טופס זה ,לאחר מילוי כל הסעיפים בו,
יצורף לטופס "בקשה לאישור הצעת
מחקר והתחייבות" שמספרו .710
במידת הצורך ניתן לצרף מסמך מלווה.

האוניברסיטה העברית בירושלים
נספח בטיחות וביטחון במחקר

 . 1פרטי מנהל/ת המעבדה שמינה הדיקן למעבדה/ות שבהן מתוכנן המחקר
יחידה/פקולטה/ביה"ס
שם משפחה
שם פרטי
מספר פקס

מספר טלפון

כתובת e-mail

.2

נושא המחקר ( כפי שנרשם בט ופס הבקשה לאישור הצעת מחקר)

.3

הגורם המממן (כפי שנרשם בטופס הבקשה לאישור הצעת מחקר)

 . 4רשימת החומרים המסוכנים שיעשה בהם שימוש במחקר (יש לסמן את המתאים ב )  -
 * BSLמקורות קרינה
חומרים רדיואקטיביים
חומרים כימיים
גורמים ביולוגיים
 ממיס אורגני
 חומר אנאורגני רעיל
 חומר מסרטן/טרטוגן
 חומר דליק/נפיץ
 חומ ר מסוכן אחר ,פרט:
_______________________
_______________________

35
125
 חיידק ,פרט 3 2 1 _______ :
S
I
131
3
 נגיף ,פרט 3 2 1 ________ :
I
H
45
14
 פטרייה ,פרט 3 2 1 ______ :
Ca 
C
32
 פריון ,פרט  3 2 1 _______ :קרינת X
P
 טוקסין ,פרט  3 2 1 ______ :גורם אחר:
 איזוטופ אחר ,פרט:
_______________________  פרוטוזואה ,פרט________________________ 3 2 1 ___ :
 DNA/RNA רקומבננטי _ 3 2 1
________________________
_______________________
 דם ,נוזל או רקמות אנוש __ 3 2 1
 גורם ביולוגי אחר ,פרט3 2 1 _ :

UV
IR
EMF

___________________________
___________________________

* יש לסמן את רמת הבטיחות הביולוגית לכל גור ם
 . 5מקום ביצוע המחקר ו תשתי ו ת
ב אוניברסיטה ( פרט מעבדה  ,בניין ומספר חדר)

מחוץ לאוניברסיטה ( פרט שטח או מוסד אחר)

ציוד ומכשור עיקרי ו/או מיוחד שישמש בתהליך המחקר
.6

ה צהרת מנהל /ת המעבדה

6.1

הכנתי תכנית בטיחות לפי תקנת הבטיחות במעבדות ותוך התחשבות בשלום הציבור ובביטחון המדינה (במידת הרלו ונטיות,
לפי "חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים") והיא אושרה על  -ידי המחלקה לבטיחות  ,גיהות ואיכות הסביבה .
אני מתחייב /ת לפני תחילת ביצוע המחקר :
 6.2.1להשיג מידע בטיחותי ,כגון גיליון בטיחות  ) Material Safety Data Sheet ( MSDSעבור כל גורם כימי ,ר דיואקטיבי
וביולוגי במעבדה ולעבוד לפיו  ,וכן לברר את ההיבטים הביטחוניים של עבודתי .
 6.2.2להכין את אמצעי המיגון האישי הדרושים (חלוק ,הגנת עיניים ,כפפות וכו').
 6.2.3להכין את תשתי ות הבטיחות והביטחון הדרוש ות (מנדף כימי ו/או מנדף ביולוגי ,מגן מקרינה ,אמצעי כיבוי אש וכו').
 6.2.4להכין אמצעי ל טיפול בפסולת מסוכנת (כימי ,רדיואקטיבי או ביולוגי) לרבות נטרול ו/או סילוק של הפסולת המעבדתית.
 6.2.5לוודא שכל עובד (לרבות סטודנט) במעבדה יעבור הדרכת בטיחות ,על  -פי ס יכוני העבודה ,לפני תחילת העבודה ו בנוסף
הדרכת רענון שנתית (כולל ההיבטים הביטחונ יים) .
 6.2.6לקבל אישור בכתב לעבוד עם חומר רדיואקטיבי ממפקח בטיחות הקרינה בקמפוס ולהשיג דף מידע עבור כל מקור קרינה.
 6.2.7אני מתחייב/ת שאם במהלך ביצוע המחקר ,אגלה גורם סיכו ן בטיחותי או בטחוני ,שמידת הנזק שלו עולה על הנחזה מראש -
אפעל מיידית למזעור הנזקים האפשריים ואדווח על כך בהקדם האפשרי למחלקה לבטיחות ,גיהות ואיכות הסביבה.

6.2

_______________
תאריך

.7

________________________________
חתימת מנהל /ת המעבדה

הערות נציג המחלקה לבטיחות  ,גיהות ואיכות הסביבה ( ממונה /מהנדס בטיחות ,ממונה בטי חות קרינה  /ביולוגיה )

הערות_______________________________________________________________________________________ :
__________________
( ) 025

_________________________

תאריך
 2 / 10 / 2011הוראת הנהלה 21 - 005

שם

_________________________
תפקיד

_________________
חתימה

