
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

- Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, η κατανάλωση 

τροφίμων ή ποτών και η χρήση κινητών τηλεφώνων 

στο χώρο του εργαστηρίου. 

- Απαγορεύεται η άσκοπη παραμονή στο χώρο του εργαστηρίου 

καθώς και η επίσκεψη από άτομα που δεν σχετίζονται με αυτό. 

- Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εργαστήριο φο-

ράτε πάντα εργαστηριακή ποδιά (κουμπωμένη!). 

- Απαγορεύεται η χρήση φακών επαφής κατά τη διεξαγωγή πει-

ραμάτων. 

- Η χρήση γυαλιών ασφαλείας ή/και προστατευτικών 

γαντιών είναι υποχρεωτική όπου αναφέρεται στις 

ειδικές οδηγίες ασφάλειας της συγκεκριμένης άσκησης. 

- Απαγορεύεται η επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα (πληκτρο-

λόγιο, στυλό κλπ) ενώ φοράμε χρησιμοποιημένα προστατευτικά 

γάντια. 

- Εκτελείτε οποιοδήποτε πείραμα πάντα σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Οδηγού Εργαστηρίων και του/της υπευθύ-

νου. Ιδιαίτερα, πριν τη χρήση των χημικών αντιδραστηρίων 

και διαλυτών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των πει-

ραμάτων πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά οι ετικέτες και να 

διαβάζονται οι  ιδιότητές τους. 

- Σε περίπτωση επαφής ενός αντιδραστηρίου με το 

δέρμα ή τα  μάτια πρέπει να γίνεται πλύση με άφθο-

νο νερό και να ενημερώνεται αμέσως ο/η υπεύθυνος/η του ερ-

γαστηρίου. 

- Η συσκευασία κάθε αντιδραστηρίου πρέπει να παραμένει 

ανοιχτή για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και 

να φυλάσσεται / χρησιμοποιείται σε κατάλληλο χώρο του 

εργαστηρίου ανάλογα με την περίπτωση. 

- Διαλύματα που φυλάσσονται σε υάλινα σκεύη πρέπει να 

φέρουν ετικέτα στην οποία να αναγράφεται το περιεχόμενο 

και η ημερομηνία παρασκευής τους. 

- Μετά το πέρας κάθε πειράματος τα σκεύη που χρησιμοποι-

ήθηκαν πρέπει να πλένονται όπως καθορίζει ο/η υπεύθυ-

νος/η, να φυλάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις τους 

και ο πάγκος εργασίας να καθαρίζεται σχολαστικά. 

- Η διάθεση των εργαστηριακών αποβλήτων πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με οδηγίες του/της υπευθύνου ανάλογα με 

την επικινδυνότητα κάθε αποβλήτου. Ιδιαίτερη προσο-

χή πρέπει να δίνεται επίσης και στην απόρριψη υάλινων και 

αιχμηρών αντικειμένων. 

- Εντοπίστε τις εξόδους κινδύνου, τη θέση των 

πυροσβεστήρων και του φαρμακείου, ενώ σε 

περίπτωση ατυχήματος ή/και πυρκαγιάς ενημερώστε 

άμεσα τον/την υπεύθυνο/η. 

- Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν είστε απόλυτα σίγουροι, ρωτή-

στε τον/την υπεύθυνο/η. 
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