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گاه باید رعایت شوند نکاتی که در آزمایش

؛بیاموزیدراهاآنبامقابلهمناسبهايروشوکردهشناساییراآزمایشگاهدرموجودخطرات

؛نکنیدآزمایشمناسبایمنیوسایلسایروعینکماسک،دستکش،روپوش،بدونهرگز

هاي عمومی نپوشید ؛تجهیزات حفاظت فردي خود را خارج از آزمایشگاه و در مکان

است ؛ممنوعمطلقاًآزمایشگاهها درنوشیدنیموادغذایی ونگهداشتنآشامیدن،خوردن،دخانیات،استعمال

هاي غیر ضروري در آزمایشگاه جداً خودداري فرمائید ؛از تحرکات و صحبت

شوید ؛آشناایمنیهشدارهايوعالئمبا

نگهدارید ؛مزاحماشیايازخالیراآزمایشگاهدرآمدورفتمسیرهاي

داشته شود ؛سطح و کف آزمایشگاه در تمام مدت باید خشک نگه

قبل از شروع انجام آزمایش توجه داشته باشید که با روش و تجهیزات مورد نیاز در آن آشنا شوید ؛

دانید حتماً قبلش سوال بپرسید ؛اگر شما مسئله اي را نمی

گیرند ؛کلیه تجهیزات قبل از استفاده مورد بازرسی قرار

برسانید ؛ذیربطمسئوالنوآزمایشگاهسرپرستاطالعبهبالفاصلهراخطرناکیرخدادوحادثههرگونه

 محل آزمایشگاه را بشناسید.

دوش ایمنی ؛

هاي اولیه ؛جعبه کمک

هاي خروجی ؛درب

هاي ضروري ؛تلفن

نشانی ؛هاي آتشکپسول

برگه اطالعات ایمنی مواد)MSDS.(
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اید به آن توجه شوند نکاتی که هنگام آزمایش ب

نکنید ؛استفادهبستبدونهرگزراگازوآبهايشیلنگ

نکنید ؛استفادهشکستهومعیوبوسایلازهرگز

دهید ؛قرارایمنومناسبطوربهرامیزهارويوسایل

؛ببندید آالتماشینجابجاییمحیطی یا زیستموادخطرناكموادشیمیایی،باکارهنگامرابلند خودموهاي

؛قراردهیدمناسبهايمحلدروبرداشتهآزمایشگاهکفبخار وهودهايکار،میزهايرويازراغیرضروريوسایلومواد

نیازمندهايآزمایشمورددریامحلتركبهاجبارينیازصورتدرنکنید، رهامراقبتبدونرااجراحالدرآزمایشهرگز

آزمایشمحلدرراالزماحتیاطاتتماس وتلفنآزمایشگر،نامآزمایش،نامشاملتوضیحاتیحتماًطوالنی،زمانبه

؛قراردهیددسترسدر

قراردهید ؛خودمخصوصمحلدررااستفادهبالتجهیزاتموادشیمیایی ودارید،نگهتمیزراخودکارمحلوآزمایشگاه

اقداماتوهاآنذخیرهوجابجاییصحیحهايروشنیزودهیواکنشگیري،آتشمیزانازکهکارکنیدمواديباتنها

دارید ؛کافیآگاهیهابه آنمربوطاضطراري

یاوآزمایشگاهمسئولبهراخودحضوربایدکارکنید،آزمایشگاهدرتنهاییبهکهکندمیاقتضاءشماکارطبیعتاگر

دهید ؛اطالعدیگرهمکاران

راهاآزمایشاستبهترروزانتهاییهايساعتتاآنانجامجايبهآزمایش،انجامبرايطوالنیزمانبهنیازصورتدر

.نمائیمشروعزودتر

آزمایشگاهتركازپیشالزماقدامات

قراردهید ؛مناسبمحلدروشستهمربوطاستاندارهايرعایتبارااستفادهموردآالتشیشهتمام

کنید ؛منتقلآزمایشگاهمحیطازخارجبهاستانداردمقرراتطبقوبنديبستهشناسایی،راآزمایشگاهیضایعات

کنید ؛خارج)دیگراندسترسو(کارمحیطازاستانداردمقرراترعایتباوخاموشراخرابوسایلوتجهیزات

بازگردانید ؛خوداصلیمحلبهرانشدهاستفادهوسایلوتجهیزاتآزمایشگاه،تركوکارپایانهنگامبه

دهیدقرارآزمایشگاهداخلدرراآزمایشگاهمخصوصروپوش.
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الکتریکیایمنی 

د ؛نابزار برقی باید مطابق با طراحی و هدف از ساخت آنها مورد استفاده قرارگیر

گردد ؛میهاي ایمنی در طول کار با ابزار برقی توصیه استفاده از پوشش دستکش و کفش

نکنید ؛لمسرالختبرقسیمیکهرگزو کنید حاصلاطمینانبرقهايکابلبودنسالماز

کنید ؛خاموشراآنکردید، فورا ًسوئیچمشاهدهدودیاوشدداغکارهنگامدربرقیابزاربدنهاگر

؛نگذاریدزمینرويروشنحالتدرها راو هرگز آننکنیدحملیابلندآنهاسیمبوسیلهرابرقیابزار

کنید ؛خارجپریزازراآنپالكوکنیدخاموشرابرقی، آنابزارقطعاتتعویضیاکردنتمیزهنگام

؛کنیددر جاي خشک و خنک نگهداري م استفاده از لباس کار آنها را عددر صورت

هاي خیس و مرطوب نباید استفاده شوند ؛ابزارهاي برقی در مکان

و درون کار باشند ؛عایقپوششدارايوسالمبایدمربوطهاتصاالتوهاکابلنظیربرقانتقالابزاروادواتکلیه

نشود ؛استفادهبرقانتقالبرايرابطهايسیمشود ازسعیامکانحدتا

؛استالزامیضدجرقهبرقیادواتازاستفادهداردوجوداشتعالقابلگازهايوجوداحتمالکههاییمحلدر

شوند ؛مجهززمینبهاتصالسامانهبهمناسبنحوبهبایدثابتوسیاربرقیتجهیزاتکلیه

 آتش به نکات زیر دقت شودهايهشداردهندهوهاکنندههنگام استفاده از خاموشدر

کاغذ ؛وچوبقبیلازعاديگیرآتشموادباهاییآتش:آبیهايکنندهخاموش

الکتریکی ؛هايآتشوفلزاتوگیرآتشمایعاتشاملها،آتشبیشتردرموثر:شیمیایی خشکپودر

الکتریکیتجهیزاتوابزاراطرافمحدوداستفادهوگیرآتشمایعاتشاملکوچکهايآتش:اکسیدکربندي.

داد انجامتوانمیگرفتهبرقشخصنجاتبرايکهاقداماتی

برق ؛مدارقطع

مدار ؛ازگرفتهبرقشخصکردنرها

مصنوعی ؛تنفس

پزشکبهرساندن.
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ایمنی حریق

از منابع اشتعال آگاه باشید ؛

کنید ؛ذخیرهمناسبمحلدروخریداريممکنمقدارکمتریندرراگیرآتشعوامل

کنید ؛نگهداريمناسبایمنهايظرفیاوهاکابیندرراگیرآتشهايمحلول

نکنید ؛نگهداريیکدیگرکنارراناسازگارعوامل

کنید ؛حاصلاطمینانبرقهايکابلبودنسالماز

،پیداکنید ؛اطمینانآنبودنفعالازوبدانیدرانشانیآتشهايکپسولازاستفادهچگونگیووضعیتمحل

دهید ؛گزارشرا بالفاصلهآزمایشگاهیلوازموتجهیزاتنامناسبنصبیاهاآسیبها،پلمپشدنشکستههرگونه

خاموشبالفاصلهراجرقهیاشعلهکنندهایجادگیر تجهیزاتآتشیافرّارسمی،موادشدنریختهیانشتصورتدر

کنید ؛

انفجاریاسوزيآتشبروزصورتدر

کنید ؛حفظراخودخونسرديوندهیددستازراخودکنترل

کنید ؛فعالراسوزيآتشخطرزنگنزدیکترین

بگیریدقرارایمنمحلدروشویدخارج)حادثهمحل(ساختماناز.

دهیم انجاماقداماتیچهاضطراريمواقعدر

؛کنیدحاصلتماساضطراريهايتلفنشمارهباحادثه،هرگونهبروزصورتدر

؛فراگیریدرااضطراريتخلیههايبرنامهوهاروش

؛داردفوريکمکبهنیازکسیباشدمشخصتانپوشانیدهاآزمایشانجامهنگامراآزمایشگاههايدربها وپنجره

بگیریدتماساضطراريهايتلفنشمارهباوسیع،سطحدرشیمیاییهايمحلولشدنریختهیانشتبروزصورتدر.
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جوشکاريایمنی

بهشروعاتفاقیبطورکهمهارکردکامالًاندشدهسوارچرخرويکهراجوشکاريسنگینوسایلبایدجوشکاريازقبل

ننماید ؛حرکت

نباشد ؛آنجادرگیرآتشمصالحکهگیردانجامجاییدربایدجوشکاري

پیداتماسمزبورموادبامذابذراتکهگردددقتبایدگیردمیصورتگیرآتشموادمجاورتدرجوشکاريوقتی

بایدجوشکاريموقعدرنباشدمیسرجوشکاريمحلازمزبورمواددورکردنصورتیکهدر. نشودحریقایجادباعثونکند

؛پوشانیدآننظایریانسوزپنبهوسیمانهايورقهباراآنهاروي

شود ؛جلوگیريهاکابلحدازبیشخوردنتاباز

؛شود خودداريجداًکابلروياجسامسقوطاز

شود ؛جلوگیريکابلرويمذابشدنپاشیدهوداغقطعاتتماساز

؛شوندآسیبدچارکمترهابودن، کابلطویلاثردرولتاژافتبرعالوهتاگرددانتخابو مناسبکوتاهجوشکاريکابل

هايلولهداخلازکابلضرورتصورتدروشودخودداريجداًکابلرويازغیرهوکامیونوونقلحملوسایلعبوراز

شود ؛دادهعبورنگردد،خراشیدهکهايگونهمناسب، بهفلزي

 شوند ؛نگهداريمناسبمحلدروآوريجمعمنظمطوربههاکابلکارپایانازپس

یکشیردرپوش، نصبوجودها،شیلنگ،سنجفشارهايعقربهشیر،بودنسالمسیلندرها شاملبازرسی استاندارد بودن

؛گیردهاي زمانی مناسب انجامدر دورهسیلندرحملمخصوصو وسایلاکسیژن،گازشیلنگرويومشعلازبعدطرفه

؛گیردانجامجداگانهطوربهآنهاکردنانباروگازنوعاساسبریکدیگرازسیلندرهاتفکیک

درکهشیرآالتنمودنوبستهبازمخصوصجوشکاري، آچارچرمیرنگی، دستکششیشهعینکشاملالزمایمنیوسایل

؛در دسترس باشدنکندتولیدايجرقهاستفادهزمان

 نمائید قطعرامداروزدهرادستگاهکلیداصلیجوشکاريدر پایان.
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تجهیزات حفاظت فردي

هاچشم

جابجاییوفعالیتازمانعحالعیندرفراگرفتهراصورتاطرافوهاچشمتماموبودهراحتبایدآزمایشگاهیعینک

؛نباشدپژوهشگر

؛استضروريآزمایشگاهیمناسبماسکیاعینکازاستفاده،آالت تحت خالءمواد محرك شیمیایی و شیشهباکارصورتدر

در صورت استفاده از لنزهاي تماسی چشمی نیز استفاده از عینک آزمایشگاهی ضروري است.

هادست

؛بپوشندآزمایشگاهداخلدرمحافظهايدستکشبایدهموارهآزمایشگاهکارکنان

؛کنیدحاصلاطمینانها آنبودنسالمووضعیتازها،دستکشازاستفادهازقبل

؛دکشیببیرونانگشتانطرفبهرادستکشوکردهشروعدستمچازابتداها،دستکشدرآوردنبراي

یدئبشوراخودهايدستها،دستکشدرآوردنازپسبالفاصله.

پاها

گرفتگیسنگین و برقاشیاءخورنده،موادشیمیاییباتماسهنگامدیدگیآسیبازجلوگیريپاها،حفاظتازهدف

؛است

؛هستندپاهاسنگین،اشیايیاخورندهشیمیاییموادسقوطیاریزشهنگامبدن،قسمتپذیرترینآسیب

؛کندحفاظتکامالًراهاآنوپوشاندهراپاهاکاملطوربهکهاستفاده کنیدهاییاز کفشآزمایشگاهمحیطدر

آزمایشگاهبلند در پاشنههايکفشچوبی،کفهايکفشاي،پارچهوورزشیهايکفشدمپایی،ها،صندلانواعپوشیدن

.استممنوع

هاگوش

؛استالزامیباشدبلدسی85ازباالترصداسطحکهمواقعیوهامکاندرگوشمحافظازاستفاده

شده است نصبدارد و یا عالمت هشداردهنده حفاظت از گوشوجودمجازحدازبیشصداهايکههاییمکاندر

.الزامی استاستفاده از محافظ گوش 



عالئم ایمنی

الزامیایمنیهاينشانه
.باشیدایمنی مینشانهپیامرعایتبهملزمآنها،بامشاهده. استدستوروالزامدایره،باآبیرنگترکیب

ممنوعیتایمنیهاينشانه
.استممنوعیتدایره،باقرمزرنگترکیب

دهندههشدارایمنیهاينشانه
.استخطریاوهشداراحتیاط،مثلث،بازردرنگترکیب

ایمنوضعیتایمنیهاينشانه
.باشداضطراري میخروجمسیرهايیاوایمنیتجهیزاتایمن،شرایطمربع،باسبزرنگترکیب

آتشایمنیهاينشانه
.استنشانیآتشتجهیزاتیاونشانیآتشآتش،خصوصدرپیامیمربع،باقرمزرنگترکیب


