
 
 

 مقررات راهنمایی بر

 عفونی مواد انتقال
2020-2019 

 
 2019 ژانویه اول از  اجرا  قابل

 
 ترجمه:

 مهناز صارمی
 
 

 آزمایشگاه مرجع سالمت
 



 

 

 

 

 

 

 با عنوان: 2019منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 

Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2019-2020 

 

  2019سازمان جهانی بهداشت  ©

 
 این دقت یا محتوا مسئول جهانی بهداشت سازمان. نشده است تهیه) WHO( جهانی بهداشت سازمان توسط ترجمه این"

و  الزام آور نسخه باید اصلی انگلیسی نسخه فارسی، انگلیسی وهاي  نسخه بین تناقض صورت هر گونه در نیست. ترجمه
 ".باشد معتبر

 
 

 2019 -2020راهنمایی بر مقررات انتقال مواد عفونی 

 
 1398آزمایشگاه مرجع سالمت  ©

 
 مترجم: مهناز صارمی

 
 

 

 

 

۱ 

 



 محتویات

 محتویات
 5....................................................................................................................................................................................................................................مخفف ها و سرنام ها

 6......................................................................................................................................................................................................................: مقررات حمل و نقل1بخش 

 6.................................................................................................................................................................................................................بین المللی.............. مقررات 1.1   
 6................................................................................................................توافق نامه هاي معین.......................................................................................................... 1.2   

 8........................................................................................................................مقررات ملی................................................................................................................... 1.3
 8.........................................................................................حمل کننده.................................................................................................................... اپراتور/ تغییرات 1.4
 9....................................................................................................................مقررات تکمیلی................................................................................................................ 1.5
 9....................................................................................................................شروط خاص..................................................................................................................... 1.6

 
 10....................................................................................................................................................................................................نقل حمل و صاحبان منافع: 2بخش 

 10................................................................................................................................................................................................................................................فرستنده 2.1  
 11...................................................................................................................................................................................................................بسته بندي تأمین کننده 2.2  

 11...........................................................................................................................................................................................................................پراتور/ حمل کنندها 2.3
 11...................................................................................................................................................................................................................................................گیرنده 2.4  
 

 13..........................................................................................................................................................................................................................................: آموزش3بخش 

 13.............................................................................................................................................................................................................................آموزش حوزه هاي 3.1   

 13..............................................................................................................................................................................يناسازآشعمومی و  آموزش اطالعات 3.1.1   
 14.......................................................................................................................................................................................................................آموزش ایمنی. 3.1.2   
 14...................................................................................................................................................................................................يعملکرد -خاصآموزش  3.1.3   

 14.................................................................................................................................................................................................................................و تأیید آزمایش 3.2   
 

 16..............................................................................................................................................................................................تعریف ماده براي حمل و نقل: 4بخش 

 16..........................................................................................................................................................................................................کشت ها..................................... 4.1  
 16...................................................................................................................نمونه هاي بیمار.............................................................................................................. 4.2  

 17........................................................................................................................................................................................................................یمحصوالت بیولوژیک 4.3
 17.....................................................................................................پسماندهاي پزشکی یا بالینی.................................................................................................... 4.4
 17...................................................................................................دستگاه ها یا تجهیزات پزشکی................................................................................................... 4.5  
 17................................................................................................................................................................................................................................موارد معاف شده 4.6  

 18...........................................................................................................................................................................نمونه هاي معاف شده انسان یا حیوان 4.6.1   
 19..............................................................................................................................................................تجهیزات پزشکی استفاده شده.دستگاه ها یا  4.6.2   

 
 20........................................................................................................................................................................................................بندي مواد عفونی گروه: 5بخش 

 20............................................................................................................................................................................خطرناك يمحموله هاها و بخش هاي  گروه 5.1
 21..................................................................................................................................................................................................................سته بندي مواد عفونید 5.2

 A.................................................................................................................................................................................................................................21دسته  5.2.1

۲ 

 



 B.................................................................................................................................................................................................................................22دسته  5.2.2
 

 24.......................................................................................................................................................................................: الزامات آماده سازي بسته بندي6بخش 

 25..................................................................................................................................................................................................پایه ۀالیسیستم بسته بندي سه  6.1
 25.............................................................................................................................................................................................................................ظرف اولیه 6.1.1
 26.................................................................................................................................................................................................................................دوم الیه 6.1.2
 26................................................................................................................................................................................................................................الیه سوم 6.1.3

 B(.............................................................................................................................................26عفونی دسته  ده(الزامات ما P650 بندي دستورالعمل بسته 6.2
 A.........................(....................................................................................................................28دسته  بسته بندي(الزامات  P620 بندي دستورالعمل بسته 6.3

 28.........................................................................................................ظرف اولیه.................................................................................................................... 6.3.1
 28...............................................................................................................................................................................................................................دومبسته  6.3.2
 28...............................................................................................................................................................................................................بیرونی سوم،بسته  6.3.3

 30.....................................................................................................................پزشکی یا بالینی)............... سماند(الزامات پ P621 بندي دستورالعمل بسته 6.4
 31.......................................................................................................................................................................................................کننده هانک خبسته بندي با  6.5

 32.............................................................................................................................................................................................یخ مرطوب.............................. 6.5.1
 32........................................................................................................................................................................یخ خشک..................................................... 6.5.2
 32...................................................................................................................................................نیتروژن مایع.................................................................... 6.5.3
 33...............................................................................................................خشک............................................................................... وسایل نقل و انتقال 6.5.4

 33.....................................................................................................................................................................................................بسته بندي با تثبیت کننده ها 6.6
 33................................................................................................................................................................................بسته بندي در بسته هاي چندمحموله اي 6.7
 34........................................................................................................................................................................................................استفاده مجدد از بسته بندي 6.8

 
 35......................................................................................................................................................................................: عالمت گذاري و برچسب گذاري7بخش 

 35..........................................................................................................................................................................................................................................عالمت ها 7.1
 A........................................................................................................................................................................35اد عفونی دسته عالئم اضافی براي مو 7.1.1
 B........................................................................................................................................................................36عالئم اضافی براي مواد عفونی دسته  7.1.2
 36..................................................................................................................................................................................بط با حمل مواد عفونیتعالئم مر 7.1.3

 36............................................................................................................ها...........................................................................................................................برچسب  7.2
 36............................................................................................................................................................................................................برچسب هاي خطر 7.2.1
 38.....................................................................................................................................................................................................جابجاییبرچسب هاي  7.2.2

 
 40.....................................................................................................................................................................................................محموله ها: مستندسازي 8بخش 

 40............................................................................................................................................................................................خطرناك يمحموله ها انتقالسند  8.1
 41.......................................................................................................................................................................................اطالعات فرستنده و گیرنده..... 8.1.1
 42................................................................................................................................................................................تاریخ.................................................... 8.1.2
 42........................................................................................................................................................................................خطرناك... يمحموله هاشرح  8.1.3
 42.......................................................................................................................................خطرناك براي هر بسته يمحموله هانوع و مقدار خالص  8.1.4
 43................................................................................................................................................................................................................جابجاییالزامات  8.1.5
 43......................................................................................................................................................................................اطالعات پاسخ اضطراري........... 8.1.6
 43.....................................................................................................................................................................................)فرستنده(اظهارنامه  گواهینامه 8.1.7

۳ 

 



 44...................................................................................................................................................................................................روش اجرایی تمیز کردن نشتی 8.2
 45....................................................................................................................................................................................................................................بارنامه هوایی 8.3

 45..................................................................................................................................................................................................جابجاییاطالعات  باکس 8.3.1
 45...................................................................................................................................................................................محموله ها مقدارو  ماهیتباکس  8.3.2

 
 47...............................................................................................................................معین هاي نامه : وب لینک هاي مقررات بین المللی و توافق1پیوست

 49........................................................................................................................................................................................................................شروط خاص :2پیوست 

 A ....................................................................................................52دسته به عنوان  بندي شده کروهعوامل بیولوژیکی  شاخص: فهرست 3پیوست        

 54......................................................................................................................................................................................دستورالعمل هاي بسته بندي :4پیوست        

 P620..........................................................................................................................................................................................54دستورالعمل بسته بندي  :4.1 پ

 P650.........................................................................................................................................................................................57دستورالعمل بسته بندي  :4.2پ 

 P621........................................................................................................................................................................................60: دستورالعمل بسته بندي 4.3پ        

 PI954.......................................................................................................................................................................................61: دستورالعمل بسته بندي 4.4پ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴ 

 



 مخفف ها و سرنام ها

ADR: جاده طریق از خطرناك يمحموله ها المللی بین نقل و حمل مورد در اروپایی نامه توافق 
CAO: يبربار هواپیماهاي فقط  
DGD: خطرناك يمحموله ها اظهارنامه  
DGR :خطرناك يمحموله ها مقررات  

DGTD: خطرناك يمحموله ها نقل و ملح سند  
EDI: الکترونیکی داده هاي تبادل  

EDP: الکترونیکی هاي داده پردازش  
GMO: شده ژنتیکی اصالح ارگانیسم 

GMMO: شده ژنتیکی اصالح میکروارگانیسم  
IAEA: اتمی انرژي المللی بین آژانس  
IATA: هوایی نقل و حمل المللی بین انجمن  
ICAO: غیرنظامی هواپیمایی مللیال بین سازمان 
IMO :دریایی المللی بین سازمان  
RID: آهن راه طریق از خطرناك يمحموله ها المللی بین حمل 

SOLAS: ییدریا زندگی ایمنی 
UN: متحد ملل سازمان 

UNCETDG: خطرناك يمحموله ها نقل و حملمورد  در متحد ملل سازمان کارشناسی کمیته 
UPU :پست جهانی اتحادیه  
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 : مقررات حمل و نقل1بخش 
 مقررات بین المللی 1.1

 کاهش در و ،عفونی بسیار و نوظهور هاي بیماري طغیان از جلوگیري و تشخیص در کلیدي ینقش بیولوژیکی عوامل با کار
 یداروی اتتولید و پزشکی تحقیقات، تشخیصی ايه فعالیت شامل کار این. داردسالمت  المللی بین امنیت ریسک هاي سایر
 بهترین با مطابق بیولوژیکی عوامل که یابند اطمینان، مسئولیت دارند کار می کنند بیولوژیکی مراکزي که با عوامل. است
 .شوند می کنترل و ذخیرهدر ساختمان هاي کامالً مجهز  به طور ایمن و ،شناسایی ها روش

 از مواد که محیط زیست و افراد گرفتن قرار معرض در امکان، می یابند انتقال نقل و بیولوژیکی ملعوا حاوي مواد که حالی در
توصیه ها یا مقرراتی  مختلف المللی بین هاي گروه، ریسک اینمناسب  کاهش و کنترل براي. دارد وجود دنکن می عبور آن

موادي عفونی را مشخص می  سازي مستند و گذاري برچسب ،گذاري عالمت، بندي بسته(یا هر دو) را تهیه کرده اند که نحوه 
 .شود حاصل اطمینان نقل و حمل مراحل طی در مهار و ایمنی از تا، کند
 الگو مقررات - خطرناك هايمحموله  نقل و حملی بر های توصیه" ها توصیه مجموعه ترین مرجع و ترین معروف از یکی

 کمیته توسط ها توصیه این. )گفته می شود "متحد ملل سازمان الگوي راتمقر" آن در اینجا به( است ")بیستم ویرایش(
 اجتماعی و اقتصادي شوراي کمیته، )UNCETDG( خطرناك هايمحموله  نقل و حمل مورد در متحد ملل سازمان کارشناسی

 هاي آژانس و غیردولتی هاي سازمان، مختلف کشورهاي از خبره مشاوران شامل که است شده ساختهمتحد  ملل سازمان
 می قرار بررسی مورد ساله 2 هاي دوره در، ها توصیه این. است )WHO( ی بهداشتجهان شامل نمایندگان سازمان تخصصی

 نوظهور ایمنی الزامات و، نقل و حمل هاي سیستم بر نوین فشارهاي، جدید مواد معرفی، فنی پیشرفت به توجه با و گیرند
 .شوند می روز به کمیته سطتو زیست محیط و الكام، افراد براي

محموله هاي خطرناك  ازیک  هر ایمن نقل و حمل براي را شروط از اي مجموعه حداقل ،متحد الگوي سازمان مللمقررات 
 طیف شروط به عنوان پایه، ایجاد هماهنگی و انطباق در میان مجموعه این از استفاده هدف. کند می فراهم عفونی موادشامل 

 پذیري انعطاف از خاصی درجهمتحد الگوي سازمان ملل مقررات ، حال این با. است المللی بین و لیم راتمقر از اي گسترده
با نیازهاي  ،نقل و حمل درموجود را فراهم می کند، بنابراین مقررات پایه ممکن است تعدیل شوند تا براي غلبه بر موانع 

 به المللی بین هاي سازمان یا ها دولت توسط است مکنم شده تعدیل هاي نسخه. شوند محلی و الزامات خاص متناسب
، با انطباق و متعاقب، اجراي. شوند پذیرفته خطرناك هايمحموله  نقل و حمل براي الزم قانونی یا اجباري مقررات عنوان

 وطهمرب دولتی مقاماتآن گونه که توسط  ،یملّ مقامات یا مستقل هاي دستگاه توسط است ممکن شده پذیرفته مقررات
 .گیرد قرار نظارت تحتطراحی شده است، 

 
 توافق نامه هاي معین 1.2

 است،عمومی و کلی  نقل و حمل هاي شیوه تمامی دادن پوشش براي کافی اندازه بهمتحد  ملل سازمان الگوي مقررات اگرچه
 مقررات یا ها دستورالعمل که ،شوند می منعکس المللی بینمعین  هاي نامه توافق طریق از المللی بین قوانین در آنها بیشتر

 هاي نامه توافق ترین متداول از برخی. کنند می منتشر و انطباق می دهند نقل و حمل خاص یک روش برايرا  تخصصی
 نامه توافق این به آنالین هاي لینک و منابع. است شده آورده 1.1 جدول در خطرناك هايمحموله  نقل و حمل براي معین

 .دنمو مشاهده سند این 1 پیوست در توان می نیز را ها

۶ 

 



 .خطرناك محموله هاي به مربوط مقررات حاوي معین هاي نامه توافق از اي خالصه. 1.1 جدول

  توافق هاي معین بین المللی روش حمل و نقل

 العملدستور" آن به اینجا در(دستورالعمل هاي فنی براي نقل و انتقال ایمن محموله هاي خطرناك از طریق هوا  هوایی
 از کامل اي مجموعه) است غیرنظامی هواپیمایی المللی بین سازمان ICAO - شود می گفته "ICAO فنی هاي

 ضروري ،به صورت هوایی خطرناك هايمحموله  ایمن المللی بین نقل و حمل براي که است هایی دستورالعمل
 المللی بین پروازهاي تمامی در، ICAO وسطت شده الزام آور قانونی منتشر المللی بین مقررات این. دگرد می تلقی

 بین هاي سازمان و ها دولت سوي از شده دریافت اظهارات اساس بر مرتب طوره ب مقررات این. شود می اعمال
) IAEA( اتمی انرژي المللی بین آژانس یا UNCETDG هاي توصیه اساس بر یا، WHOشامل ، عالقمند المللی
 .شوند می روز به و بررسی

 می منتشرنیز  را) DGR( خطرناك هايمحموله  به مربوط مقررات) IATA( هوایی نقل و حمل المللی بین نانجم
 عملیاتی مالحظات از ناشی که را بیشتري هاي محدودیت است ممکن و ،بوده ICAO ترکیبی از شروط که کند

 و آن اعضاي براي IATA DGR. دهد می ارائه را اجرایی و حکومتی تغییرات همچنین DGR. کند اضافه است،
 این به خطرناك هاي محموله عوامل ارسال کنندة و ندگانفرست تمامی نیز و دیگر هواپیمایی هاي شرکت از برخی

 .است استفاده قابل اپراتورها
 قوانین کشور ممکن است غیرنظامی هواپیمایی مسئولین، )کشور یک داخلی پروازهاي یعنی( یملّ پروازهاي براي

. نمایند اعمال آن در را تغییراتی است ممکن اما، است ICAO شروط اساس بر طبیعتاً که کنند جراا را یملّ
 IATA خطرناك هاي محموله مقررات درهم  و ICAO فنی هاي دستورالعمل درهم  ،اجرایی و حکومتی تغییرات

 .است شده منتشر
 توسط که است مقررات از اي مجموعه) RID( آهن راه طریق از خطرناك هايمحموله  المللی بین نقل و حمل راه آهن

مقررات براي کشورهایی این . است شده ایجاد )OTIF( آهن راه طریق از المللی بین نقل و حمل الملل بین سازمان
 بخشنامه از طریقبراي انتقال درون مرزي در اتحادیه اروپا  ودر اروپا، خاور میانه و آفریقاي شمالی هستند،  که

2008/68/EC  اجرا می شود.شورا 
کشور اجرا می شود.  49براي  )ADR(تفاهم نامه اروپا در مورد حمل بین المللی محموله هاي خطرناك از راه جاده  جاده

به عالوه، نسخه هاي اصالح شده توافق نامه توسط کشورهایی در آمریکاي جنوبی و جنوب شرقی آسیا در حال 
شورا  EC/2008/68 بخشنامهال درون مرزي در اتحادیه اروپا به واسطه همچنین براي انتق ADRاستفاده است. 
 اجرا می شود.

این  منتشر شده است. )IMO(کد بین المللی محموله هاي خطرناك دریایی، توسط سازمان بین المللی کشتیرانی  دریا
، کاربرد )SOLAS( هیأت هاي طرف قرارداد با اجالس بین المللی حفظ ایمنی زندگی دریایی تمامیبراي کد 

 اجباري دارد.
مقررات الگوي منتشر شده است، توصیه هاي ) UPU(نامه، که توسط اتحادیه جهانی پست  کتابچه راهنماي پست پست

نقل منعکس می حمل و اساس پایه و به عنوان  ICAO دستورالعمل هاي فنیرا با استفاده از  سازمان ملل متحد
 کند.

 دسته عفونی مواد" عنوان به شناخته شده( شوند می گرفته نظر در ریسک باال ۀدست زءج که عفونی مواد از برخی
A" (ریسک هاي دسته در عفونی مواد از برخی. شد نخواهند پذیرفته پستی خدمات طریق از نقل و حمل براي 

 ممکن) "معاف نمونه هاي حیوانی و معاف انسانی هاي نمونه" و "B دسته عفونی مواد" مثال عنوان به( پایین
 به عفونی، مواد بندي دسته مورد در بیشتر اطالعات براي. شوند ارسال ،شده ثبت هواییِ پست طریق از است

 .شود مراجعه 5.2 بخش
 قبالً ،شده ثبت پست ارسال براي باید رو این از. باشد الزم است ممکن نیز المللی بین و محلی هاي محدودیت
 سرویس توسط ،شده بندي بسته مواد آیا که شود مشخص تا نمود برقرار یملّ یعموم اپراتورهاي با ارتباطی را

 .خیر یا دنشو می پذیرفته نظر مورد پستی
 

۷ 

 



 مقررات ملّی 1.3

رناك خود، به طور ی محموله هاي خطبسیاري از کشورها مقررات الگوي سازمان ملل متحد را براي استقرار به عنوان قوانین ملّ
(مثال از  در آن اعمال می کنندرا تغییراتی شرایط و الزامات محلی متناسب با  برخی دیگر، حالی که کامل می پذیرند، در

به کاربران ی خود جزئیات الزامات ملّقادر به ارائه . مقامات کشوري باید نشان داده شده است) 1.1چنین تغییراتی در شکل 
 مربوطه باشند.

. شود دنبال است شده داده توضیح باال در که المللی بینمعین  هاي نامه توافق ایدب ندارد، وجود ملّی مقررات که مواردي در
 .گردد اعمال باید آنها ترین سخت شود،می  اعمال عفونی مواد منفرد محمولۀ مورد در متعددي مقررات اگر

 

 الزام  ملّی تغییر. مثالی از 1.1شکل 
 .ICAOمنبع: دستورالعمل هاي فنی 

 

 حمل کننده راتور/اپ تغییرات 1.4

 بزرگ بخش ،وجود این با. است المللی بین هاي دغدغه از عمومی بهداشت هايمندي نیاز و تأثیر دلیل به عفونی مواد انتقال
 دالیل به غالباً. شود می تجاري ماهیتبا  صنایع شامل و نیست عمومی بهداشت خدمات ،تدارکات و نقل و حمل ةزنجیر
 مقررات و معین هاي نامه توافق اگرچه رو، این از. است کلیدي عامل یک ، ایمنیبهداشتی الحظاتم جاي به اعتماد و اعتبار

 دهند می انجام را تجاري سرمایه گذاري هاي که هایی شرکت دارد، وجود ایمنی اجرایی هاي شرو مناسب انجام براي یملّ
خود،  مشتریان به پاسخ گویی از باالیی سطح به دستیابی هدف با است ممکن) ها پیک و هوایی خطوط مثال عنوان به(

 نظر از معموالً تغییراتی چنین اگرچه. کنند اعمال می شود حملکه توسط آنها  یهای محموله براي اضافی ایمنی الزامات
 فردي و سرمایه گذار آن بین تخدم ئهاامتناع از ار به منجر است ممکن تغییراتی چنین رعایت عدم نیستند، آور الزام قانونی

 تأخیر براي دلیل ترین متداول عموماً حمل کننده/ اپراتور تغییرات رعایت عدم. کند ارسال را عفونی مواد خواهد می که شود
 در حتی نیست، خاص خطرناك هايمحموله  حمل به مایل که تجاري شرکت یک این، بر عالوه. است ها محموله رد یا

 .ندارد کار این نسبت به انجام تعهد قانونی گونه هیچشد، قابل اجرا رعایت شده با مقررات صورتی که

ICAO و IATA از  برخی. کنند می فهرست را هوایی خطوطمیان در اجباري  کننده ملح/ اپراتور اصلی هاي محدودیت
 حمل را از محموله ها طیف محدودي فقط دیگر برخی که حالی در کنند، نمی حمل را خطرناك هايمحموله  هوایی خطوط

 برايکننده  ملح هاي محدودیت که آنجا از. دنمو مشاهده 1.2 شکل در توان می را محدودیتی چنین از مثالی. کنند می
 .است ضروري صاحبان منافع بین هماهنگی شود، نمی منتشر متمرکز طور بهو انتقال  نقل مختلف روش هاي

۸ 

 



 

 . مثالی از تغییر اپراتور/حمل کننده1.2شکل 

 .ICAOعمل هاي فنی منبع: دستورال 

 
 مقررات تکمیلی 1.5

مطرح  نقل و حمل بیش از آنچه براي ایمنی در یمقررات است ممکن ،مدنظر است المللی بین نقل و حمل جایی که ویژه به
 یا نگهداري حمل،براي  مجوز ؛صادرات یا واردات مجوز براي مواردي شامل ی،مقررات چنین از هایی مثال. شود اعمالاست، 
 .است زیست محیط و کشاورزي ایمنی مقررات و خاص؛ بیولوژیکی عوامل هذخیر

فرستنده  مسئولیت. شود اعمال مختلف آژانس چندین یا ،دولتی مختلف هاي بخش توسط است ممکن تکمیلی مقررات
  .هستند بل اجراقا مقررات ق با، تمامیکند آنها آگاه از، و منطب حاصل اطمینان کهاست ) محموله ةکنند ارسال شخصی یعنی(

 
 شروط خاص 1.6

ه ب ،دنندار وجود استاندارد مقررات در که روش هاي اجرایی یا شرایط برخی توصیف براي که است اصطالحی "خاص شروط"
به  چگونه خطرناك هايمحموله  که دنده می نشان و دنکن می اصالح یا تکمیل را اصلی مقررات شروط، این. رود می کار

 .دنشو ارسال ور کاربرديو به ط مناسبطور 

 المللی، بین مقررات اسناد بیشتر در توان میمی کنند،  فهرست را خطرناك هايمحموله  به مربوط شروط خاص ی کهجداول
 نقل و حمل مورد در است ممکن که شروط خاص فهرست کوتاهی از. نمود مشاهدهمتحد  ملل سازمان الگوي مقررات شامل
 .است شده ارائه نیز سند این 2 پیوست در قابل اجرا باشد عفونی مواد
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 صاحبان منافع حمل و نقل: 2بخش 

 می شرکت نقل و حمل فرایند در صاحبان منافع از بسیاري احتماالً مقصد، به رسیدن تا عفونی ماده بندي بسته زمان از
 نقل، و حمل در دست اندر کار هاي طرف تمامی بین خوبی هماهنگی و همکاري مستلزم عفونی مواد کارآمد انتقال. کنند
 کننده دریافت سسهؤم یا شخص و ،بسته حمل در دست اندر کار تجاري نهادهاي ماده، کننده ارسال مؤسسه یا فرد شامل
 .است ماده

 شده ارائه نقل و حمل یندفرا در منافع دست اندر کار اصلی صاحبان از برخی هاي مسئولیت بررسی اجمالی بخش این در
 .است

 

 فرستنده 2.1

 فرستنده ماده عفونی:

 ؛ شود شناخته ارسال کننده عنوان به است ممکن همچنین •

 مستندسازي و گذاري برچسب بندي، بسته بندي، روهگاز  •
 نقل و حمل تعیین شده براي عفونی مواد ههمصحیح 

 ؛اطمینان می یابد

 يمواد براي ،شده انتخاب ۀبست که اطمینان حاصل می کند •
 ؛است قابل قبول و مناسبمی شوند،  قلن و حمل که

 صورت به توانندب مواد این که کند می چک یملّ مقامات با •
 ؛دنشو خارج قانونی

قابل اجرا براي  مقررات همه ازآنها را  مورد، حسب نقل، و حمل روش و مقصد ،(گذر) ترانزیت ،مبدأ محل بر اساس •
 ؛سازد می آگاه خود ۀمحمول

 ؛)خروج مجوزهاي مثال عنوان به( است نیاز مورد اضافی زهايمجو آیا که کند می بررسی •

 ؛است محموله دریافتبراي  آماده و قادر گیرنده که یابد اطمینان تا کند می برقرار بسته ةگیرند با را اولیه تماس •

 ؛شودمی آماده  بسته ةسازند هاي دستورالعمل با مطابق بسته که اطمینان می یابد •

 :کند حاصل اطمینان تا دهد می انجام ل کنندهحم با را توافقات قبلی •

o وجود ندارد؛قابل اجرا باشد براي محموله  که اپراتور اضافی اتتغییر 

o ؛شود می پذیرفته مناسب نقل و حمل براي محموله 

o ؛)امکان صورت در مستقیم حمل( شود می انجام مسیر ترین مستقیم با نقل و حمل 

 تعاریف
 ارسالبراي  مسئول فرد :ارسال کننده

 شناخته فرستنده عنوان به همچنین محموله،
 .شود می

 دریافت براي مسئول فرد :دریافت کننده
 خریدار یا گیرنده عنوان به همچنین محموله،
 .شود می شناخته

 يها بسته از یگروه یا بسته :محموله
 .است تحویل براي شده تعیین) محموله(
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 ؛یک هر از نگهداري کپی نقل، و حمل و ارسال اسناد مجوزها، شامل ،را تهیه می نماید الزم مستندات •

 و ؛سازد می آگاهاز آن  را گیرنده زمان ورود محموله، رسیدن فرا از قبل موارد، این انجام از پس •

 شده تهیه ،طرف حمل کننده از شده دریافت نظرات و نیز مقررات با مطابق ،مستندات و بسته که می یابد اطمینان •
 .است

 
 بندي بسته کننده تأمین 2.2

 :عفونی مواد بندي بسته کننده تأمین

 ؛کند می آزمایش و می سازد را مواد بندي بسته خطوط اجرا، قابل مقررات مطابق •

 ؛دهد می قرار ذیصالح یملّ مقامات و ها بسته کاربران اختیار در ،درخواست صورت در را آزمایش نتایج و ها گزارش •

 فراهم کاربران براي ،نیاز مورد اضافی اجزاي و که باید رعایت شونداجرایی  هاي روش وردم در را هایی دستورالعمل •
 و ؛می شوند بندي بسته يعملکرد الزاماتمطابق با  مواد که یابد اطمینان تا کند می

 .ثبت نام می کند کیفیت تضمین برنامه یک در ذیصالح ملّی مقامات طبق دستور لزوم، صورت در •

 

  حمل کننده /اپراتور 2.3

 :عفونی ماده حمل کننده /اپراتور

 ؛باشد نقل و حمل اپراتورهاي سایر یا هوایی خطوط باربري پیک،شرکت هاي  ،آمایشگرها شامل است ممکن •

 ؛دهد می مشاوره فرستنده به ،آنها تکمیل دستورالعمل و نقل و حمل براي الزم مدارك مورد در •

 ؛دهد می شاورهم فرستنده به ،صحیح بندي بسته مورد در •

 و؛ کند می تأیید را مسیر سپس کند، می کمک فرستنده به ،مسیر ترین مستقیم تنظیم در •

 .کند می بایگانیکپی آنها را  و نگهداري را نقل و حمل و محموله به مربوط مستندات •

 

 گیرنده 2.4

 :عفونی ماده گیرنده

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

  شوند؛ وارد قانونی صورت به می توانند مواد این که کند می چک ملّی مقامات با •

۱۱ 

 



در صورت  -) ورود مجوزهاي مثال عنوان به( کند می دریافت ماده دریافت براي یملّ مقامات از را الزم )هاي(مجوز •
 ؛شود ارائه فرستنده بهاین مجوزها  باشد الزم است ممکنلزوم 

 و ؛ترتیب می دهد ورود هنگام دررا  مجموعه کارآمدترین و ترین عموق به •

 .کند می اعالم فرستنده به را دریافت •
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 : آموزش3بخش 

 نقل، و حمل براي خطرناك هاي محموله ارسال از قبل
 باید آن تهیه در دست اندر کارمربوطه  افراد تمامی

 انجام را خود يها مسئولیت بتوانند تا ببینند آموزش
 سازي آماده مسئول سازمان که شرایطی در .دهند

 باشد، نداشته مناسبیآموزش دیده  پرسنل محموله،
 قرارداد که کسانی عنوان به توان می را "مربوطه افراد"

 مسئولیت و کنند فعالیت فرستنده طرف از تا اند بسته
 ،گیرندب عهده به محموله تهیه در را فرستنده هاي

 به قادر باید افراد این صورت، این در ؛نمود تفسیر
 .باشند اجرا قابل آموزشی الزامات برآورده کردن

 با که شوند داده آموزش اي گونه به باید کارکنان
. باشد داشته مطابقت آنها قراردادي هاي مسئولیت
 نقش از تحلیلی اساس بر باید آموزش محتواي بنابراین،

شرح  اساس بر( به فردواگذار شده  هاي مسئولیت و ها
 باید کار این موارد، بعضی در. شود تعیین) آنها وظایف
 توسط دیگر موارد در اما شود، تعیین کارفرما توسط

 کارمندان. شود می اداره یا تصریح یملّ ذیصالح مقامات
 براي الزم آموزش که دهند انجام را وظایفی باید فقط

 طور به باید اآنه صورت، این غیر در. آن را دیده باشند
کار انجام  دیگري شایسته فرد نظارت تحت مقتضی

 .دهند

 

 آموزش حوزه هاي 3.1

 اطالعات در باید خطرناك محموله هاي نقل و حمل در دست اندر کار افراد همه متحد، ملل سازمان الگوي مقررات طبق
 .است آمده ذیل در که گونههمان  ببینند، آموزش خاص عملکردهاي و ایمنی آشناسازي، و عمومی

 

 آشناسازي و عمومی اطالعات آموزش 3.1.1

، باشد خطرناك هايمحموله  نقل و حمل الزامات کلی مفاد با آشنایی مستلزم بایدآشناسازي  و عمومی اطالعات آموزش
 :شامل

 خطرناك؛ هاي محموله هاي گروه توصیف •

 ی صاحبان منافعآموزشنیازهاي 
 مناسب طور به باید صاحبان منافع از اي گسترده طیف
 وزشآم عفونی مواد قابل قبول و ایمن نقل و حمل براي
 :هستند ذیل موارد شامل صاحبان منافع این. شوند داده
 بر را فرستنده مسئولیت که هایی سازمان یا افراد −

 ؛دارند عهده
 مثال عنوان به( نقل و حمل اپراتورهاي پرسنل −

 ).ناخداها و خلبانان رانندگان،
 طرف از که زمینی نقل و حمل هاي آژانس −

 ،ابجاییج پذیرش، براي کنندگان حمل/ اپراتورها
 هايمحموله  حاوي هاي بسته تخلیه بار و بارگیري
 .کنند می اقدام خطرناك

 غربالگري یا پردازش انتقال، در ست اندر کارد افراد −
 ).امنیتی پرسنل براي مثال( نامه یا محموله

 و ؛بار ةفرستند −
 .شده تعیینپستی  اپراتورهاي −

 مورد دررا  يتر دقیق بررسی ICAO فنی هاي دستورالعمل
 ارائه خطرناك هايمحموله  نقل و حمل مختلف هاي جنبه

اگر براي حمل و نقل  پرسنل مختلف انواع که دهد می
این  با بایدشایسته تلقی شده اند  ،محموله هاي خظرناك

 .باشند آشناها  دستورالعمل
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 ؛گذاري اعالن و گذاري عالمت ،گذاري برچسب •

 بندي؛ بسته •

 ؛جداسازي •

 خطرناك؛ هايمحموله  سازگاري •

 و خطرناك؛ کاالهايمستندات  محتواي و هدف •

 .اضطراري پاسخ در دسترس اسناد توضیحات •

 

 ایمنی آموزش 3.1.2

 :است ذیل موارد شامل ایمنی آموزش

 از استفاده شامل مناسب، جابجایی مثال عنوان به( حوادث از جلوگیريبراي اجرایی  هاي روش و ها شیوه •
 ؛)چیدمان هاي و روش تجهیزات

 ؛آن از استفاده نحوه و اضطراري واکنش اطالعات •

 خطرناك؛ هايمحموله  مختلف هاي گروهو خطرات ناشی از  عمومی خطرات •

 و وسایل حفاظت فردي؛ از استفاده شامل خطرات، معرض در گرفتن قرار از جلوگیري •

 .شود می دنبال خطرناك هايک از محموله هر ی معرض در گیريقرار یاسازي رها صورت در که روش هاي اجرایی •

 

 عملکردي-خاص آموزش 3.1.3

 یبهداشت سسهؤم یک ةفرستند مثال، عنوان به. دارد بستگی فرد خاص شغلی کردهايعمل بهعملکردي -خاص آموزش
 هاي سازي محمولهمستند و عالمت گذاري ،گذاري برچسب بندي، بسته بندي، گروه جزئیات مورد در آموزش به احتماالً

 چیدمان انباشت، ،جابجاییروش هاي اجرایی  مورد در آموزش به نیاز کننده حمل احتماالً که حالی در دارد، نیاز خطرناك
 ممکن که شوند، نظارت مناسب به طور صالحیت، از اطمینان زمان تا بایدعملکردي -خاص هاي شایستگی .دارد تدارکات و

 .باشد نیاز هایی آزمایش گذراندن یا هشد تأیید آموزشی هاي دوره تکمیل به است

 

 تأیید و آزمایش 3.2

 نیاز خطرناك، هايمحموله  نقل و حمل در دست اندر کار فرد هر براي که شروطی است شامل معین هاي نامه توافق بیشتر
 متحد ملل زمانساالگوي  مقررات مثال، عنوان به. دارد الذکر فوق حوزه هاي در فرد صالحیت و دانش تأیید و آزمایش به

شناخته شده به ( عفونی مواد با ریسک باالي هاي دسته نقل و حمل در دست اندر کار که یکس هر که کند می تصریح
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 آموزش آن سوابق ارائه به مایل درخواست، صورت در و ببیند را مناسب هاي آموزش باید است،) A دسته عفونی مواد عنوان
 .باشد

 در یملّ ذیصالح مقام یک یا کارمند درخواست صورت در ، تاشود نگهداري کارفرما توسط باید شده انجام آموزش سوابق
. باشدآنها  تأیید به نیاز ،پذیرش مسئولیت هاي جدید یا جدید انتصاب صورت در است ممکن زیرا ،گیرد قرار اختیارشان

 تمهار و آموزش معمول، طور به. شود لتکمی مجدد آموزش باباید  است، الزم ذیصالح مرجع نظر از که همان گونه آموزش
. بود خواهد متفاوت نقل و حمل مختلف هاي شیوه برايآن  تناوب اما شود، تکرار) ماه 24( سال 2 هر حداقل باید سنجی
 .باشد مربوطه یملّ ذیصالح مقامات تصویب و بررسی تحت است ممکن خطرناك هايمحموله  مورد در آموزش هاي برنامه
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 نقل و حمل براي ماده : تعریف4بخش 
 رود حاوي) عوامل می انتظار منطقی طور به (یا حاوي که هستند محصوالتی یا مواد عفونی مواد نقل، و حمل منظور به

 infectious" اصطالحات ،متن این در. شوند می حیوان یا انسان در بیماري ایجاد باعث که هستند بیولوژیکی

substances"، "infectious materials" و "infectious products" اند شده گرفته نظر در مترادف. 
 عفونی ماده یک اًحقیقت نآ آیا که این وچه چیزي حمل می شود  کنیممشخص  است مهم نقل، و حمل یندفرا شروع از قبل
قرار  عفونی وادم عریفت تحت است ممکن خاص شرایط در که بحث می کند محصول در مورد چند بخش این. خیر یا است

 .گیرند

 
 کشت ها 4.1

 عمدي طور به بیولوژیکی عوامل آن، از استفاده با که است روشی کشت
 حیوان یا محیط یک در داخل شده، کنترل آزمایشگاهی شرایط در

 از مجموعه تغلیظ یافته اي ایجاد باعث کار این. شوند می تکثیر معین
معروف است، می  کشت عنوان هکه ب داده شده کشت بیولوژیکی عوامل

 قرار استفاده مورد ها تشخیص و پژوهش ها در است ممکن که شود
کشت  بیولوژیکی عامل هر. شود ذخیره کشت هاي مجموعه در یا گیرد،

 باشد تحت حیوانات یا انسان در بیماري ایجاد به قادر داده شده که
 .گیرد می قرار عفونی مواد تعریف

 
 بیمار نمونه هاي 4.2

 یا پژوهش منظور به که هستند موادي یا محصوالت بیمار، هاي نمونه
. شوند می آوري جمع حیوانات یا انسان از مستقیماً تشخیصی کارهاي
 patient samples"، "diagnostic" آنها به است ممکن

specimens" یا "diagnostic samples" هایی مثال. شود گفته نیز 
 خون و ترشحات فضوالت، مثال عنوان به( نبد مایعات ها، نمونه این از
 جمع آوري شده در بدن اعضاي یا بافت ها ؛ و)خونی هاي فرآورده یا

. هستند نگهدارنده محیط هاي در ور غوطه یا سواب ها روي ظروف،
 به قادر بوده و بیولوژیکی عوامل حاوي بیمار نمونه اگر ها، کشت مانند
 عفونی ماده عنوان به باشد، اتحیوان یا ها انسان در بیماري ایجاد

 .شود می تعریف

 

 

 

 زنده حیوانات و انتقال نقل

 اصالح که آنهایی شامل( زنده حیوانات
 عامل یک به که) اند شده ژنتیکی

 طبق باید ،اند شده آلوده بیولوژیکی
 ترانزیت ،مبدأ کشور در مناسب مقررات

 چنین. شوند منتقل مقصد و(گذر) 
 از صحیح مراقبت با معموالً یمقررات

 مقررات رو، این از ؛است همراه حیوانات
قابل  کلی طور به عفونی مواد نقل و حمل

 به نباید زنده حیوانات. اجرا نخواهد بود
 عوامل نقل و حمل براي اي وسیله عنوان

 مگر گیرند، قرار استفاده مورد بیولوژیکی
امکان  دیگري اقدام هیچ با کار این که این

 .پذیر نباشد
 است شده آلوده عمداً کهاي  زنده حیوان

 مادهداشتن شناخته شده یا مشکوك به  و
 و شرایط با تواند می فقط ،است عفونی
 یملّ مقامات توسط تأیید شده ضوابط

 و مقصد ،(گذر) ترانزیت ،أمبد کشورهاي
 .انتقال یابد ییهوا به صورت اپراتور
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 بیولوژیکی محصوالت 4.3

 عنوان بهبراي استفاده  و شوند می مشتق) ها انسان و حیوانات ها، ویروس ها، قارچ ها، باکتري مانند( زنده ارگانیسم هاي از
 اجزاء و ها واکسن ،نتی توکسین هاآ شامل ها مثال. شوند می تخلیص یا استخراج ،تشخیصی یا درمانی پیشگیري، ابزار

 از برخی پیشگیري، وبیماري  درمان در آنها اهمیت دلیل به که است اهمیت حائز نکته این به توجه. هستند واکسن
اند،  شده تنظیم یملّ مقامات توسطکه  گواهینامهداراي  هاي نامهتوافق  یا خاص الزامات با است ممکن بیولوژیکی محصوالت

ه متفاوت از، یا اضافه تر از، مواردي است ک که ی باشدمقررات تابع تواند می آنها توزیع و تولید حالت، این در .شوند کنترل
 براي مواد عفونی تنظیم شده است.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 بالینی یا پزشکی پسماندهاي 4.4

 می تولید پسماند و شود می تفادهاس مصرفی مواد از آزمایشگاهی، هاي فعالیت انجام و) حیوان یا انسان( بیماران درمان در
 بیولوژیکی مواد حاوي پسماند این اگر. شوند می آلوده فرآورده ها سایر و ها کشت ها، بافت مایعات، ،ها معرف با که گردد
 .است عفونی ماده ،بالینی یا پزشکی پسماند این ،هستند حیوانات یا ها انسان در بیماري ایجاد به قادر که باشد

 

 پزشکی تجهیزات یا ها هدستگا 4.5

 یا یدرمانفرایندهاي  طی در بیولوژیکی عوامل با شده آلوده پزشکی تجهیزات دستگاه ها یا بالینی، یا پزشکی پسماند مشابه
 ، ممکنباشند حیوانات یا انسان در بیماري ایجاد به قادر آنها در موجود بیولوژیکی عوامل که صورتی دربیمار،  آزمایشگاهی

 شوند. تعریف عفونی مواد وانعن به است
 

 موارد معاف شده 4.6

 دلیل به د،گیر می قرار فوق تعاریف از یکی تحت ی که حمل می شود،محصول یا ماده اگرچه که دارد وجود شرایط برخی
 یا انسان در بیماري ایجاد به قادر موجود بیولوژیکی املوع هیچ یک از که دلیلاین  به یا بیولوژیکی، عواملوجود  عدم تأیید

 غیرفعال آلودگی زدایی یندافر طی یا هستند، غیربیماریزا آنها یعنی( نخواهد بود عفونی ماده مطابق تعریف ،نیستند حیوانات

  ژنتیکی شده اصالح هاي میکروارگانیسم ها یا ارگانیسم

 گیاهان، حیوانات،،  (GMMOs)شده ژنتیکی اصالح هاي میکروارگانیسم یا (GMOs) شده ژنتیکی اصالح هاي ارگانیسم
 گرفته قرار ،است متفاوت آنها طبیعی حالت با که ژنتیکی اصالح معرض در که هستند سلولی مواد یا بیولوژیکی عوامل

 .اند
 یا  GMOباشد، حیوانات یا ها انسان در بیماري ایجاد به قادر میکروارگانیسم یا ارگانیسم اصالح، این از پس اگر

GMMO  ،دشو می بندي گروه عفونی ماده عنوان به آن، به آلوده ةماد هر یا. 
قرار می  9 گروه خطرناك هايمحموله  در GMMO یا  GMO،مطابقت نداشته باشد عفونی ماده تعریفبا  که صورتی در

 گروه سایر و UN هاي شماره ،سند این 5 بخش. تعلق می گیردبه آن  (UN 3245) متحد ملل سازمان شماره و گیرد
 مورد در تري دقیق اطالعات متحد ملل سازمان لگويمقررات ا و ،را معرفی می کند خطرناك هايمحموله  هاي

GMOs و GMMOs ددار غیرعفونی. 
 

۱۷ 

 



 بنابراین و شوند نمی گرفته نظر در سالمتی عامل ریسک عنوان به محصوالت یا مواد مواردي، چنین در). اند شده خنثی یا
مثال . را داشته باشند "خطرناك هايمحموله " از دیگري گروه معیارهاي که این مگر ،نمی شوند نقل و حمل مقررات مشمول

 :است ذیل موارد شامل کامل از موارد معاف شدة خاص هاي
 ؛است غیربیماریزا حیوانات یا انسان براي ،بیولوژیکی عامل که ها در صورتی کشت •
 خشک خون لکه از استفاده با آزمایشبراي  یا ،مدفوعدر  فیمخ خون غربالگري هاي نمونه براي بیمار هاي نمونه •

 شده؛
 ؛پیوند براي بدن قطعات یا ،خون انتقال براي خونی هاي فرآورده یا خون مانند بیولوژیکی محصوالت •
 طور به سوزاندن، یاکردن  اتوکالو مانند سازي غیرفعال هاي روش از استفاده با که بالینی یا پزشکی پسماند •

 ؛اند شده ودگی زداییآل مناسب
 بندي بسته الزاماتاز برخی : نکته( ستنداي ه آلوده مایععاري از هر  که شده تأیید و، تخلیه که پزشکی تجهیزات •

 و؛ )شود می اعمال
 شود نمی تصور و حمل و نقل می شوند تحقیقاتی اهداف براي که) آب یا خاك غذا، مثال عنوان به( هایی نمونه •

 .دنباش داشته را اتحیوان یاها  سانان براي عفونت ریسک
متحد  ملل سازمان الگوي مقررات ،انتقال یابند ییهوا به صورت باید هستند ها معافیت این مطابق بامحموله هایی که  وقتی

 ،نسبت به مایعات نشتغیرقابل  اولیه ظرف شامل ،پایه ۀالی سه بندي بسته سیستم از استفاده با باید آنها که کند می تصریح

استفاده مورد  حجم یا ظرفیت براي کافی استحکام با الیه ترین بیرونی ونسبت به مایعات  نشتغیرقابل  ثانویه بندي بسته
 ثانویه و اولیه هاي الیه بین باید نیزرطوبت  جاذب مواد نشت، از جلوگیري براي مایع، هاي نمونه مورد در. انتقال یابند نظر
 بسته سیستم درشده  معاف هاي نمونه که هنگامی. باشد نمونه کل جذب به قادر اولیه، ظرف از خروج صورت در تا گیرد قرار

 بسته سیستم اجزاي مورد در بیشتر اطالعات. نمی شوند دیگر عفونی مواد مقررات مشمول ،قرار گیرند مناسب ۀالی سه بندي
 .نمود مشاهده 6.1 بخشمی توان در  را مناسب ۀالی سه بندي

 
 ه هاي معاف شده انسان یا حیواننمون 4.6.1

 احتمال که هستند هایی نمونه ،حیوان یا انسان شده معاف هاي نمونه
 نوع این. است حداقل یا کم آنها در بیماریزا بیولوژیکی عوامل وجود

 آزمایش هاي انجام براي که است هایی نمونه شامل خاص معافیت
 براي آزمایش مثال، عنوان بهانتقال می یابند؛  عفونی بیماري با غیرمرتبط

 ها، هورمون گلوکز، کلسترول، مثال براي( ادرار یا خون هايمارکر
 یکژن آنتی هايمارکر مثالراي ب( ها بیوپسی ،)الکل و مواد مخدر بارداري،

 ایمنی مثالراي ب( ایمونولوژیک هاي بررسی و) ها سرطان از برخی براي
. نمی رود عفونتگمانی به  که) خودایمنی هاي پاسخ یا واکسن از ناشی
 اساس بر تعریف، این تحت می تواند نمونه آیا که این تعیین براي

 پیرامونشناخته شده  فردي و بومی شرایط و ،عالئم پزشکی، تاریخچه
 .الزم است دقیق اي حرفه معاف شود، قضاوت نمونه منبع

 تعریف از معافیت

 پزشکی پسماندهاي مورد در تعریف این
 عوامل وجود احتمال که بالینی یا

در آنها کم است  بیماریزا بیولوژیکی
 ییهاپسماند چنین. کند نمی صدق

 عفونی مواد عنوان به باید همچنان
 بخش درکه قابل اجرا  گذاري نام تحت

 ه بنديگرو شرح داده شده، 5.2.2
 .شوندفرعی 
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 و حمل شیوه به توجه بدون باید اند شده تعریف حیوانی ای انسانی معاف هاي نمونه عنوان به اي حرفهاز نظر  که هایی نمونه
 معاف شده دیگر انواع براي هوایی نقل و حملقرار گیرند، همچنان که براي  پایه ۀالی سه بندي بسته سیستم همان در ،نقل

 .مشاهده نمود 6.1 بخش در توان می را پایه ۀالی سه بندي بسته اصلی سیستم مورد در بیشتر اطالعات. ها شرح داده شد
هر کدام  "Exempt animal specimen" یا "Exempt human specimen" عبارات با باید بندي بسته الیه ترین بیرونی

 و گذاري عالمت مناسب طور به که حیوانی معاف هاي نمونه و معاف انسانی هاي نمونه. شود مشخصکه مناسب است، 
 عفونی مواد بیشتري مربوط به مقررات مشمول و شوند می گرفته نظر در ایمن ،نقل و حمل براي اند، شده گذاري برچسب

 .ندشو نمی
 

 شده استفاده پزشکی تجهیزات ها یا دستگاه 4.6.2

 یا عفونی با مواد آلوده بالقوه پزشکی تجهیزات یا ها دستگاه
 سترون کردن، تمیز ،گندزدایی براي که عفونی، مواد حاوي
 بسته اي گونه به باید ،قال می یابندانت ارزیابی یا تعمیر سازي،
 بشکنند، نتوانند نقل، و حمل عادي شرایط در که شوند بندي

 .ندک نشت یا محتویاتشان شوند سوراخ
 یا "USED MEDICAL DEVICE" عبارات با باید ها بندي بسته

"USED MEDICAL EQUIPMENT"  هر کدام که مناسب
 .شوند مشخصاست، 
 پزشکی تجهیزات یا ها دستگاه که ییها موقعیت از هایی مثال

 مشمول و گیرند نمی قرار تعریف این تحتشده  استفاده
 .است شده آورده 4.1 جدول در ،هستند اضافی مقررات

 

 متفاوت شده مشمول مقررات استفاده پزشکی تجهیزات یا دستگاه ها که هایی موقعیت از مثال هایی. 4.1 جدول

 هستند

 الزامات ءاستثناموارد 

 .شود مراجعه 5.2.2 بخش به قابل اجرا، بندي بسته الزامات براي )دفع براي مواد یعنی( بالینی یا پزشکی پسماندهاي
با  عوامل بیماریزا به آلوده پزشکی تجهیزات یا دستگاه ها

 A دسته عنوان به که بیولوژیکی عوامل یعنی( باال ریسک

 )شوند می بندي گروه

 .شود مراجعه 5.2.1 بخش به بل اجرا،قا بندي بسته الزامات براي

 مواد از غیر( مواد به آلوده پزشکی تجهیزات یا دستگاه ها
 هاي گروه خطرناك محموله هاي عنوان به که) عفونی
 شوند می بندي گروه دیگر

 

 خطرناك، محموله هاي هاي گروه مورد در بیشتر اطالعات براي
 .ودش مراجعه 5.1 بخش به

 گروه سایر براي بندي بسته الزامات مورد در بیشتر اطالعات براي
متحد  ملل سازمان الگوي در مقررات همربوط هاي بخش به ها،

 .ودش مراجعه

 UN مقررات الگوي به مربوط هاي بخش

 مناسب بندي بسته نوع مورد در دقیق تر توضیحات
 راشده  استفاده پزشکی تجهیزات یا دستگاه ها براي
 الگوي مقررات هاي زیربخش و ها بخش در توان می

 :نمود مشاهده متحد ملل سازمان
محموله  ۀبست براي کلی شروط :4.1.1.2 و 4.1,1.1

با  ظروف( IBCs يها بندي بسته در خطرناك هاي
 بزرگ؛ هاي بندي بسته و) متوسط حجم

 و ؛)خاص نوع( بندي بسته براي : الزامات6.1.4
 .بزرگ هاي بندي بسته براي آزمایش الزامات: 6.6.5
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 مواد عفونی بندي گروه: 5 بخش
 ایجادقادر به  که دباش بیولوژیکی عوامل حاوي رود می انتظارماده اي که باید انتقال یابد،  که دریابد اي حرفه قضاوت اگر

. است عفونی ماده این کرد، تعریف مورد معاف شده عنوان به توان نمی را ماده این و ،هستند حیوانات یا انسان در بیماري
 بندي گروه این. دشو بندي گروه حیوان، یا انسان سالمتی براي سطح ریسک و مواد ساختار اساس بر باید ماده این سپس

 بسته تهیه هاي جنبه تمامی در که گیرد می قرار استفاده مورد به ماده، UN شماره و مناسب حمل نام اختصاص براي

 کاربرد خواهد داشت. مستندسازي و کذاري برچسب ،عالمت گذاري بسته، ساختار شامل بندي
 

 خطرناك محموله هاي بخش هاي و ها گروه 5.1

 5.1 جدول گوناگون در خطرناك محموله هاي هاي گروه از کلی نماي. است بخش و روهگ اختصاص بندي، گروه مرحله اولین
 .است شده آورده

 خطرناك محموله هاي هاي بخش و ها گروه نماي کلی. 5.1 جدول

 خطرناك هايمحموله  گروه
 منفجره مواد: 1 گروه
 گازها: 2 گروه
 اشتعال قابل مایعات: 3 گروه
 قابل گازهاي آب، با تماس در که اديمو دارند؛ يخودبخود احتراق تمایل به که موادي اشتعال؛ قابل اتجامد: 4 گروه

 کنند می منتشر اشتعال
 آلی پراکسیدهاي و کننده اکسید مواد: 5 گروه
 عفونی و یسم مواد: 6 گروه

 یسم مواد: 6.1 بخش
 عفونی مواد: 6.2 بخش
 رادیواکتیو مواد: 7 گروه
 خورنده مواد: 8 گروه
  یمحیطزیست  خطرناك مواد شامل ،خطرناك و اقالم متفرقه مواد: 9 گروه

 
بخش هاي محموله  و ها گروه سایر درباره تر دقیق اطالعات. است نشده ذکر جدول این در 6 گروه از غیر ها گروه بخش هاي

 است. شده آوردهمتحد  ملل سازمان مقررات الگوي در خطرناك هاي 
 

 عفونی مواد نقل، و حمل به منظور. دنشو می داده اختصاص 6.2 بخش ،6 گروه خطرناك محموله هاي به عفونی مواد تمامی
 ممکن دیگر هاي گروه مواد موارد، برخی در حال، این با. شوند بندي بسته ها گروه سایر هايمحموله  با همراه نباید هرگز
 عنوان به( هستند اشتعال قابل مایعات يمواد چنین از هاییمثال  ؛شوند استفاده محافظت یا کردن خنک به منظور است
 9 گروه در که جامد، کربن اکسید دي( خشک یخ یا ،)اند شده گنجانده 3 گروه در که پیریدین، و متانول اتانول، مثال

 6.6 و 6.5 هاي بخش در عفونی ماده با حمل هنگامدر  مواد این برخورد با نحوه مورد در بیشتر جزئیات). است شده گنجانده
 .است شده آورده
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 یدسته بندي مواد عفون 5.2

 ماده نوع آن، ساختار اساس بر باید ،شد بندي گروه 6.2 بخش ،6 گروه محموله خطرناك به عنوان ماده اي که آن از پس
. دشو فرعی تر تفسیم هاي گروهبه  شود، ایجاد بیولوژیکی عامل آن توسط است ممکن که آسیبی یا شدت و موجود بیولوژیکی

 باید که) UN شماره و مناسب حمل نام یعنی( رسمی گذاري نام شامل ونی،عف مواد مختلففرعی  هايبندي  گروه بخش این
فرعی  بندي گروه و بندي گروه نحوه از اي خالصه. بررسی می نماید را شود داده اختصاص آنها به نقل و حمل اهداف براي
 .است شده ارائه 5.1 شکل در عفونی مواد

 

 Aدسته  5.2.1

 هنگام در اگر که شود می بندي گروه A دسته به عنوانوقتی  عفونی ماده
یا  دائمی، ناتوانی ایجاد تواند باعثب گیرد، قرار آن با تماس در کسی ،انتقال

 به .شود سالم حیوان یا انسان در مهلک یا زندگی ةکنند تهدید هاي بیماري
 بسته از یا دکن می حمل را آن کهوسیله اي  از ماده این اگر دیگر، عبارت
 عواقب تواند می شود، رها نقل و حمل حین در رد استفادهمو محافظ بندي

، اند بوده تماس در آن با که حیواناتی یا ها انسان سالمتی ايبر شدیدي
 .باشد داشته

 فرآورده بیمار، هاي نمونه ها، کشت( 4 بخش در بحث مورد مواد از یک هر

 یمنطق وربه ط یا حاوي، اگر) بالینی یا پزشکی هايپسماند و بیولوژیکی هاي
د، نباش فوق الذکر مطابق با معیارهاي عامل بیولوژیکی که حاوي برود انتظار
 فهرست از یک کپی .شوندفرعی  بندي گروه A دسته عنوان به است ممکن

 ارائه سند این 3 پیوست درمتحد  ملل سازمان مقررات الگوي ةنشان دهند
 فهرست آن در ودموج بیولوژیکی عوامل از بسیاري حال، این با ؛است شده
 مطابقت A دسته عفونی مادهکشت، با تعریف  عنوان به انتقال صورت در فقط
 .دارند

 
 :هستند مرتبط A دسته عفونی مواد با مناسب حمل نام و  UNشماره دو

 حملنام  و شوند می مشخص UN 2814 اب حیوانات،در  و انساندر  یا انسان، در بیماري ایجاد به قادر عفونی مواد •
 می یابد. اختصاصبه آنها  Infectious substance affecting humans اسبمن

 مناسب و نام حمل شوند می مشخص UN 2900 با ،حیوانات در فقط بیماري ایجاد به قادر عفونی مواد •
Infectious substance affecting animals only  می یابد اختصاصبه آنها. 

 شناخته عفونی ماده در موجود خطرناك بیولوژیکی عامل فنی نام اگر ،می گیرند قرار UN 2814ي که در دسته مواد براي
 :براي مثال. بیاید پرانتز در مناسب، حمل نام از پس می تواند باشد، شده

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

 ماده یک اشکال

 قادر عفونی ادهم یک "اشکال" همه
 در ي کهافراد در عفونت ایجاد به

 نیست،اند  قرار گرفته آن معرض
 بیولوژیکی عامل همان اگر حتی

 مثال براي. باشد وجودم

کوباکتریوم رک مای  لوزیسوتوب

قادر به ایجاد آسیب  صورتی در تنها
افرادي که در معرض آن  درجدي 

 قرار گرفته اند می باشد که به شکل
 یافته باشد.انتقال  کشت
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 حمل نام از پس باید ،است A دسته عفونی ماده تعریفکه مطابق  بر این باشد تصور اما اشد،ب ناشناخته بیولوژیکی عامل اگر
 .بیاید پرانتز در "suspected Category A infectious substance" مناسب

 به مناسب، حمل نام و مناسب  UNشماره اختصاص و A دسته عنوان به عفونی ماده فرعی صحیح بندي گروه نهایت، در
 حتی نشوند، دیده شاخص هاي فهرست در است ممکن نوظهور یا جدید عوامل بیماریزاي. دارد نیاز اي دقیق حرفه قضاوت

 .باشد A دسته با مرتبط بیماریزاي عوامل به شبیه آنها بیولوژیکی خصوصیات اگر
 انسان در يشدید آسیب هاي نچنی ایجاد به قادر عفونی ماده در موجود ناشناخته بیولوژیکی عوامل آیا این که تعیین براي
 و ،بومی محلی شرایط عالئم، شده، شناخته پزشکی تاریخچه بر اساسریسک  باید ارزیابی هستند،) دو هر یا( حیوانات یاها 

 باید ،وجود دارد A دسته معیارهايبا  عفونی مادهمطابقت  مورد درطعیتی قعدم  اگر. شود انجام ماده عفونی یا منشاء منبع
 .داد اختصاص Aآن را به دسته  واي پیش گرفت  حتاطانهم رویکرد

 
 

 B دسته 5.2.2

 در عفونت ایجاد به قادربوده که  بیولوژیکی مواد حاوي که شوند میفرعی  بندي گروه B دسته عنوان بهوقتی  عفونی مواد
 ناتوان طور جدي به ،عفونت هايپیامد بدین معنی که نیستند؛ A دسته معیارهاي با مطابق اما هستند، حیوانات یا ها انسان
 .دنشو نمی تلقی زندگی ةکنند تهدید یا کننده

محموله هاي  بیشتر ،آمده 3 پیوست در شده فهرست هاي فرم در که با ریسک باال بیولوژیکی عوامل حاوي مواد استثناي به
 :کرد حمل B دسته تحت عنوان توان می را عفونی مواد

 ,B، Biological substance دسته عفونیمواد  هاي محموله بیشتر براي مناسب حمل نام و  UNشماره •

Category B, UN 3373 است. 
 پزشکی یا بالینی پسماندهاي عنوان به عفونی مواد اگر •

 یا( باشند عفونی بیولوژیکی عامل حاوي و وندش تعریف
با  که) باشد داشته وجود یاحتمالچنین  حداقل حتی

 باید باشد، نداشته طابقتم A دسته به مربوط معیارهاي
 که مناسبحمل  نام ود نشو مشخص UN 3291 با

 باشد) دو هر یا( آنها ءمنشا یا محتویات کننده منعکس
 ملل سازمان مقررات الگوي طبق. یابد اختصاصبه آنها 
 موارد شامل است ممکن مناسب حمل نام هاي متحد،

 :باشد ذیل
o Clinical waste, unspesified, n.o.s. 
o Biomedical waste, n.o.s. 
o Regulated medical waste, n.o.s. 

 
 
 

Not otherwise specified 

N.O.S. مخفف "not otherwise specified" 

 براي مناسب حمل هاي نام سایر. است
 براي است ممکن بالینی یا پزشکی هايپسماند

قابل  نیز انتقال هايشیوه  سایر يمحموله ها
 حمل نامصحیح  تعیین براي باید. باشد اجرا

 قابل اجرا تمقررا از، استفاده جهت مناسب
 .شود استفاده
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د نماي کلی. 5.1 شکل  عفونی مواد بندي گروه و تعریف رون
 WHO آزمایشگاهی ایمنی راهنماي دفترچه چهارم ویرایش براي شده ایجاد تصویر: منبع

 

 است؟ ذیل موارد از یکی ماده آیا

 بیولوژیکی) عوامل از عاري( سترون •

 / غیرفعال شدهخنثی شده •

 نمونه هاي زیست محیطی (براي مثال غذا یا آب) •

 فرآورده اي براي پیوند/ انتقال خون •

 خون خشک شده. ۀلک •

 

 

 

، الحداقل احتمبا  عوامل بیولوژیکیحاوي آیا ماده فقط 
بیماري  سببکه بعید است  است یا عوامل بیولوژیکی
قرار با آن  در تماس ی شوند کهدر انسان ها/ حیوانات

 ند؟گرفته ا

، یا به طور منطقی انتظار است آیا ماده، شناخته شده
باشد که قادر حاوي یک عامل بیولوژیکی که  ،می رود

تهدید کنندة هاي بیماري به ایجاد ناتوانی شدید، یا 
زندگی یا مهلک در انسان ها یا حیواناتی باشد که در 

 تماس با آن قرار گرفته اند؟

Category B infectious substance 
UN 3373 – Bilological substance Category B. 
UN 3291 – Biomedical waste, n.o.s. 
OR Clinical waste, unspecified, n.o.s. 
OR Medical waste, n.o.s. 

 رد استثناءموا

ماده مشمول هیچ یک از مقررات نقل و  انتقال نمی شود 
 (مگر با سایر محموله هاي خطرناك نقل و انتقال یابد).

 

Category A infectious substance 
UN 2814 – infetious substance affecting 
humans. 
OR UN 2900 - infetious substance affecting 
animals only. 

 

Exempt human/ animal specimen 
Apply basic triple packaging system. 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 
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 بندي بسته سازي آماده الزامات: 6 بخش
 در معرض تواند می شود، می جابجا آن مقصد و انبارها بار، حمل واحدهاي مبدأ، نقطه بین عفونی مواد ۀبست که امیهنگ

 بندي بسته که است ضروري بنابراین .گیرد قرار فشار و رطوبت دما، اتتغییر ،ارتعاشات حرکت، شامل هایی چالش
 عفونی مواد که محتوي نقل و حمل طی در مورد استفاده

 محکم کافی اندازه به و بوده برخوردار خوبی کیفیت از تاس
 آن با ممکن است که مختلفی هاي چالش برابر در تا دباش

 یک در باید عفونی مواد رو، این از. ندک مقاومت ،دشو روبرو
 الیه از توان می که ،قرار گیرند الیه سه بندي بسته سیستم

رطوبت  بجاذ ماده کافی مقادیر و بندي بسته اضافی هاي
 .کرد استفاده سد نفوذي شکستگی در یا ینشت کنترل براي

 
 

 
 
 
 
 

 
 شرح 6.1 بخش در که ،پایه ۀالی سه بندي بسته سیستم یک
 نمونه قابل قبولانتقال نقل و براي  تواند می است، شده داده
 هاي شیوه همه به حیوانی معاف هاي نمونه و معاف انسانی هاي

به  شده موارد معاف سایر نقل و حملبراي  و نقل، و حمل
 بندي بسته هاي سیستم. گیرد قرار استفاده مورد ،ییهوا صورت

 گروه عفونی مواد براي تر دقیق و تر خاص الزامات با الیه سه
 هايپسماند یا B دسته ،A دسته عنوان به شده فرعی بندي

این الزامات . است الزم UN 3291 تحت بالینی یا پزشکی
ذي ایمن در شیوه هاي مختلف انتقال را تضمین اضافی، سد نفو

 ةادم کنند تأیید تا کند می کمک صاحبان منافع به می کند و
 برخوردار مناسبی کیفیت و استحکام از استفاده، مورد ۀبست

 است ممکن ،خطرناك هايمحموله  سایر وجود صورت در. است
 الزم نیز الیه سه بندي بسته سیستم بیشتري براي خصوصیات

 کننده خنک عنوان به خشک یخ از وقتی مثال عنوان به( اشدب
 ).شود می استفاده

 دقیق الزامات که دهد می ارائه را اطالعاتی هاي برگه معین، هاي نامه توافق سایرنیز  ومتحد  ملل سازمان مقررات الگوي
 هاي برگه این به .کند می تشریح را خطرناك هايمحموله  مختلف هاي فرعی بندي گروه و ها بندي گروه براي بندي بسته

 مواد حمل براي است ممکن آنها از مورد سه و د،شو می رجوع "بندي بسته هاي دستورالعمل" عنوان به اًعموم دستورالعمل
 :باشد استفاده قابل عفونی
• P620 دسته عفونی مواد براي A؛ 
• P650 دسته عفونی مواد براي B  مشخص شده باUN 3373و ؛ 
• P621 دسته عفونی ماده حاوي بالینی یا پزشکی ماندهايپس براي B )مشخص شده با UN 3921.( 

 هوایی نقل و حمل

 حمل عنوان به عفونی مواد حمل
 -مسافربري هواپیماهايدر  دستی
 اکیداً -دیپلماتیک هايکیف  در حتی

 .است ممنوع
 

 هاي معاف نمونه

 عنوان با اي ماده هر نقل، و حمل منظور به
"Exempt human specimen" یا "Exempt 

animal specimen" بسته سیستم در تواند می 
مشمول  کهآن  بدون ،شود منتقل الیه سه بندي

 مانند ،شود عفونی هدما به مربوطبیشتري  مقررات
 در امر این. شد داده شرح اینجا در که اي نمونه
به  ادمو انتقال هنگام در ها معاف شده سایر مورد

 .کند می صدق نیز ییهواصورت 
 یحیوان یا انسانیمعاف شده  هاي نمونه مقداربراي 

 انتقال، ةشیو هر به د،نشومی  حمل بسته هر در که
 .ندارد وجود محدودیتی
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 را خنک کننده عنوان به خشک یخ از استفاده براي - PI 954 – بندي بسته دستورالعمل نیز ICAO فنی هاي دستورالعمل
 .باشد قابل اجرا وند،ش می منتقل ییهوا به صورت که عفونی مواد براي است ممکن دستورالعمل این .دهد می ارائه

 اطالعات ،7 بخش و د،نده می ارائه را بندي بسته هاي دستورالعمل این محتویات برخی از کلی نماي، 6.8 تا 6.2 هاي بخش
 .دهد می ارائه گذاري را برچسب و گذاري عالمت الزامات مورد در خاصی

 

 پایه ۀسیستم بسته بندي سه الی 6.1

، هر سیستم بسته بندي سه تآن پیداسطور که از نام  همان
باید  ،ماده عفونی استفاده می شود گرفتندربرکه براي  الیه

 شامل سه الیه باشد:

 ؛ظرف اولیه ●
غیرقابل نشت نسبت به آب و  ضدبسته دوم، الیه  ●

 ،ریز غیرقابل نشت نسبت به جامداتیا  مایعات
 و ظرف اولیه؛و محافظت از  در میان گرفتنبراي 

براي محافظت از که رجی بسته خا الیه ،الیه سوم ●
هنگام حمل در  فیزیکیبسته ثانویه از آسیب هاي 

 به کار می رود.و نقل 
 نشان داده شده است. 6.1سیستم در شکل این 

 

 ظرف اولیه 6.1.1

نسبت ، باید ضد آب و است حاوي ماده عفونیکه ، اولیهف ظر
بدین  باشد؛نفوذناپذیر  اده اي که در خود نگه داشته،مبه 

نسبت  غیرقابل نشتمعنی که اگر آن ماده مایع است، باید 
به نسبت غیرقابل نشت باید ، استاگر جامد به مایعات یا 

ظروف اولیه باید به درستی با توجه به باشد. ریز جامدات 
 د.نمحتویات آن برچسب گذاري شو

، بشکند، شود ماس با ماده عفونی سوراخنباید در تظرف اولیه 
ظرف ، مثال حت تأثیر قرار گیرد. به عنوانیا تشود تضعیف 

مورد استفاده براي  ةمحیط هاي نگهدارندنباید توسط اولیه 
 شود. دچار خوردگی نمونه بیمار، نگهداري

 ظرف، باید به صورت مایع یا نیمه مایع باشد اگر ماده عفونی
یده شود تا در صورت جاذب پیچمقدار کافی ماده اولیه در 
 ام مایعات را جذب کند.، تمیا نشت شکستگی

 

 

 
 

سته مواد از هایی مثال. 6.1 شکل  سه الیه پایه بندي ب
 دفترچه چهارم ویرایش براي شده ایجاد تصویر: منبع

 WHO آزمایشگاهی ایمنی راهنماي
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 دوم الیه 6.1.2

راي در میان گرفتن و ریز، ب غیرقابل نشت نسبت به جامداتیا  غیرقابل نشت نسبت به مایعاتدوم، بسته ضد آب و  الیه
 .شود می استفاده آن جاذب مواد و محافظت از ظرف اولیه

. باشند مشابه گروه عفونی مواد حاوي که این بر مشروط شوند، داده قرار ثانویه بسته یک در است ممکن ظرف اولیه چندین
 به یا ،گیرند قرار ثانویه بندي هبست در ولفافه پیچی شده  جداگانه به صورت یک هر باید است، شکستنی اولیه ظرف اگر

مواد است به  ممکن ثانویه بستهداخل  در اولیه محفوظ نگهداشتن ظروف براي. شودجلوگیري  آنها بین تماس از طریقی
 نیاز باشد.ضربه گیر 

 

 سوم الیه 6.1.3

نگام حمل و نقل به کار می سوم، الیه خارجی بسته بندي که براي محافظت از بسته ثانویه از آسیب هاي فیزیکی در ه الیه
 این ازمحافظت  تا باشد برخوردار داخلی هاي بسته ساختار و اندازه وزن، براي مناسب استحکام از باید الیه این رو، این ازرود. 
 .باشد mm 100حداقل  باید خارجی ابعاد کوچکترین. شود تضمین ها بسته
 بین باید کند می توصیف یا شناسایی را عفونی ماده که اطالعاتی دیگر واعان و تکمیلی مستندات ها، نامه نمونه، ةداد هاي فرم

 .شوند الصاق ثانویه بسته به توانند می اسناد این لزوم، صورت در. گیرد قرار بندي بسته بیرونی هاي الیه و ثانویه بسته
 

 )B ماده عفونی دسته الزامات( P650 بندي بسته دستورالعمل 6.2

الزامات بسته بندي سه  ازاي  مجموعه P650 بندي بسته دستورالعمل
 آمده ۀالیه پای سه بندي بسته سیستم در آنچه از تر دقیق کمی راالیه 
 به عنوان دسته شدهفرعی  بندي گروه عفونی مواد. دهدمی  ارائه ،است

B )UN 3373 (با مطابق شده بندي بسته و P650 براي است ممکن 
 موادي چنین. شود تلقی قابل قبول و ایمن ،نقل و حمل هايشیوه  همه

 ملل سازمان مقررات الگوي در مندرج بندي بسته الزامات دیگر مشمول
 برايکه  تر دقیق تصویب و آزمایش یندهايافر مانند، نمی شود متحد
 مواد تهیهمعموالً  بنابراین،. است الزم A دسته عفونی مواد بندي بسته
 محلی کنندگان تأمین یا کنندگان تولید از P650 با منطبق بندي بسته
 باید کنندگان تأمین یا کنندگان تولید حالت، این در. است پذیر امکان

ارسال  یا فرستنده( کاربر براي را صریح و واضحی هاي دستورالعمل
 از اطمینان براي بسته صحیحبستن  و کردن پر نحوه مورد در) کننده

 که الیه سه بندي بسته مواد از مثالی. دهند ارائه P650 با کامل مطابقت
 استفاده B دسته عفونی مواد براي P650 با انطباق براي است ممکن
 .است شده داده نشان 6.2 شکل در شود،

باشد، وجود ندارد. با این  P620 یا P650کنندگان بسته هایی که منطبق با دستورالعمل بسته بندي  فهرست جامعی از تأمین
) "UN infectious substance packaging" و "UN packaging" مانند عباراتی از ستفادها با( حال، جستجوي آنالین

 )B دسته( ر مجازادیمق

 هواپیما محموله هایی که با براي
حمل می ) يبربار یا مسافربري هواپیماي(

محتوي  نباید لیهاو داخلی ظرف ،شوند
 بیرونی بندي بسته و باشد L 1 از بیش
 هر. باشد ماده L 4 از بیشمحتوي  نباید
 یخ مانند ،استفاده مورد ةکنند خنک مقدار

از این قاعده  ،مایع نیتروژن یا خشک
 .مستثنی است

 و حمل طریق از کهمحموله هایی  براي
) دریایی یا ریلی اي، جاده( زمینی نقل

ی از نظر محدودیت هیچ د،نشو می حمل
 .ندارد وجود بستههر  در مقدار
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و "UN packaging" معموالً عالوه بر دسترسی به مقررات ملّی، اطالعات مناسبی را فراهم می نماید. عبارات جستجو مانند 
"UN infectious substance packaging" نقل حمل و ل کنندگان و نمایندگی هاي نتایج مناسبی فراهم می نمایند. حم

 اطالعات مربوطهکنندگان یا شرکت هاي محلی که می توانند  تأمینباید قادر به تهیه جزئیات ) تدارکات یا پیکشرکت هاي (
 را فراهم کنند، باشند.

 :است زیر موارد شامل P650 در مندرج مفاد ،پایه ۀالی سه بندي بسته سیستم بر عالوه
 ،است نرم بیرونی بسته اگر یعنی ؛باشد محکم و سفت باید بیرونیبسته  یا ثانویه بستهیا  ،زمینی نقل و حمل براي •

 ،دوم حالت. باشد محکم و سفت باید بیرونی بسته ،است نرم ثانویه بسته اگر یا باشد، محکم و سفت باید ثانویه بسته
 .استالزم  هوایی نقل و حمل براي بیرونی محکم و سفت بسته همیشه زیرا است، به کار رفته تمهیدات ترین رایج

 2.1فاصله  از سقوط آزمایش بتواند باید کامل ۀالی سه بسته •
 کیفیت و استحکام از کند ثابت تا بگذارد، سر پشت رامتري 

 .است برخوردار مناسبی
 kPa 95 داخلی فشار دتوانباید ب ثانویه بسته یا ظرف اولیه •

)bar 95.0 (از استفاده با باید کار این. کند تحمل را 
مورد  ۀبست یا ظرف نوع اساس بر که مناسب متدولوژي

بادي یا  سنجفشار براي مثال،( شود است، آزمایش استفاده
 ).خارجی خالء آزمایش یا، داخلی هیدرولیک

 
سته مواد از مثالی. 6.2 شکل راي است ممکن که الیه سه بندي ب راي P650 با انطباق ب  B هدست عفونی مواد ب

ستفاده  شود ا
 WHO آزمایشگاهی ایمنی راهنماي دفترچه چهارم ویرایش براي ایجاد شده تصویر: منبع

 آزمایش الزامات

 الزامات مورد در بیشتر جزئیات
 آزمایش مثال عنوان به( آزمایش
 در) فشار اختالف آزمایش و سقوط

 الگوي مقررات از 6.3.5.3 بخشزیر
 .است شده آورده متحد ملل سازمان
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 )Aدسته  بندي بسته(الزامات   P620 بندي بسته دستورالعمل 6.3

 یعفون مواد با استفاده براي "تصویب" براي باید که را بندي بسته ویژه شروط و الزامات، P620 بندي بسته دستورالعمل
 باید A دسته عفونی مواد بندي بسته ،پایه ۀالی سه بندي بسته سیستم ءاجزا بر عالوه. تعیین می کند شود، رعایت A دسته
 .باشد ذیل در تعیین شده ۀالی سه شامل

 

 ظرف اولیه 6.3.1

 و kPa 95 فشار اختالف تحمل به قادر باید ثانویه بسته یا اولیه ظرف باشد، چه هر محموله نظر مورد دماي •
 .باشد +C 55° تا -C 40° محدوده در هاییدما همچنین

 پالستیک یا فلز شیشه، جنس از باید ظرف اولیه شود، می حمل) باالتر یا( محیط دماي در محموله که هنگامی •
 به( شود فراهم باید غیرقابل نشت نسبت به مایعاتدرزگیري  از اطمینان براي مئنطدقیق و م وسیله یک. باشد

 هاي درپوش از استفاده صورت در). یا تشتک هاي فلزي مسدودکننده هاي حاشیه دار ،حرارتی درزگیر ثالم عنوان
 هاي(بست)  گیره یاچسب  نوار ،درزگیر پارافینه نوار مثال عنوان به( دقیق وسایل ازآنها را با استفاده  باید ،یپیچ
 .نمود ایمن) دست ساز یقفل

 با اي شیشه هاي ویال یا ،شعله باشده  درزگیري هاي آمپول که اولیهظروف  در است ممکن نیز شده لیوفیلیزه مواد •
 .شوند ، منتقلوش هاي فلزي هستنددرپ بهمجهز  الستیکی درپوش

 

 دوم بسته 6.3.2

 در هاییدما و ،kPa 95 فشار اختالف تحمل به قادر باید ثانویه ۀبست این یا ظرف اولیه یا شد، گفته که همانطور •
 .باشد +C 55°تا  -C 40° محدوده

 

 بیرونی سوم، بسته 6.3.3

 .باشد محکم و سفت باید بیرونی بسته •
 .باشد mm 100 از کمتر نباید بسته ابعاد کوچکترین •
 فنی نام و مناسب حمل نام شامل ،قرار گیرد بیرونی بسته و ثانویه بسته بینباید  محتویات جزء به جزءفهرست  •

 suspected Category A" :است ناشناخته فنی نام اگر( پرانتز در فونیدر ماده ع موجود بیولوژیکی عامل

infectious substance"(. 
 .است شده داده نشان 6.3 شکل در شود استفاده A دسته عفونی مواد براي است ممکن که الیه سه بندي بسته مواد از مثالی
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سته مواد از مثالی. 6.3 شکل راي است ممکن که الیه سه بندي ب ستفاده A دسته عفونی مواد ب  شود ا
 WHO آزمایشگاهی ایمنی راهنماي دفترچه چهارم ویرایش براي شده ایجاد تصویر: منبع

 
 دسته عفونی مواد ها براي بسته توانایی که است الزم همچنین

A الگوي مقررات. شود تأیید ذکرفوق ال الزامات اب انطباق در 
 A دسته عفونی ادمو که کند می تصریحمتحد  ملل سازمان

 که اي انتقال یابند الیه سه بندي بسته سیستم در باید فقط
 بخش براي بندي بسته آزمایش و اريساخت الزامات با مطابق

این الزامات، . آزمایش شده باشد، A دسته عفونی مواد 6.2
 در مواد کیفیت تأیید به منظور باید که را شرایطی و ها چالش

 مثال عنوان به( اعمال گردد الیه هس کامل بندي بسته سیستم
 از استفاده وشدگی،  سوراخ و گیانباشت، سقوط هاي آزمایش

 یجزئیات .دهد می شرح) باال یا سرد يهادما و آب اسپري، فشار
 از 6.3.5.3 زیربخش در خاص، آزمایش الزامات مورد در

 .است شده آورده ملل متحد سازمان الگوي مقررات
 

 )A دسته( ر مجازیدامق

 بارقسمت  درنگهداري  با که یمحموله های براي
 از بیش د،نشو میحمل  مسافربري هواپیماهاي

mL 50 یا g 50 دسته عفونی ماده A بسته هر در 
 .نیست مجاز
 ي باربريهواپیما با فقط که هایی هلوحمم براي
 عفونی ماده kg 4 یا L 4 از بیش شوند، می حمل
 .نیست مجاز بسته هر در A دسته
 نقل و حمل طریق زا که هایی هلوحمم براي

 )دریایی یا ریلی ،اي جاده مثال عنوان به( زمینی
ی از نظر مقدار محدودیت هیچ شوند، می حمل
 .ندارد وجود بستههر  درمجاز 
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 متخصصان توسط معموالً A دسته "شده تأیید" هاي بسته ساخت نیاز، مورد آزمایش فنی و یقدق ماهیت به توجه با
گردد،  می نظارت شایسته مقام یک توسط که کیفیت تضمین برنامه یک توسط و شود می انجام بندي بسته اختصاصی

 از آمده دست به نتایج و استفاده دمور هاي روشمدارك  و مستندات ارائه با باید بتوانند کنندگان تولید. شود می کنترل
(و  ساختهمتحد  ملل سازمان الگوي مقررات الزامات با مطابق که هایی بسته. دهند نشان را الزامات با انطباق بسته، آزمایش
 رد اطالعاتی که نمادها و یک سري از اعداد و به دنبال آن شوند،می  گذاري عالمت UN بندي بسته نماد با اند، شدهتأیید) 

 .گیردمی ارائه می دهند، قرار  بندي بستهساخت و تأیید  مکان و زمان چگونگی، مورد
 

 

 

4G/Class 6.2/19/GB/2470 

 این عالمت شامل:

 ؛UNبسته  نماد •

 ؛)4G(ه فیبر تختجعبه اي از جنس  ،در این مثال -اشاره به نوع بسته  •

)، به طور ویژه اي 6.2(کالس  Aمواد عفونی دسته  اشاره به این که بسته براي اطمینان از مطابقت با الزامات •
 ؛آزمایش شده است

 ؛2019در این مثال،  - دو رقم آخر سال تولید •

 ، بر بریتانیاي کبیر داللت دارد؛ وGBدر این مثال  -مقام ذیصالحی که تخصیص عالمت را تصویب کرده است  •

 .2470 ،ین مثالدر ا - کد تولید کننده، که توسط مقام ذیصالح تعیین شده است •

راي UN اختصاصی عالمت هاي ویژگی. 6.4 شکل سته ب راي( A دسته عفونی مواد ب  )UN 2900 و UN 2814 ب
 
 

 )بالینی یا پزشکی پسماند الزامات( P621 بندي بسته دستورالعمل 6.4

 مشخص UN 3291 اب تند،هس B دسته عفونی مواد بندي گروه با مطابق بیولوژیکی عوامل حاوي که بالینی یا پزشکی پسماند
می  P621 متحد ملل سازمان الگوي مقررات در تعیین شده بندي بستهالزامات  مشمول UN 3291 خود، نوبه به. می شود

 ).IATA و ICAO اسناد در PI622( شود
 ها بسته این،بنابر. ندارد الیه سه بندي بسته با مطابقت به نیازي UN 3291 تحت شده بندي گروه بالینی یا پزشکی پسماند

 این بر مشروط شود، شامل را ها کامپوزیت یا گالن ها ،ها جعبه ،استوانه ها شامل مختلفی انواع است ممکن UN 3291 براي
. باشد "II گروه بسته" يعملکرد سطح برايمتحد  ملل سازمانمقررات الگوي  در مندرج شروط کلی با مطابق ها بسته این که

 مواد با باید مایع حاوي عفونی مواد اما باشد، متفاوت جامد یا مایع عفونی مواد براي است ممکن II گروه بسته يعملکرد سطح
 .کند جذب را موجود مایع تمام تا شوندبندي  بسته کافی جاذب
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 د،نباش) سوزن یاشکسته  شیشه مثال عنوان به( و برنده تیز اشیاء حاوي است ممکن که UN 3291 عفونی مواد ،در نهایت
 براي آزمایش الزامات در که همانطور د،نباش "غیرقابل نشت نسبت به مایعات" یمناسببه طور  وشدگی  سوراخ به مقاوم باید

 .است شده متحد بیان ملل سازمان الگوي مقررات 6.1 فصل در عمومی خطرناك هايمحموله  هاي بسته
 
 

 خنک کننده ها با بندي بسته 6.5

 هايمحموله  اطرافدر  خنک دماي حفظ براي که است اي ماده) شود می شناختهنیز  دمبرّ عنوان به( کننده خنک یک
 هاي کننده خنک از بسیاري. شود می استفاده نهایی مقصد به رسیدن تا آنها و تمامیت یکپارچگی حفظ براي خطرناك،
 بسته دستورالعمل هاي لزاماتا رعایت بر عالوه بنابراین،. هستند دیگر هاي گروه خطرناك هايمحموله  شانخود متداول،

 مخصوصها که  بندي بسته سایرالزم باشد الزامات  است ممکن )،P650 و  P620،P621 یعنی( عفونی مواد به مربوط بندي
 .گردد رعایت نیزاست  مواد این

 شرح به کننده نکخ ماده همراه به عفونی مواد دربرداشتن براي استفاده مورد هاي بندي بسته براي عمومی الزامات از برخی
 :است ذیل

، شود می ایجاد کننده خنک توسط که دمایی در و تمامیت یکپارچگی حفظ به قادرباید  استفاده مورد بندي بسته •
 .باشد

 با بسته چندین حمل براي که چندمحموله اي بسته یک در یا بیرونی، بسته و ثانویه بسته بین باید کننده خنک •
مالحظه  6.7 بخش ،چندمحموله اي هاي بسته مورد در بیشتر اطالعات براي( دگیر ، قرارشود می استفاده هم

 ).شود
 در مورد مناسب طور به باید را جابجا می کنند ها بسته که افرادي •

 .باشند دهید آموزش استفاده مورد هاي کننده خنک
 واحد که دهد اطمینان باید کننده ملح و فرستنده بین هماهنگی •

 خنک براي خوبی به ها بسته حمل برايده مورد استفا بار حمل
 نقل و حمل صورت در. می شود تهویه استفاده مورد هاي کننده
 مهم بسیار تهویه ایمنی روش هاي اجرایی رعایت از اطمینان هوایی،

 که یابد اطمینان الزم بداند است ممکن حمل کننده نیز. است
 و دهنده هشدار هاي برچسب بابه صورت مناسب  بار حمل واحدهاي

 .اند شده عالمت گذاري خطر
 یخ: می دهد ارائه متداول هاي کننده خنک براي بندي بسته خاص تر الزامات از برخی براي کلی یینما بخش، این باقیمانده
 و گذاري برچسب گذاري، عالمت براي الزم اضافی الزامات. خشک وسایل نقل و انتقال و مایع نیتروژن خشک، یخ مرطوب،

 باید دقیق، اطالعات براي. شده است داده پوشش 7 بخش در خالصه طور به ها کننده خنک حاوي هاي بسته زيمستندسا
 .متحد بررسی شود ملل سازمان مقررات الگوي به مربوط لوفص

 
 

 براي قابل اجرا خاص شروط

 هايمحموله  از استفاده

 خنک عنوان به خطرناك

 5.5.3 بخش در ها، کننده

 ملل سازمان مقررات الگوي

 .است شده ارائهمتحد 
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 یخ مرطوب 6.5.1

 نمی محسوب خطرناك محموله یخ این. رود می کار بهشده  جامد و منجمد آب توصیف براي که است اصطالحی مرطوب یخ
 از جلوگیري براي شود، می استفاده مرطوب یخ از اگر. گیرد نمی تعلق آن به UN شماره یا مناسب حمل نام در نتیجه و شود
 .شود ذوب یخ زمان گذشت با است ممکن زیرا ،استفاده شود غیرقابل نشت نسبت به مایعات بیرونی بسته از باید آب نشت

 

 یخ خشک 6.5.2

محموله  به متعلقاین نوع یخ . است عفونی مواد انتقال براي هاي مورد استفاده کننده خنک ترین تداولم از یکی خشک یخ
 "Dry ice" مناسب حمل نام. زیست محیطی خطرناك مواد شامل خطرناك، و اقالم متفرقه است: مواد 9هاي خطرناك گروه 

 .می یابد به آن اختصاص  UN ،UN 1845شماره و "Carbon dioxide, solid" یا
 با که هستند عفونی مواد براي بندي بسته الزامات شامل P650هم  و P620 مه

 که این از اطمینان کسب اهمیت ها دستورالعمل این. شوند می ارسال خشک یخ
 انتشار که اجازه تشکیل شده باشد Stirofoam نظیر موادي از باید بیرونی بسته

 یخ که است این امر این دلیل. ندشرح می ده ،را بدهد کربن اکسید دي گاز
 دي گاز به جامد کربن اکسید دي از و رود می بین از زمان گذشت با خشک
 ایجاد فشار تواند می و است تر سنگین هوا از که شود می تبدیل کربن اکسید

 این از. شود انفجار به منجر تواند می ،ثرمؤ طور به انتشار عدم صورت در که کند
را  بستهکه  بار حمل واحد توسط باید کافی ۀتهوی ایمنی ییروش هاي اجرا رو،

 ثانویه مدنظر بسته براي تکیه گاه یا مواد داخلی باید. رعایت شود حمل می کند
 داخل دراز ایمن ماندن ظرف  ،می روداز بین  خشک یخ وقتی حتیتا  قرار گیرد

 .اطمینان حاصل شودبیرونی  بسته
 

 مایع نیتروژن 6.5.3

 و است ،گازها :2محموله هاي خطرناك گروه  به متعلقازت مایع . شود می استفاده عفونی مواد انتقال در معموالً نیز مایع ازت
به آن اختصاص می   UN ،UN 1977شماره و "Nitrogen refrigerated liquid cryogenic liquid" مناسب حمل نام

 رو، این از. گردد می استفادهمایع  نیتروژن از، باشد مورد نیاز نپایی بسیار دماهاي ،محموله تمامیت حفظ براي وقتی .یابد
 .باشند پایین بسیار دماهاي تحمل به قادر دیدگی آسیب بدون باید، هر دو ثانویهبسته  و اولیه ظرف

 زتا هاي محموله قابل اجرا براي مقررات مورد در بیشتري هاي راهنمایی سند این ،مقررات پیچیدگی و جزئیات دلیل به
 در که طور همان خشک، وسایل نقل و انتقال از بخشی عنوان به مایع نیتروژن از استفادهبراي  جز به( دهد نمی ارائه مایع

 خنک عنوان به آزاد مایع نیتروژن از محموله هایی که مورد در دقیق تر اطالعات براي). است شده داده توضیح 6.5.4 بخش
 .ودنم مراجعه اجرا قابل معین هاي نامه توافق سایر یامتحد  ملل سازمان مقررات الگوي بهمی توان  ،استفاده می کنند کننده

 
 
 

 حمل در خشک یخ از استفاده

 هوایی نقل و

، ICAO فنی هاي دستورالعمل

 را خاصی بندي بسته دستورالعمل
 الزامات ،PI 954 د،نده می ارائه

 هايمحموله  حمل براي ضروري
در  خشک یخ حاوي خطرناك

 شرح را ییهوا نقل و حمل هنگام
 .دهد می
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 خشک وسایل نقل و انتقال 6.5.4

 ةماد یکجذب  کامل طور بهکه  مایع ازت الیه یک با که است بیرونی ۀبستاختصاصی  ةماد ،خشک وسیله نقل و انتقال
 به بیرونی الیه هاي دیواره داخل در مایع نیتروژن که کند می تضمین احیطر این. شود می بندي عایق شده است، متخلخل

 .شودمی  جلوگیري داخل در فشار افزایش از و کند، تغییر آن جهت وقتی حتیمی شود،  داشته نگه خوبی
 هاي الزامات سایر محموله مشمول ،شده تولید یمناسب طوره بکه  خشک وسیله نقل و انتقال در موجود مایع نیتروژن

 یپایین بسیار دماهاي وجود این با اما نیست، آزاد مایع نیتروژن دقیق الزاماتمشمول  بستهاین  بنابراین،. نمی شود خطرناك
 .کند می حفظ ،کند فراهم تواند می مایع نیتروژن که را

. دده را نشان داخل ونیعف مواد وجود تا شود گذاري برچسب و گذاري عالمت مناسب طور به باید خشک وسیله نقل و انتقال
 داده توضیح 8 بخش در که همان طور. است شده آورده 7 بخش در گذاري برچسب و گذاري عالمت مورد در بیشتر اطالعات

 .گردد ذکر مناسب طوره ب نقل و حمل اسناد در خشک وسیله نقل و انتقال از استفادهشده، الزم است 
 

 ها کننده تثبیت با بندي بسته 6.6

 همراه ، بهژن آنتی تمامیت حفظ یا تخریب از جلوگیري ،حفظ زیست پذیري براي که است شیمیایی اي ماده ،نندهک تثبیت
 شامل گیرند می قرار استفاده مورد عفونی مواد با معموالً که ییها کننده تثبیت. گیرد می قرار اولیه ظرف در عفونی ماده

 .هستند فرمالدئیدها یا الکلی هاي محلول ،ها الکل ،)FBS( گاوي جنین سرم سوربیتول،
محموله  شانخود ها کننده تثبیت است ممکن ها، کننده خنک مانند
 خطرناك هايمحموله  هاي گروه به که باشند یخطرناک هاي

محموله  در ها کننده تثبیت از برخی حال، این با. اند یافته اختصاص
با  ،9 گروه یا) فرمالدئیدها( 8 گروه ،)ها الکل( 3 گروه خطرناك هاي

 مقادیر در شده بندي بسته خطرناك هايمحموله " براي ویژه شروط
 موجود هاي کننده تثبیت حالت، این در. انطباق دارند "مستثنی شده

 گروه الزامات سایر مشمول کمتر، یا mL 30 مقدار به اولیه ظرف در
 P650 یا P620 با مطابق که زمانی تا نیستند، خطرناك هايمحموله 

مستثنی  مقادیر مورد در دقیق تر اطالعات براي. شوند بندي تهبس
 ملل سازمان مقررات الگوي 3.5 فصل خطرناك، هايحموله م ةشد

 .ودشمتحد را مالحظه 
 

 چندمحموله اي بسته هاي در بندي بسته 6.7

 به فرستنده یک توسط و داده تشکیل را واحد یکترکیب می شوند تا  که دهد می شرح را بسته چندین "overpack" عبارت
 می توانند چندمحموله اي هاي بسته شود، استفاده محتویات از محافظت براي خشک یخ از اگر. شوند ارسال یکسان مقصد
 .را بدهند کربن اکسید دي گاز اجازه از بین رفتن تا باشندشده،  عایق هاي فالسک یا ظروف شامل

 داخل در عفونی ماده هاي بسته رويکه  نیاز مورد هاي برچسب و عالئم د،شو می استفاده چندمحموله اي بسته از زمان هر
 به باشد، مشاهده قابل وضوح به که این مگر( شود تکرار چندمحموله اي ۀبست ۀالی ترین بیرونی روي باید شده، داده نشان

 ها کننده تثبیت توسط سازي غیرفعال

 بیولوژیکی، املع هر حساسیت سببر ح
 باعث است ممکن ها کننده تثبیت از برخی

 بردن بین از ،بیولوژیکی ماده شدن غیرفعال
 یاها  انسان در عفونت ایجاد در آن توانایی

 است ممکن حالت، این در. شوند حیوانات
 بندي گروه براي دقیق اي حرفه داوري از

 مورد معاف شده یک عنوان به ماده مجدد
 .شود استفاده
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 حداقل ی کهحروف با "OVERPACK" کلمه با بسته هاي چندمحموله اي). روشن پالستیکیبندي  بسته میان از مثال عنوان
 .شوند می عالمت گذاريدارند، ارتفاع  متر میلی 12

 

 بندي از بسته مجدداستفاده  6.8

هر  به ارسال یا ،کننده ارسال به خالی ۀبست بازگشت از قبل. نمود استفاده مجدداً یا بازگرداند توان می را بندي بسته مواد
نشان دهد  که عالمتی یا برچسب هر همچنین، ؛هر خطري خنثی شود تا ودش سترون یا گندزدایی بایدبسته  دیگر، جاي

 که کند حاصل اطمینان باید فرستنده بسته، از مجدد استفاده صورت در. معدوم شود یا حذف باید بوده، عفونی ماده حاوي
آن  براي قبالً بسته که اي هماد نه ،هستندآنها  حمل حال در واقعاً ي است کهمواد ةدهند نشان ها برچسب و ها عالمت تمام

 .ه استبود شده استفاده
 هاي بندي بسته براي همربوط کیفیت آزمایش با روش هاي اجرایی مطابقت در را خود توانایی باید مجدد ةاستفاد مورد ۀبست

 استفاده آن از نباید دیگر شود، استهک آن استحکام از یا ببیند آسیب ،بندي بسته ةماد اگر. کند حفظ B دسته و A دسته
 .دگرد
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 برچسب گذاري و گذاري عالمت: 7 بخش

 به مربوط اطالعات تا شوند گذاري برچسب و گذاري عالمت درستی به باید، بندي بستهصحیح  مواد آوريگرد از پس
 گونه به باید ها برچسب و ها عالمت تمام. دهند ارائه را اعمال شده بندي بسته استانداردهاي و خطر ماهیت، بسته محتویات

 .نشوند پوشانده دیگري برچسب یا متعال هیچ با و باشند مشاهده قابل وضوح به که گیرند قرار اي

 

 عالمت ها 7.1

 مواد محموله هاي براي ت هایی که ممکن استمعال
 .است شده ارائه 7.1 جدول در قابل اجرا باشند عفونی

 مواد تمامی نیبیرو بسته روي باید ت هاي ذیلمعال
 :دنشو ارائه عفونی
 )؛ارسال کننده یا( فرستنده آدرس و نام •
 ؛)دریافت کننده( گیرنده آدرس و نام •
 حمل نام دنبال به، عفونیماده  UN شماره •

 روي نیست الزم فنی اسامی( ماده مناسب
 و ؛)شود داده نشان بسته

 مثال عنوان به( کننده خنک از که هنگامی •
 و UN شماره، شود می استفاده) خشک یخ
و به دنبال ، کننده خنک مناسب حمل نام
، این بر عالوه. "AS COOLANT" کلمات آن

 باید موجود کننده خنک مایع خالص مقدار
 .شود ارائه

 
 .باشد اضافی عالئم از استفاده به نیاز است ممکن عفونی هادم بندي گروه برحسب

 

 Aمواد عفونی دسته  براي اضافی عالئم 7.1.1

 :شود داده نمایش باید ذیل اضافی عالئم Aدسته  عفونی مواد ايبر
، حال این با -) است شده داده نشان 6.4 شکل در که طور همان، حروف و اعداد( UN ۀبست گواهینامه عالئم و نماد •

اي  چندمحموله ۀبست روي UN بستۀ گواهینامه عالئم و نماد نباید ،شود می استفاده چندمحموله اي ۀبست از اگر
 وشود؛  تکرار

 .محموله مورد در آگاه، مسئول فرد تلفن شماره و نام •
 
 

 خالص مقدار

 گرفته قرار بسته درون که اي ماده کلمقدار  به ،خالص مقدار
 یا بندي بستهمواد  مانند اضافی مواد وزن شاملو ، دارد اشاره
 .نیست کننده خنک مواد

 ویژه اهمیت از محموله جابجایی براي خشک یخ خالص مقدار
، بسته مایید هاي قابلیت با همراه زیرا است، برخوردار اي

 ماده تثبیت یا حفظ برايدر ترانزیت (گذر)،  که کند می تعیین
 . نمود حفظ توان می یمدت چهبراي  را خنک دماي عفونی

 خشک یخ خالص مقدارنیاز باشد  است ممکن، موارد بعضی در
 یک طی سرد ةزنجیر تا شود پر مجدداً زمان ترانزیت (گذر) در

 .شود حفظ طوالنی سفر
 عالوه بر فراهم نمودن است ممکن عفونی ماده خالص مقدار

 صورت درزیستی  ایمنی ریسک هاي ارزیابی براي اطالعات
 هزنجیر و زیستی امنیت اهداف براي ریختن ماده، یا ینشت بروز

 .باشد مهم نیز حفاظت
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 Bمواد عفونی دسته  براي اضافی عالئم 7.1.2

 :شود داده نمایش ذیل صورت به باید 7.1 شکل در شده داده نشان عالمت، Bدسته  عفونی مواد براي

مربع باید  ةپهناي خط تشکیل دهند :مشخصات •

باید  اعدادروف و باشد و ح mm 2حداقل 
ارتفاع داشته باشند. براي نقل و انتقال  mm  6حداقل

 × mm 50ابعاد  هوایی، هر ضلع مربع باید حداقل
mm 50  باشد. داشته 

با این حال،  ؛مشخص نشده استهیچ رنگی  رنگ: •

روي بسته بیرونی، روي زمینه اي با باید این عالمت 
 رؤیتل ح قابوضورنگ متضاد نمایش داده شود و به 

 و خوانا باشد.

 ,BIOLOGICAL SUBSTANCE) نام حمل مناسب

CATEGORY B) با حروفی که حداقل mm 6  ارتفاع
 نمایش داده شود. در مجاورت این عالمت دارند، 

 
 

 
 

 باید که UN شماره فرمت از مثالی 7.1 شکل
راي ستفاده Bدسته  عفونی مواد ب  شود ا

 

 فونیع مواد حمل با مرتبط عالئم 7.1.3

مورد  ها بسته ۀهم روي عالئم از برخی. دهد می نشان، هستند مرتبط عفونی مواد حمل با کهرا  مختلفی عالئم 7.1 جدول
 .هستند B دسته یا A دسته هاي بسته مختص بقیه و نیاز هستند،

 

 برچسب ها 7.2

 هاي بسته براي به استفاده الزم است ممکن که - جابجایی هاي برچسب و خطر هاي برچسب - دارد وجود برچسب نوع دو
 .باشد عفونی مواد

 

 خطر هاي برچسب 7.2.1

 7.2 شکل در که همانطور، دنشو می ارائه) لوزي شکل( قرار گرفته 45° زاویه با که مربعی شکل به همیشه خطر هاي برچسب
 به برچسب ةانداز است نممک، باشد خیلی کوچک بسته اگر. است mm 100  ×mm 100 ابعاد حداقل. است شده داده نشان

 .باشند رؤیت قابل راحتی به برچسب اجزاء ۀهم که شرطی به، یابد کاهش تناسب
 خاص طور به این که مگر( باشد داشته روي بسته وجود خطر برچسب یک باید، بسته موجود در خطرناك ۀمحمول هر براي

 ممکن است بیش)، خشک یخ مثال عنوان به( کننده خنک با عفونی ماده انتقال صورت در معنی که بدین). شده باشد معاف
 .الزم باشد خطر برچسب یک از

 .است شده آورده 7.2 جدول در عفونی مواد محموله هاي براي خطر قابل استفاده هاي برچسب از هایی مثال
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راي نیاز مورد لوزي شکل از مثالی. 7.2 شکل شکیل ب ع هر ت سب نو  محموله هاي خطرناك خطر برچ
 ملل متحد سازمان مقررات الگوي :منبع

 

 عفونی مواد محموله هاي با مرتبط عالئم. 7.1 جدول
 و UN شماره عالئم

 مناسب حمل نام
 هاي بسته براي(

 )A دسته
 

، "From" و "To" عالئم
 آدرس و نام نشان دهنده

 این ها؛ گیرنده و فرستنده
 الزم ها بسته همه براي

 هستند

 مخاطب تماس فرد
 باید ساعته 24 اضطراري

 مواد هاي بسته همه روي
مشخص  A دسته عفونی

 شود

 

 نام و UN شماره عالئم
 بسته براي( مناسب حمل
گروه بندي  B دسته هاي

 UNفرعی شده به عنوان 

3373( 
 

 حمل نام، UN شماره
 دنبال آن به و مناسب
 "AS COOLANT" عبارت

 مقدار شود؛ استفاده باید
 موجود کننده خنک خالص

 شود آورده باید یزن

، UN بندي گروه عالمت
 بسته دهد می نشان که

 استاندارد مطابق با بیرونی
UN قرار آزمایش مورد 

 همه براي، است گرفته
 عفونی ماده هاي بسته
   است الزم A دسته
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سب. 7.2 جدول  یعفون مواد محموله هاي در مورد اجراقابل  خطر هاي برچ

 

 .عفونی مواد خطر برچسب

 .A دسته عفونی مواد حاوي هاي بسته همه براي اجباري :نیاز براي مورد

 قرار سیاه دایره یک روي که دهد نشان را هالل سه باید لوزي فوقانی نیمه :مشخصات

 "INFECTIOUS SUBSTANCE": این نوشته ها داراي باید لوزي تحتانی نیمه. اند گرفته
 In case of damage or leakage immediately notify Public Health " و

Authority" شود داده نمایش پایین گوشه در باید "6" شماره سیاه باشد. رنگ با. 

 .سیاه نوشته، سفید زمینه :رنگ

 

 .متفرقه خطرناك خطر محموله برچسب

 عنوان به) خشک یخ یعنی( 9 گروه مواد حاوي عفونی ماده هاي بسته :براي نیاز مورد

 .کننده خنک

که زیر آن  "9"عدد  یک و باشد عمودي نوار هفت شامل باید باالیی قسمت :مشخصات

 .شود نمایش داده پایین گوشه خط کشیده شده، در

 .سیاه نوشته، سفید زمینه :رنگ

 

 .سمی غیر اشتعال، غیرقابل گاز خطر رچسبب

 عنوان به 2.2 بخش، 2 گروه فشرده گاز حاوي عفونی مواد هاي بسته :نیاز براي مورد

 ).مایع ازت یعنی( کننده خنک

 .شود داده نمایش پایین گوشه در "2" عدد با گاز سیلندر نماد باید :مشخصات

 .سفید یا سیاه نوشته با، سبز :رنگ

 IATA عفونی مواد نقل و حمل هايراهنما از تصاویر همه: منبع
 

 جابجاییبرچسب هاي  7.2.2

 یا تنهایی به توانند می، موجود خطرناك هايمحموله  مقدار و ماهیت به بسته و دارند مختلفی اشکال جابجاییي ها برچسب
 .است شده دهدا نشان 7.3 جدول در ها برچسب این از هایی نمونه. شوند الصاق، خطر هاي برچسب با
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سب. 7.3 جدول راي محموله هاي است ممکن که جابجاییهاي  برچ  دنباش اجراقابل  عفونی مواد ب

 

 

 .تعیین جهت هاي برچسب

 عمودي حالت در فقط ها بسته است الزم، بسته در مایع وجود بیانگر :نیاز براي مورد

گذاري  هاي جهت فلش، عفونی مواد براي. شود جلوگیري نشتی بروز از شوند تا جابجا
 براي ها برچسب این. است نیاز مورد عفونی ماده <mL 50حاوي  هاي بسته همه براي
 .نیست الزم UN 3373 هاي بسته

صحیح را نشان می  عمودي جهت که دهد نشان را فلش دو باید برچسب :مشخصات

 وضوح به د کهباشن اي اندازه به بسته، اندازه با متناسب و مستطیل باید ها فلش. دهند
. شود داده عمودي مقابل نشان کناره دو در بسته روي باید برچسب. دنباش رؤیت قابل
 .است اختیاري فلش ها اطراف در مستطیل شکل مرز

 .متضاد مناسب یا سفید زمینه روي قرمز یا سیاه هاي فلش :رنگ

 

 .)CAO( باربري هواپیماي فقط برچسب

براي  مجاز مقدار از بیش حاوي عفونی مواد ۀبست این که بیانگر :نیاز براي مورد

 می باربري با هواپیماي انتقال به مجاز فقط دلیل همین به و است مسافربري هواپیماي
 .باشد

 محور در mm 110و  افقی محور در mm 120برچسب  ابعاد حداقل :مشخصات

 .دیاب کاهش نصف به است ممکن ابعاد این، کوچک هاي بسته براي. است عمودي

 .سیاه نوشته، نارنجی زمینه :رنگ

 

 .سرمازا مایع هشدار برچسب

 و انتقال یابند ییهوابه صورت  که قرار است عفونی مواد هاي بسته :نیاز براي مورد

 نیتروژن مانند( خنک کننده عنوان به) منجمد کامالً مایع گازهاي( سرمازا مایعات حاوي
 خطر، از برچسب بر باید عالوه غیرسمی و الاشتع غیرقابل گازهاي براي. هستند) مایع
 براي نیتروژناي که به طور ویژه  بسته از استفاده صورت در. نمود استفاده برچسب این

 .نیست الزم برچسب این)، خشک وسیله نقل و انتقال یعنی( شده عایق مایع

 ممکن. عمودي محور در mm 105و  افقی محور در mm 75ابعاد  حداقل :مشخصات

  ”Caution – may cause cold burn injuries if spilled or leaked“کلمات تاس
 .شود می تواند گنجانده

 .سفید نوشته، سبز زمینه :رنگ

  سازمان ملل متحد مقررات الگوي از سیاه هاي فلش، IATA عفونی مواد نقل و حمل هايراهنما از قرمز هاي فلش: منبع
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 مستندسازي محموله ها: 8 بخش
 نخواهد شخصی) ارسال کننده یا فرستنده یعنی( کند می آماده نقل و حمل براي را عفونی ماده که شخصی، موارد بیشتر در
 می آماده انتقال براي را ماده که فردي است مهم، بنابراین. دهد می تحویل ونموده  منتقل نهایی مقصد به را بسته که بود
 یعنی(خواهند نمود  حمل را بسته این که افرادي تا، نماید فراهم را قابل اجرا مقرراتتوسط  نیاز مورد مستندات همه، کند

 .ن، مطلع سازدآموجود در  خطرناك هايمحموله  و بسته تهیه نحوه مورد در) آمایشگر یا پیک، حامل
 قابل خواندن آسانی به باید نقل و حمل اسناد در موجود اطالعات گونه هر
 حذف قابل راحتی به که ثابت جوهر مثال نعنوا به( باشد پذیر رجوع و

 متوالی طور به صفحات باید، باشد صفحه یک از بیش سند اگر ).نباشد
 پس ماه 3 حداقل باید نقل و حمل اسناد مهه کپی. شوند گذاري شماره

 تحت است ممکن اگرچه، شود هداريگن فرستنده توسط نقل و حمل از
 نیاز مورد مختلف زمانی هاي دوره ،تغییرات یا ي معینها توافقبرخی 

یکسان  سند درهر دو  خطرناك غیر و خطرناك يمحموله ها اگر. باشد
 .شوند فهرست اول باید همیشه خطرناك هايمحموله ، شوند می ثبت

 مقاماتاز  تأیید گواهی به نیاز عفونی ماده نقل و حمل، موارد برخی در
 همراهی به نیازي اه گواهینامه این، کلی طور به. دارد یملّ ذیصالح
ارائه  را آنها درخواست صورت در بتواند باید فرستنده اما، ندارند محموله

چندین  از مختلفی هاي ییدیهتأ که المللی بین هاي محموله براي. دهد
 سند در که مناسب حمل نام و UN شماره، باشد دست اندر کار نیازکشور 
 .باشد مبدأ کشور مهگواهینا با مطابق باید ،شده ارائه نقل و حمل

، خطرناك محموله نقل و حمل سند یعنیرا شرح می دهد؛  عفونی مواد حمل براي نیاز مورد متداول اسناد از برخی بخش این
 .ییهوا بارنامه و ،نشتی کردن تمیز اجرایی روش

 
 خطرناك انتقال محموله هاي سند 8.1

 عفونی ماده هر براي اطالعات از مشخصی مجموعه حداقل، است شده ذکر متحد ملل سازمانمقررات الگوي  در که همانطور
. شود ثبت " DGTD(Dangerous goods transport document(" "سند انتقال محموله هاي خطرناك" فرم درباید 

DGTD دسته  عفونی مواد محموله هاي همه برايA (UN 2814, UN 2900) ،بالینی یا پزشکی پسماندهاي و (UN 3291) 
 بندي بسته P650 با مطابق که UN 3373مشخص شده با  B دسته عفونی مواد که شود می گفته، حال این با. است الزم
 .ندارند DGTD به نیازي که معنی این به، نمی شوند متحد ملل سازمان الگوي مقررات الزامات این مشمول دیگر، اند شده

 که شرطی به، باشد ر فرمیه تواند می ICAO ،DGTD فنی هاي دستورالعمل ومتحد  ملل سازمان مقررات الگوي مطابق
 نیز یملّ مقررات یا معین هاي نامه توافق، حال این با. شود برآورده) همچنان که در ذیل قید شده( اطالعاتی الزامات حداقل
 "طرناكاظهارنامه محموله هاي خ"متداول  فرم مانند، کنند قید سند این براي را خود خاص هاي فرمت است ممکن

"Dangerous goods declaration (DGD)" است ممکن معادل تغییرات. شود می استفاده هوایی نقل و حمل براي که 

 الکترونیکی هاي داده

 هاي داده پردازش، موارد برخی در
 هاي داده تبادل یا )EDP( الکترونیکی
 عنوان به است ممکن )EDI( الکترونیکی

 قرار استفاده مورد کاغذي اسناد جایگزین
 تأیید اولیۀ با باید فقطکار  این اما، گیرد

 از که جایی در. شود انجام حمل کننده
، شود می استفاده الکترونیکی هاي داده

 براي الکترونیک امضاها و پاراف هاي
 بولق قابل ها اظهارنامه یا ها گواهینامه

 همیشه فرستنده، حال این با. بود خواهد
 تمامی کاغذي تهیه کپی سند به قادر باید

 .باشد اطالعات
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 داده توضیح همربوط معین هاي نامه توافق در که همانطور، باشد نیاز مورد آهن راه یا دریا، جاده طریق ازحمل و نقل  براي
 .است شده

 ،عفونی مواد حمل و نقل ثبت براي DGTD براي متحد ملل سازمان الگوي مقررات الزامات انطباق با براي ذیل، اطالعات
 براي مستندسازي قابل اجرا در مقررات سایر که شود حاصل اطمینانمهم است  ،وجود این با. است شده گرفته نظر در حداقل
، مثال عنوان به. شود شامل نیزرا  مقررات این در قید شده ضروري اطالعات سایر که طوري به، شده بررسی نیز نقل و حمل
 اسناد سایر براي مرجع هاي شماره و مبدأ و مقصد، فرودگاه اطالعات مانند اضافی اطالعات به است ممکن هوایی نقل و حمل
 و ،شود می استفاده سند صحیح فرماز از این که  اطمینانبراي . دباش داشته نیاز) هوایی بارنامه مثال عنوان به(و انتقال  نقل
خود چک  اپراتور/ با حاملآن را  باید فرستندگان، شود به طور صحیح پر می شود رعایت باید که اي ویژه دستورالعمل هر

 .کنند
 :شود درج ذیل اطالعات است الزم

 ؛گیرنده و فرستنده •
 ؛تاریخ •
 ؛خطرناك هايمحموله  شرح •
 ؛بسته هر براي خطرناك هايمحموله  خالص مقدار و نوع •
 ؛جابجاییمات الزا •
 و؛ اضطراري پاسخ اطالعات •
 ).فرستنده اظهارنامه( گواهینامه •
 .می شود بحث ذیل در اطالعات نوع این از یکهر  الزامات

 

 گیرنده و فرستنده اطالعات 8.1.1

 .شود درجباید  خطرناكمحموله هاي ) دریافت کننده( گیرنده و) ارسال کننده( فرستنده آدرس و نام
 ممکنکه  کسی( شود ارائه باید نیز عفونی ماده در مورد آگاه "مسئول فرد" تماس شماره و نام، عفونی وادم هاي بسته براي
. باشد دسترس در نقل و حمل مراحل همه در تماس باید براي و)، باشد از آنها متفاوت یا ،گیرنده یا فرستنده همان است
 .دهد می نشان را اطالعاتی چنین نمایش چگونگی از مثالی 8.1 شکل

 

 

 شود ارائه DGTD در باید که اضطراري مخاطب اطالعات از مثالی. 8.1 شکل

 IATA عفونی مواد نقل و حمل راهنماهاي: منبع
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 تاریخ 8.1.2

شده  ارائه اولیه حمل کنندة به یا شده تهیه) آن الکترونیکی کپی یا( و انتقال نقل سند که نشان دهد را تاریخی باید برچسب
 .است

 

 خطرناك هايمحموله  شرح 8.1.3

 :ذیل باشد ترتیب به ذیل اطالعاتشامل  باید خطرناك هايمحموله  شرح
 ).UN 2900 ،UN 2814 مثال عنوان به(UN  شماره. 1
 فنی نام، A دسته عفونی مواد براي). Infectious substance, affecting humans مثال عنوان به( مناسب حمل نام. 2

 .بیاید پرانتز در مناسب حمل نام از بعد باید
 ).6.2 بخش، 6 گروه یعنی( بخش یا/ و اصلی خطر گروه. 3
 خطرات که خطرناك هايمحموله  سایر مورد در است ممکن اما، ندارند فرعی هاي گروه عفونی مواد - فرعی خطر گروه .4

 .است 6.1 فرعی وهگر، 3 گروه متانول، مثال عنوان به. باشد اجرا قابل ایجاد می کنند، را متعددي
 تهیه براي استفاده مورد بندي بسته گروه هربراي ، کاربرد صورت در .5

 یک همیشه عفونی مواد براي نیاز مورد بندي بسته که آنجا از - بسته
، حال این با مشخص نمی شود؛ "بندي بسته گروه"، است الیه سه بسته
 نقل و لحم هاي قسمت سایر براي است ممکن بندي بسته هاي گروه

 وسیله نقل و انتقال وجود صورت در مثال عنوان به( باشد داشته کاربرد
 ).شود استفاده "PG II" از باید خشک

 .است الزم ،اجرا قابل المللی بین یا یملّ مقررات سایر طبق که دیگر توصیفی اطالعات گونه هر. 6
، باشد موجود خشک یخ مانند کننده خنک یک اگر، ینبنابرا. است مورد نیاز ،بسته درموجود  خطرناك محموله هر توضیح
 .بود دخواه نیاز ثبت دو به توضیح این مطابق

 

 هاي خطرناك براي هر بسته محموله  خالصنوع و مقدار  8.1.4

(به بسته بیرونی  ماده مورد استفاده براي، نوع یا تعداد بسته ها
ار خالص پالستیکی) و مقد استوانه، فیبرتخته  ۀعنوان مثال جعب

به شود. مقدار باید  فراهمخطرناك در هر بسته باید  محموله
 ,g ) یا جرم (به عنوان مثالmL, Lحجم (به عنوان مثال  صورت

kg ( ،شود. ارائههر کدام مناسب است 
 
 
 
 
 

 خطرناك محموله هاي مثالی از شرح

UN 2814, INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (Dengue 
virus), CLASS 6 DIVISION 6.2, PG II 

 خالص و ناخالص

خطرناك به  همحمولبه مقدار کل  ،خالص
 mL 40 ،نهایی اشاره دارد؛ به عنوان مثالت

 باکتریایی. کشتمقدار خالص یک 
بسته اشاره دارد. به  به کل حجم ،ناخالص

 ، در ) از کشتg 50 ) kg05.0عنوان مثال، 

kg1 یخ خشک پیچیده شده درkg  1  مواد
 .kg05.2 مقدار ناخالص  =بسته بندي 

 

 ع و مقدار خالصمثالی از اطالعات در مورد نو

150 mL, packed in 3 solid plastic boxes 
(dry shippers, 4H2) 
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 فراهمناك خطر هر محموله براي باید ، این اطالعات(به عنوان مثال یخ خشک) داردخطرناك وجود  محمولهاگر بیش از یک 
مقدار نوع و با نشان دادن باید این اطالعات استفاده می شود،  چندمحموله ايخشک یا بسته  وسیله نقل و انتقالشود. اگر 
 .نشان داده شودنیز در اینجا  ،بسته هاي جداگانه محتویات

 

 الزامات جابجایی 8.1.5

. چنین انجام شودبسته  برخورد بادر  حمل کنندهاز طرف  (در صورت وجود) که الزم استهستند اقداماتی الزامات جابجایی، 
 باشد: ذیلشامل موارد  حداقل ، اما بایدشده باشد قیدی یا بین المللی مات ملّیا مقا کننده ملحالزاماتی ممکن است توسط 

اي  اظهاریه، اگر هیچ کدام الزم نیست –ه) ، انباشت و تخلیبجایی (به عنوان مثال بارگیريالزامات تکمیلی براي جا •
 باید ارائه شود. "No such requirements are necessary" مبنی بر

یا هرگونه  ،که می تواند یا باید مورد استفاده قرار گیرداعمال می شود حمل و نقل  شیوهی که در مورد هر محدودیت •
 و ؛دستورالعمل مسیریابی

 براي بسته. اجرااضطراري قابل  تمهیدات •
 

 سخ اضطرارياطالعات پا 8.1.6

بسته  رويشده  مشخص ۀبراي محمولمسئول  فردباید داراي نام و شماره تلفن  Aمواد عفونی در دسته  همه محموله هاي
 B ،UN دسته) باشد. مواد عفونی در "Additional handling information"(در بخش  فرستنده ۀاظهارنامروي (ها) و 

 .باشند روي بارنامه هواییروي بسته یا  مشخص شدهمسئول  فردن ، آدرس و شماره تلف، باید داراي نام3373

 پاسخ در اختیار حمل کنندگان قرار گیرد تا در هنگام باید فوراً مناسب، اطالعات اضطراري مخاطبعالوه بر اطالعات 

این . یا حوادث مربوط به بسته هاي مواد عفونی در هنگام حمل و نقل از آن استفاده کنند سوانحاضطراري در 

هاي اولیه (به عنوان مثال  ، الزامات پزشکی یا کمکداشتیبراي مقامات به مخاطبممکن است شامل اطالعات اطالعات 
 باشد. یتمیز کردن نشتاجرایی هاي  ) یا روشقرار گرفتهپیشگیري براي افراد در معرض 

 

 )اظهارنامه فرستنده( گواهینامه 8.1.7

 ارائه شود که در آنرم در فاظهاریه اي از فرستنده باید 
شده  آماده قابل اجرااذعان کند بسته مطابق با الزامات 

باید امضا و تاریخ گذاري شود (مثال  اظهاریهاست. این 
 ).مالحظه گردد 8.2در شکل 

 
 
 

 مثالی از اظهارنامه فرستنده
بدینوسیله اعالم می کنم که محتویات این 
محموله به طور کامل و دقیق با نام حمل 
مناسب شرح داده شده اند، و گروه بندي، بسته 

 الناع بندي، عالمت گذاري و برچسب گذاري/
 حاکمیتی با مقررات شده اند و مطابق گذاري

 در نظر هر اجرا، از قابل ملّی و المللی بین
 .قرار دارند نقل و حمل براي مناسب شرایط
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خ  ۀاز اظهارنام مثالی 8.2شکل   فرستنده گذاري شدةامضا و تاری
 IATAحمل و نقل مواد عفونی  راهنماهايمنبع: 

 

 روش اجرایی تمیز کردن نشتی 8.2

براي استفاده اضطراري  پاسخاطالعات مربوط به  باید، ثبت شود DGTDبه عنوان بخشی از حداقل اطالعاتی که باید روي یک 
 موجوداز اطالعات  ذیل ینشت تمیز کردن اجرایی پرسنل مربوطه باشد. روشدر دسترس در صورت بروز شکستگی در بسته، 

از اطالعات را نشان می دهد که می تواند براي  مثالیشده است و  اقتباس، WHO 1نماي ایمنی آزمایشگاهیدر دفترچه راه
 پاسخ اضطراري به نشت مواد عفونی مفید باشد.

صرف نظر از  ،در اسرع وقت منطقه متأثر گندزداییشستشو یا  ،پاسخ مناسب در صورت قرار گرفتن در معرض هر ماده عفونی
با آب و صابون  متأثر، شستشوي ناحیه ونی با پوست آسیب دیده تماس پیدا کنداست. حتی اگر یک ماده عف عاملآن ماهیت 

ونی در معرض مواد عف یريگقراربه  شدنزمان مشکوك  درعفونت را کاهش دهد.  ریسکعفونی کننده می تواند دیا محلول ض
 شود. انجام، باید مشاوره پزشکی آسیب دیده ۀناشی از بست

می توان براي ریختن  تمیز کردن رابراي  اجرایی ذیل روش
باید قبل از  فردد. نموخون استفاده  شاملمواد عفونی  همه

دیده آموزش  جام این مراحل براي چنین روش اجراییان
 :باشد

 صورت و چشم حفاظ شامل . دستکش و لباس محافظ1
 بپوشید. (اگر به آن اشاره شده)

یا کاغذي  اي پارچهحوله هاي ا را ب ی، آننشتبراي مهار . 2
 بپوشانید.

یا کاغذي اي پارچه حوله هاي مناسب را روي  گندزداي. 3
 5%اي سفید کننده (محلول ه بریزیدآن  منطقه پیرامونو 

در هواپیما باید از  نشت، اما براي هستندمعموالً مناسب 
 استفاده شود). چهار واحديهاي آمونیوم گندزدا

حاشیه از ، ت دوایر متحدالمرکز بریزیدصوربه را  گندزدا -4
ادامه بیرونی منطقه نشت شروع کنید و به سمت مرکز 

 .دهید

1 Laboratory biosafety manual (3rd ed). Geneva: World Health Organization; 2004 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/42981, accessed 7 July 2019). 

 ییهاي هوابارنامه استفاده از 

یک ها به صورت هوایی با محموله  همهحمل و نقل 
محتوي ، حتی اگر می شودهمراه بارنامه هوایی 

 .نباشند ناكمحموله هاي خطر
 شده ، مستثنیاي معاف انسانی و حیوانیحتی نمونه ه

هوایی  همه مقررات دیگر، ممکن است با یک بارنامهاز 
 د.نهمراه باش

 "exempt specimens"، عبارت براي این محموله ها
محموله ها   مقدارماهیت و (باکس)  جایگاه باید در

)nature and quantity of goods box( مهبارنا در 
 .گردد ارائه ییهوا

با خنک کننده، نام حمل  نقل و انتقالدر صورت 
موجود  و مقدار جدید خنک کنندة UN، شماره مناسب

 در بسته نیز باید ارائه شود.
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، براي جمع آوري مواد از وجود دارد سایر مواد تیز و برندهیا دقیقه مواد را پاك کنید. اگر شیشه شکسته  30بعد از حدود  -5
 .بریزید شدگیسوراخ مقاوم به ا در یک ظرف استفاده کنید و آنها ر محکمیا یک تکه مقواي  خاك انداز

 را تکرار کنید). 2-5مراحل ، کنید (در صورت لزوم گندزداییرا تمیز و  ینشت منطقه. 6
 .بریزید شدگیسوراخ  بهمقاوم  و غیرقابل نشت نسبت به مایعاتپسماند  ظرف دفع. مواد آلوده را در یک 7
 آلودگی زدایی شده محلکه  را مطلع سازیدذیصالح گزارش دهید و آنها  مقام ، حادثه را بهموفقیت آمیز گندزداییپس از  -8

 ).نماییدمالحظه  ذیلدر را است (گزارش حادثه 
آزمایشگاهی  زیستیدر دفترچه راهنماي ایمنی  ربرد توصیه شده آنها را می توانها و کاگندزدااطالعات دقیق در مورد 

WHO2 یافت. 
 

 هوایی بارنامه 8.3

و  ها از طریق نقلمحموله حمل براي از شرایط عمومی  بخشی حمل و نقل و ةدرخواست شدسند معموالً هوایی، بارنامه 
 DGTD، حتی اگر ماده عفونی باشد محموله هاي تمامیبارنامه هوایی باید همراه ، یک است. بنابراین هوایی بین المللیانتقال 

خواسته می  فرستنده، در برخی شرایط از با این حال ؛را پر کندنامه هوایی بار است که حمل کننده قبالً پر شده باشد. متداول
 .تا آن را آماده کندشود 
شامل ، DGTDدقیقاً مانند بارنامه هوایی ، اپراتورها و کشورها متفاوت خواهد بود. حمل کنندگان بینهوایی در بارنامه  فرمت

دیر و و مقا ،، اطالعات حاملو گیرنده فرستندهنند نام و آدرس ا، ممحمولهط به که اطالعات مربو استتعدادي بخش کلی 
دقت براي مواد  که باید به وجود دارد، دو بخش اصلی مربوط به ماهیت خطر . با این حالرا شرح می دهد انواع بسته ها

 "ه هامحمولماهیت و مقدار " باکسو  ”Handling information“ "جابجاییاطالعات " باکس -عفونی تکمیل شود 
“Nature and quantity of goods” آورده شده است. ذیل، که در 

 

 جابجاییاطالعات  باکس 8.3.1

باید  "Dangerous Goods as per Attached Shipper’s Declaration " اظهاریه -A  دستهمواد عفونی  براي •
نیز باید  "CAO"یا  ”Cargo Aircraft Only“ اظهاریه) <mL 50ماده در صورت کاربرد (یعنی حجم  ؛ارائه شود
 ارائه شود.

و در دسترس در طی  محموله، آگاه در مورد "مسئول فرد"براي  مخاطباطالعات  -B  دستهمواد عفونی  براي •
 شود. ارائه، باید مرحله حمل و نقل

 

 محموله هاو مقدار باکس ماهیت  8.3.2

 laboratory samples" ،" pathology"مانند ، ماده توضیحات کلی در مورد این - A دستهبراي مواد عفونی  •

samples"  یا"infectious substance"  شودارائه می تواند. 

2 Laboratory biosafety manual (3rd ed). Geneva: World Health Organization; 2004 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/42981, accessed 7 July 2019). 

                                                            



ر صورت ارسال ماده با د ؛، نام حمل مناسب و تعداد بسته ها ارائه شودUNباید شماره  - B دستهبراي مواد عفونی  •
 یز ارائه شود.، نام حمل مناسب و مقدار خالص یخ خشک نUN ، باید شمارهیخ خشک

 
 تکمیل شده است. A دستهرا نشان می دهد که براي ماده عفونی  ییهوا بارنامهاز یک  مثالی 8.3شکل 

 

 
عفونی بارنامه هوایی . نمونه اي از 8.3شکل  راي ماده  کمیل شده ب  A دستهت
 IATAحمل و نقل مواد عفونی  راهنماهايمنبع: 
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 مقررات بین المللی و توافق نامه هاي معین: وب لینک هاي 1پیوست 

 .بودند باقی 2018 دسامبر 31 تاریخ در سایت ها وب همه باشید داشته توجه لطفاً

 در موردوب سایت محموله هاي خطرناك سازمان ملل متحد جزئیات جامعی را در رابطه با توصیه هاي سازمان ملل متحد 
 برقرار می کند: معینهاي  آژانسی آورد. این وب سایت، پیوندهایی را با محموله هاي خطرناك فراهم منقل و انتقال 

https://www.unece.org/trans/danger/danger.html 

 در توان می است، ريبارگی قابل PDF در قالب کهرا  خطرناك محموله هاي نقل و حمل مورد در UN هاي توصیه کامل متن
 :یافت ذیل

https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_e.html 

را می  2017در سال  )ADR( ك از راه جادهبین المللی محموله هاي خطرنانقل و انتقال نامه اروپا مربوط به  توافق متن کامل
 یافت:توان در ذیل 

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html 

  یافت: ذیلدر  می توان ،درآمده اندبه صورت اجباري  2017که از اول ژانویه   ADRاصالحاتو  اصالحیه ها

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015_amend.html  

 :یافت ذیل در وانت می را ADR اجراي براي يکشور ذیصالح مقامات و خاص اطالعات

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html  

 .باشند دسترس در خرید براي ذیل، هاي سایت وب به دسترسی با است ممکن معین هاي نامه توافق سایر

 واه

 فنی دستورالعمل هاي( به صورت هوایی خطرناك محموله هاي ایمن نقل و حمل براي فنی دستورالعمل هاي
 :یافت ذیل در توان می را) ]ICAO[ غیرنظامی بین المللی هواپیمایی سازمان

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx 
 :یافت ذیل در توان می را کشوري اتتغییر هاي کپی

http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/StateVariationPage.aspx 

 ریل

 دولتی بین سازمان توسط شده ایجاد ،)RID( ریلی مقررات طریق از خطرناك هايمحموله  المللی بین نقل و حمل
 :ذیل یافت در توان میرا  )OTIF( ریل از طریق المللی بین نقل و حمل

http://otif.org/en/?page_id=174 
در آسیا (عمدتاً  اي شمالی کاربرد دارد. چندین کشورآفریقو خاور میانه اصوالً براي کشورهاي اروپایی،  RIDمقررات 

را می  OTIFبه کار می برند؛ جزئیات عضویت  )OSJD(را از طریق سازمان همکار راه آهن  RID) و اروپاي شرقی
 توان در ذیل یافت:

http://otif.org/en/?page_id=51 
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https://www.unece.org/trans/danger/dang
https://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_e.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015_amend.html
https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
http://otif.org/en/publications/rid-2015.html
http://otif.org/en/about-otif/addresses-and-useful-links/member-states.html


 دریا
 ذیل در توان می را) IMO( دریانوردي المللی بین سازمان )IMDG( دریایی خطرناك محموله هاي المللی بین کد

 :یافت
http://www.imo.org/en/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx 

 پست
 :یافت ذیل در توان می را) UPU( پستی جهانی اتحادیه نامه پست مقررات نهایی وتکلپر

http://www.upu.int/en/activities/letter-post/key-documents.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۸ 

 

http://www.imo.org/home.asp
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 شروط خاص  -2پیوست 

ی شرایط یا روش هاي اجرایی که در مقررات استاندارد پوشش داده اصطالحی است که براي توصیف برخ "خاص شروط "
هاي خطرناکی محموله مقررات اصلی را تکمیل یا اصالح می کند، و بیانگر آن است که  شروط،، به کار می رود. این اند نشده
 می توانند به طور مناسب حمل شوند. ،دین شروط در مورد آنها اعمال می شوکه ا

مواد عفونی  ) ممکن است براي بعضی از محموله هايسازمان ملل متحد مقررات الگويدر نوشته شده ( خاص ذیل شروط
می شوند، حمل  ی که به صورت هواییرا براي محموله هایخاص  شروطمعادل  عدد ،) پرانتز ( داخلعداد باشد. ا قابل اجرا

 شروطشده است).  فهرست غیرنظامیللی هواپیمایی هاي فنی سازمان بین الم طور که در دستورالعمل دهد (هماننشان می 
 شده است: فهرستدر انتها  ییهوا خاص

• 144 (A58) -  مشمول این مقررات نمی شود.  حسب حجم است،بر الکل 24%از  محتوي کمتر که آبکیمحلول 

(A47) 219 - شده اصالح ژنتیکی هاي میکروارگانیسم )GMMOs (شده اصالح ژنتیکی هاي ارگانیسم و )GMOs (بسته 
مشمول  ]،A47براي  959دستورالعمل بسته بندي [ P904بندي  بسته دستورالعمل با مطابق شده گذاري عالمت و بندي

 سایر الزامات این مقررات نمی شوند.

223 (A3) - در زمانبه گونه اي که ، است پوشش داده شده توضیحاتاین با  اي ماده کییزیا فی ییایمیش خواصگر ا 
 محموله هاي خطرناكفهرست  3 ستون در شده فهرست یا بخشگروه  ن شده برايییتعرسمی  ارهايیمع مطابق شیآزما

 مشمول این مقررات نمی شود.آن ماده ، نیست يگرید بخش ایگروه  یچه ای ،3.2 فصل

• (A27) 276 -  ماده  داراي اما، ه استپوشش داده نشد گریگروه هاي د از هیچ یک بااست که  ه ايماد رهشامل
یا آزار  اذیتبه حدي سبب ، مایدر هواپ نشت ای ریختن صورت درکه  مشابه است خواص ریا سای زیان آور مخدر،

 آنان گردد. ۀمحول فیوظا حیاجراي صح که مخلّ شودخدمه پرواز 

 279 (A113) – گروه این با ،يبشر تجربه اساس بر مقررات،این  درمندرج  بندي روهگ معیارهاي اعمال دقیق جاي به ،ماده 
 .استشده  مشخص بندي بسته گروه یا بندي

• (A140) 318 - مالحظه شود) 3.1.2.8(تکمیل گردد  فنی نام د بایبا حمل مناسبنام ، مستندسازي به منظور. 
 اما ناشناخته، ،در حال حمل عفونی مواد که هنگامی. شود نشان داده بسته روي بر فنی هاي نامنیازي نیست 

 عبارت، هستندUN 2900 یا  UN 2814 اختصاص و Aدسته  در قرارگیري براي ارهایمع طباقان به شکوكم
"suspected category A infectious substances" بر رويمناسب حمل نام  و به دنبال در داخل پرانتز دیبا 

 .نشان داده شود رونییب بسته هاي روينه  ، وحمل و نقل سند

 مواردشامل  است ممکن ست،ا قابل اجرا عفونی مواد محموله هاي از بعضی براي که اییهو نقل و حمل ویژه شروط خاص
 این از باید شروط این ارجاع متضمن هرگونه است، شده گرفته ICAO فنی هاي دستورالعمل از مستقیماً( باشد ذیل

  ):شود جستجو ها دستورالعمل
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• A48 - ضروري نمی باشد.آزمایش هاي بسته ، 

• A81 – اعمال نمی شود. بدن کل یا اعضاء قطعات، ، براينشان داده شده 13 و 11 هاي ستون درکه  مجاز مقادیر 

• A104 -  ریسکفرعی برچسب اعمال شود ممکن است ست،ین نیاز این دستورالعمل هابا آن که در  ی،سم. 

• A117 -  پسماندهاي حاوي مواد عفونی دستهA  باید باUN 2814  یاUN 2900  .انتقال  ايهسماندپمشخص شوند
باور بر این است  که می باشند پسماندهایی یا B دسته عفونی مواد حاوي پسماندهاي، UN 3291 عنوان تحتیافته 

 عفونی مواد حاوي که قبالً پسماندهاي آلودگی زدایی شده. باشند عفونی مواد کمی وجود دارد حاوي که احتمال
ي گرید بخش ایگروه  ارهايیمعمطابق با  که نیمگر ا ،نشوند ادستورالعمل هاین  ممکن است مشمولبوده اند، 

 باشند.

• A151 -  در که  خطرناك محموله هاي غیر ازیی به هامحموله  براي کننده خنکاز یخ خشک به عنوان وقتی
در که  هر بسته در مقادیر مجاز، استفاده می شود اند، بارگیري شده پالت گري ازیع دانوا ای بارگیري اسباب واحد

اسباب واحد ن مواردي، یدر چن .اعمال نمی شود ،شده داده نشان خ خشکی براي 1-3 جدول 13 و 11 هاي ستون
 د کربنیگاز دي اکستهویه  اجازه، خطرناك فشار فزایشا ري ازیبراي جلوگ و ودش شناسانده کاربر هب دیبابارگیري 

 .شود داده

• A152 -  که  شده منجمد عایتروژن مین حاوي 202 بندي بسته ورالعملدست الزامات مطابق با شده قیعاهاي بسته
 یحاطر ، به شرطی کهمشمول این دستورالعمل ها نمی شود ه است،شد جذب متخلخل ماده کی کامل دربه طور 
صرف نظر از را ندهد،  شدهمنجمد  عیتروژن ماینانتشار اجازه  و ظرف در داخل فشار افزایش امکان ،شده قیبسته عا

امکان د که شوبه گونه اي بسته  ،مورد استفاده محموله ايبسته چند ای رونییبسته ب هر و شده قیعا هبست جهت
العمل رمشمول این دستو که هستندي مواد حاوي وقتی .را ندهدمحموله اي بسته چند ایبسته  در آن فشار افزایش

روي  یی،هوا بارنامهزمان صدور  در دیبا خاص شروط A152 شمارهو  "not restricted" عبارتها نمی شوند، 
 .ارائه گرددهوایی  بارنامه

• A180 -  و  ها، حشرات، خزندگان، ماهی ستانیدوز پستانداران، پرندگان، از هایی نمونه مانند، رعفونییغ هاينمونه
 UN)، قابل اشتعال، دیفرمالدئمحلول ( UN 1198اتانول)، ( UN 1170 ر کمی ازیمقاد حاوي بی مهرگان گرید

 گذاري عالمت بسته بندي ومطابق با الزامات  به شرطی کهزوپروپانول) یا( UN 1219 ای )n.o.sها،  الکل( 1987
 :ذیل باشند، مشمول این دستورالعمل ها نمی شوند

a (    یی کهنمونه ها: 

i. سپس  و شدهده یچیپ ی،محلول الکلیک  ایالکل  با مرطوب شده کتانپارچه  ای و/ يکاغذ حوله در
آزاد  عیماگونه  هرحجم . می گیرند قرار ،می شود حرارتی درزگیريبعداً  کی کهیپالست فکیدر 
 باشد؛ یا mL 30 بیش از دیبان کیفاین در 
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ii. با محکم ظروفدیگر ا ی ها الیو در mL 30≤ ؛داده می شوند قرار یمحلول الکل ای الکل 

b(      ؛داده می شوند قرار ،می شود حرارتی يدرزگیر که بعداً کییپالست کیفدر  سپس ،آماده هاينمونه 

c(      قرار  جاذب ماده ه همراهبدیگري  کییپالست کیف داخل در سپس قرار گرفته در کیف، هاينمونه
 ؛دمی شو حرارتی درزگیري سپسکه  داده می شوند

d(      ؛داده می شود قرار مناسب ضربه گیر ماده با محکم رونییب ۀبست درسپس  انتهایی، کیف 
 

e(      بیش از دیبان رونییبسته ب به ازاي هر اشتعال قابل عیما کلمقدار L 1 و ؛باشد 
 

f(      با عبارت ذیل عالمت گذاري می گردد:شده  کاملبندي بسته 

 "scientific research specimens, not restricted. Special Provision A 180 applies " 

 بارنامهروي  یی،هوا بارنامهدر زمان صدور  دیباشروط خاص  A180 شماره و "not restricted" عبارت
 هوایی ارائه شود.
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 A گروه بندي فرعی شده به عنوان دسته بیولوژیکی عوامل فهرست شاخص -3پیوست 
 

 باشد شده اشاره دیگري به موارد این که مگر شکلی، هر به A دسته در قرار گرفته عفونی مواد از شاخص مثال هاي

 میکروارگانیسم
حمل و نام  UNشماره 

 مناسب

Bacillus anthracis (cultures only) UN 2814 

Infectious substance, 
affecting humans 

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) 
Coxiella burnetii (cultures only) 
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus 
Dengue virus (cultures only) 
Eastern equine encephalitis virus (cultures only) 
Escherichia coli, verotoxigenic (cultures only) 
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) 
Human immunodeficiency virus (cultures only) 
Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only) 
Japanese Encephalitis virus (cultures only) 
Junin virus 
Kyasanur Forest disease virus 
Lassa virus 
Machupo virus                                                                                                               
Marburg virus 
Monkeypox virus 
Mycobacterium tuberculosis (cultures only) 

Nipah virus 
 
 
 
 

Omsk haemorrhagic fever virus 
Poliovirus (cultures only) 
Rabies virus (cultures only) 
Rickettsia prowazekii (cultures only) 

 ادامه در صفحه بعد
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 باشد شده اشاره دیگري به موارد این که مگر شکلی، هر به A دسته در قرار گرفته عفونی مواد از شاخص مثال هاي

Rickettsia rickettsii (cultures only) UN 2814 

Infectious substance, 
affecting humans 

Rift Valley fever virus (cultures only) 
Russian spring-summer encephalitis virus (cultures only) 
Sabia virus 
Shigella dysenteriae type 1 (cultures only) 

Tick-borne encephalitis virus (cultures only) 
Variola virus 
Venezuelan equine encephalitis virus (cultures only) 
West Nile virus (cultures only) 
Yellow fever virus (cultures only) 
Yersinia pestis (cultures only)                                                                                      
African swine fever virus (cultures only) UN 2900 

 Infectious substance, 
affecting animals 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)                                                               
Vesicular stomatitis virus (cultures only) 
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 بسته بندي  هاي دستورالعمل -4پیوست 

 عنیی ؛هدد می ارائه د،نباش عفونی مواد انتقال به مربوط است ممکن که را بندي بسته دستورالعمل چهار پیوست این
 اساس بر P621) و (A4.1-4.3  ،P650 ,P620هاي بخش .PI954 و P620 ،P650 ، P621بندي بسته دستورالعمل هاي

 هاي توافق نامه در معادل بندي بسته هاي دستورالعمل در است ممکن .هستند) UN( متحد ملل سازمان مقررات الگوي
 بر مبتنی A4.4 بخش. باشد داشته وجود اضافی الزامات )هوایی نقل و حمل براي PI650 و PI620 مثال عنوان به( معین

مقررات  در بندي بسته دستورالعمل این براي یمعادل هیچ. است )ICAOغیرنظامی ( هواپیمایی سازمان فنی هاي دستورالعمل
 .ندارد وجودمتحد  ملل سازمان الگوي

 
  P620دستورالعمل بسته بندي 4.1پ 

 این در شده ذکر بخش و هاي فصل شماره و ،اجرا می شود UN 2900و  UN 2814 در مورد دستورالعمل این

 .متحد است ملل سازمان مقررات الگوي از دستورالعمل

 .تصویب می شوندباشند،  بسته بندي شرح داده شده در ذیل خاص شروطبسته هاي ذیل به شرطی که مطابق با 

 شامل:و هستند و بر اساس آن تأیید شده اند،  UN لگويمقررات ا 6.3بسته هایی که مطابق با الزامات فصل 

a( داخلی شامل هاي بسته: 

i.  ؛نسبت به مایعات نشتظرف (هاي) اولیه غیرقابل 
ii.  ؛نسبت به مایعات نشتبسته ثانویه غیرقابل 
iii.  به جز براي مواد عفونی جامد، ماده جاذب باید براي جذب کامل محتویات به مقدار کافی بین ظرف (هاي) اولیه

براي جلوگیري از ، داده می شوندثانویه قرار  ۀدر یک بستشکستنی  ۀبسته ثانویه قرار گیرد؛ اگر چند ظرف اولیو 
 تماس بین آنها باید هر کدام به طور مجزا لفافه پیچی شوند، یا این که از هم جدا شوند؛

b( :بسته بندي بیرونی محکم شامل 

 ؛)1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1Gها (استوانه  •
 یا ؛)4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2(جعبه ها  •
 .) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2گالن ها •

 باشد.اینچ)  mm100 )4کوچک ترین ابعاد خارجی نباید کمتر از 

 الزامات اضافی

ه هاي غیرمرتبط ادغام شوند. بسته هاي داخلی حاوي انواع محمول حاوي مواد عفونی نباید با بسته بسته هاي داخلی .1
 ۀاي بسته بندي کرد؛ چنین بستمحموله به صورت چند 5.1.2و  1.2.1 شروطهاي کامل را می توان مطابق با 

 محموله اي ممکن است محتوي یخ خشک باشد.چند

   
مات اضافی ذیل باید به ، الزا)مثل اندام هاي کامل که نیاز به بسته خاصی دارند(به جز براي محموله هاي مستثنی شده  .2

 کار برده شود:
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a( دقیقظروف اولیه باید از جنس شیشه، فلز یا پالستیک باشند. وسایل  الی در دماي محیط یا دماي باالتر.مواد ارس 
 درزگیربراي مثال ( شود باید تهیهنسبت به مایعات  نشتغیرقابل درزگیري براي حصول اطمینان از و مطمئن 

استفاده می شود، باید با  ). اگر از درپوش هاي پیچیي حاشیه دار یا تشتک هاي فلزيمسدودکننده ها حرارتی،
ایمن  )قفلی دست ساز هاي(بست)  گیره ، یاپارافینه درزگیرنوار چسب،  نوار (براي مثال و مطمئن دقیقوسایل 

 شوند.

b(  به طور ، یا بسته (هاي) ثانویهراف یخ، یخ خشک یا دیگر مواد سرمازا باید در اط .یخ زدهیا  منجمدمواد ارسالی
محموله اي که داراي یک یا تعداد بیشتري از بسته هاي کامل عالمت گذاري شده یک بسته چند درجایگزین، 
ها را بندي هاي داخلی تهیه گردد تا بسته (هاي) ثانویه یا بسته  تکیه گاهاست، قرار گیرند. باید  6.3.3مطابق با 

محموله اي بسته بیرونی یا بسته چند . اگر از یخ استفاده می شود،ایمن نمایدخشک، بعد از ناپدید شدن یخ یا یخ 
محموله اي می شود، بسته بیرونی یا بسته چندباشد. اگر از یخ خشک استفاده  نسبت به مایعات نشتباید غیرقابل 

مواد استفاده براي  مورد ايدر دمگاز دي اکسید کربن را بدهد. ظرف اولیه و بسته ثانویه باید  انتشارباید اجازه 
 حفظ کنند.خود را  تمامیتسرمازا 

c( ظروف اولیه پالستیکی که قادر به تحمل دماهاي خیلی پایین هستند، باید مورد . مواد ارسالی در نیتروژن مایع
یاز خواهد استفاده قرار گیرند. بسته ثانویه نیز باید قادر به تحمل دماهاي خیلی پایین باشد و در بسیاري از موارد ن

شود. ظرف اولیه و  رعایتارسال نیتروژن مایع نیز باید  شروط براي. سوار شودظرف اولیه  رويبه طور جداگانه بود 
 ا در دماي نیتروژن مایع حفظ کنند.خود ر تمامیتبسته ثانویه باید 

d(  آنها با شعله مواد لیوفیلیزه شده ممکن است در ظروف اولیه اي به شکل آمپول هاي شیشه اي که انتهاي
شده است، یا ویال هاي شیشه اي داراي درپوش الستیکی که مجهز به درپوش فلزي هستند، حمل  درزگیري

 شوند.

باشد، ظرف اولیه یا بسته ثانویه باید بدون نشتی قادر به تحمل فشار داخلی که  مورد نظر براي محموله هر چه .   دماي3
 باشد. +)F° 130تا  -C° 55) +F° 104تا  -C° 40 یی در محدودههاو دما، تولید می کند kPa 95اختالف فشار حداقل 

که براي حفظ  اینقرار داد، مگر در همان بسته مواد عفونی  6.2به عنوان بخش خطرناك را نباید  يمحموله هاسایر .    4
یا  mL 30 مقدار باشند. ضروريیا جلوگیري از تخریب یا خنثی کردن خطرات مواد عفونی  تثبیت،، زیست پذیري

متفرقه (مواد  9خورنده) یا مواد ( 8(مایعات قابل اشتعال)،  3هاي  گروهخطرناك موجود در  يمحموله هاکمتر، از 
حاوي مواد عفونی بسته بندي شود. این  ۀ) ممکن است در ظرف اولییمحیط خطرناك شامل مواد خطرناك زیست

، بسته بسته بندي زمانی که مطابق با این دستورالعمل 9یا  8 ،3هاي  گروهخطرناك  يمحموله هااز مقادیر کوچک 
 .نمی شوندهیچ یک از الزامات اضافی این مقررات مشمول بندي شده باشند، 

 4.1.3.7 شروطبا  در انطباقتوسط مقام ذیصالح  ممکن استماده حیوانی نقل و انتقال بسته هاي جایگزین براي .   5
 تصویب شود.
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 ي بسته بند خاص شروط

که در شرایط خوبی به می شوند اي تهیه  گونهمواد عفونی باید اطمینان حاصل کنند که بسته ها به  گانفرستند .1
 ایجاد نمی کنند.نقل و انتقال  طیمقصد می رسند و هیچ خطري را براي افراد یا حیوانات در 

د، نعفونی که باید انتقال یاب دوای م. وقتقرار گیردبین بسته ثانویه و بیرونی باید  ،محتویات جزء به جزءفهرست  .2
 suspected category A"د، عبارتنباش Aاما مشکوك به دارا بودن معیارهایی براي قرارگیري در دسته  ،ناشناخته

infectious substance" داخل بسته بیرونی، آورده شودسند در بر روي مناسب حمل نام به دنبال  ،باید در پرانتز. 

یا  گندزداییارسال گردد، باید آن را  يخالی به فرستنده بازگردانده شود، یا به هر جاي دیگر ۀتقبل از این که بس .3
حاوي ماده عفونی بوده است، بسته که نشان می دهد  یتا هر خطري خنثی شود، و هر برچسب یا عالمت سترون نمود

 گردد. معدومباید حذف یا 
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 P650دستورالعمل بسته بندي  4.2پ 

 این در شده ذکر بخش و هاي فصل شماره و ،اجرا می شود UN 3373 در موردبسته بندي  دستورالعمل این

 .متحد است ملل سازمان مقررات الگوي از دستورالعمل

به حد کافی محکم باشد تا تکان هاي شدید و فشاري که به طور طبیعی در ، برخوردار بودهکیفیت خوبی از بسته باید  .1
، و نیز ار و بین واحدهاي ترابري و انبارب حمل، شامل انتقال کاال بین واحدهاي بر آن وارد می شود لطی حمل و نق

تحمل نماید. بسته ها باید آماده را دستی یا مکانیکی  براي جابجاییمحموله اي یا بسته چند پالتاز  بلند کردنهرگونه 
یا  ارتعاشاتدر اثر نقل و انتقال در شرایط طبیعی که ممکن است  ممانعت از هرگونه کاهش محتویاتو براي  شده

 دما، رطوبت یا فشار ایجاد شود، درشان بسته شود. اتتغییر

 شامل سه جزء باشد:حداقل بسته باید  .2

a( ظرف اولیه 

b( وبسته ثانویه ، 

c( بسته بیرونی 

 ت و محکم باشد.فته بیرونی باید سکه بسته ثانویه یا بس

یه به گونه اي قرار گیرند که در شرایط طبیعی حمل و نقل، امکان شکستگی، سوراخ ظروف اولیه باید در بسته هاي ثانو .3
ضربه گیر  موادشدگی یا نشت محتویاتشان در داخل بسته ثانویه وجود نداشته باشد. بسته هاي ثانویه باید با استفاده از 

مواد ضربه گیر یا بسته بیرونی لطمه  تمامیتمناسب، در بسته هاي بیرونی ایمن شوند. هیچ نوع نشت محتویات نباید به 
 بزند.

براي حمل و نقل، عالمت نشان داده شده در ذیل باید بر روي سطح خارجی بسته بیرونی روي زمینه اي با رنگ متضاد  .4
قرار گرفته  45°و خوانا باشد. عالمت باید به شکل مربعی باشد که با زاویه  رؤیتقابل  نمایش داده شود و باید کامالً

اعداد باشد و حروف و  mm2 پهناي خط حداقل باید ؛ داشته باشد mm50حداقل طول زي شکل) و هر ضلع آن (لو
با حروفی که  "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B"مناسب حمل ارتفاع داشته باشند. نام  mm 6حداقل 
   نشان داده شود. ارتفاع دارند، باید روي بسته خارجی در مجاورت با عالمت لوزي شکل mm6  حداقل

 

   

 

 باشد. mm  100 × mm 100حداقل یکی از سطوح بسته بیرونی باید داراي حداقل ابعاد .5
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 6.3.5.2گونه که در بند  همان 6.3.5.3بسته تکمیل شده باید قادر به گذراندن موفقیت آمیز آزمایش سقوط در بند  .6
مرحله سقوط مناسب، نباید از ظرف (هاي) اولیه اي که متري باشد. در پی 2/1این مقررات مشخص گردیده، از ارتفاع 

 در صورت لزوم با ماده جاذب محافظت می شوند، هیچ گونه نشتی در بسته ثانویه ایجاد شود.

 :براي مواد مایع .7

a(  باشد؛ نسبت به مایعات نشتظرف (هاي) اولیه باید غیرقابل 

b(  باشد؛نسبت به مایعات  نشتغیرقابل بسته ثانویه باید 

c( براي جلوگیري از تماس بین آنها باید هر کدام می گیرندشکستنی در یک بسته ثانویه قرار  ۀند ظرف اولیاگر چ ،
 به طور مجزا لفافه پیچی شوند، یا این که از هم جدا شوند؛

d(  باید بین ظرف (هاي) اولیه و بسته ثانویه ماده جاذب قرار داده شود. ماده جاذب باید براي جذب کامل محتویات
ضربه گیر یا بسته بیرونی  هادتمامیت م، به مایع ةافی باشد تا در صورت ریختن ماد(هاي) اولیه، به مقدار کظرف 

 لطمه اي وارد نشود؛

e(  ظرف اولیه یا بسته ثانویه باید بدون نشتی قادر به تحمل فشار داخلی kPa95 ) bar95/0.باشد ( 

 :براي مواد جامد .8

a(  باشد؛ریز سبت به جامدات ننشت غیرقابل ظرف (هاي) اولیه باید 

b(  باشد؛ ریز نسبت به جامداتنشت غیرقابل بسته ثانویه باید 

c( براي جلوگیري از تماس بین آنها، باید هر کدام می گیرندشکستنی در یک بسته ثانویه قرار  ۀاگر چند ظرف اولی ،
 شوند، یا این که از هم جدا شوند؛به طور مجزا لفافه پیچی 

d(  ۀدر ظرف اولیه در طی حمل و نقل، باید از بستمایع باقیمانده  وجود در مورد شبههدر صورت وجود هر گونه 
 ماده جاذب است، استفاده شود. دارايمایعات که براي مناسب 

 یخ، یخ خشک و نیتروژن مایع -منجمد یا یخ زده نمونه هاي  .9

a(  در رعایت شود.  5.5.3الزامات کننده استفاده می شود، باید خنک وقتی از یخ خشک یا نیتروژن مایع به عنوان
محموله اي قرار گیرد. براي چند ۀبیرونی یا بست ۀه یا در بستاستفاده، یخ باید خارج از بسته هاي ثانویصورت 

از یخ، استفاده  در صورتهاي داخلی استفاده شود.  تکیه گاهحفظ بسته (هاي) ثانویه در وضعیت اولیه، باید از 
 باشد. نسبت به مایعات نشتوله اي باید غیرقابل محمبسته بیرونی یا بسته چند

b(  ظرف اولیه و بسته ثانویه باید در دماي مورد استفاده براي مواد سرمازا و نیز دماها و فشارهایی که در اثر از بین
 حفظ کنند.تمامیت خود را رفتن شرایط سردسازي حاصل می شود، 
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این دستورالعمل،  درشده  خواستهی شوند، عالئم بسته بندي محموله اي قرار داده مچند ۀوقتی بسته ها در یک بست .10
 چند محموله اي نصب گردد. ۀروي بست ، یا مجدداًرؤیت بودهباید به طور واضح قابل 

، بسته بندي و عالمت گذاري می بسته بندي که مطابق با این دستورالعمل UN 3373 مواد عفونی مشخص شده با .11
 .نمی شونددیگر در این مقررات هیچ یک از الزامات  مشمولشوند، 

دستورالعمل هاي واضح براي پر کردن و بستن چنین بسته هایی باید توسط تولید کنندگان و توزیع کنندگان بعدي  .12
براي نقل و بسته ها براي ارسال کننده یا فردي که بسته را آماده می کند (مثل بیمار) فراهم شود، تا بدین ترتیب بسته 

 آماده شود. حانتقال به روش صحی

مواد عفونی در همان بسته قرار داد، مگر این که براي حفظ  6.2سایر محموله هاي خطرناك را نباید به عنوان بخش  .13
یا  mL 30زیست پذیري، تثبیت، یا جلوگیري از تخریب یا خنثی کردن خطرات مواد عفونی ضروري باشند. مقدار 

(مواد متفرقه  9خورنده) یا مواد ( 8(مایعات قابل اشتعال)،  3ي کمتر، از محموله هاي خطرناك موجود در گروه ها
وقتی این خطرناك شامل مواد خطرناك زیست محیطی) ممکن است در ظرف اولیۀ حاوي مواد عفونی بسته بندي شود. 

می مقادیر کوچک از محموله هاي خطرناك مطابق با این دستورالعمل بسته بندي، همراه با مواد عفونی بسته بندي 
 شوند، مطابقت با الزامات دیگر در این دستورالعمل ها الزم نیست.

 الزامات اضافی

تصویب  4.1.3.7حیوانی ممکن است توسط مقام ذیصالح در انطباق با شروط  ةبسته هاي جایگزین براي نقل و انتقال ماد
 شود.
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 P621دستورالعمل بسته بندي  4.3پ 

 این در شده ذکر بخش و هاي فصل شماره و ،اجرا می شود UN 3291 مورد دربسته بندي  دستورالعمل این

 .متحد است ملل سازمان مقررات الگوي از دستورالعمل

 باشند، تصویب می شوند. 4.1.3 و 4.1.1.15 جز به 4.1.1 بسته هاي ذیل به شرطی که مطابق با شروط عمومی

 :باشد مایعات حفظ به قادر بسته وبوده  موجود ایعم کلمقدار  جذب براي کافی جاذب ماده ی کهشرط به. 1

 ؛)1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1Gها (استوانه  •
 ؛ و)4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2(جعبه ها  •
 .) (3A2, 3B2, 3H2گالن ها •
 .باشند داشته مطابقت اتجامد براي بندي بسته گروه II عملکرد سطح با باید ها بسته

 :مایعات بیشتر مقادیر حاوي هاي تهبس براي. 2

 ؛(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)ها استوانه  •

 و ؛(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) هاگالن  •

 ,6HA1, 6HB2, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1) ها کامپوزیت •

6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 or 6PD2). 

 .باشند داشته مطابقت مایعات براي بندي بسته گروه II عملکرد سطح با باید ها بسته

 الزامات اضافی

 برابر در باید ها باشند، سوزن و شکسته شیشه مانند تیز و برنده اشیاء این که حاوي براي شده گرفته نظر در هاي بسته
 .کنند حفظ 6.1 فصل در عملکرد آزمایش شرایط تحت را تمایعا و بوده مقاوم گیشد سوراخ
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 PI954دستورالعمل بسته بندي  4.4پ 

هاي  شماره و ،اجرا می شود UN 1845 در مورد يبري و باربردستورالعمل بسته بندي براي هواپیماي مسافر این

 .است ICAOفنی  دستورالعمل هاي از دستورالعمل این در شده ذکر بخش و فصل

 :شامل، شود رعایت باید 1 فصل، 4 قسمت الزامات

 و ؛باشند شان انطباق داشتههای بسته با باید موادخواسته شده،  1.1.3؛ 4همانطور که در : انطباق الزامات. 1

 .دنکن رعایت را 1.1.4؛ 4 الزامات باید گیره ها: ها(بست) گیره  الزامات. 2

 باربري -مقدار يمسافربر -مقدار و نام حمل مناسب UNشماره 

UN 1845 Carbon dioxide, solid or dry ice 200 kg 200 kg 
 

 بسته بندي اضافی الزامات 

 :هابندي  بسته در. 1

a( باشد شده ساخته و طراحی . بسته باید به گونه ايشود بندي بسته 1؛4 بندي بسته عمومی الزامات با مطابق باید 
 .منتشر شود کربن اکسید دي دهد گاز اجازه، را متالشی کند بسته تواند یم که فشار افزایش از جلوگیري براي تا

b( اپراتور بااي  محموله هر براي باید فرستنده)از رعایت روش هاي اجرایی ایمنی تهویه  تا هماهنگ نماید) ها
 .کند حاصل اطمینان

c( که جایگزین کتبی مستندات ی کهشرط به ،نیستند اجرا قابل 4؛5 خطرناك هايمحموله  نقل و حمل سند الزامات 
 نشان ،شده ارائه محموله ها شرح براي که محلی در سند در باید اطالعات. شود ارائه ،دهد می محتویات را شرح

 هاي داده پردازش هاي تکنیک از استفاده با را اطالعات تواند می، اپراتور با توافق صورت درفرستنده  .شود داده
 به باید و است ذیل شرح به نیاز مورد اطالعات. نماید ارائه) EDI( الکترونیکی ده هايدا تبادل یا )EDP( الکترونیکی

 :شود داده نشان ذیل ترتیب

i. UN 1845؛ 
ii. carbon dioxide, solid or dry ice؛ 
iii. و؛ بسته هر در خشک یخ خالص مقدار و ها بسته تعداد 

d( شود مشخص ستهب بیرونی قسمت در باید خشک یا جامد یخ، کربن اکسید دي خالص جرم. 

 تهیه پالت دیگر نوع یااسباب واحد بارگیري  یک در می تواند خطرناك هايمحموله  از غیر براي استفاده مورد خشک یخ. 2
 :کهی شرط به شود ارسال ،منفرد ةفرستندیک  توسط شده

a( باشد کرده هماهنگ اپراتور با قبالً فرستنده. 
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b(  فشار خطرناك افزایش از شود تا تهویه کربن اکسید دي گازدهد  اجازه باید، پالت دیگر نوع یااسباب واحد بارگیري 
اعمال نمی اسباب واحد بارگیري براي  3؛5گذاري  برچسب الزامات و 2؛5 گذاري عالمت الزامات( کند جلوگیري

 و)؛ شود

c( هاي تکنیک اطالعات به دست آمده با ،اپراتور با توافق صورت در یا مکتوب اسناد باید فرستنده EDP یا EDI به را 
 .کند بیان را پالت دیگر نوع یااسباب واحد بارگیري  در موجود خشک یخ کل مقدار و، دهد ارائه اپراتور
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