرآوردهیاخونمانندبیولوژیکیمحصوالت
oسوزاندن،یاکردناتوکالومانندسازیغیرفعالهایروشازاستفادهباکهبالینییاپزشکیپسماند

؛اندشدهزداییآلودگیمناسبطوربه
oازیبرخ:نکته)هستندایآلودهمایعهرازعاریکهشدهتأییدوتخلیه،کهپزشکیتجهیزات

و؛(شودمیاعمالبندیبستهالزامات
oوشوندمینقلوحملتحقیقاتیاهدافبرایکه(آبیاخاکغذا،مثالعنوانبه)هایینمونه

.باشندداشتهراحیواناتیاهاانسانبرایعفونتریسکشودنمیتصور



ادامه... 
یابند،الانتقهواییصورتبهبایدهستندهامعافیتاینبامطابقکههاییمحمولهوقتی•

بستهتمسیسازاستفادهبابایدآنهاکهکندمیتصریحمتحدمللسازمانالگویمقررات
ثانویهندیببستهمایعات،بهنسبتنشتغیرقابلاولیهظرفشاملپایه،الیۀسهبندی

ظرفیتیاجمحبرایکافیاستحکامباالیهترینبیرونیومایعاتبهنسبتنشتغیرقابل
.یابندانتقالنظرمورداستفادۀ

هایهالیبینبایدنیزرطوبتجاذبموادمایع،هاینمونهمورددرنشتازجلوگیریبرای•
.دباشنمونهکلجذببهقادراولیه،ظرفازخروجصورتدرتاگیردقرارثانویهواولیه

رند،گیقرارمناسبالیۀسهبندیبستهسیستمدرشدهمعافهاینمونهکههنگامی•
.شوندنمیدیگرعفونیموادمقرراتمشمول



های معاف شده انسان یا حيواننمونه 1.6.4

درزابیماریبیولوژیکیعواملوجوداحتمالکههستندهایینمونهحیوان،یاانسانشدهمعافهاینمونه•
هایآزمایشانجامبرایکهاستهایینمونهشاملخاصمعافیتنوعاین.استحداقلیاکمآنها

:مثالعنوانبهیابند؛میانتقالعفونیبیماریباغیرمرتبط

o(الکلومخدرموادبارداری،ها،هورمونگلوکز،،کلسترول)ادراریاخونمارکرهایبرایآزمایش،

o(هاسرطانازبرخیبرایژنیکآنتیمارکرهای)هابیوپسی

oرودنمیعفونتبهگمانیکه(خودایمنیهایپاسخیاواکسنازناشیایمنی)ایمونولوژیکهایبررسی.

وبومیرایطشوعالئم،پزشکی،تاریخچهاساسبرتعریف،اینتحتتواندمینمونهآیاکهاینتعیینبرای•
.استالزمدقیقایحرفهقضاوتشود،معافنمونهمنبعپیرامونشدهشناختهفردی



ادامه... 

انیحیویاانسانیمعافهاینمونهعنوانبهایحرفهنظرازکههایینمونه•
بستهمسیستهماندرنقل،وحملشیوهبهتوجهبدونبایداندشدهتعریف
رایبهوایینقلوحملبرایکههمچنانگیرند،قرارپایهالیۀسهبندی
.شددادهشرحهاشدهمعافدیگرانواع

Exempt"عباراتبابایدبندیبستهالیهترینبیرونی• human specimen"

Exempt"یا animal specimen"شودمشخصاست،مناسبکهکدامهر.
مناسبطوربهکهمعافحیوانیهاینمونهومعافانسانیهاینمونه

نظردرایمننقل،وحملبرای،اندشدهگذاریبرچسبوگذاریعالمت
.شوندینمعفونیموادبهمربوطبیشتریمقرراتمشمولوشوندمیگرفته

معافيت از تعریف
مورددرتعریفاین

نیبالییاپزشکیپسماندهای
عواملوجوداحتمالکه

کماآنهدربیماریزابیولوژیکی
چنین.کندنمیصدقاست

هببایدهمچنانپسماندهایی
نامتحتعفونیموادعنوان
بخشدرکهاجراقابلگذاری
گروهشده،دادهشرح2.2.5
.شوندفرعیبندی



دهها یا تجهيزات پزشکي استفاده شدستگاه 2.6.4

که،عفونیموادحاوییاعفونیموادباآلودهبالقوهپزشکیتجهیزاتیاهادستگاه•
بهبایدد،یابنمیانتقالارزیابییاتعمیرسازی،سترونکردن،تمیزگندزدایی،برای
سوراخ،بشکنندنتوانندنقل،وحملعادیشرایطدرکهشوندبندیبستهایگونه
.کندنشتمحتویاتشانیاشوند

USED"عباراتبابایدهابندیبسته• MEDICAL DEVICE"یا"USED MEDICAL

EQUIPMENT"شوندمشخصاست،مناسبکهکدامهر.



بندی مواد عفونيگروه : 5بخش 

حاویرودمیانتظاریابد،انتقالبایدکهایمادهکهدریابدایحرفهقضاوتاگر•
اینود،هستنحیواناتیاهاانساندربیماریایجادبهقادرکهباشدبیولوژیکیعوامل

میمحسوبعفونیمادهاینکرد،تعریفشدهمعافموردعنوانبهتواننمیراماده
یاسانانسالمتیبرایریسکسطحوموادساختاراساسبربایدمادهاینسپس.شود

ومناسبحملناماختصاصبرایبندیگروهاین.شودبندیگروهحیوان،
هبستتهیههایجنبهتمامیدرکهگیردمیقراراستفادهمورد،مادهبهUNشماره
خواهددکاربرمستندسازیوگذاریبرچسبگذاری،عالمتبسته،ساختارشاملبندی
.داشت



ها و بخش های محموله های خطرناکگروه 1.5

مواد منفجره: 1گروه 

گازها: 2گروه 

مایعات قابل اشتعال: 3گروه 

قابلگازهایآب،باتماسدرکهموادیدارند؛خودبخودیاحتراقبهتمایلکهموادیاشتعال؛قابلجامدات:4گروه
کنندمیمنتشراشتعال

مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی: 5گروه 

عفونیوسمّیمواد:6گروه
سمّیمواد:6.1بخش
عفونیمواد:6.2بخش

مواد رادیواکتیو: 7گروه 

مواد خورنده: 8گروه 

مواد و اقالم متفرقه خطرناک، شامل مواد خطرناک زیست محیطی : 9گروه 



ادامه... 

.یابندمیاختصاص6.2بخش،6گروهخطرناکهایمحمولهبهعفونیموادتمامی•

ستهبهاگروهسایرهایمحمولهباهمراهنبایدهرگزعفونیموادنقل،وحملمنظوربه•
منظوربهاستممکندیگرهایگروهموادموارد،برخیدرحال،اینبا.شوندبندی
تعالاشقابلمایعاتموادیچنینازهاییمثالشوند؛استفادهمحافظتیاکردنخنک

یا،(اندشدهگنجانده3گروهدرکه،پیریدینومتانول،اتانولمثالعنوانبه)هستند
.(استشدهگنجانده9گروهدرکهجامد،کربناکسیددی)خشکیخ



بندی مواد عفونيدسته 2.5

گروه6.2بخش،6گروهخطرناکمحمولهعنوانبهایمادهکهآنازپس•
یاتشدوموجودبیولوژیکیمادهنوعآن،ساختاراساسبربایدشد،بندی

هایروهگبهشود،ایجادبیولوژیکیعاملآنتوسطاستممکنکهآسیبی
فونی،عموادمختلففرعیهایبندیگروهبخشاین.شودتقسیمترفرعی
برایبایدکه(UNشمارهومناسبحملنامیعنی)رسمیگذارینامشامل
.نمایدمیبررسیراشوددادهاختصاصآنهابهنقلوحملاهداف



Aدسته 1.2.5

کهشودمیبندیگروهAدستهعنوانبهوقتیعفونیماده•
واندبتگیرد،قرارآنباتماسدرکسیانتقال،هنگامدراگر

ندگیزکنندۀتهدیدهایبیمارییادائمی،ناتوانیایجادباعث
.شودسالمحیوانیاانساندرمهلکیا

میحملراآنکهایوسیلهازمادهایناگردیگر،عبارتبه•
وحملحیندراستفادهموردمحافظبندیبستهازیاکند
سانانسالمتیبرایشدیدیعواقبتواندمی،شودخارجنقل
.باشدداشتهاند،بودهتماسدرآنباکهحیواناتییاها

اشکال یک ماده

قادرعفونیمادهیک"اشکال"همه
درکهافرادیدرعفونتایجادبه

،نیستاندگرفتهقرارآنمعرض
بیولوژیکیعاملهماناگرحتی

مثالبرای.باشدموجود
یستوبرکولوزمایکوباکتریوم

یبآسایجادبهقادرصورتیدرتنها
آنمعرضدرکهافرادیدرجدی

کلشبهکهباشدمیاندگرفتهقرار
.یابدانتقالکشت



ادامه... 

هایفرآوردهبیمار،هاینمونهها،کشت)4بخشدربحثموردموادازیکهر•
کهبرودتظارانمنطقیطوربهیاحاوی،اگر(بالینییاپزشکیپسماندهایوبیولوژیکی

وانعنبهاستممکنباشند،الذکرفوقمعیارهایبامطابقبیولوژیکیعاملحاوی
.شوندفرعیبندیگروهAدسته

عریفتباکشت،عنوانبهانتقالصورتدرفقطموجودبیولوژیکیعواملازبسیاری•
.دارندمطابقتAدستهعفونیماده



ادامه... 

:هستندمرتبطAدستهعفونیموادبامناسبحملناموUNشمارهدو
باحیوانات،دروانساندریاانسان،دربیماریایجادبهقادرعفونیموادUN شوندمیمشخص2814

Infectiousمناسبحملنامو substance affecting humansیابدمیاختصاصآنهابه.
باحیوانات،درفقطبیماریایجادبهقادرعفونیموادUN حملناموشوندمیمشخص2900

Infectiousمناسب substance affecting animals onlyیابدمیاختصاصآنهابه.

UNدستهدرکهموادیبرای مادهدرموجودخطرناکبیولوژیکیعاملفنیناماگرگیرند،میقرار2814
:مثالبرای.بیایدپرانتزدرمناسب،حملنامازپستواندمیباشد،شدهشناختهعفونی

UN 2814, Infectious substance affecting humans (Mycobacterium tuberculosis cultures).



ادامه... 

پسباید،استAدستهعفونیمادهتعریفمطابقکهباشداینبرتصوراماباشد،ناشناختهبیولوژیکیعاملاگر•
suspected"عبارتمناسب،حملناماز Category A infectious substance"بیایدپرانتزدر.

حملنامومناسبUNشمارهاختصاصوAدستهعنوانبهعفونیمادهصحیحفرعیبندیگروهنهایت،در•
ایهفهرستدراستممکننوپدیدیاجدیدبیماریزایعوامل.داردنیازدقیقایحرفهقضاوتبهمناسب،
.باشدAتهدسبامرتبطبیماریزایعواملبهشبیهآنهابیولوژیکیخصوصیاتاگرحتینشوند،دیدهشاخص

هایآسیبچنینایجادبهقادرعفونیمادهدرموجودناشناختهبیولوژیکیعواملآیاکهاینتعیینبرای•
شده،ناختهشپزشکیتاریخچهاساسبرریسکارزیابیبایدهستند،(دوهریا)حیواناتیاهاانساندرشدیدی

مادهمطابقتمورددرقطعیتیعدماگر.شودانجامعفونیمادهمنشاءیامنبعوبومی،محلیشرایطعالئم،
.داداختصاصAدستهبهراآنوگرفتپیشایمحتاطانهرویکردبایددارد،وجودAدستهمعیارهایباعفونی



Bدسته 2.2.5

ایجادبهقادرکههستندبیولوژیکیموادحاویوقتیعفونیمواد•
معیارهایبامطابقامابوده،حیواناتیاهاانساندرعفونت
رطوبهعفونتپیامدهایکهمعنیبدینباشند؛نمیAدسته
بهند،شونمیتلقیزندگیکنندۀتهدیدیاکنندهناتوانجدی
.شوندمیفرعیبندیگروهBدستهعنوان

شمارهUNموادهایمحمولهبیشتربرایمناسبحملنامو
B،Biologicalدستهعفونی substance, Category B, UN 3373

.است

Not otherwise specified

N.O.S.مخفف"not otherwise

specified"حملهاینامسایر.است
ایپزشکیپسماندهایبرایمناسب
هایمحمولهبرایاستممکنبالینی
رااجقابلنیزانتقالهایشیوهسایر
حملمناصحیحتعیینبرایباید.باشد

قابلمقرراتازاستفاده،جهتمناسب
.شوداستفادهاجرا



ادامه... 

املعحاویوشوندتعریفپزشکییابالینیپسماندهایعنوانبهعفونیمواداگر
باهک(باشدداشتهوجوداحتمالیچنینحداقلحتییا)باشندعفونیبیولوژیکی
UNبابایدباشد،نداشتهمطابقتAدستهبهمربوطمعیارهای وشوندمشخص3291

هاآنبهباشد(دوهریا)آنهامنشاءیامحتویاتکنندۀمنعکسکهمناسبحملنام
ممکنمناسبحملهایناممتحد،مللسازمانالگویمقرراتطبق.یابداختصاص

:باشدذیلمواردشاملاست
oClinical waste, unspesified, n.o.s.

oBiomedical waste, n.o.s.

oRegulated medical waste, n.o.s.



آماده سازی بسته بندیالزامات : 6بخش 

وارهاانببار،حملواحدهایمبدأ،نقطهبینعفونیموادبستۀکههنگامی•
حرکت،شاملهاییچالشمعرضدرتواندمیشود،میجابجاآنمقصد

کهاستضروریبنابراین.گیردقرارفشارورطوبتدما،تغییراتارتعاشات،
استعفونیموادمحتویکهنقلوحملطیدراستفادهموردبندیبسته

رابربدرتاباشدمحکمکافیاندازهبهوبودهبرخوردارخوبیکیفیتاز
نایاز.کندمقاومتشود،روبروآنبااستممکنکهمختلفیهایچالش

میکهرند،گیقرارالیهسهبندیبستهسیستمیکدربایدعفونیموادرو،
رطوبتجاذبمادهکافیمقادیروبندیبستهاضافیهایالیهازتوان
.کرداستفادهنفوذیسددرشکستگییانشتیکنترلبرای

حمل و نقل هوایي
بهعفونیموادحمل
دردستیحملعنوان

-مسافربریهواپیماهای
هایکیفدرحتی

نوعمماکیداً-دیپلماتیک
.است



ادامه... 

ومعافانیانسهاینمونهقبولقابلانتقالونقلبرایتواندمیپایه،الیۀسهبندیبستهسیستم•
بهشدهمعافمواردسایرنقلوحملبرایونقل،وحملهایشیوههمهبهمعافحیوانیهاینمونه

تردقیقوترخاصالزاماتباالیهسهبندیبستههایسیستم.گیردقراراستفادهموردهوایی،صورت
بالینییاپزشکیپسماندهاییاBدسته،Aدستهعنوانبهشدهفرعیبندیگروهعفونیموادبرای

UNتحت .استالزم3291
بانصاحبهوکندمیتضمینراانتقالمختلفهایشیوهدرایمننفوذیسداضافی،الزاماتاین•

مناسبیکیفیتواستحکامازاستفاده،موردبندیبستهمادۀکنندتأییدتاکندمیکمکمنافع
.استبرخوردار

تهبسسیستمبرایبیشتریخصوصیاتاستممکنخطرناک،هایمحمولهسایروجودصورتدر•
میادهاستفکنندهخنکعنوانبهخشکیخازوقتیمثالعنوانبه)باشدالزمنیزالیهسهبندی
.(شود



ادامه... 

نمونه های معاف

Exempt"عنوانباایمادههرنقل،وحملمنظوربه human specimen"

Exempt"یا animal specimen"یهالسهبندیبستهسیستمدرتواندمی
یعفونمادهبهمربوطبیشتریمقرراتمشمولکهآنبدونشود،منتقل

صورتبهموادانتقالهنگامدرهاشدهمعافسایرمورددرامراین.شود
.کندمیصدقنیزهوایی

میحملبستههردرکهحیوانییاانسانیشدهمعافهاینمونهمقداربرای
.نداردوجودمحدودیتیانتقال،شیوۀهربهشوند،



ادامه... 

رایاطالعاتهایبرگهمعین،هاینامهتوافقسایرنیزومتحدمللسازمانالگویمقررات
عیفرهایبندیگروهوهابندیگروهبرایبندیبستهدقیقالزاماتکهدهدمیارائه

بهاًعمومدستورالعملهایبرگهاینبه.کندمیتشریحراخطرناکهایمحمولهمختلف
ایبراستممکنآنهاازموردسهوشود،میرجوع"بندیبستههایدستورالعمل"عنوان
:باشداستفادهقابلعفونیموادحمل
P620دستهعفونیموادبرایA؛
P650دستهعفونیموادبرایBباشدهمشخصUN و؛3373
P621دستهعفونیمادهحاویبالینییاپزشکیپسماندهایبرایB(باشدهمشخص

UN 3921).



بسته بندی سه الیۀ پایهسيستم 1.6

استفادهنیعفومادهدربرگرفتنبرایکهالیهسهبندیبستهسیستمهرپیداست،آننامازکهطورهمان
:باشدالیهسهشاملبایدشود،می
اولیه؛ظرف●
ریز،امداتجبهنسبتنشتغیرقابلیامایعاتبهنسبتنشتغیرقابلوآبضدبستهدوم،الیه●

واولیه؛ظرفازمحافظتوگرفتنمیاندربرای
حملگامهندرفیزیکیهایآسیبازثانویهبستهازمحافظتبرایکهبستهخارجیالیهسوم،الیه●

.رودمیکاربهنقلو
.استشدهدادهنشان6.1شکلدرسیستماین



هایي مثال . 6.1شکل 
از مواد بسته بندی

سه الیه پایه



اوليهظرف 1.1.6

داشته،نگهخوددرکهایمادهبهنسبتوآبضدبایداست،عفونیمادهحاویکهاولیه،ظرف•
اگریاعاتمایبهنسبتنشتغیرقابلبایداست،مایعمادهآناگرکهمعنیبدینباشد؛نفوذناپذیر

بهوجهتبادرستیبهبایداولیهظروف.باشدریزجامداتبهنسبتنشتغیرقابلبایداست،جامد
.شوندگذاریبرچسبآنمحتویات

به.گیردقرارتأثیرتحتیاشودتضعیفبشکند،شود،سوراخعفونیمادهباتماسدرنبایداولیهظرف•
بیمار،نمونهنگهداریبرایاستفادهموردنگهدارندۀهایمحیطتوسطنبایداولیهظرفمثال،عنوان
.شودخوردگیدچار

یچیدهپجاذبمادهکافیمقداردراولیهظرفبایدباشد،مایعنیمهیامایعصورتبهعفونیمادهاگر•
.کندجذبرامایعاتتمامنشت،یاشکستگیصورتدرتاشود



دومالیه2.1.6

بهسبتننشتغیرقابلیامایعاتبهنسبتنشتغیرقابلوآبضدبستۀدوم،الیه•
استفادهآنجاذبموادواولیهظرفازمحافظتوگرفتنمیاندربرایریز،جامدات

.شودمی
کهنایبرمشروطشوند،دادهقرارثانویهبستهیکدراستممکناولیهظرفچندین•

بهکیهربایداست،شکستنیاولیهظرفاگر.باشندمشابهگروهعفونیموادحاوی
بینتماسازطریقیبهیاگیرند،قرارثانویهبستهدروشدهپیچیلفافهجداگانهصورت

ممکنثانویهبستهداخلدراولیهظروفنگهداشتنمحفوظبرای.شودجلوگیریآنها
.باشدنیازگیرضربهموادبهاست



سومالیه3.1.6

هایآسیبازثانویهبستهازمحافظتبرایکهبندیبستهخارجیالیهسوم،الیه•
اماستحکازبایدالیهاینرو،ایناز.رودمیکاربهنقلوحملهنگامدرفیزیکی
یناازمحافظتتاباشدبرخوردارداخلیهایبستهساختارواندازهوزن،برایمناسب

.باشدmm100حداقلبایدخارجیابعادترینکوچک.شودتضمینهابسته
راونیعفمادهکهاطالعاتیدیگرانواعوتکمیلیمستنداتها،نامهنمونه،دادۀهایفرم•

قراربندیستهببیرونیهایالیهوثانویهبستهبینبایدکندمیتوصیفیاشناسایی
.شوندالصاقثانویهبستهبهتوانندمیاسناداینلزوم،صورتدر.گیرد



P650بندیبسته دستورالعمل 2.6
(Bالزامات ماده عفوني دسته )

درآنچهازتردقیقکمیراالیهسهبندیبستهالزاماتازایمجموعهP650بندیبستهدستورالعمل•
عنوانبهشدهفرعیبندیگروهعفونیمواد.دهدمیارائهاست،آمدهپایهالیۀسهبندیبستهسیستم

B(UNدسته نقل،وحملهایشیوههمهبرایاستممکنP650بامطابقشدهبندیبستهو(3373
لگویامقرراتدرمندرجبندیبستهالزاماتدیگرمشمولموادیچنین.شودتلقیقبولقابلوایمن

Aدستهیعفونموادبندیبستهبرایکهتردقیقتصویبوآزمایشفرایندهایمانندمتحد،مللسازمان

تأمینیاکنندگانتولیدازP650بامنطبقبندیبستهموادتهیهمعموالًبنابراین،.شودنمیاست،الزم
هایتورالعملدسبایدکنندگانتأمینیاکنندگانتولیدحالت،ایندر.استپذیرامکانمحلیکنندگان

بستهحصحیبستنوکردنپرنحوهمورددر(کنندهارسالیافرستنده)کاربربرایراواضحیوصریح
استممکنکهالیهسهبندیبستهموادازمثالی.دهندارائهP650باکاملمطابقتازاطمینانبرای
.استشدهدادهنشان6.2شکلدرشود،استفادهBدستهعفونیموادبرایP650باانطباقبرای



مثالي . 6.2شکل 
ی از مواد بسته بند

سه الیه که ممکن
است برای انطباق 

مواد برای P650با
Bعفوني دسته 

شوداستفاده 



ادامه... 

فادمپایه،الیۀسهبندیبستهسیستمبرعالوه
:استزیرمواردشاملP650درمندرج

ستهبیاثانویهبستهیازمینی،نقلوحملبرای
بستهاگریعنیباشد؛محکموسفتبایدبیرونی
محکموسفتبایدثانویهبستهاست،نرمبیرونی
یرونیببستهاست،نرمثانویهبستهاگریاباشد،

نتریرایجدوم،حالت.باشدمحکموسفتباید
هبستهمیشهزیرااست،رفتهکاربهتمهیدات

هوایینقلوحملبرایبیرونیمحکموسفت
.استالزم

(B)مقادیر مجاز دسته
هواپیمای)هواپیماباکههاییمحمولهبرای

ظرفشوند،میحمل(باربرییامسافربری
بستهوباشدL1ازبیشمحتوینبایداولیه
مادهL4ازبیشمحتوینبایدبیرونیبندی
ده،استفاموردکنندۀخنکمادهمقدارهر.باشد
دهقاعاینازمایع،نیتروژنیاخشکیخمانند

.استمستثنی
نقلوحملطریقازکههاییمحمولهبرای

میحمل(دریایییاریلیای،جاده)زمینی
هردرمقدارنظرازمحدودیتیهیچشوند،
.نداردوجودبسته



ادامه... 

پشترامتری2.1فاصلهازسقوطآزمایشبتواندبایدکاملالیۀسهبسته
.تاسبرخوردارمناسبیکیفیتواستحکامازکندثابتتابگذارد،سر

داخلیفشاربتواندبایدثانویهبستهیااولیهظرفkPa95(bar95.0)را
نوعاساسبرکهمناسبمتدولوژیازاستفادهبابایدکاراین.کندتحمل
بادیفشارسنجمثال،برای)شودآزمایشاست،استفادهموردبستۀیاظرف

.(خارجیخالءآزمایشیاداخلی،هیدرولیکیا



 P620بندیبسته دستورالعمل 3.6

(Aالزامات بسته بندی دسته )

بایدکهرابندیبستهویژهشروطوالزامات،P620بندیبستهدستورالعمل•
میتعیینشود،رعایتAدستهعفونیموادبااستفادهجهت"تصویب"برای
.کند

عفونیموادبندیبستهپایه،الیۀسهبندیبستهسیستماجزاءبرعالوه•
.باشدذیلدرشدهتعیینالیۀسهشاملبایدAدسته



اوليهظرف 1.3.6

فشاراختالفتحملبهقادربایدثانویهبستهیااولیهظرفباشد،چههرمحمولهنظرمورددمایkPa95

.باشد+C55°تا-C40°محدودهدردماهاییهمچنینو
یافلزشیشه،جنسازبایداولیهظرفشود،میحمل(باالتریا)محیطدمایدرمحمولهکههنگامی

مایعاتبهنسبتنشتغیرقابلدرزگیریازاطمینانبرایمطمئنودقیقوسیلهیک.باشدپالستیک
در.(فلزیهایتشتکیادارحاشیههایمسدودکنندهحرارتی،درزگیرمثالعنوانبه)شودفراهمباید

درزگیرنوارمثالعنوانبه)دقیقوسایلازاستفادهباراآنهابایدپیچی،هایدرپوشازاستفادهصورت
.نمودایمن(سازدستقفلیهای(بست)گیرهیاچسبنوارپارافینه،

هایالوییاشعله،باشدهدرزگیریهایآمپولکهاولیهظروفدراستممکننیزشدهلیوفیلیزهمواد
.شوندمنتقلهستند،فلزیهایدرپوشبهمجهزالستیکیدرپوشباایشیشه



دومبسته 2.3.6

تحملهبقادربایدثانویهبستۀاینیااولیهظرفیاشد،گفتهکههمانطور
.باشد+C55°تا-C40°محدودهدردماهاییو،kPa95فشاراختالف



سوم، بيرونيبسته 3.3.6

باشدمحکموسفتبایدبیرونیبسته.
ازکمترنبایدبستهابعادکوچکترینmm100باشد.
نامشاملیرد،گقراربیرونیبستهوثانویهبستهبینبایدمحتویاتجزءبهجزءفهرست

فنیناماگر)پرانتزدرعفونیمادهدرموجودبیولوژیکیعاملفنینامومناسبحمل
suspected":استناشناخته Category A infectious substance").

شوداستفادهAدستهعفونیموادبرایاستممکنکهالیهسهبندیبستهموادازمثالی
.استشدهدادهنشان6.3شکلدر



. 6.3شکل 
مثالي از مواد 
ه بسته بندی س

الیه که ممکن 
است برای مواد 

Aعفوني دسته 

شوداستفاده 



ادامه... 

یعفونموادبرایهابستهتواناییکهاستالزمهمچنین•
رراتمق.شودتأییدالذکرفوقالزاماتباانطباقدرAدسته
نیعفوموادکهکندمیتصریحمتحدمللسازمانالگوی
انتقالیاالیهسهبندیبستهسیستمدربایدفقطAدسته
ندیببستهآزمایشوساختاریالزاماتبامطابقکهیابند
.باشدشدهآزمایش،Aدستهعفونیمواد6.2بخشبرای
أییدتمنظوربهبایدکهراشرایطیوهاچالشالزامات،این

اعمالالیهسهکاملبندیبستهسیستمدرموادکیفیت
وانباشتگیسقوط،هایآزمایشمثالعنوانبه)گردد

دماهایوآباسپریفشار،ازاستفادهوشدگی،سوراخ
.دهدمیشرح(باالیاسرد

(A)مقادیر مجاز دسته
بارقسمتدرنگهداریباکههاییمحمولهبرای

ازبیششوند،میحملمسافربریهواپیماهای
mL50یاg50دستهعفونیمادهAبستههردر
.نیستمجاز
باربریهواپیمایبافقطکههاییمحمولهبرای
عفونیمادهkg4یاL4ازبیششوند،میحمل
.نیستمجازبستههردرAدسته
یزمیننقلوحملطریقازکههاییمحمولهبرای

یمحمل(دریایییاریلیای،جادهمثالعنوانبه)
هردرمجازمقدارنظرازمحدودیتیهیچشوند،
.نداردوجودبسته



ادامه... 

"هشدتأیید"هایبستهساختنیاز،موردآزمایشفنیودقیقماهیتبهتوجهبا•
برنامهتوسطوشودمیانجاماختصاصیبندیبستهمتخصصانتوسطمعموالAًدسته

تولید.ودشمیکنترلگردد،مینظارتشایستهمقامیکتوسطکهکیفیتتضمین
بهیجنتاواستفادهموردهایروشمدارکومستنداتارائهبابتوانندبایدکنندگان

بابقمطاکههاییبسته.دهندنشانراالزاماتباانطباقبسته،آزمایشازآمدهدست
بندیهبستنمادبااند،شده(تأییدو)ساختهمتحدمللسازمانالگویمقرراتالزامات

UNاطالعاتیکهنمادهاواعدادازسرییکآندنبالبهوشوند،میگذاریعالمت
شکلمطابقدهند،میارائهبندیبستهتأییدوساختمکانوزمانچگونگی،مورددر

.گیردمیقرار4.6



ویژگي . 6.4شکل 
های عالمت 

UNاختصاصي

بسته مواد برای 
Aدستهعفوني 

وUN 2814برای )
UN 2900)

4G/Class 6.2/19/GB/2470

:شاملعالمتاین

بستهنمادUN؛

فیبرتختهجنسازایجعبهمثال،ایندر-بستهنوعبهاشاره(4G)؛

دستهعفونیموادالزاماتبامطابقتازاطمینانبرایبستهکهاینبهاشارهA(کالس
است؛شدهآزمایشایویژهطوربه،(6.2

؛2019مثال،ایندر-تولیدسالآخررقمدو

مثالایندر-استکردهتصویبراعالمتتخصیصکهذیصالحیمقامGB،بر
ودارد؛داللتکبیربریتانیای

2470مثال،ایندر-استشدهتعیینذیصالحمقامتوسطکهکننده،تولیدکد.



P621بسته بندی دستورالعمل 4.6
(الزامات پسماند پزشکي یا باليني)

UNبااست،Bهدستعفونیموادبندیگروهبامطابقبیولوژیکیعواملحاویکهبالینییاپزشکیپسماند•

UNخود،نوبهبه.شودمیمشخص3291 الگویمقرراتدرشدهتعیینبندیبستهالزاماتمشمول3291
.(IATAوICAOاسناددرPI622)شودمیP621متحدمللسازمان

UNتحتشدهبندیگروهبالینییاپزشکیپسماند• .نداردالیهسهبندیبستهبامطابقتبهنیازی3291
UNبرایهابستهبنابراین، یاهاگالنها،جعبهها،استوانهشاملمختلفیانواعاستممکن3291

الگویمقرراتدرمندرجکلیشروطبامطابقهابستهاینکهاینبرمشروطشود،شاملراهاکامپوزیت
استممکنIIگروهبستهعملکردیسطح.باشد"IIگروهبسته"عملکردیسطحبرایمتحدمللسازمان

تهبسکافیجاذبموادبابایدمایعحاویعفونیمواداماباشد،متفاوتجامدیامایععفونیموادبرای
.کنندجذبراموجودمایعتمامتاشوندبندی

UNعفونیموادنهایت،در• یاهشکستشیشهمثالعنوانبه)برندهوتیزاشیاءحاویاستممکنکه3291
.باشند"مایعاتبهنسبتنشتغیرقابل"مناسبیطوربهوشدگیسوراخبهمقاومبایدباشند،(سوزن



خنک کننده هابندی بابسته 5.6

هکاستایماده(شودمیشناختهنیزمبرّدعنوانبه)کنندهخنکیک•
حفظبرایخطرناک،هایمحمولهاطرافدرخنکدمایحفظبرای

بسیاری.دشومیاستفادهنهاییمقصدبهرسیدنتاآنهاتمامیتویکپارچگی
دیگرهایگروهخطرناکهایمحمولهخودشانمتداول،هایکنندهخنکاز

مربوطیبندبستههایدستورالعملالزاماترعایتبرعالوهبنابراین،.هستند
الزاماتباشدالزماستممکن،(P650وP620،P621یعنی)عفونیموادبه

.گرددرعایتنیزاستمواداینمخصوصکههابندیبستهسایر



ادامه... 

فونیعمواددربرگرفتنبرایاستفادهموردهایبندیبستهبرایعمومیالزاماتازبرخی
:استذیلشرحبهکنندهخنکمادههمراهبه

کهیدمایدرتمامیتویکپارچگیحفظبهقادربایداستفادهموردبندیبسته
.باشدشود،میایجادکنندهخنکتوسط

کهایندمحمولهچبستهیکدریابیرونی،بستهوثانویهبستهبینبایدکنندهخنک
.گیردقرارشود،میاستفادههمبابستهچندینحملبرای

هایهکنندخنکمورددرمناسبطوربهبایدکنندمیجابجاراهابستهکهافرادی
.باشنددیدهآموزشاستفادهمورد



ادامه... 

موردبارحملواحدکهدهداطمینانبایدکنندهحملوفرستندهبینهماهنگی
میهتهویاستفادهموردهایکنندهخنکبرایخوبیبههابستهحملبرایاستفاده

تهویهایمنیاجراییهایروشرعایتازاطمینانهوایی،نقلوحملصورتدر.شود
واحدهایکهیابداطمینانبداندالزماستممکننیزکنندهحمل.استمهمبسیار
.اندشدهگذاریعالمتخطرودهندههشدارهایبرچسببامناسبصورتبهبارحمل

کنندهخنکبرایبندیبستهترخاصالزاماتازبرخیبرایکلینماییبخش،اینادامۀ
هایکنندهحملومایعنیتروژنخشک،یخمرطوب،یخ:دهدمیارائهمتداولهای

.خشک



مرطوبیخ 1.5.6

ینا.رودمیکاربهشدهجامدومنجمدآبتوصیفبرایکهاستاصطالحیمرطوبیخ•
آنبهUNشمارهیامناسبحملنامنتیجهدروشودنمیمحسوبخطرناکمحمولهیخ

ازایدبآبنشتازجلوگیریبرایشود،میاستفادهمرطوبیخازاگر.گیردنمیتعلق
گذشتبااستممکنزیراشود،استفادهمایعاتبهنسبتنشتغیرقابلبیرونیبسته
.شودذوبیخزمان



خشکیخ 2.5.6

ایهکنندهخنکترینمتداولازیکیخشکیخ•
نای.استعفونیموادانتقالبرایاستفادهمورد
9گروهخطرناکهایمحمولهبهمتعلقیخنوع

موادشاملخطرناک،متفرقهاقالمومواد:است
.محیطیزیستخطرناک

Dry"مناسبحملنام• ice"یا"Carbon

dioxide, solid"شمارهوUN،UN آنبه1845
.یابدمیاختصاص

استفاده از یخ خشک در 
حمل و نقل هوایي

،ICAOفنیهایدستورالعمل
صیخابندیبستهدستورالعمل

PI،دهندمیارائهرا 954،
حملبرایضروریالزامات
حاویخطرناکهایمحموله

وحملهنگامدرخشکیخ
.دهدمیشرحراهوایینقل



ادامه... 

یمارسالخشکیخباکههستندعفونیموادبرایبندیبستهالزاماتشاملP650هموP620هم•
Stirofoamنظیرموادیازبایدبیرونیبستهکهاینازاطمینانکسباهمیتهادستورالعملاین.شوند

اینمراایندلیل.دهندمیشرح،دهدمیراکربناکسیددیگازانتشاراجازهکهباشدشدهتشکیل
ربنکاکسیددیگازبهجامدکربناکسیددیازورودمیبیناززمانگذشتباخشکیخکهاست

طوربهارانتشعدمصورتدرکهکندایجادفشارتواندمیواستترسنگینهواازکهشودمیتبدیل
واحدتوسطبایدکافیتهویۀایمنیاجراییهایروشرو،ایناز.شودانفجاربهمنجرتواندمیمؤثر،
.شودرعایتکندمیحملرابستهکهبارحمل

رود،میبینزاخشکیخوقتیحتیتاگیردقرارمدنظرثانویهبستهبرایگاهتکیهیاداخلیموادباید•
.شودحاصلاطمینانبیرونیبستهداخلدرظرفماندنایمناز



مایعنيتروژن3.5.6

حمولهمبهمتعلقمایعازت.شودمیاستفادهعفونیموادانتقالدرمعموالًنیزمایعازت•
Nitrogen"مناسبحملنامواستگازها،:2گروهخطرناکهای refrigerated liquid

cryogenic liquid"شمارهوUN،UN .یابدمیاختصاصآنبه1977
مایعوژننیترازباشد،نیازموردپایینبسیاردماهایمحموله،تمامیتحفظبرایوقتی•

یدگیدآسیببدونبایددوهرثانویه،بستهواولیهظرفرو،ایناز.گرددمیاستفاده
.باشندپایینبسیاردماهایتحملبهقادر



حمل کننده های خشک4.5.6

جذباملکطوربهکهمایعازتالیهیکباکهاستبیرونیبستۀاختصاصیمادۀ،خشککنندۀحمل•
دریعمانیتروژنکهکندمیتضمینطراحیاین.شودمیبندیعایقاست،شدهمتخلخلمادۀیک

ازوکند،تغییرآنجهتوقتیحتیشود،میداشتهنگهخوبیبهبیرونیالیههایدیوارهداخل
.شودمیجلوگیریداخلدرفشارافزایش

سایرالزاماتمشمولشده،تولیدمناسبیطوربهکهخشککنندۀحملدرشدهمحاطمایعنیتروژن•
امایست،نآزادمایعنیتروژندقیقالزاماتمشمولبستهاینبنابراین،.شودنمیخطرناکهایمحموله

.کندمیحفظکند،فراهمتواندمیمایعنیتروژنکهراپایینیبسیاردماهایوجوداینبا

عفونیموادوجودتاشودگذاریبرچسبوگذاریعالمتمناسبطوربهبایدخشککنندۀحمل•
.دهدنشانراداخل



بندی با تثبيت کننده هابسته 6.6

هکاستشیمیاییایمادهکننده،تثبیت•
ازجلوگیریپذیری،زیستحفظبرای

اههمربهژن،آنتیتمامیتحفظیاتخریب
.گیردمیقراراولیهظرفدرعفونیماده

ونیعفموادبامعموالًکههاییکنندهتثبیت•
شاملگیرند،میقراراستفادهمورد

ها،الکل،(FBS)گاویجنینسرمسوربیتول،
.هستندفرمالدئیدهایاالکلیهایمحلول

ده هاغيرفعال سازی توسط تثبيت کنن

،بیولوژیکیعاملهرحساسیتحسببر
اعثباستممکنهاکنندهتثبیتازبرخی

بردنبینازبیولوژیکی،مادهشدنغیرفعال
ایهاانساندرعفونتایجاددرآنتوانایی

زااستممکنحالت،ایندر.شوندحیوانات
بندیگروهبرایدقیقایحرفهقضاوت
شدهمعافموردیکعنوانبهمادهمجدد

.شوداستفاده



ادامه... 

خطرناکیهایمحمولهخودشانهاکنندهتثبیتاستممکنها،کنندهخنکمانند•
.اندیافتهاختصاصخطرناکهایمحمولههایگروهبهکهباشند

8گروه،(هاالکل)3گروهخطرناکهایمحمولهدرهاکنندهتثبیتازبرخی•
ردشدهبندیبستهخطرناکهایمحموله"برایویژهشروطبا،9گروهیا(فرمالدئیدها)

رفظدرموجودهایکنندهتثبیتحالت،ایندر.دارندانطباق"شدهمستثنیمقادیر
شوند،بندیبستهP650یاP620بامطابقکهزمانیتاکمتر،یاmL30مقداربهاولیه

.نیستندخطرناکهایمحمولهگروهالزاماتسایرمشمول



چندمحموله ایبندی در بسته هایبسته 7.6

ارواحدیکتاشوندمیترکیبکهدهدمیشرحرابستهچندین"overpack"عبارت•
برایشکخیخازاگر.شوندارسالیکسانمقصدبهفرستندهیکتوسطودادهتشکیل

یافظروشاملتوانندمیایچندمحمولههایبستهشود،استفادهمحتویاتازمحافظت
.ندبدهراکربناکسیددیگازرفتنبینازاجازهتاباشندشدهعایقهایفالسک

هکنیازموردهایبرچسبوعالئمشود،میاستفادهایچندمحمولهبستهاززمانهر•
ستۀبالیۀترینبیرونیرویبایدشده،دادهنشانداخلدرعفونیمادههایبستهروی

ازالمثعنوانبهباشد،مشاهدهقابلوضوحبهکهاینمگر)شودتکرارایچندمحموله
با"OVERPACK"کلمهباایچندمحمولههایبسته.(روشنپالستیکیبندیبستهمیان

.شوندمیگذاریعالمتدارند،ارتفاعمترمیلی12حداقلکهحروفی



مجدد از بسته بندیاستفاده 8.6

خالیستۀببازگشتازقبل.نموداستفادهمجدداً یابازگرداندتوانمیرابندیبستهمواد•
هرتاودشسترونیاگندزداییبایدبستهدیگر،جایهربهارسالیاکننده،ارسالبه

عفونیمادهحاویدهدنشانکهعالمتییابرچسبهرهمچنین،شود؛خنثیخطری
طمینانابایدفرستندهبسته،ازمجدداستفادهصورتدر.شودمعدومیاحذفبایدبوده،

حالدرواقعاًکهاستموادیدهندۀنشانهابرچسبوهاعالمتتمامکهکندحاصل
.استبودهشدهاستفادهآنبرایقبالًبستهکهایمادهنههستند،آنهاحمل

شآزمایاجراییهایروشبامطابقتدرراخودتواناییبایدمجدداستفادۀموردبستۀ•
بستهمادۀاگر.کندحفظBدستهوAدستههایبندیبستهبرایمربوطهکیفیت
.گرددهاستفادآنازنبایددیگرشود،کاستهآناستحکامازیاببیندآسیببندی،



گذاری و برچسب گذاریعالمت : 7بخش 

ویگذارعالمتدرستیبهبایدبندی،بستهصحیحموادگردآوریازپس•
ورخطماهیتبسته،محتویاتبهمربوطاطالعاتتاشوندگذاریبرچسب

ببرچسوهاعالمتتمام.دهندارائهراشدهاعمالبندیبستهاستانداردهای
یچهباوباشندمشاهدهقابلوضوحبهکهگیرندقرارایگونهبهبایدها

.نشوندپوشاندهدیگریبرچسبیاعالمت



هاعالمت 1.7

.استشدهارائه7.1جدولدرباشنداجراقابلعفونیموادهایمحمولهبرایاستممکنکههاییعالمت
:شوندارائهعفونیموادتمامیبیرونیبستهرویبایدذیلهایعالمت

؛(کنندهارسالیا)فرستندهآدرسونام
؛(کنندهدریافت)گیرندهآدرسونام
شمارهUNدادهنشانبستهروینیستالزمفنیاسامی)مادهمناسبحملنامدنبالبهعفونی،ماده

و؛(شود
شمارهشود،میاستفاده(خشکیخمثالعنوانبه)کنندهخنکازکههنگامیUNمناسبحملنامو

AS"کلماتآندنبالبهوکننده،خنک COOLANT".کنندهخنکمایعخالصمقداراین،برعالوه
.شودارائهبایدموجود

.باشداضافیعالئمازاستفادهبهنیازاستممکنعفونیمادهبندیگروهحسببر



نشان،"From"و"To"عالئم(Aدستههایبستهبرای)مناسبحملناموUNشمارهعالئم
وفرستندهآدرسونامدهنده

اهبستههمهبرایهااینگیرنده؛
هستندالزم

هایبستههمهرویبایدساعته24اضطراریتماسمخاطبفرد
شودمشخصAدستهعفونیمواد

برای)مناسبحملناموUNشمارهعالئم
شدهفرعیبندیگروهBدستههایبسته

UNعنوانبه 3373)

AS"عبارتآندنبالبهومناسبحملنام،UNشماره COOLANT"

ردهآوبایدنیزموجودکنندهخنکخالصمقدارشود؛استفادهباید
شود

دارداستانبامطابقبیرونیبستهدهدمینشانکه،UNبندیگروهعالمت
UNتهدسعفونیمادههایبستههمهبرایاست،گرفتهقرارآزمایشمورد

Aاستالزم

جدول 
1.7

عالئم 
مرتبط با 
محموله 

های مواد 
عفوني



مقدار خالص

وزنشاملودارد،اشارهگرفتهقراربستهدرونکهایمادهکلمقداربهخالص،مقدار
.نیستکنندهخنکموادیابندیبستهموادماننداضافیمواد

زیرااست،برخوردارایویژهاهمیتازمحمولهجابجاییبرایخشکیخخالصمقدار
یافظحبرای،(گذر)ترانزیتدرکهکندمیتعیینبسته،دماییهایقابلیتباهمراه
.نمودحفظتوانمیمدتیچهبرایراخنکدمای،عفونیمادهتثبیت

(رگذ)ترانزیتزماندرخشکیخخالصمقدارباشدنیازاستممکنموارد،بعضیدر
.شودحفظطوالنیسفریکطیسردزنجیرۀتاشودپرمجدداً
کریسارزیابیبرایاطالعاتنمودنفراهمبرعالوهاستممکنعفونیمادهخالصمقدار
ویزیستامنیتاهدافبرایماده،ریختنیانشتیبروزصورتدرزیستیایمنیهای

.باشدمهمنیزحفاظتزنجیره



Aاضافي برای مواد عفوني دسته عالئم 1.1.7

:شوددادهنمایشبایدذیلاضافیعالئمAدستهعفونیموادبرای
بستۀنمادومجوزعالئمUN(6.4شکلدرکهطورهمانحروف،واعداد

میاستفادهایچندمحمولهبستۀازاگرحال،اینبا-(استشدهدادهنشان
تکرارایچندمحمولهبستۀرویUNبستۀنمادومجوزعالئمنبایدشود،
وشود؛

محمولهمورددرآگاهمسئول،فردتلفنشمارهونام.



Bاضافي برای مواد عفوني دسته عالئم 2.1.7

بهبایدمقابلشکلدرشدهدادهنشانعالمت،Bدستهعفونیموادبرای
:شوددادهنمایشذیلصورت

حداقلبایدمربعدهندۀتشکیلخطپهنای:مشخصاتmm2وباشد
قالانتونقلبرای.باشندداشتهارتفاعmm6حداقلبایداعدادوحروف
.باشدداشتهmm50×mm50ابعادحداقلبایدمربعضلعهرهوایی،

ویربایدعالمتاینحال،اینبااست؛نشدهمشخصرنگیهیچ:رنگ
وضوحهبوشوددادهنمایشمتضادرنگباایزمینهرویبیرونی،بسته
.باشدخواناورؤیتقابل

BIOLOGICAL)مناسبحملنام SUBSTANCE, CATEGORY B)حروفیبا
.شوددادهنمایشعالمتاینمجاورتدردارند،ارتفاعmm6حداقلکه



مرتبط با حمل مواد عفونيعالئم 3.1.7

ند،هستمرتبطعفونیموادحملباکهرامختلفیعالئم7.1جدول•
،هستندنیازموردهابستههمۀرویعالئمازبرخی.دهدمینشان

.هستندBدستهیاAدستههایبستهمختصبقیهو



هابرچسب 2.7

:داردوجودبرچسبنوعدو
خطرهایبرچسب•
جابجاییهایبرچسب•
.دباشعفونیموادهایبستهبرایاستفادهبهالزماستممکنکه



خطرهای برچسب 1.2.7

شکلبههمیشهخطرهایبرچسب•
شکل)گرفتهقرار45°زاویهباکهمربعی
درکههمانطورشوند،میارائه(لوزی
.استشدهدادهنشانمقابلشکل

mm100×mm100ابعادحداقل
،باشدکوچکخیلیبستهاگر.است

تناسببهبرچسباندازۀاستممکن
اجزاءهمۀکهشرطیبهیابد،کاهش

.دباشنرؤیتقابلراحتیبهبرچسب

يلتشکبراینيازموردلوزیشکلازمثالي
خطرناکهایمحمولهخطربرچسبنوعهر



ادامه... 

تهبسرویخطربرچسبیکبایدبسته،درموجودخطرناکمحمولۀهربرای•
نیمعبدین.(باشدشدهمعافخاصطوربهکهاینمگر)باشدداشتهوجود

،(کخشیخمثالعنوانبه)کنندهخنکباعفونیمادهانتقالصورتدرکه
.باشدالزمخطربرچسبیکازبیشاستممکن

یعفونموادهایمحمولهبرایاستفادهقابلخطرهایبرچسبازهاییمثال•
.استشدهآوردهبعدیاسالیدهایدر



برچسب خطر مواد عفوني

یعفونموادحاویهایبستههمهبرایاجباری:براینيازمورد•
.Aدسته

هکدهدنشانراهاللسهبایدلوزیفوقانینیمه:مشخصات•
ایدبلوزیتحتانینیمه.اندگرفتهقرارسیاهدایرهیکروی

INFECTIOUS":هانوشتهایندارای SUBSTANCE"و"In case

of damage or leakage immediately notify Public Health

Authority"پایینگوشهدرباید"6"شماره.باشدسیاهرنگبا
.شوددادهنمایش

.زمینه سفید، نوشته سیاه:رنگ•



برچسب خطر محموله متفرقه خطرناک

موادحاویعفونیمادههایبسته:براینيازمورد•
.کنندهخنکعنوانبه(خشکیخیعنی)9گروه

نوارهفتشاملبایدباالییقسمت:مشخصات•
کشیدهخطآنزیرکه"9"عددیکوباشدعمودی

.شوددادهنمایشپایینگوشهدرشده،

.زمینه سفید، نوشته سیاه:رنگ•



برچسب خطر گاز غيرقابل اشتعال، غير سمّي

گازحاویعفونیموادهایبسته:براینيازمورد•
کنندهخنکعنوانبه2.2بخش،2گروهفشرده

.(مایعازتیعنی)
گوشهدر"2"عددباگازسیلندرنمادباید:مشخصات•

.شوددادهنمایشپایین

.سبز، با نوشته سیاه یا سفید:رنگ•



های جابجایيبرچسب 2.2.7

هببستهودارندمختلفیاشکالجابجاییهایبرچسب•
بهتوانندمیموجود،خطرناکهایمحمولهمقداروماهیت
.شوندالصاقخطر،هایبرچسببایاتنهایی

آوردهبعدیاسالیدهایدرهابرچسباینازهایینمونه•
.استشده



برچسب های تعيين جهت

التحدرفقطهابستهاستالزمبسته،درمایعوجودبیانگر:براینيازمورد•
هایفلشعفونی،موادبرای.شودجلوگیرینشتیبروزازتاشوندجابجاعمودی

این.استنیازموردعفونیماده>mL50حاویهایبستههمهبرایگذاریجهت
UNهایبستهبرایهابرچسب .نیستالزم3373

ننشاراصحیحعمودیجهتکهدهدنشانرافلشدوبایدبرچسب:مشخصات•
کهندباشایاندازهبهبسته،اندازهبامتناسبومستطیلبایدهافلش.دهندمی
ابلمقعمودیکنارهدودربستهرویبایدبرچسب.باشندرؤیتقابلوضوحبه

.استاختیاریهافلشاطرافدرشکلمستطیلمرز.شوددادهنشان

.فلش های سیاه یا قرمز روی زمینه سفید یا متضاد مناسب:رنگ•



(CAO)برچسب فقط هواپيمای باربری 

حاویعفونیموادبستۀکهاینبیانگر:براینيازمورد•
هبواستمسافربریهواپیمایبرایمجازمقدارازبیش

میباربریهواپیمایباانتقالبهمجازفقطدلیلهمین
.باشد

محوردرmm120برچسبابعادحداقل:مشخصات•
هایبستهبرای.استعمودیمحوردرmm110وافقی

.یابدکاهشنصفبهاستممکنابعاداینکوچک،

.زمینه نارنجی، نوشته سیاه:رنگ•



برچسب هشدار مایع سرمازا
هواییصورتبهاستقرارکهعفونیموادهایبسته:براینيازمورد•

انعنوبه(منجمدکامالًمایعگازهای)سرمازامایعاتحاویویابندانتقال
وتعالاشغیرقابلگازهایبرای.هستند(مایعنیتروژنمانند)کنندهخنک

رد.نموداستفادهبرچسباینازخطر،برچسببرعالوهبایدغیرسمّی
شدهعایقمایعنیتروژنبرایویژهطوربهکهایبستهازاستفادهصورت

.نیستالزمبرچسباین،(خشککنندۀحملیعنی)
محوردرmm105وافقیمحوردرmm75ابعادحداقل:مشخصات•

Caution“کلماتاستممکن.عمودی – may cause cold burn injuries

if spilled or leaked”شودگنجاندهتواندمی.

.زمینه سبز، نوشته سفید:رنگ•



هامحموله مستندسازی : 8بخش 

عنیی)کندمیآمادهنقلوحملبرایراعفونیمادهکهشخصیموارد،بیشتردر•
منتقلنهاییمقصدبهرابستهکهبودنخواهدشخصی(کنندهارسالیافرستنده

میآمادهانتقالبرایرامادهکهفردیاستمهمبنابراین،.دهدمیتحویلونموده
کهیافرادتانماید،فراهمرااجراقابلمقرراتتوسطنیازموردمستنداتهمهکند،
هیهتنحوهمورددر(آمایشگریاپیکحامل،یعنی)نمودخواهندحملرابستهاین

.سازدمطلعآن،درموجودخطرناکهایمحمولهوبسته



ادامه... 

وخواندنقابلآسانیبهبایدنقلوحملاسناددرموجوداطالعاتگونههر•
طورهبصفحاتبایدباشد،صفحهیکازبیشسنداگر.باشدپذیررجوع

ماه3حداقلبایدنقلوحملاسنادهمهکپی.شوندگذاریشمارهمتوالی
حتتاستممکناگرچهشود،نگهداریفرستندهتوسطنقلوحملازپس

.اشدبنیازموردمختلفزمانیهایدورهتغییرات،یامعینهایتوافقبرخی
میثبتیکسانسنددردوهرخطرناکغیروخطرناکهایمحمولهاگر

.شوندفهرستاولبایدهمیشهخطرناکهایمحمولهشوند،



ادامه... 

مقاماتازتأییدگواهیبهنیازعفونیمادهنقلوحملموارد،برخیدر•
محمولههمراهیبهنیازیمجوزهااینکلی،طوربه.داردملّیذیصالح
رایب.دهدارائهراآنهادرخواستصورتدربتواندبایدفرستندهاماندارند،

ندرادستکشورچندینازمختلفیمجوزهایکهالمللیبینهایمحموله
ارائهنقلوحملسنددرکهمناسبحملناموUNشمارهباشد،نیازکار

.باشدمبدأکشورمجوزبامطابقبایدشده،



ادامه... 

اسنادازبرخیبخشاین•
حملبراینیازموردمتداول

دهد؛میشرحراعفونیمواد
همحمولنقلوحملسندیعنی

تمیزاجراییروشخطرناک،
.هواییبارنامهونشتی،کردن

داده های الکترونيکي

یا(EDP)الکترونیکیهایدادهپردازشموارد،برخیدر
عنوانبهاستممکن(EDI)الکترونیکیهایدادهتبادل

کارنایاماگیرد،قراراستفادهموردکاغذیاسنادجایگزین
کهاییجدر.شودانجامکنندهحملاولیۀتأییدبابایدفقط

افپاروامضاهاشود،میاستفادهالکترونیکیهایدادهاز
قبولقابلهااظهارنامهیاهامجوزبرایالکترونیکهای

هیهتبهقادربایدهمیشهفرستندهحال،اینبا.بودخواهد
.باشداطالعاتتمامیکاغذیسندکپی



انتقال محموله های خطرناکسند 1.8

مجموعهحداقلاست،شدهذکرمتحدمللسازمانالگویمقرراتدرکههمانطور•
هایمحمولهانتقالسند"فرمدربایدعفونیمادههربرایاطالعاتازمشخصی
Dangerous(DGTD)""خطرناک goods transport document"شودثبت.

•DGTDدستهعفونیموادهایمحمولههمهبرایA(UN 2814, UN و،(2900
UN)بالینییاپزشکیپسماندهای موادکهشودمیگفتهحال،اینبا.استالزم(3291

UNباشدهمشخصBدستهعفونی اند،شدهبندیبستهP650بامطابقکه3373
یازینکهمعنیاینبهشوند،نمیمتحدمللسازمانالگویمقرراتالزاماتاینمشمول

.ندارندDGTDبه



ادامه... 

میICAO،DGTDفنیهایدستورالعملومتحدمللسازمانالگویمقرراتمطابق•
دقیذیلدرکههمچنان)اطالعاتیالزاماتحداقلکهشرطیبهباشد،فرمیهرتواند
تاسممکننیزمّلیمقرراتیامعینهاینامهتوافقحال،اینبا.شودبرآورده(شده

لهمحمواظهارنامه"متداولفرممانندکنند،قیدسنداینبرایراخودخاصهایفرمت
Dangerous""خطرناکهای goods declaration (DGD)"هوایینقلوحملبرایکه

یادریاجاده،طریقازنقلوحملبرایاستممکنمعادلتغییرات.شودمیاستفاده
دهشدادهتوضیحمربوطهمعینهاینامهتوافقدرکههمانطورباشد،نیازموردآهنراه

.است



ادامه... 

DGTDبرایمتحدمللسازمانالگویمقرراتالزاماتباانطباقبرایذیل،اطالعات•

همموجود،اینبا.استشدهگرفتهنظردرحداقلعفونی،موادنقلوحملثبتبرای
قلنوحملدراجراقابلمستندسازیبرایمقرراتسایرکهشودحاصلاطمیناناست

یزنرامقرراتایندرشدهقیدضروریاطالعاتسایرکهطوریبهشده،بررسینیز
ماننداضافیاطالعاتبهاستممکنهوایینقلوحملمثال،عنوانبه.شودشامل

به)انتقالونقلاسنادسایربرایمرجعهایشمارهومقصد،ومبدأفرودگاهاطالعات
سندحصحیفرمازکهاینازاطمینانبرای.باشدداشتهنیاز(هواییبارنامهمثالعنوان

میرپصحیحطوربهشودرعایتبایدکهایویژهدستورالعملهروشود،میاستفاده
.کنندچکخوداپراتور/حاملباراآنبایدفرستندگانشود،



ادامه... 

:شوددرجذیلاطالعاتاستالزم

گیرنده؛وفرستنده

تاریخ؛

خطرناک؛هایمحمولهشرح

بسته؛هربرایخطرناکهایمحمولهخالصمقدارونوع

جابجایی؛الزامات

واضطراری؛پاسخاطالعات

(فرستندهاظهارنامه)مجوز.



فرستنده و گيرندهاطالعات 1.1.8

هایهمحمول(کنندهدریافت)گیرندهو(کنندهارسال)فرستندهآدرسونام•
.شوددرجبایدخطرناک

ردمودرآگاه"مسئولفرد"تماسشمارهونامعفونی،موادهایبستهبرای•
ایفرستندههماناستممکنکهکسی)شودارائهبایدنیزعفونیماده

وحملمراحلهمهدرتماسبرایبایدو،(باشدآنهاازمتفاوتیاگیرنده،
.باشددسترسدرنقل



تاریخ2.1.8

کترونیکیالکپییا)انتقالونقلسندکهدهدنشانراتاریخیبایدبرچسب•
.استشدهارائهاولیهکنندۀحملبهیاشدهتهیه(آن



محموله های خطرناکشرح 3.1.8

:باشدذیلترتیببهذیلاطالعاتشاملبایدخطرناکهایمحمولهشرح

UNمثالعنوانبه)UNشماره.1 2900،UN 2814).

Infectiousمثالعنوانبه)مناسبحملنام.2 substance, affecting humans).دستهعفونیموادبرای
A،بیایدپرانتزدرمناسبحملنامازبعدبایدفنینام.

.(6.2بخش،6گروهیعنی)بخشیا/واصلیخطرگروه.3

هایمحمولهسایرمورددراستممکناماندارند،فرعیهایگروهعفونیمواد-فرعیخطرگروه.4
گروه،3گروهمتانولمثال،عنوانبه.باشداجراقابلکنند،میایجادرامتعددیخطراتکهخطرناک

.است6.1فرعی



ادامه... 
بستههتهیبرایاستفادهموردبندیبستهگروههربرایکاربرد،صورتدر.5

سهستهبیکهمیشهعفونیموادبراینیازموردبندیبستهکهآنجااز-
هایگروهحال،اینباشود؛نمیمشخص"بندیبستهگروه"است،الیه

داشتهکاربردنقلوحملهایقسمتسایربرایاستممکنبندیبسته
PG"ازبایدخشککنندۀحملوجودصورتدرمثالعنوانبه)باشد II"

.(شوداستفاده

المللینبییاملّیمقرراتسایرطبقکهدیگرتوصیفیاطالعاتگونههر.6
.استالزماجرا،قابل

ن،بنابرای.استنیازموردبسته،درموجودخطرناکمحمولههرتوضیح•
بهیحتوضاینمطابقباشد،موجودخشکیخمانندکنندهخنکیکاگر
.بودخواهدنیازثبتدو

مثالي از شرح محموله 
های خطرناک

UN 2814, INFECTIOUS 

SUBSTANCE, AFFECTING 

HUMANS (Dengue 

virus), CLASS 6 DIVISION 

6.2, PG II



و مقدار خالص محموله های خطرناک برای نوع 4.1.8
هر بسته 

جعبۀمثالعنوانبه)بیرونیبستهبرایاستفادهموردمادهیانوعها،بستهتعداد•
بایدهبستهردرخطرناکمحمولهخالصمقدارو(پالستیکیاستوانهفیبر،تخته
,mLمثالعنوانبه)حجمصورتبهبایدمقدار.شودفراهم L)مثالعنوانبه)جرمیا
g, kg)شودارائهاست،مناسبکدامهر.

این،(خشکیخمثالعنوانبه)داردوجودخطرناکمحمولهیکازبیشاگر•
تهبسیاخشککنندۀحملاگر.شودفراهمخطرناکمحمولههربرایبایداطالعات

مقدارونوعدادننشانبابایداطالعاتاینشود،میاستفادهایچندمحموله
.شوددادهنشاننیزاینجادرجداگانه،هایبستهمحتویات



ناخالصخالص و 

بهخطرناکمحمولهکلمقداربهخالص،
mL40مثال،عنوانبهدارد؛اشارهتنهایی
.باکتریاییکشتیکخالصمقدار

به.دارداشارهبستهحجمکلبهناخالص،
درکشت،ازg50(kg05.0)مثال،عنوان

kg1درشدهپیچیدهخشکیخkg1مواد
.kg05.2ناخالصمقدار=بندیبسته

مثالي از اطالعات در مورد 
نوع و مقدار خالص

150 mL, packed in 3 solid

plastic boxes (dry shippers,

4H2)



جابجایيالزامات 5.1.8
ردکنندهحملطرفازاستالزمکه(وجودصورتدر)هستنداقداماتیجابجایی،الزامات
یاملّیاتمقامیاکنندهحملتوسطاستممکنالزاماتیچنین.شودانجامبستهبابرخورد

:باشدذیلمواردشاملحداقلبایداماباشد،شدهقیدالمللیبین

هیچگرا–(تخلیهوانباشتبارگیری،مثالعنوانبه)جابجاییبرایتکمیلیالزامات
No"برمبنیایاظهاریهنیست،الزمکدام such requirements are necessary"باید
.شودارائه

دموربایدیاتواندمیکهشودمیاعمالنقلوحملشیوهمورددرکهمحدودیتیهر
و؛مسیریابیدستورالعملهرگونهیاگیرد،قراراستفاده

بستهبرایاجراقابلاضطراریتمهیدات.



پاسخ اضطراریاطالعات 6.1.8
برایمسئولفردتلفنشمارهونامدارایبایدAدستهدرعفونیموادهایمحمولههمه•

Additional"بخشدر)فرستندهاظهارنامۀرویو(ها)بستهرویشدهمشخصمحمولۀ

handling information")دستهدرعفونیمواد.باشدB،UN وآدرسنام،دارایباید،3373
.باشندهواییبارنامهروییابستهرویشدهمشخصمسئولفردتلفنشماره

گانکنندحملاختياردرفوراًبایدمناسباطالعات،اضطراریمخاطباطالعاتبرعالوه•
موادهایبستهبهمربوطحوادثیاسوانحدراضطراریپاسخهنگامدرتاگيردقرار

شاملاستممکناطالعاتاین.کننداستفادهآنازنقلوحملهنگامدرعفوني
ثالمعنوانبه)اولیههایکمکیاپزشکیالزاماتبهداشتی،مقاماتبرایمخاطباطالعات

.اشدبنشتیکردنتمیزاجراییهایروشیا(گرفتهقرارمعرضدرافرادبرایپیشگیری



(فرستندهاظهارنامه )مجوز 7.1.8

فرستندهازایاظهاریهباید•
آندرکهشودارائهفرمدر

بامطابقبستهکنداذعان
شدهآمادهاجراقابلالزامات

وامضابایداظهاریهاین.است
.شودگذاریتاریخ

مثالي از اظهارنامه فرستنده
اینمحتویاتکهکنممیاعالمبدینوسیله

حملنامبادقیقوکاملطوربهمحموله
بندی،گروهواند،شدهدادهشرحمناسب

برچسبوگذاریعالمتبندی،بسته
بامطابقواندشدهاعالننصب/گذاری
بلقاملّیوالمللیبینحاکمیتیمقررات

حملبرایمناسبشرایطدرنظرهرازاجرا،
.دارندقرارنقلو



اجرایي تميز کردن نشتيروش 2.8

بایدشود،ثبتDGTDیکرویبایدکهاطالعاتیحداقلازبخشیعنوانبه•
تگیشکسبروزصورتدراستفادهبرایاضطراریپاسخبهمربوطاطالعات

شتینکردنتمیزاجراییروش.باشدمربوطهپرسنلدسترسدربسته،در
،WHOآزمایشگاهیایمنیراهنمایدفترچهدرموجوداطالعاتازذیل

یبراتواندمیکهدهدمینشانرااطالعاتازمثالیواستشدهاقتباس
.باشدمفیدعفونیموادنشتبهاضطراریپاسخ



ادامه... 

یاشستشوعفونی،مادههرمعرضدرگرفتنقرارصورتدرمناسبپاسخ•
.استعاملآنماهیتازنظرصرفوقت،اسرعدرمتأثرمنطقهگندزدایی

تشویشسکند،پیداتماسدیدهآسیبپوستباعفونیمادهیکاگرحتی
سکریتواندمیکنندهضدعفونیمحلولیاصابونوآببامتأثرناحیه

عفونیموادبامواجههبهشدنمشکوکزماندر.دهدکاهشراعفونت
.شودانجامپزشکیمشاورهبایددیده،آسیببستۀازناشی



ادامه... 

.ودنماستفادهخونشاملعفونیموادهمهریختنبرایتوانمیراکردنتمیزبرایذیلاجراییروش
:باشددیدهآموزشاجراییروشچنینبرایمراحلاینانجامازقبلبایدفرد

.بپوشید(شدهاشارهآنبهاگر)چشموصورتحفاظشاملمحافظلباسودستکش.1

.بپوشانیدکاغذییاایپارچههایحولهباراآننشتی،مهاربرای.2

هایمحلول)بریزیدآنپیرامونمنطقهوکاغذییاایپارچههایحولهرویرامناسبگندزدای.3
واحدیچهارآمونیومگندزداهایازبایدهواپیمادرنشتبرایاماهستند،مناسبمعموال5ً%کنندهسفید

.(شوداستفاده

سمتهبوکنیدشروعنشتمنطقهبیرونیحاشیهازبریزید،متحدالمرکزدوایرصورتبهراگندزدا.4
.دهیدادامهمرکز



ادامه... 

برایرد،داوجودبرندهوتیزموادسایریاشکستهشیشهاگر.کنیدپاکرامواددقیقه30حدودازبعد.5
بهمقاومظرفیکدرراآنهاوکنیداستفادهمحکممقوایتکهیکیااندازخاکازموادآوریجمع

.بریزیدشدگیسوراخ

.(کنیدتکراررا2-5مراحللزوم،صورتدر)کنیدگندزداییوتمیزرانشتیمنطقه.6

.بریزیدیشدگسوراخبهمقاومومایعاتبهنسبتنشتغیرقابلپسمانددفعظرفیکدرراآلودهمواد.7

محلکهسازیدمطلعراآنهاودهیدگزارشذیصالحمقامبهراحادثهآمیز،موفقیتگندزداییازپس.8
.(نماییدمالحظهذیلدرراحادثهگزارش)استشدهزداییآلودگی

ستی ایمنی زیکتابچه راهنمای اطالعات دقیق در مورد گندزداها و کاربرد توصیه شده آنها را می توان در 
.یافتWHOآزمایشگاهی



استفاده از بارنامه های هوایي
،شودمیهمراههواییبارنامهیکباهواییصورتبههامحمولههمهنقلوحمل
.نباشندخطرناکهایمحمولهمحتویاگرحتی
،دیگرمقرراتهمهازشدهمستثنیحیوانی،وانسانیمعافهاینمونهحتی

.باشندهمراههواییبارنامهیکبااستممکن
exempt"عبارتها،محمولهاینبرای specimens"(باکس)جایگاهدرباید

nature)هامحمولهمقداروماهیت and quantity of goods box)بارنامهدر
.گرددارائههوایی

مقداروUNشمارهمناسب،حملنامکننده،خنکباانتقالونقلصورتدر
.شودارائهبایدنیزبستهدرموجودکنندۀخنکجدید



هوایيبارنامه3.8

شرایطازبخشیونقلوحملشدۀدرخواستسندمعموالً هوایی،بارنامه•
.تاسهواییالمللیبینانتقالونقلطریقازهامحمولهحملبرایعمومی

اشد،بعفونیمادههایمحمولهتمامیهمراهبایدهواییبارنامهیکبنابراین،
بارنامهکننده،حملکهاستمتداول.باشدشدهپرقبالDGTDًاگرحتی

شودمیخواستهفرستندهازشرایطبرخیدرحال،اینباکند؛پرراهوایی
.کندآمادهراآنتا



ادامه... 

متفاوتکشورهاواپراتورها،کنندگانحملبیندرهواییبارنامهفرمت•
استکلیبخشتعدادیشامل،DGTDماننددقیقاًهواییبارنامه.بودخواهد

گیرنده،وفرستندهآدرسوناممانندمحموله،بهمربوطاطالعاتکه
دوحال،اینبا.دهدمیشرحراهابستهانواعومقادیروحامل،اطالعات

موادبرایدقتبهبایدکهداردوجودخطرماهیتبهمربوطاصلیبخش
Handling“"جابجاییاطالعات"باکس-شودتکمیلعفونی

information”هامحمولهمقداروماهیت"باکسو"“Nature and

quantity of goods”،استشدهآوردهذیلدرکه.



اطالعات جابجایيباکس1.3.8

دستهعفونيموادبرایA-اظهاریه"Dangerous Goods as per

Attached Shipper’s Declaration"یعنی)کاربردصورتدرشود؛ارائهباید
Cargo“اظهاریه(>mL50مادهحجم Aircraft Only”یا"CAO"بایدنیز
.شودارائه

دستهعفونيموادبرایB-درآگاه،"مسئولفرد"برایمخاطباطالعات
.شودارائهبایدنقل،وحملمرحلهطیدردسترسدرومحمولهمورد



ماهيت و مقدار محموله هاباکس2.3.8

دستهعفونيموادبرایA-مانندماده،اینمورددرکلیتوضیحات
"laboratory samples"،"pathology samples"یا"infectious

substance"شودارائهتواندمی.

دستهعفونيموادبرایB-شمارهبایدUN،تعدادومناسبحملنام
نام،UNشمارهبایدخشک،یخبامادهارسالصورتدرشود؛ارائههابسته
.شودارائهنیزخشکیخخالصمقدارومناسبحمل



ه عوامل بيولوژیکي گروه بندی فرعي شده بمثال های شاخص 
Aعنوان دسته 

و نام حمل مناسبUNشماره  ميکروارگانيسم

UN 2814

Infectious substance, 
affecting humans

Bacillus anthracis (cultures only)

Brucella abortus (cultures only)

Brucella melitensis (cultures only)

Brucella suis (cultures only)

Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – glanders (cultures only)

Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures only)

Chlamydia psittaci – avian strains (cultures only)

Clostridium botulinum (cultures only)

Coccidioides immitis (cultures only)



ادامه... 
و نام حمل مناسبUNشماره  ميکروارگانيسم

UN 2814

Infectious substance, 
affecting humans

Ebola virus

Flexal virus

Francisella tularensis (cultures only)

Guanarito virus

Hantaan virus

Hantaviruses causing haemorrhagic fever with renal syndrome

Hendra virus

Hepatitis B virus (cultures only)

Herpes B virus (cultures only)



ادامه... 
و نام حمل مناسبUNشماره  ميکروارگانيسم

UN 2900

Infectious substance, 
affecting animals only

African swine fever virus (cultures only)

Avian paramyxovirus Type 1- Velogenic Newcastle disease virus (cultures only)

Classical swine fever virus (cultures only)

Foot and mouth disease virus (cultures only)

Lumpy skin disease virus (cultures only)

Mycoplasma mycoides – contagious bovine pleuropneumonia (cultures only)

Peste des petits ruminants virus (cultures only)

Rinderpest virus (cultures only)

Sheep-pox virus (cultures only)

Goatpox virus (cultures only)

Swine vesicular disease virus (cultures only)                                                              




