המחלקה לבטיחות גיהות
ואיכות הסביבה
The Department of Occupational and
Environmental Safety and Hygiene

בטיחות במעבדה

LABORATORY SAFETY
Dear researchers and students,

,ית יקרים/ת וסטודנט/חוקר

There are many hazards in the laboratory.

.המעבדה מהווה סביבת עבודה עתירת סיכונים

This booklet provides guidelines for safe work in the
laboratory and instructions for responding to
emergencies that may occur in the laboratory.

דפדפת דפי מידע זו כוללת הנחיות לעבודה
בטוחה במעבדה והוראות לטיפול במצבי חירום
.העלולים להתרחש במעבדה

Please read this booklet in advance and work
according to the guidelines and instructions.

אנא עיינו בדפדפת זו מבעוד מועד ועבדו
.בהתאם להנחיות ולהוראות המפורטות בה

We wish you success in your laboratory work and
most important:
take care of yourself, your colleagues and your
environment.

CAMPUS EMERGENCY
PHONE NO.
E.J.Safra, Givat -Ram
Mount Scopus
Ein Kerem
Rehovot

אנו מאחלים לכם הצלחה בעבודתכם במעבדה
 על חבריכם, שמרו על עצמכם- והעיקר
.לעבודה ועל סביבתכם

OPEN

02-6585000
02-5883000
02-6758060
08-9489000

טלפון חירום
בקמפוסים
 גבעת רם, ספרא. י.א
הר הצופים
עין כרם
רחובות

1.

Immediately report any University emergency, including an
accident that caused injuries, a fire or a leak/spill of
hazardous materials, to the Campus Security Unit. If there
are injuries call the responders (first aid emergency
team/MDA (Magen David Adom) through the Campus
Security Unit.

2.

Exit and help to evacuate others from the hazardous area.

3.

Use safety equipment (fire extinguishers, alarms, emergency
switches etc.) as necessary and according to your discretion.
If there is a chemical/biological/ radioactive spill that can be
treated, don PPE (personal protective equipment) and
respond as described in this guide.

4. When security forces, safety staff, firemen or first aid
providers arrive, offer as much information as possible and
follow their instructions.
Telephone numbers - Campus Security Units
(24 hours):
Safra - Givat Ram Campus 02-6585000
Mount Scopus Campus: 02-5883000
Ein Kerem Campus: 02-6758060
Rehovot Campus: 08-9489000
Telephone numbers - Campus Safety Officers:
E.J.Safra, Givat Ram Safety: 02-6585525 (054-8820356)
Mount Scopus Safety: 02-5880305 (054-8820145)
Ein Kerem Safety: 02-6758051 (054-8820348)
Rehovot Safety: 08-9489983 (054-4377712)
Safety Department Manager: 02-6584015 (054-8820171)

Emergency response

 תאונה עם: כגון, כל אירוע חירום באוניברסיטה.1
 יש,שפך של חומר מסוכן/ דליפה, דליקה,נפגעים
 במקרה של.לדווח מיידית למוקד הביטחון בקמפוס
נפגעים יש להזעיק עזרה )צוות חירום עזרה
.מד"א( באמצעות מוקד הביטחון/ראשונה
. הרחק עצמך ועזור לאחרים לצאת מאזור הסכנה.2
 לחצני, הפעל אמצעי בטיחות )מטפי כיבוי.3
.ניתוק וכו'( בהתאם לצורך וע"פ שיקול דעת/חירום
רדיואקטיבי הניתנים/ביולוגי/במקרים של שפך כימי
 מגן עצמך וטפל באירוע בהתאם למפורט,לטיפול
.בחוברת זו
, שירותי כבאות, בטיחות, עם הגעת גורמי בטחון.4
 העבר להם מידע מירבי ופעל עפ"י,מד"א
.הנחיותיהם

מספרי טלפון של מוקדי הביטחון בקמפוסים
( שעות ביממה24)
02-6585000 :קמפוס גבעת רם
02-5883000 :קמפוס הר הצופים
02-6758060 :קמפוס עין כרם
08-9489000 :קמפוס רחובות
מספרי טלפון של המחלקה לבטיחות בקמפוסים
()ממוני בטיחות
(054-8820356) 02-6585525 : גבעת רם,ספרא.י.א
(054-8820145) 02-5880305 :הר הצופים
(054-8820348) 02-6758051 :עין כרם
(054-4377712) 08-9489983 :רחובות
(054-8820171) 02-6584015 :מנהל המחלקה לבטיחות

התנהגות בחירום וטלפונים

1.

Alert other workers in and near the laboratory, and make sure that
they exit.

2.

Notify the Campus Security Unit that there is a fire and its exact
location. Inform the Laboratory Director.

3.

Press the emergency electricity cut-off push button, located next to
the laboratory door, to interrupt the electricity supply. Activate the
fire alarm.

4.

5.

6.

If the fire is small (the flame covers an area of less than 1 square
meter) you can judge whether to use the fire extinguisher located in
the laboratory or in the hallway. Do not use water to extinguish the
fire.
Before operating the fire extinguisher, remember the stages: check
the cylinder pressure (gauge should be on green), break the plastic
seal, pull out the safety pin from the handle, point the fire
extinguisher at the fire, squeeze the trigger handle and aim at of the
base of the flame.
If there is a larger fire: evacuate yourself and others in the building
by the nearest doors and staircases which are not on fire. Do not use
an elevator!

7.

As you exit, if possible close the windows and doors in order to
prevent the fire from spreading.

8.

In case of injuries, your first priority is to immediately act:

a.

If the clothes of a worker catch on fire: roll the burning person on the
floor and /or wrap him in a blanket or item of clothing and/or put
him under an emergency shower. Do not try to remove burnt
clothing after extinguishing the fire.

b.

Smoke inhalation: evacuate to fresh air.

c.

Notify the Campus Security Unit that there is an injured person and
request that they order an MDA (Magen David Adom) ambulance.

9.

When the security, safety, fire or first aid teams arrive, follow their
instructions and provide information regarding injured persons,
possible causes of the fire, hazardous materials in the laboratory and
so on.

10. Wait together with the other evacuees outside of the building in a
safe place and confirm that everyone who was in the laboratory or
nearby has left the building.

Fire response

 הזהר העובדים במעבדה ובסביבתה ודאג.1
.לפינויים
 הודע למוקד הביטחון הקמפוסי על הדליקה.2
. הודע למנהל המעבדה.ומיקומה המדוייק
 הממוקם ליד, הפעל מפסק החירום לניתוק החשמל.3
. הפעל לחצן חירום אש.דלת המעבדה
1  בדליקה מצומצמת )להבה המכסה שטח של עד.4
 עפ"י שיקול דעתך השתמש במטף הממוקם,(מ"ר
. אין להשתמש במים לכיבוי.במעבדה או במסדרון
 בדיקת: לפני הפעלת המטף זכור שלבי הפעלתו.5
 ניתוק,(תקינות הלחץ במטף )השעון על ירוק
 הכוונת המטף לכיוון, שליפת הניצרה,האזיקון
 סחיטת הידית והתזת אבקת הכיבוי לכיוון,האש
.בסיס הלהבה
 מלט עצמך והאחרים, במידה והדליקה נרחבת יותר.6
יציאות/מהבניין דרך דלתות ומדרגות קרובות
. אין להשתמש במעליות.חירום הפנויות מאש
, בדרכך החוצה סגור מאחוריך חלונות ודלתות.7
. על מנת למנוע התפשטות האש,במידת האפשר
: טפל בנפגעים בעדיפות עליונה ובאופן מיידי.8
 יש לגלגל האדם על הרצפה: כיבוי אדם בוער.א
או להכניסו/או לכסותו בשמיכה או פריט ביגוד ו/ו
 אין לנסות להוריד את בגדיו.למקלחת חירום
.לאחר כיבויו
. יש להוציאו מיידית לאויר הצח: נפגע עשן.ב
 דווח למוקד הביטחון על הנפגע והזמן.ג
.באמצעותם שירותי מד"א
 כיבוי אש, הבטיחות, עם הגעת צוותי הביטחון.9
 פעל עפ"י הנחיותיהם והעבר להם מידע,ומד"א
 חומרים, הסיבה האפשרית לדליקה,על נפגעים
.מסוכנים במעבדה ועוד
מפונים מחוץ לבניין/ המתן יחד עם שאר המתפנים.10
במקום בטוח ובדוק האם האנשים ששהו במעבדתך
.ובסביבתה פונו

התנהגות בעת דליקה

1.

Alert nearby personnel and move everyone away from the area of
the chemical spill. If the spill is inside a laboratory: leave the room,
close the door behind you and place a sign on the door forbidding
entry to the laboratory. Notify the Laboratory Director.

 הרחק אותם והתרחק מאזור, הודע לנוכחים במעבדה.1
, במידה והשפך נוצר במעבדה פנה אותה.השפך המסוכן
 הודע.סגור הדלת והצב שילוט האוסר כניסה למעבדה
.למנהל המעבדה

2.

When required (a spill larger than 4 liters, an extremely hazardous
spill or a dangerous gas leak) immediately notify the Campus
Security Unit.

, חומר בעל סיכון גבוה, ליטר4  במקרה הצורך )שפך מעל.2
 הודע מיד למוקד,או נפגעים/דליפת גז מסוכן( ו
.הביטחון בקמפוס

3.

Your first priority should be to immediately treat the injured, if any:
move them to fresh air and rinse contaminated skin with water
(using a safety shower/eyewash station) and evacuate to medical
care. It is recommended to attach an MSDS (material safety data
sheet) to an injured person who is evacuated to the hospital

: אם ישנם, בעדיפות עליונה ובאופן מיידי טפל בנפגעים.3
 שטיפת אזורים פגועים במים,הוצאה לאוויר צח
 פינוי לקבלת טיפול,( שוטף עיניים/)מקלחת חירום
 רצוי לצרף לעובד המפונה לבי"ח מידע על.רפואי
.MSDS  גיליון/החומר

4.

If a hazardous substance has spilled or splashed on you,
immediately remove any contaminated laboratory coat or clothing
and rinse your skin and/or eyes for 15 minutes in running water
(emergency shower/eyewash station).

 הורד מיד, במידה ונשפך או ניתז עליך חומר מסוכן.4
או העיניים/החלוק ובגדים מזוהמים ושטוף הגוף ו
שוטף/ דקות במים זורמים )מקלחת חירום15 במשך
.(עיניים

5.

Read the MSDS (material safety data sheet) about the material's
properties. If you are familiar with the properties of the material
and able to handle the spill, have a qualified worker assist you and
proceed according to the following instructions:

 של החומר באשרMSDS  עיין בגיליון הבטיחות.5
 במידה ותכונות החומר ידועות לך ואתה.לתכונותיו
 הזעק עובד מיומן,מסוגל לטפל בשפך בכוחות עצמך
:נוסף לסיוע ופעל ע"פ ההוראות המפורטות להלן

6.

Protect yourself with: a face mask with an appropriate filter to
protect the respiratory system, chemical-resistant gloves, a
protective coverall and shoe covers. These items, and a spill kit, can
be found in emergency spill response cabinets located in laboratory
building hallways which contain personal protective equipment and
materials for spill response.

7.

8.
9.

If the bottle or a glass vessel containing a chemical has broken, pick
up the glass shards or other sharps using a brush and dustpan (do
not use your hands!) and place them in the rigid container
designated for sharp chemical waste.
Absorb the spill using the designated items in the spill kit (first
contain the spill with an absorbent sock/boom and then absorb the
spill using the pillow).
Place the used absorbent materials and the protective clothing that
you have worn (coverall, gloves and shoe covers) into the waste bag,
close the bag with the plastic band and attach a label identifying
the chemical which was spilled and the name of the Laboratory
Director. Dispose of the bag as chemical waste.

10. As soon as possible, notify the Safety Department so that they can
draw conclusions and replenish items in the spill response kit.

Chemical spill response

 מסכה עם פילטר מתאים להגנת איברי: מגנו עצמכם ב.6
 חליפות מגן ומגיני, כפפות עמידות לכימיקלים,הנשימה
 הפריטים נמצאים בארונות החירום המפוזרים.נעליים
 המכילים ציוד מיגון אישי,במסדרונות בנייני המעבדות
.וציוד לטיפול בשפך
 במידה ונשבר בקבוק או כלי זכוכית אחר שהכיל את.7
 הרם שברי זכוכית או חפצים חדים אחרים,הכימיקל
 יעה )אסור בידיים!( והכנס אותם+ בעזרת מברשת
.למיכל ייעודי קשיח לפסולת כימית חדה
 ספוג את השפך באמצעים ייעודיים הנמצאים בארון.8
החירום )תחילה תחום אזור השפך בעזרת שרוולי ספיגה
.(והנח הכריות לספיגת השפך
: הכנס ציוד הספיגה ואמצעי המיגון שהשתמשתם בהם.9
. מגני הנעליים לשקית לאיסוף פסולת, הכפפות,הסרבל
סגור השקית באזיקון והדבק מדבקה עליה עם ציון
 פנה את השקית כפסולת.החומר ושם מנהל המעבדה
.כימית
 דווח בהקדם על אירוע השפך למחלקה לבטיחות לצורך.10
.הסקת מסקנות והשלמת הציוד בארונות חירום

טיפול בשפך כימי

1.

2.

3.

4.

5.

Notify the workers in the laboratory and exit the room
for 30 minutes, until the aerosols have settled. Close
the door behind you and post a sign prohibiting entry
to the room.
If there was a spill/splash to the body, remove
contaminated clothing and rinse under an emergency
shower and/or eyewash station for 15 minutes. If
someone has been injured, immediately alert the
Campus Security Unit and obtain medical treatment.
Before re-entering the laboratory, don PPE (personal
protective equipment) and wait until at least 30
minutes have passed. The PPE should include a long
lab coat or coverall; protective safety glasses;
disposable gloves; shoe covers; and appropriate
respiratory protection (in the emergency cabinet/spill
response cabinet).
Cover the spill with absorbent paper or paper towels.
Add a second layer of absorbent paper/paper towels
soaked with a disinfectant solution. If the disinfectant
solution contains chlorine, use a freshly-prepared
solution. Contact time should be at least 20 minutes.
Collect broken glass or other sharp objects using tongs
or a dustpan (do not use your hands!) and place in a
designated sharps biohazard waste container, which
will be decontaminated in an autoclave.

6.

Collect the paper/towels and place in a bag, wipe the
surface with disinfectant and afterwards rinse with
water.

7.

Collect the absorbent paper/towels and place them in
a plastic waste bag, close the bag and place it in a
general waste container.

8.

Remove the PPE (personal protective equipment) and
place in a biohazard waste bag.

9.

Wash your hands with soap and water after you have
treated the spill.

 פנה את החדר למשך, הודע לעובדים במעבדה.1
. עד לשקיעת האוירוסולים, דקות לפחות30
.סגור הדלת והצב שלט האוסר כניסה לחדר
 פשוט בגדים, נתז על הגוף/ במקרה של שפך.2
או שוטף/מזוהמים ושטוף במקלחת חירום ו
 במקרה של נפגע. דקות15-עיניים במשך כ
.הודע מיד לביטחון ופנה לקבלת טיפול רפואי
 אחרי, מגן עצמך לפני כניסה חוזרת לחדר.3
 חלוק או סרבל: המיגון יכלול. דקות30 לפחות
,פעמיות- כפפות חד, משקפי מגן,ארוכים
כיסויי נעליים ונישמית מתאימה )נמצאים
( ארון לטיפול בשפך/בארון החירום
 כסה את השפך בנייר סופג או במטליות חד.4
 הוסף שכבה שניה של נייר.פעמיות
 במידה.מטליות הספוג בחומר חיטוי/סופג
 יש להשתמש בחומר,וחומר החיטוי מכיל כלור
 השאר את חומר החיטוי לזמן מגע של.טרי
. דקות20 לפחות
 הרם שברי זכוכית או חפצים חדים אחרים.5
בעזרת פינצטה או יעה )אסור בידיים!( והכנס
,אותם למיכל ייעודי לפסולת ביולוגית חדה
.אשר תעבור עיקור באוטוקלב
 סגור,מטליות והכנס בשקית/ אסוף את הניירות.6
השקית וסלק אותה כפסולת רגילה למיכל
.פסולת כללית
 נגב את המשטח עם חומר חיטוי, אחרי האיסוף.7
.ואחריו עם מים
 הסר את ביגוד המגן וסלק בשקית לפסולת.8
.ביולוגית
 שטוף את הידיים במים וסבון בסיום הטיפול.9
.בשפך
 דווח על האירוע לממונה הבטיחות של הקמפוס.10
.ולמנהל המעבדה

10. Report the spill to the Campus Safety Officer and the
Laboratory Director.

Biohazard Spill Response

טיפול בשפך ביולוגי

1.

A radioactive spill will only be treated by a certified
radiation worker!

2.

If there is a local spill (a small spill limited to one
laboratory), qualified laboratory staff (radiation workers
only) may treat it without outside help. If there is a more
extensive spill, evacuate the laboratory, close the door and
post a sign forbidding entry to the laboratory.

 בתקלת פיזור מקומית ) שפך קטן בתוך תחומי.2
המעבדה( צוות המעבדה המיומן )עובדי קרינה
 במקרה.בלבד!( יכול לטפל בה ללא סיוע חיצוני
 לסגור,של פיזור נרחב יותר יש לפנות המעבדה
.הדלת ולהציב שילוט האוסר כניסה למעבדה

3.

In any event, immediately alert the Campus Radiation
Safety Officer ("Mabak"), the Campus Security Unit and the
Laboratory Director. Call for assistance of an additional
qualified radiation worker.

 בכל מקרה הודע מיד לממונה בטיחות קרינה.3
 הזעק. למוקד הביטחון ולמנהל המעבדה,()מב"ק
.עובד קרינה מיומן נוסף לסיוע

4.

5.

6.

Monitor, and if you have detected contamination (a splash
on the body/lab coat/ clothing) on yourself or on another
laboratory worker - remove contaminated
clothing/contaminated lab coat and rinse yourselves under
an emergency shower (or eyewash station in case of a
splash to the eye) for 15 minutes.
After cleaning up, monitor skin that had been
contaminated with a radiation detector to guarantee that
the radiation was removed. Should the monitor show that
contamination is still present, repeat the decontamination
procedure until reaching background levels.
The spill should be treated while you are wearing shoe
covers in addition to basic personal protective equipment
(PPE – safety glasses, gloves and a lab coat). Shoe covers are
in the emergency cabinets for spill control response.
Use absorbent paper towels to collect a liquid spill.

7.

8,

9.

Use a radioactivity detector to determine the margins of
the contamination. Collect the spill inwards, from the edge
of the contaminated area towards the center, to avoid
spreading contamination. Continue collecting the spill,
using absorbent paper and changing it often, until
attaining background radiation levels.
Dispose of the absorbent paper and all of the cleaning
equipment that was used to treat the event, including
contaminated personal protective equipment, in special
bags. Place them in the radioactive waste collection station.
Dispose of broken glass and sharp objects in a liquid
radioactive waste container.
When finished, monitor yourself and others who were
involved in collecting the spill (hands and feet, including
shoe soles).

10. Leave the area of the incident only after receiving
permission from the Radiation Safety Officer.

Radioactive spill response

 טיפול בשפך רדיואקטיבי יתבצע אך ורק ע"י.1
!עובד קרינה מורשה

חלוק/ נטר ובמקרה וגילית זיהום )שפך על הגוף.4
בגדים( אצלך או אצל עובד אחר/המעבדה
החלוק/ הורידו הבגדים מזוהמים,במעבדה
המזוהם ושטפו עצמכם במקלחת חירום )או
15-בשוטף עיניים במקרה של נתז לעין( במשך כ
.דקות
 יש לנטר את העור שהזדהם, לאחר פעולות הניקוי.5
.עם מנטר קרינה כדי לוודא שהזיהום הוסר
,במידה וקריאות מנטר הקרינה מורות על זיהום
יש לחזור על פעולות הניקיון עד לקבלת קריאות
.רקע
 הטיפול בשפך יתבצע תוך שימוש במגיני נעליים.6
 כפפות,בנוסף לציוד המגן האישי )משקפי מגן
 מגיני הנעליים נמצאים בארונות.(וחלוק מעבדה
.החירום לטיפול בשפך
.השתמש במגבות נייר סופגות לניקוי שפך נוזלי
 השתמש במנטר קרינה כדי לקבוע את גבולות.7
 ניקוי השפך יתבצע מקצות האזור.הזיהום
 כדי למנוע הרחבת,המזוהם פנימה כלפי מרכזו
 יש להמשיך בתהליך הניקוי בעזרת.הזיהום
מגבות נייר תוך החלפתן לעיתים קרובות עד
.לקבלת קריאות רקע
 יש להשליך מגבות הנייר הסופגות וכל מציוד.8
 כולל ציוד המגן,הניקוי ששימש לטיפול בארוע
האישי המזוהם לשקיות ייעודיות ולעמדת
 שברי זכוכית וחלקי.הפסולת הרדיואקטיבית
ציוד חד מזוהמים ייאספו למיכל פסולת
.רדיואקטיבית נוזלית
 נטר עצמך והעובדים המעורבים, בתום התהליך.9
 כולל סוליות,בתהליך הניקוי )ידיים רגלים
.(הנעליים
 עזיבת מקום האירוע יהיה אך ורק לאחר קבלת.10
.אישור מהמב"ק

טיפול בשפך רדיואקטיבי

1.

Be aware of the hazards in your laboratory (chemical,
biological and radioactive materials). Read material safety
data sheets (MSDS) and container labels. Work with
hazardous materials using appropriate safety equipment and
in compliance with safety rules: working in a chemical fume
hood or a biological safety cabinet, use of personal
protective equipment, safe storage of materials, and so on.

 גורמים, הכר הסיכונים במעבדה )כימיקלים.1
 עיין בגיליונות.( חומרים רדיואקטיביים,ביולוגיים
 עבוד. ותויות הזיהוי על גבי המיכליםMSDS המידע
עם החומרים המסוכנים בתשתיות בטיחות
 עבודה:מתאימות ובהתאם להנחיות הבטיחות
 אחסון, שימוש בציוד מגן,במינדף כימי או ביולוגי
.חומרים בטוח ועוד

2.

Be aware of the laboratory instruments and equipment and
their hazards, such as: electricity, heat, radiation, laser,
vacuum systems, gas cylinders and pressurized equipment,
glass vessels and sharp objects. Use them according to
instrument manufacturer's instructions and relevant safety
guidelines.

 הציוד המעבדתי והסיכונים הנובעים, הכר המכשור.2
 מערכות, לייזר, קרינה, חום, חשמל: כגון,מהם
 כלי זכוכית וחפצים, גלילי גזים וציוד בלחץ,ואקום
 השתמש בהם עפ"י הוראות היצרן והנחיות.חדים
.הבטיחות

3.

Be aware of emergency exits and emergency equipment,
their locations in/near the laboratory, and how to operate
eyewash stations, emergency showers and emergency
electricity interrupt push buttons, spill kit cabinets, gas
valves (if present) and fire extinguishers.

4.

While present or when working in the laboratory, wear basic
personal protective equipment (a long, buttoned lab coat;
safety glasses; lab gloves; closed shoes), as well as special
personal protective equipment for specific hazards (cryogenic
gloves, oven gloves, a face shield etc.).

5.

Perform work with hazardous chemicals in a chemical fume
hood and use it as instructed. Keep flammable materials far
from sources of sparks and fire.

6.

Store only required amounts of chemicals in the laboratory,
as little as possible. Separate incompatible groups (which
may react with each other): store volatile chemical
containers inside plastic pans in ventilated cabinets, and
flammable chemicals in fire-resistant cabinets. Powders may
be stored on shelves with raised edges to prevent slipping.

7.

Do not pour hazardous materials down the drain. Treat and
dispose of hazardous waste according to safety guidelines

 טפל וסלק. אין לשפוך חומרים מסוכנים לכיור.7
פסולת מסוכנת בהתאם להנחיות הבטיחות
.המתאימות לסוג הפסולת

8.

Do not work with hazardous substances in the laboratory if
you are alone. Do not eat, drink or smoke in the laboratory.
While working, avoid use of a cellular telephone and do not
touch your face with your hands.

 אין. אין לעבוד לבד במעבדה עם גורמים מסוכנים.8
 יש להימנע בזמן. לשתות ולעשן במעבדה,לאכול
העבודה משימוש בטלפונים ניידים ובמגע הידיים
.בפנים

9.

Keep work surfaces, fume hoods and cabinets neat and
clean. Do not place backpacks, chemical containers or
equipment on the floor.

 במינדפים, שמור על סדר וניקיון במשטחי העבודה.9
 מיכלי כימיקלים או, אין להניח תיקים.ובארונות
.פרטי ציוד על הרצפה

When you have finished working in the laboratory, check if
any equipment or processes that are not necessary are still
operating, and remove your personal protective equipment.
Wash your hands thoroughly with water and soap.

בתום העבודה במעבדה בדוק שלא השארת מכשור
או תהליך עובד שלא לצורך והורד מעצמך ציוד
. שטוף ידיים ביסודיות במים וסבון.המגן האישי

10. Inform the Laboratory Director of any hazard or dangerous
conditions in the laboratory or nearby. Inform the Campus
Security Unit of any emergency (fire, spill) and act according
to the safety instructions for emergency response.

Safe laboratory work practices

 מיקומם, הכר יציאות חירום ואמצעי החירום.3
, שוטף עיניים:במעבדה ובסביבתה וכיצד להפעילם
 ארונות חירום, מפסק חירום חשמל,מקלחת חירום
 מטפי כיבוי,( מפסקי גז )אם קיימים,לטיפול בשפך
.אש
 במשך השהות והעבודה במעבדה השתמש בציוד.4
 משקפי,מגן אישי בסיסי )חלוק מעבדה ארוך ורכוס
( כפפות מעבדה מתאימות ונעליים סגורות,מגן
ובציוד מגן ייעודי בהתאם לסיכונים )כפפות
.( מגן פנים ועוד, כפפות לתנור,קריאוגניות
 עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים תתבצע בתוך.5
 חומרים.מינדף כימי תקין ומופעל בהתאם להנחיות
.דליקים יש להרחיק ממקורות ניצוץ ואש
, אחסן במעבדה כמויות נדרשות קטנות ככל הניתן.6
.תוך הפרדה בין קבוצות העלולות להגיב ביניהן
נוזלים נדיפים אחסן במאצרות בתוך ארונות
.מאווררים וכימיקלים דליקים בארונות חסיני אש
אבקות ניתן לאחסן על מדפים עם ספים למניעת
.החלקה

 הודע למנהל המעבדה על כל מפגע או מצב מסוכן.10
 הודע למוקד הביטחון על כל.במעבדה ובסביבתה
 שפך( ופעל בהתאם,אירוע חירום בטיחותי )דליקה
.להנחיות הבטיחות במצבי חירום

כללי עבודה בטוחה במעבדה

