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فورمالديهايد

معلومات عامة لمساعدة المصالح التجارية )PCBUs( على إدارة مخاطر فورمالديهايد 

في مكان العمل.

معلومات عن فورمالديهايد تشمل أماكن تواجده، واستخداماته ووسائل وقاية العمال 

منه. 

الفورمالديهايد غاز سريع االشتعال ال لون له، مهّيج وكريه الرائحة ُيستخدم للتحنيط أو في الِغراء. 

وفورمالديهايد ذّواب في الماء وُيستخدم كمحلول ذي أساس مائي ُيعرف باسم فورمالين.  

ُتستخدم محاليل الفورمالديهايد )فورمالين( في المستشفيات ومختبرات تحليل األمراض والتشريح. ومن 

جانب متعهدي دفن الموتى في عملية التحنيط، وفي مسابك المعادن ومدابغ الجلد. 

وُتستخدم كميات كبيرة من الراتينج )صمغ الشجر( بقاعدة فورمالديهايد كصمغ لتصنيع منتجات الخشب 

المضغوط والمعاكس. ويتواجد فورمالديهايد أيضاً بمعّدالت تركيز منخفضة في منتجات استهالكية 

متنوعة.  

لقد ُوِضعت قائمة أّولية تتضمن 100 مادة كيميائية ذات أولوية استناداً إلى مصادر وطنية ودولية، 

وُصنِّف غاز فورمالديهايد في المرتبة األولى على هذه القائمة.
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األضرار

تتفاوت مخاطر فورمالديهايد على معّدل تركيزه وفترة استخدامه. ويمكن أن يسبب التعّرض له ما يلي:  

تهّيج الجلد وحروق في الجلد

قد تعاني من تهّيج الجلد وحروق في الجلد وردود فعل تحّسسية عند مالمسة جلدك لفورمالديهايد 

بصورة مباشرة.

تهّيج العينين واألنف والحجرة

قد تعاني من تهّيج في العينين واألنف والحنجرة من خالل استنشاق فورمالديهايد.
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ضرر في العينين

قد تعاني من ضرر خطير في العينين عند مالمسة العينين لفورمالديهايد بصورة مباشرة. 

سرطانات األنف

قد يسّبب التعّرض لفورمالديهايد سرطانات األنف.  

الوقاية

يحصل التعّرض لفورمالديهايد بصورة رئيسية من خالل استنشاقه أو ابتالعه أو مالمسة الجلد أو العينين 

له بشكل مباشر. 

عليك عدم استخدام فورمالديهايد طالما كان ذلك ممكناً، أو استخدام منتجات أخرى أكثر أماناً ال تحتوي 

على فورمالديهايد. 

إذا اضطرت الستخدام فورمالديهايد في العمل يجب أن تقوم بما يلي: 

استخدام نظام تهوئة	 

استبدال فورمالديهايد بمنتجات تحتوي معدالت تركيز أقّل منه	 

استخدام أدوات تمنع مالمسة الجلد له	 

استخدام معدات الوقاية الشخصية )PPE(، مثل أقنعة تنفس، نظارات وقائية، مالبس وقفازات مضادة  	 

للمواد الكيميائية 

تدريب العمال على  ارتداء أدوات الوقاية الشخصية واستخدامها وصيانتها 	 

توفير أجهزة الحفاظ على السالمة، مثل غسول العينين ومرّشات الدّش	 

د الهواء بصورة منتَظمة	  تفقُّ

القيام دائماً باتباع النصائح الموجودة في أوراق بيانات السالمة وعلى ملصقات المنتجات. 	 

في حال الشك بحصول تعّرض لفورمالديهايد، اتصل بمركز المعلومات لشؤون السموم على الرقم 
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للمزيد من المعلومات

.Formaldehyde - Technical Fact Sheet اقرأ نشرة المعلومات التقنية الخاصة بفورمالديهايد

 .)Vietnamese( والفيتنامية )Chinese( والصينية ،)Arabic( تتوفر نشرة المعلومات هذه باللغة العربية

 

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy 
of this licence, visit: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/formaldehyde-technical-fact-sheet

