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 ביולוגיה ודומה-כימיה, מיקרו-בטיחות עובדים במעבדות כימיה, ביו שם הנספח:

 
הוראה זו קובעת את כללי הבטיחות המחייבים מדענים, חוקרים, מורים, לבורנטים,  .1 כללי

מדריכים וסטודנטים. כל עובד מעבדה חייב להיות נכון בכל עת לפעול במצבים 
"דף מידע לשעת חירום", החייב להימצא בכל חריגים. תמצית מידע בנדון מרוכזת ב

 מעבדה.
 

 הוראות
 בטיחות

 

כל עובד מעבדה חייב להיות נכון לפעול במצבים חריגים. עליו לדעת היכן נמצאים  .2
מתגי חשמל, ברזי ניתוק גז ומים ראשיים; ציוד כיבוי, הצלה ועזרה ראשונה; מקלחת 

 ל בחומר מסוכן שנשפך.חירום וברז שטיפת עיניים, וכיצד לפעול לטיפו
 

בדה חייב לעבוד בלבוש עבודה מלא הכולל: חלוק כותנה, נעליים סגורות, עובד מע .3 
בהתאם לנסיבות וכפי שמתחייב הכל ש גם בציוד מגן אישי ומיש משקפי מגןכפפות, 

  מעיסוקו.
כל עובד שנוכח במעבדה ומבצע עבודות ללא כל מגע עם חומרים , כגון עיסוק בעבודת 

 מחשבים , חייב להיות עם חלוק תקני ונעליים סגורות.
 

העישון וכל אש גלוייה אחרת, שאינה מחוייבת על ידי אופי העבודה, אסורים בתכלית  .4 
 האיסור.

 

מותר להשתמש רק בציוד מעבדתי )כלי זכוכית, מכונות, מנועים, כלי יד וכו'(, תקין,  .5 
זכוכית מעבדתית, יתבצע על פי כללי תקני ומותאם ליעודו העדכני. השימוש ב

 .308-07הבטיחות שבנספח מס' 
 

ם המותרים י)היחיד םאינרטיחובה להבטיח את קשירתם הבטוחה של גלילי גז  .6 
ויש לסגור היטב את שסתומי הגלילים לאחר השימוש, גם לרגל  להצבה במעבדה(
 גובהו. 2/3 -מוצבת בכל גליל גז דחוס חייב להיות קשור בשרשרת  הפסקות קצרות.

 

הבטחת שלומם של שכנים לעבודה היא חובתו של כל עובד. יש לידע ולתדרך אותם  .7 
 לגבי סיכון אפשרי, ולתאם אתם פתרונות משותפים.

 

עבודה הקשורה בסיכון כוויה, או הרעלה, מהתזה, אידוי, זיהום וכו', יש לבצע רק  .8 
 בד נוסף במעבדה.נמצא עובמעבדה כאשר ,בתוך מנדף מתאים

 
 

ציוד כיבוי, וכל ציוד אחר לשעת חירום, חייבים להימצא בתוך כל מעבדה ו/או סמוך  .9 
 יש לוודא כי הציוד תקין.לה, בידיעת כל עובדי המעבדה, 

 

 אין לאכול ולאחסן מזון במעבדה, ואין להשתמש בכלי מעבדה לאכילה או שתיה. .10 
 

נה ניתנת לסילוק למערכת הביוב הכללי, )לאחר מיהול, פסולת כימית מסוכנת, שאי .11 
ליטר עליהם מדבקה עם  5בג'ריקנים מפלסטיק בקיבולת עד תאוחסן   ניטרול וכו'(

תאריך תחילת המילוי, סוגי החומרים בפסולת, שם וטלפון נייד של אחראי המעבדה, 
ההודעה  .משלוח לאתר פסולת רעילה שברמת חובב ותאריך התאריך הפסקת המילוי 

הבית. אין להחזיק במעבדה / במנדף אב דרך על הצורך  לפינוי פסולת כימית תעובר 
 פסולת מעבדות מעל לשבועיים. 
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 אחריות
 ביצוע

 על האחראים על המעבדות במעבדות,אחריות לביצוע הוראה זו חלה על כל העובדים  .12
 ואבות הבתים.

 

 


