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 שטיפת כלים מעבדתיים בחדרי שטיפה יחידתיים )"מטבח"( שם הנספח:
 

חובה אבסלוטית על המשתמש בכלים מעבדתיים, לקראת מסירתם לרחיצה,  .1 כללי
 אקטיבית ובקטריולוגית.-להבטיח כי יהיו מנוטרלים מבחינה כימית, רדיו

 
לים חובה להביא את הכלים לרחיצה "למטבח", בתוך מיכלים, כשהם טבו .2 הוראות בטיחות

בתמיסות ניטרול )להשלמתו(. יש להתחיל בטיפול בכלים, לקראת הרחיצה, רק 
כעבור שעה )לפחות(, מאז טבילתם בתמיסת ניטרול. במקרה של ספק, יוחל 

 בטיפול בכלים, שעה לאחר הבאתם למטבח.
 

את לפני רחיצה יש למיין את הכלים ולבודד את הפגומים )סדוקים, שבורים(, ו .3 
אלה המחייבים "רחיצה מיוחדת", דהיינו, שימוש בחומרי ניקוי בנוסף למים 
וסבון, )רגיל או סינטטי(. את הלגים הפגומים יש להשליך למיכל מיוחד ואלה 

הטעונים רחיצה מיוחדת, יש לרכז במיכלים יחודיים, על פי טיב הניקוי הנוסף, 
 הנדרש.

 

 ממיסים בלתי לקיחים בלבד.להסרת שאריות שומניות, יש להשתמש ב .4 
 

העוסקים ברחיצת כלים חייבים בלבוש עבודה מלא, כולל נעליים שלמות, או  .5 
 חצאיות "סגורות", גרביים סופגות וחלוק עבודה.

 

בעת "רחיצה מיוחדת", בעזרת חומצות מרוכזות וחומרים צורבים אחרים, חובה  .6 
סינור העשויים פלסטיק מהסוג להשתמש בציוד מגן אישי:  משקפיים, כפפות, ו

 המתאים, שמצבם תקין בהחלט.
 

בעת השימוש במטבח, יש לקיים כוננות לטיפול בנפגעים מכוויות כימיות, כוויות  .7 
חום, מחתכים מזכוכית וכו'. לשם כך ימצאו במקום חומרי חבישה, תרופות ודף 

וסף בקרבת מידע לשעת חירום. לא יבוצעו במטבח עבודות ללא נוכחות אדם נ
 המקום, המודע למתרחש, והמסוגל להגיש עזרה לעובד מטבח שנפגע.

 

את החומרים לרחיצה מיוחדת יש להכין במנות קטנות במידת האפשר )רצוי מנה  .8 
יומית(, ועם גמר העבודה יש להחזירם )באם בכלל( למיכלים מתאימים ומסומנים 

איר במקומות מוגנים לגבי תכולתם הסיכונית. את המיכלים הללו יש להש
מפגיעות מקריות. חומרי רחצה מיוחדים יוכנו רק על ידי, או בנוכחות, בעל 

 השכלה בכימיה.
 

האחריות לביצוע הוראה זו חלה על ראשי מחלקות והאחראים על המעבדות  .9 אחריות לביצוע
 הזקוקים לרחיצת כליהן במטבח.
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