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 یعموم یها هیتوص: 

 دیاز ورود و قبل از شروع کار پنجره آزمايشگاه را باز کرده و هود را روشن کن بعد. 

 های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنید شیلنگ. 

 دیدر سالن مطمئن باشحريق در آزمايشگاه يا  یمكان و وجود کپسول اطفا از. 

 (125: ینشان آتش- 115: اورژانس مجموعه  ینگهبان) :یضرور یشماره ها داشتن 

 از وسايل معیوب و شكسته استفاده نكنیم. استفاده از اين وسايل می تواند منجر به بروز  هرگز

 .خطرات جدی شود

 آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنیم. در صورت نیاز اجباری به ترك محل  هرگز

يا در مورد آزمايشهای نیازمند به زمان طوالنی، حتما توضیحاتی شامل نام آزمايش، نام 

آزمايشگر، تلفن تماس، مواد در حال واکنش و احتیاطات الزم را در محل آزمايش در دسترس 

 .قرار دهید

 رد استفاده را فقط به میزان مصرف در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب مو مواد

 .انبار نمايید

 موجود در آزمايشگاه را شناسايی نمايید و روشهای مناسب مقابله با آنها را بیاموزيد خطرات. 
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 عالئم و هشدارهای ايمنی آشنا شويد با. 

 کپسول های آتش نشانی را شناسايی و روش استفاده از آنها را بیاموزيد محل. 

 از کار با مواد شیمیايی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايی نموده و  قبل

 .روش مقابله با اين خطرات را فرا گیريد

 دياگرام واکنش تهیه 

 احم نگه داريدمسیرهای تردد در آزمايشگاه را خالی از اشیای مز. 

 روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیر الزم نگه داريد. 

  را الصاق نمايیدبرچسب مناسب حتما به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلولها. 

  حتی االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنید تا بتوانیم در صورت نیاز از کمك ساير

 .افراد استفاده نمايید

  زمان طوالنی جهت انجام آزمايش، به جای انجام آن تا ساعتهای انتهايی روز در صورت نیاز به

 .بهتر است آزمايشها را زودتر شروع نمايید

  از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمايشگاه پرهیز کنید. محیط آزمايشگاه آلوده به مواد

 .سمی و خطرناك است

 ا در فاضالب يا سطل زباله خالی نكنیم. مواد و محلولهای خطرناك و آالينده محیط زيست ر

 .اين مواد و محلول ها بايد جمع آوری و بطريق مقتضی دفع گردند

 برای حمل بطری های حاوی مواد سبد استفاده شود. 

 در محیط آزمايشگاه جدی باشید . از شوخی جدا اجتناب کنید 
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 م تا ضمن هرگز ظروف حاوی مواد ومحلول ها را بدون درپوش محكم نگهداری نكنی

 .جلوگیری از آلودگی هوای آزمايشگاه، از آلودگی نمونه ها با مواد خارجی جلوگیری شود

 تمام حوادثی که اتفاق می افتند، حتی اگر جزئی باشند فوراً به مسئول آزمايشگاه گزارش شود. 

 لول حپوست و بافتهای لطیف چشم ها، مخاط دهان، بینی و شش ها بیشتر از مواد پروتئین اند و م

موالر( به شدت بر پروتئین ها اثر می گذارند. پس هنگام کار با  6های غلیظ، اسیدها و بازها )

 آنها دقت زيادی کنید

  ،در آزمايشگاه ها احتمال پاشیدن مواد شیمیايی به اطراف به خصوص هنگام گرم کردن آنها

 مقابل چنین خطراتیانفجار مواد و پراکنده شدن ذرات شیشه در محیط بسیار زياد است، در 

حفاظت از چشم ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، در موارد پیش بینی شده در آزمايش از 

 .عینك ايمنی استفاده کنید

  يرا گرمای زهيچ گاه آب را نبايد به اسيد اضافه كرد هنگام رقیق کردن اسیدهای غلیظ

ه می شود که همراه خود واکنش باعث تبخیر مولكول های آب شده و آب به بیرون پاشید

 .اضافه کردن آهسته ی اسید به آب استذرات اسید را نیز می آورد. بهترين راه،

 کرد، زيرا برخی از مواد قابل اشتعالر صورت بروز آتش سوزي نبايد از آب استفاده د 

بر روی آب شناور شده و آتش را بیشتر پخش می کنند، پس بهتر است از کپسول ضد حريق 

 .شود استفاده

  ده، و برای فهمیدن بوی يك مااز بو كردن مستقيم مواد شيميايي خودداري كنيد

ظرف محتوی داده را دور از صورت خود نگه داريد و با دست بخارات آن را به طرف بینی 

 .خود هدايت کنید
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 آزمايش هايی را که با ايجاد گازها يا بخارات سمی همراه می باشند بايد زير هود انجام داد. 

  در هنگام جوشاندن محلول ها دهانه ی لوله ی آزمايش محتوی محلول را به طرف صورت خود

 .يا همكارانتان نگیريد زيرا ممكن است در هنگام حرارت دادن به بیرون پاشیده شود

 


