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ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻮادث ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻤﮑﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاي آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم آن درك ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﻤﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

در ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻤﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ،ﺣﻮادث ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔـﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕـﺮان و ﻧـﻪ ﺗـﺮس از ﻣﺴـﺌﻮل
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه:
 -1ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،اﯾﻤﻨﯽ و
ﻧﺤﻮه ي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و در آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -2ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار و ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و اﻓﺮاد داراي ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺧﺎص ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﺟﺎزه وي داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 -3ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻزم اﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻻزم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
اﻟﻒ -روﭘﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :روﭘﻮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ و
ﮔﺸﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،دﮐﻤﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺗﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﭘﻮش ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺸﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده
از روﭘﻮش اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آن را از ﺗﻦ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ب -اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎي
ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﺟﻠﻮﺑﺎز ﯾﺎ ﺻﻨﺪل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﭼﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﯾﺎ
ﮐﻔﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﺷﻨﻪ دار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ج :ﻋﯿﻨﮏ اﯾﻤﻨﯽ
د :دﺳﺘﮑﺶ :از دﺳﺘﮑﺶ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -4ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﮑﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ:
 ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دوش اﺿﻄﺮاري و ﺳﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻮاره ﮐﻮﭼﮏ آب ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺸﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﭼﺸﻤﯽ ﭘﺘﻮي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﮐﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي ﯾﺎ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ دﺳﺘﯽ -5ﻫﺮ ﻣﺎده اي ﮐﻪ وارد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ) (MSDSﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻧﺎم ﻣﺎده/اﺟﺰا درﺻﺪ ﺧﻠﻮص/ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ/ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮد/ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه -6ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﻋﺎﺻﻢ ﭘﻮر ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.(.
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 -7ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
 -8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮدي ﯾﺎ ﮐﺴﺐ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻄﺮات ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻄﺮﻫـﺎي ﻣﻤﮑـﻦ در آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼـﻪ ﺧﻄﺮﻫـﺎﯾﯽ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه وﺟـﻮد دارد،

ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﻫﺎ دوري ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

 -10ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺷﻌﻠﻪ اي روﺷﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -11ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ.
 -12ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻇﺮف اﺻﻠﯽ آن ﺧﺎرج ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾـﺪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻇﺮف اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ.
 -13ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻇﺮوف ﺑﺴﯿﺎر داغ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﺳﺮد ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاي
اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮوف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن
وﺳﺎﯾﻞ ﺷﯿﺸﻪ اي داغ از ﮔﯿﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -14ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ روي ﺷﻌﻠﻪ از ﮔﯿﺮه ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -15ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮارت ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
 -16ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را روي ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ي ﻟﻮﻟﻪ را ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ.
 -17ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎده از ﻇﺮف ﻣﺎدر ،در ﻇﺮف را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 -18ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن و ﭘﯿﭙﺖ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﯾﻊ را درون ﺑﺸﺮي رﯾﺨﺘﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن و ﭘﯿﭙﺖ از ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮدارﯾﺪ.
 -19از آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾـﺮا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺻﺪﻣﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد.
 -20در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺶ ورق و ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻦ ﻫـﺎ را ﯾﺎدداﺷـﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
 -21ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ زﯾﺮ ﻫﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 -22ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٣

ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ -واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

 -23از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻮرت آراﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ رادﯾﻮ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﻮﻫﺎي ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده و ﯾﺎ آن ﻫﺎ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﺧﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت -24ﻫﯿﭽﮕﺎه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻧﺠﺎم
ﻧﺪﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،دﯾﮕﺮان را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -25اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را در دﻓﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -26ﻧﻈﺎﻓﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرت آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﺰ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎده و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ آن را ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ ﻋﺎﺻﻢ ﭘﻮر
ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.(.
 -27ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮده ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ).ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﮐﺘﺮ
ﻋﺎﺻﻢ ﭘﻮر ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
 -28ﺑﺮ روي ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف را ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.
 -29ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪاري ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﭘﯿﭙﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﭘﯿﭙﺖ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
 -30اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ از ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن را از ﺑﺨـﺎرات ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ

ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺎر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷـﺘﻦ
ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
 -31در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ،ﺟﻮاﻫﺮات و اﻧﮕﺸﺘﺮ در ﻣﺤـﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺧـﻮدداري
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺨﺎرات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺎرش و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ زﯾـﺮ ﺧـﻮد

ﮔﺮدﻧﺪ.
۴

ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ -واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

 -32ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ را در ﻫﻤﮥ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎز )و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ( ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.
 -33ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣـﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾـﺮﺑﻂ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

 -34ﺑﺮاي رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن اﺳﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﯿﺪ را ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﺮ روي آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺤﻠﻮل را آرام ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 -35ﺣﻮادث آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ
ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻟﺬا ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ

ﺑﺮﺧﻮردي ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﮐـﺎر و ﺣـﻮاس ﭘـﺮت ﻧﺒـﻮدن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺬﮐﺮ داد  .در ﻣـﻮرد آزﻣﺎﯾﺸـﻬﺎ و

ﻋﻤﻠﯿﺎت راﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺷﺪن اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐـﻪ »
ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد « ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد .

 -36ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاد از داﺧﻞ ﺷﯿﺸﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را از ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﺞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔـﺮ اﺣﯿﺎﻧـﺎ
ﻗﻄﺮه اي از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي روي ﺷﯿﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ اي ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺷﯿﺸـﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎي زﯾﺎد و اﻧﻔﺠﺎر ﮐﻨﻨﺪ روي ﻫـﻢ

رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 -37ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻇﺮف را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 -38در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﻗﺖ زﯾﺎد ﻻزم اﺳﺖ .ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺟﺰا ﻣﺸﮑﻞ دار ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -39ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮ روي وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

 -40ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺸﻪ آﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي در ﮐﺎرﻫﺎي ﺳـﻨﺘﺰ،
در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﺎدت ﺷﻮد ﻫﻤﮥ ﺷﯿﺸﻪ آﻻت ﻓﻮراً ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ

ﭼﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺜﯿـﻒ ﻣـﺪت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻓﺮار در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه

ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 -41از ﻗﺮار دادن ﮐﯿﻒ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس و  ...ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 -42ﻫﯿﭽﮕﺎه وﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺸﻪ اي را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﺳﺮﭘﻮش ﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ)اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ و آب
ﺻﺎﺑﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.
 -43ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻧﭽﺸﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻧﺒﻮﺋﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ آن
را ﺑﺒﻮﺋﯿﺪ.
۵

ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي -داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ -واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

 -44اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ اي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻮرا آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در زﯾﺮ دوش
اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮد ﮐﻨﯿﺪ.
 -45ﻣﻮاد آﺗﺶ ﮔﯿﺮ را دور از ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ)اﺳﺘﻮن و اﻟﮑﻞ آﺗﺶ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 -46در ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﻇﺮف ،در اﺗﻤﺎم ﮐﺎر آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 -47ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه روﭘﻮش را ﺑﯿﺮون آورده)ﻫﺮ ﮔﺰ ﺑﺎ روﭘﻮش از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ( و
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
 -48ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺰ از ﻇﺮوف
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮوف ،وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد را از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺎرج
ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -49ﻫﯿﭽﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن
از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻓﺮاد را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮده و ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺣﺎوي ﻧـﻮع ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ،ﻧـﺎم وﻧـﺎم

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس او در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻣﻨﯿﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺧﻄﺮات
دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد ،وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و
در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎري و دﻗﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻄﺮات را
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.
رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮادي ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺧﻮرﻧﺪه دﯾﮕﺮي رﯾﺨﺖ ﻓﻮرا ﻣﺤﻞ آن را ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺎده ي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿـﺎط ﻟﺒـﺎس را ﺧـﺎرج ﮐـﺮده و ﻓـﻮراً ﻗﺴـﻤﺘﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در ﺻـﻮرت اﻣﮑـﺎن دوش اﺿـﻄﺮاري

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ،ﻣﺴﺆول آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
۶
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻮراً زﯾـﺮ دوش اﺿـﻄﺮاري
ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﮐﻪ آب در ﺣﺎل رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ ﻟﺒﺎس را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از در آوردن آن ،ﺳـﺮ ،ﺻـﻮرت و
ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آب ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دﻫﯿﺪ..ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﮐﻪ روي زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زود ﭘﺎك ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت و اﺳﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ رﻗﯿـﻖ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﯾﻤﻨﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﯿﺰ

ﮐﺮدن ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﯿﻮه ،ﺳﺮب و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺟﺪي اﯾﺠﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ي دﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮآﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﻮه ﺑﺎزي ﮐﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎي ﺣـﺎوي ﺳـﺮب را ﺧـﻮرده
اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﻨﻮز در ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮارﺿﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ،ﻟﺮزش اﻧﺪام و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ

ﺧﻄﺮﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﺟﯿـﻮه ﻣـﺜﻼً در
اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه اي ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺆول آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد
 از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼـﻪ
ﻣﻮادي را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺻﻮرت در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﺷـﻮد .ﯾـﮏ

ﺷﯿﻤﯽ دان ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﻮادي را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ واﮐﻨﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺎوي دو ﻣﺎده ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻣﻮاد آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و زﯾﺎﻧﻬـﺎي ﺟﺒـﺮان
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻣﻮاد زﯾﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ.

درﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر روزاﻧﻪ ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه در زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ .ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در ﻣﮑﺎن اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.

ب.ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺎل ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و آوﯾﺰان ﮐﺮدن آن در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
٧
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پ.اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮﻫﺎي ﮔﺎز ،ﺷﯿﺮﻫﺎي آب ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ

ت.ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ازﺧﻮرده ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺧﻮرده زﺑﺎﻟﻪ
ث.ﭘﺮﮐﺮدن آﺑﻔﺸﺎن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
ج.ﮐﺸﯿﺪن روﮐﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎآن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ.

ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

و ﻗﺼﻮر در اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

درﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ،
ﺣﻀﻮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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