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נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים 
  ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית

 1994אוקטובר 1991מאי /ג בספר מדריך לנוהלי בטיחות במעבדות ביורפואיות 5-מחליף: נספח 

  מבוא
שירותי הדיוור השונים, כולל היבשתיים, ימיים ואוויריים, חוששים מפני האפשרות שסגל העובדים 

הסביבה תזוהם כתוצאה מחשיפה למיקרואורגניזמים העלולים לדלוף עקב ממשלוח דברי  שלהם או
דואר מכילי חומר ביולוגי שאריזותיהם נשברו, נסדקו, נפתחו או ניזוקו בדרך אחרת כלשהי, לאחר שלא 
נארזו כראוי. נוהל זה מתייחס לחששות אלה ונועד למנוע נזק אפשרי כלשהו במהלך שינוע חומר 

  י.ביולוג

נהלים אלה מיועדים להנחות ולהדריך נקודות איסוף, מעבדות רפואיות, ומעבדות ביולוגיות כיצד לשנע 
ולהעביר דגימות אבחנתיות ודגימות המכילות חומר ביולוגי זיהומי ומחוללי מחלות בין אתרים שונים 

בכדי להגן על כל  ,השולח, המעביר והמקבלבתוככי מדינת ישראל ומחוצה לה. ההנחיות הללו חלות על 
  אחד מהם ועל סביבתם מפני סכנת זיהום והדבקה אפשריים במהלך שינוע חומרים אלה.

  לאומיים לשינוע חומרים מזהמים בכל דרך שינוע אפשרית מבוססים על  המלצות הארגון:-החוקים בין

United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN). 

- משקף המלצות אלה בתקנות שלו, בייחוד ביחס לאריזה. הארגון הבין (UPU)איגוד הדואר העולמי 
אמצו אף הם את  (IATA)לאומי לתעבורה אווירית -והאיגוד הבין  (ICAO)לאומי לתעופה אזרחית 

לאומית בהקשר - בתקנות שלהם. נוהל זה מספק הנחיות מעשיות התואמות לתחיקה בין UNהמלצות 
  וע חומרים ביולוגיים מזהמים.לשינ

  מהות  1.0
נהלים אלה מתארים את אמצעי הבטיחות שיש לנקוט בהם באריזה, סימון, תיעוד בעת שינוע חומרים 
ביולוגיים מבני אדם, בעלי חיים ומקורות אחרים החשודים כמכילים מחוללי מחלות זיהומיות, רעלנים 

עבדתית. המטרה היא להקטין את הסיכוי או חומרים כימיים מסוכנים והמיועדים לבדיקה מ
להזדהמות ולתחלואה כתוצאה ממגע בדגימות שבחבילה במהלך השינוע בדואר, תחבורה ציבורית, 

  מונית, חברת תובלה, שליחים והעברה אישית ממקום למקום.

  מסמכים ישימים  2.0
ת של חומרים "נוהלי בטיחות במשלוח חבילות המכילות דגימונוהל זה מחליף נוהל קודם   2.1

ג בספר מדריך לנוהלי 5- המופיע גם בנספח  SF-01-001(3)גרסה: ביולוגיים לבדיקה מעבדתית" 
  נוהל; וכן מחליף 1994אוקטובר 1991בטיחות במעבדות ביורפואיות מאי /

2.2  Guidelines for the safe transport of infectious substances and diagnostic specimens, 
WHO/EMC/97.3  

  );11/96(חוזר המחלקה למעבדות  CL-11-004 נוהל "הטיפול בדגימות וסימונן" מספר  2.3

  הגדרות  3.0
מיקרואורגניזם חי כמו חיידק, נגיף, ריקציה, פרזיט, פטרייה או פריונים או  –חומר מזהם   3.1

ם מזהמים מולקולריים אחרים הידועים כמחוללי מחלות בבני אדם ובבעלי חיים. חומר מזה
  יכול להיות משונע באריזה בצורת הבאות:
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  תרביות המכילות גורם העלול להיות מחולל מחלה;  3.1.1

דגימות רפואיות מאדם או בעלי חיים הידועות כמכילות גורם בכמויות העלולות   3.1.2
  להיות מספיקות לגרום לזיהום במקרה של תקלה או תאונה במהלך השינוע;

  חלה רצינית שמקורה לא ידוע;דגימות מחולה החולה במ  3.1.3

דגימות אחרות שאינן כלולות לעיל ואופיינו כמזהמים על ידי גורם מקצועי מוסמך   3.1.4
  (כמו רופא, אחות, וטרינר, מדען, עובד מעבדה וכו');

כל חומר ממקור אנושי או של בעל חיים המכיל אך לא  –דגימות אבחנתיות (דיאגנוסטיות)   3.2
כיביו, רקמה ונוזלי רקמה שנאספו לצרכים אבחנתיים להוציא בעלי רק: הפרשות, דם ומר

  חיים מודבקים חיים.

דגימות אבחנתיות מחולים החשודים כמודבקים במחלות זיהומיות עלולים להכיל   3.2.1
כמויות מוגבלות של מחולל מחלה או זיהום שעלול לגרום להדבקה או זיהום כתוצאה 

  מתקלה או תאונה בשינוע. 

במקרים שבהם החשיפה לדגימה כתוצאה מתקלה או תאונה במהלך השינוע עלול   3.2.1
להסתיים בהדבקה וזיהום, חובה לארוז את הדגימה הזו ולסמן אותו ולשנע אותו 

  כחומר מזהם.

  תחומי אחריות  4.0
הנוהל חל על כל המעבדות הרפואיות, מחלקות רפואיות במוסדות רפואה, מרפאות, נקודות איסוף, 

 רפואיים וסיעודיים, לוקחי דגימות, משנעי דגימות ומקבלי דגימות. צוותים

  נוהל ותהליכים: אריזה, סימון תיעוד לשינוע  5.0

  ) מורכבת משלוש שכבות כלהלן:1המערכת (תמונה : מערכת אריזה משולשת  5.1

כלי קיבול ראשוני אטום, ומונע דליפת נוזלים המכיל את הדגימה. מכל  מכל ראשוני:  5.1.1
 ה יהיה עטוף בחומר סופג בכמות מספקת לספיגת כל נוזלי מכל ראשוני זה.ז

כלי קיבול שני אטום, ומונע דליפת נוזלים שיעטוף ויגן על המכל  מכל שניוני:  5.1.2
הראשוני. אפשר שמספר מכלים ראשוניים יהיו מונחים במכל השניוני. חומר סופג 

 .נוסף בכמות מספקת יעטוף את המכלים הראשוניים

: המכל השניוני ייושם באריזת משלוח חיצונית שיגן עליו ועל אריזה חיצונית למשלוח  5.1.3
 תכולתו במהלך השינוע מפני נזקים פיסיים ונזקי מים.

נתוני הדגימה, טופס הדגימה וכל סוג מידע נוסף המתאר ומזהה את הדגימה, מקור הדגימה, השולח 
  וני.הנמען יוצמדו/יודבקו אל מכל הדגימה שני

 חומרי אריזה, מכלים משניים וקופסאות   5.2
 - יהיו עשויים מחומרים בלתי שבירים, שלא מעבירים דרך דופנותיהם חומר אבקי, נוזלי או אדי 

החוצה, עמידים לטלטולים ובעלי סגירה שאינה מאפשרת בריחה, זליגה או  - בהתאם לחומר הדגימה 
 ונים: שפיכה של חומר. יש להבחין בין סוגי מכלים ש

 חומרי אריזה וקופסאות קרטון   5.2.1

 חומרי אריזה לספיגה ובלימת זעזועים מליגנין, קרטון גלי, פוליסטירן מוקצף וכו'. 

 קופסאות לאריזה משנית ממתכת או פלסטיק קשיח   5.2.2

 מיכל משני קשיח עם מכסה רחב (דוגמת מכלים לאריזת צבעים). 

 ת יארזו וישלחו ע"י עובד אחראי שהודרך בכך חבילות עם דגימות לבדיקה מעבדתי  .1

לכל חבילה המכילה דגימה/ות לבדיקה מעבדתית יוצמד (במעטפה חתומה) טופס רישום ממוספר   .2
עם מספר מזהה, בחתימת מכין החבילה ומורשה המשלוח, ובו מידע כדלהלן: פרטים אישיים 

/ות, כתובת מדויקת להפניית לזיהוי הנבדק, מהות הבדיקה/ות המבוקשת/ות לביצוע בדגימה
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דיווחים ותוצאות הבדיקות ומען השולח. העתק טופס רישום זה ישמר מתויק אצל שולח 
מומלץ לציין את תנאי האכסון הרצויים (הקפאה עמוקה, הקפאה, קירור, טמפ'    .3החבילה.

 החדר).

ולסביבה בה היא  החבילות יארזו בצורה שתגענה ליעדן במצב תקין, ומבלי לגרום נזק לאנשים  .4
 תמצא במהלך המשלוח.

כל דגימה הנשלחת לבדיקה תיארז במיכל ראשוני (מזכוכית או פלסטיק) אטום בפני מים   .5
מזרק -שימושיים כדוגמת מבחנות וואקום או מבחנות- ומפוקק היטב (מוצרים מסחריים וחד

 ינים בשוק).ודומיהם המיועדים לאיסוף דגימות ביולוגיות לבדיקה מעבדתית מוגדרת זמ

על כל מיכל ראשוני ירשמו, בצורה שתבטיח עמידות בפני מחיקה, נתוני המידע ההכרחיים לזיהוי   .6
הדגימה שבמיכל והכוללים את מספר הדגימה (כפי שמופיע בטופס הרישום הנ"ל), זהותה 

 ותאריך איסוף הדגימה. 

וי מחומר אטום בפני מים כל המכלים הראשוניים שבמשלוח יארזו במשותף במיכל משני, עש  .7
 ועמיד בפני שבר (מיכל מפלסטיק או מתכת). 

את המרווחים שבין המכלים הראשוניים עצמם ובינם לדפנות המכל המשני צריך לדופן בכמות   .8
 תכליתי (למשל ליגנין): -מספקת של חומר אריזה דו

 לספיגת נוזלי הדגימה מהמכלים הראשוניים במקרה של שבר או דליפה.   א.

כחומר בולם זעזועים ומונע שבר של המכלים הראשונים. אסור להשתמש בטופסי הרישום   ב.
כחומר אריזה בולם זעזועים וכן לא לעטוף בהם את המכלים הראשוניים שבהם הדגימות 

 לבדיקה. 

יש לארוז את החבילה בקופסא שלישית (*) (או בעטיפה מתאימה אחרת) שתמנע פגיעה מכנית   .9
 ה. בתוכן החביל

האריזה השלישית (*) בחבילות שבהן הדגימות נשמרות בקירור באמצעות קרחון, קרח יבש   .10
 וכדומה חייבת למנוע כל נזק לחפצים או עצמים אחרים הנמצאים במגע עם החבילה במשלוח. 

, או לציין בכתב ברור ובולט זהירות 3בתמונה  1על פני כל חבילה יש להדביק מדבקה  מספר   .11
 ביורפואי!!!חומר 

מנהל המעבדה יורה לעובדיו לא לקבל לבדיקה חבילות שניכר שהייתה מהן דליפה של הדגימות   .12
 ושקיים חשש שהן יסכנו את בריאות העובדים במעבדה. 
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מנהל המעבדה שאליה החבילה הניזוקה הופנתה לבדיקה יודיעו בדחיפות (טלפונית) לשולח על   .13
לו לאי קבלתה לבדיקה. חבילות כאלה, שבהן לא תבוצע הבדיקה, מצב החבילה ואת השיקולים ש

  יושמדו (באוטוקלאב) כשנוהלי הבטיחות מחייבים זאת. 

 :1תמונה 

  לאומית-דרישות לשינוע חומרים מזהמים בהעברה בין  5.3

 UN class 6.2 specificationsמותר לשנע חומרים מזהמים אך ורק עם אריזות העומדות בדרישות   5.3.1
מטרים וניסויי ניקוב עטיפת  9). להבטיח עמידה בנסויי נפילה מגובה PI( 602בהוראות אריזה ו

). פרטים ליצרן 2(תמונה  UNהאריזה החיצונית חייבת לשאת את הסימון הבינלאומי של 
  ?…מאושר ניתן לקבל במשרד התחבורה
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או במעטפה דיפלומטית  לאומית המכיל חומרים זיהומיים-נשיאה של מטען ידני בטיסה בין  5.3.2
  לצורך אותו עניין אסורה בתכלית האיסור.

מ"ל  50הכמות המרבית המותרת לשל חומר זיהומי שמותר לכלול באריזה חיצונית אחת היא   5.3.3
ק"ג של מטען במטוס  4ליטר או  4גר' במטוס נוסעים. בכל מקרה אחר המגבלה היא על  50או 

למקם את המכלים הראשוניים כאשר יש בהם למעלה מ תובלה או בצורת שינוע שונה. חובה 
 מ"ל באריזות מורכבות כאשר פתח המכל מוחזק כלפי מעלה. יש לסמן את כיוון הלמעלה  50

(UP)  לפחות בשתי דפנות נגדיות של האריזה החיצונית. המגבלה לעיל על מטוס נוסעים אינה
אינו מכיל חומר זיהומי, כאשר  חלה על דם ומוצרי דם כאשר יש סיבות טובות להאמין שהוא

ליטרים באריזה  4מ"ל עם נפח של לא יותר מ  500הוא מכיל במכל הראשוני לא יותר מ 
  חיצונית.

  :2תמונה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מדבקות  5.4
 מדבקות עליהן מוטבע סימן היכר לאזהרה בפני סיכון ביולוגי   5.4.1

ל גבי האריזה החיצונית מומלץ לשימוש על סימן ההיכר לאזהרה בפני סיכון ביולוגי, ע  .1
ידי ארגון הבריאות העולמי, וועדת ההיגוי שליד האומות המאוחדות להסדרת נוהלי 
משלוח של חבילות המכילות חומרים ביולוגיים מסוכנים המקובל בארצות שונות. 

 לשינוע חומרמומלץ להשתמש במכלים קשיחים מפלסטיק, קלקר או קרטון חזק. 
  ).1וך מוסדית מספיק להשתמש במדבקה דומה למדבקה (זיהומי ת

 )2לאומית או בין מוסדית, יש לסמן אריזה חיצונית במדבקה (-לשינוע חומר זיהומי בהעברה בין  .2
 ממדים מינימליים:החומר הזיהומי;  שם:. במדבקה זו יופיעו: 3הבין לאומית בתמונה 

100X100 ) 50 לאריזות קטנות:מ"מX50 לבן. –שחור  מ"מ).בצבעים 

  :3תמונה 

Packaging Specification Marking 

 
 
example:      4H/Class 6.2/94 
       GB/2470 
 
 
 
 
 

The packaging marking consists of: 

  The United Nations packaging symbol 

  Type of packing  

The text “class 6.2” 

The last two digits of the year of manufacture of the 
packaging  

State authority 

Manufactures code  
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    5מדבקה          4מדבקה           3מדבקה           2מדבקה           1מדבקה 

לשינוע חומר המכיל מיקרואורגניזמים לא זיהומיים שעברו מודיפיקציה גנטית, יש לסמן אריזה   .3
ממדים ; Miscellaneous שם:. במדבקה זו יופיעו: 3) הבין לאומית בתמונה 3חיצונית במדבקה (

 לבן. –מ"מ).בצבעים שחור  50X50 לאריזות קטנות:מ"מ ( 100X100 מינימליים:

לשינוע תרביות עם חומר נוזלי זיהומי או חומר נוזלי המכיל מיקרואורגניזמים לא זיהומיים   .4
שעברו מודיפיקציה גנטית, יש לארוז את התרביות באריזות הפנימיות באופן שפתחיהן יהיה 

) 4אופן העמדת האריזה כלפי מעלה יש לסמן באריזה חיצונית במדבקה (כלפי מעלה. מצב 
ממדים חציי כיוון;  שם:, כשהחצים מציינים את הכיוון למעלה. במדבקה זו יופיעו: 3בתמונה 

 This sideלבן. ניתן להוסיף את המילים  –מ"מ בצבעים שחור או אדום  105X74 מינימליים:
up” "באריזות קטנות גודל המדבקה יכול להיות מחצית. ". "צד זה למעלה או בתוך הארץ

 במידה והתרביות הנן מוקפאות יבשות יש לציין כמות בגרמים או מליגרמים.

 סימון אריזות לשינוע של חומרים זיהומיים  5.4.2

  לשינוע חומרים זיהומיים יש לכלול בסימון האריזה החיצונית את המידע הבא:

  של החומר הזיהומי.לאומית - סימון בתווית הבין  .1

  תווית כתובת עם המידע שלהלן:  .2

  שם כתובת ומספר הטלפון של מקבל המשלוח.

  שם כתובת ומספר הטלפון של השולח.

  של המשלוח (משפיע על אדם או בעלי חיים לפי המקרה) ואחריו השם המדעי של החומר. UNשם ה 

  לבעלי חיים). UN2900לאדם  UN )UN2814מספר ה 

  טורת האחסון (אופציונלי).דרישות טמפר

במידה והאריזה החיצונית ארוזה באריזה נוספת עם קרח למשל יש להדביק את המידע שלעיל גם על האריזה 
 INNER PACKAGES COMPLY WITH)הזו. האריזה החיצונית ביותר חייבת להכיל את המילים 

PRESCRIBED SPECIFICATIONS)  

  ם מוצמדים לאריזה החיצונית.מסמכי המשלוח שמספק נושא המטען וה  .3

  הצהרת השולח על מטען מסוכן.

רשימת תכולה חשבונית הכוללת את כתובת השולח, מספר האריזות, פרטי תכולה, משקל, ערך (או "חסר ערך 
  מסחרי" כאשר הדגימות מסופקות ללא תשלום).

  חשבון עלות הטסה אם מדובר בשינוע אווירי.

  אם נדרש.רשיון יצוא/יבוא ו/או הצהרת   .4

מ"ל  50אם האריזה החיצונית מכילה לפחות הרכב של שני מכלים ראשוניים עם סך הכל יותר מ   .5
) בשני צדדים נגדיים של האריזה, 3בתמונה  4תכולה יש לסמן בלפחות שני "סמני כיוון" (מדבקה 

  לציון כיוון הנחת נכון של האריזה.

 יות)דרישות לשינוע דגימות אבחנתיות (דיאגנוסט  5.5
 דגימות אבחנתיות  5.5.1

  יש להשתמש באופן בסיסי במערכת האריזה המשולשת.  .1

  .UNללא סימון  650(PI)דגימות אבחנתיות ניתן לשנע לפי הנחיות אריזה   .2

 4מ"ל כ"א הנפח הכולל באריזה החיצונית לא יעלה על  500מכלים ראשוניים יכולים להכיל עד   .3
  ליטר.

מון האריזה החיצונית בשינוע דגימות אבחוניות חייב להכיל את הפרטים תווית הכתובת של סי  .4
  הבאים:
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  שם כתובת ומספר הטלפון של מקבל המשלוח.

  שם כתובת ומספר הטלפון של השולח.

 Diagnostic Specimen Not Restricted, Packed in Compliance with Packingההצהרה:  
instructions 6500דגימות אבחוניות") ק לציין, (בתוך המדינה מספי"  

  מסמכי המשלוח שמספק נושא המטען והם מוצמדים לאריזה החיצונית.  .5

רשימת תכולה חשבונית הכוללת את כתובת השולח, מספר האריזות, פרטי תכולה, משקל, ערך (או "חסר ערך 
  מסחרי" כאשר הדגימות מסופקות ללא תשלום).

  ירי.חשבון עלות הטסה אם מדובר בשינוע אוו

  רשיון יצוא/יבוא ו/או הצהרת אם נדרש.  .6

שים לב: לגבי דגימות אבחוניות אין צורך בתווית סימון חומרים מסוכנים ובהצהרת השולח לגבי 
  חומרים מסוכנים.

 סימון דגימות אבחנתיות  5.5.2

   2.3סימון דגימות אבחוניות באריזה הפנימית ע"ג המכל הראשוני יערך לפי מסמך ישים 

 רישות לשינוע אוויריד  5.6
חומרים זיהומיים ודגימות אבחנתיות ניתן לשנע באמצעות דואר אוויר רשום. יש להשתמש   5.6.1

  במערכת האריזה המשולשת כמו במקרים האחרים.

וההצהרה הירוקה של המכס וכן תווית   LETTREתווית סימון הכתובת חייבת להכיל את המילה   5.6.2
 PERISHABLE BIOLOGICAL"יות יש לסמן בתווית סגולה דואר אוויר. דגימות אבחנת

SUBSTANCE" כמו כן 3לאומית המתאימה (ראה תמונה - . חומר זיהומי יש לסמן בתווית הבין  (
  ) 4יש לצרף הצהרת שולח על חומר מסוכן לפי הממסך הרצ"ב (ראה תמונה 

 יתקבל על ידו.לפני מסירת המשלוח, יש לברר בבית הדואר המקומי האם המשלוח   5.6.3

 חומרי קירור  5.7
קרח או קרח יבש ייושם מחוץ למכל השניוני. כאשר מדובר בקרח רטוב יש לוודא שהוא יוכנס   5.7.1

  לתוך כלי קיבול אטום מונע דליפה, כמו גם האריזה החיצונית.

  נעלם מכל השניוני חייב להיות נעול בתוך האריזה החיצונית למנוע נזק לאחר שהקרח ניתך או  5.7.2
לתוך המכלים הראשוניים או השניוניים בשל סכנת הפיצוץ! ניתן  אין להכניס קרח יבש

להשתמש בכלי קיבול מעוצב מיוחד לצורך שימוש בקרח יבש. האריזה החיצונית במקרה זה 
  .UN PI(904)חייבת להיות כזו שמאפשרת שחרור פחמן דו חמצני. יש לדבוק בהנחיות 

בקרח יבש יש לוודא שימולאו הפרטים על הצהרת השולח לחומר מסוכן. כאשר נעשה שימוש   5.7.3
 .3בתמונה  5במיוחד יש להקפיד שהאריזה החיצונית תישא את התווית מדבקה 

כאשר נעשה שימוש חנקן נוזלי לקירור, יש לתאם זאת מראש עם נושא המטען. המכלים   5.7.4
נמוכות באופן קיצוני, במיוחד יש הראשוניים חייבים להיות מותאמים לעמוד בטמפרטורות 

 .3בתמונה  ?מדבקה  ”NON FLAMABLE GAS“להקפיד להדביק על האריזה החיצונית תווית 

 שינוע יבשתי (באמצעות הדואר או שליחים)  5.8
סעיף זה דן בשינוע דגימות מרופא או מנקודת איסוף למשרד המרפאה/המחלקה למעבדה, או   5.8.1

  אבחון, או ממעבדה אחת לאחרת או מכל מוסד רפואי אחד למשנהו. שינוע מבית חולים למעבדת

אין לאפשר  –לאומי -עקרונות השינוע נשארים אותם עקרונות כמו לשינוע אווירי או שינוע בין  5.8.2
  לחומר לדלוף או להשתחרר בתנאי השינוע הרגילים.

 יש להקפיד על הכללים הבאים:  5.8.3
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  ונעי דליפה;מכלי הדגימות יהיו אטומים ומ  .1

אם מכל הדגימה הראשוני הנו מבחנה, יש לוודא שהוא סגור בסגר (פקוק) מתאים, יש להכניסו לתוך   .2
  מעמד לוודא שהוא מוצב אנכית;

מכלי דגימות ייושמו בתוך מכלי שינוע משניים, קשיחים, אטומים מפני דליפת נוזלים (מפלסטיק או   .3
 מתכת) בעלי מכסה נסגר מתאים;

  השינוע יהיה מאובטח ברכב השינוע;מכלי   4

  כל מכל שינוע יסומן היטב כנדרש בהתאם לתכולתו;  .5

 כל משלוח ילווה בתיעוד מתאים הכולל את מנתוני הזיהוי על מיכל השינוע;  .6

 ברכב השינוע יש להחזיק ערכה הכוללת חומר סופח, חומר חיטוי כלוריני; מיכל אטום לסילוק פסולת  .7
  ות עמידות במיוחד לשימוש חוזר.ביורפואית, וכפפ

אין בהנחיות אלה כדי לבטל, להפחית, לגרוע או לשנות מאמצעי בטיחות נוספים שמוסד רפואי, הערה: 
  מעבדה או כל מוסד אחר הנהיגו.

  המלצות נוספות  5.8.4

 100x20  לסימון בנתוני מידע הדרושים לזיהוי הדגימות שבמכלים הראשוניים רצוי להשתמש במדבקות בגודל  .1
  מ"מ.
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 שם ___________________________ מס זהות ____________ 

   תאריך איסוף ____/___/____ השולח _____________________

 סוג בדיקה __________________________________________

 (יצרנים שונים משווקים מכלים ראשוניים עם תוויות) 

וכו' מספרים זהים מאפשרים סימון מספר מוקדים  4,3,2סדרות של  מדבקות ממוספרות במספר רץ ב  .2
במספר זהה במקביל כולל טופס ההפניה לבדיקה, המכל הראשוני בו הדגימה הנבדקת, ספר המעבדה, 

 טופס רישום המשלוח וכו'. 

לעיל,  2במקומות בהם נשעה שימוש במערכת ממוחשבת, במקום מספור מדבקות כבסעיף קטן   .3
 יסומנו בברקוד, שיופיע גם על ההפניה האלקטרונית ובמאגר המידע הממוחשב וכו'.  המדבקות

 תכנון השינוע  5.9
אחריות השולח חלה על אריזה, סימון, מעון ותיעוד מתאימים לדגימות זיהומיות ודגימות   5.9.1

  אבחנתיות.

ח חומר זיהומי ו/או חייב להיות תיאום יעיל בין השולח, השליח והמקבל לצורך שינוע ומשלו  5.9.2
אבחנתי, לוודא בטיחות ההעברה, הגעתה בזמן, ומצב טובים. יעילות זו מותנה בקשרים 

  לכולם יש כללים המחייבים אותם: ותקשורת טובים ומבוססים בין שלושת הגורמים.

 אחריות השולח:  5.9.3

  ן יבוא;ארגון, סידורים  והכנת המשלוח עם מקבל המשלוח, כולל בירור הצורך ברשיו  1

  הכנת סידורים עם השליח מראש לוודא:  .2

  המשלוח יתקבל לשינוע;

  המשלוח יתקבל בדרך הישירה והמהירה ביותר (מניעת עיכובי סוף שבוע).

 הכנת התיעוד הנדרש כולל רשיונות ותעודות משלוח;  .3

 הודעה למקבל ה משלוח על סידורי שינוע שנעשו הרבה לפני הגעת צפויה של המשלוח;  .4

 אחריות השליח (נושא המטען):  5.9.4

  מספק לשולח את התיעוד וההנחיות המתאימות למילוי עבור המשלוח;  1

  מספק ייעוץ לשולח על אריזה נכונה;  .2

 מסייע לשולח בסידור המסלול הישיר והמהיר ביותר ואישורו;  .3

 מתחזק ושומר בארכיון את תעודות המשלוח וכל תיעוד רלוונטי אחר;  .4

 ר את תנאי האחסון המתאימים במהלך השינוע;מנת  .5

  מודיע לשולח על כל דחייה צפויה או מעשית במהלך השינוע;  .6

 אחריות המקבל:  5.9.5

  דואג לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות המוסמכות לקבלת המשלוח המיובא;  1

  על ידי הרשויות;מספק לשולח את אישורי היבוא המתאימים, מסמכים ותיעוד מתאימים הנדרשים   .2

 דואג לקבלה מהירה ויעילה של המשלוח עם הגעתו;  .3

 הודעה מיידית לשולח על קבלת המשלוח עם הגעתו;  .4

  אין לבצע משלוח כל עוד לא:  5.9.6
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  נעשו סידורים מתאימים כלעיל בין השולח, השליח והמקבל;  1

  המקבל ווידא עם הרשויות הרשאת יבוא חוקית;  .2

 א יהיה עיקוב בהעברת המשלוח לייעודו;המקבל אישר של  .3

  מידע מפורט על תגובה ואמצעי בטיחות במהלך תאונות שינוע ניתן למצוא בהנחיות   5.9.7

Laboratory Biosafety Manual, 2nd edition (1993). Geneva: World Health Organization: (pp 52-54). 

  תיעוד  6.0
  לא ישים

  נספחים  7.0
  1נספח     7.1

  2נספח     7.2

  חלות הנוהל  8.0
  1-01-2002נוהל זה ייכנס לתקפו החל מה   8.1

הנוהל יחול על כל מוסד או מכון רפואי, אקדמי או מסחרי (כמו מפעל ייצור תרופות או ערכות)   8.2
 העשוי לשנע חומר ביורפואי.
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