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 مقدمه:

های تجربی، تعیین  شود که در آن عملیات مختلفی مانند آزمایش می القبه محیط کاری اط الآزمایشگاه معمو   

ها و غیره انجام  شناسایی مواد و ناخالصی، تجزیه و تحلیل و  های گوناگون گیری مقدار و کنترل کیفیت، اندازه

شود که هر کدام  های مختلف از مواد شیمیایی متنوعی استفاده می هایی جهت انجام آزمایش در چنین مکان؛ شود می

این، محیط و شرایط آزمایشگاه،  بر الوه، انفجار و سوختگی هستند. عقدارای خطرات متعددی از جمله سمیت، احترا

یعی از عوامل و فرآیندها، تغییرات مکرر در کار و الگوهای کاری، استفاده از مواد جدید یا غیرمعمول وجود انواع وس

گردد. به منظور حفظ ایمنی و سالمت کاربران و نیز محیط کار و تسهیل  تواند منجر به بروز حوادث متنوعی نیز می

و نکات ایمنی مربوط به کار هر کاربر یا شرکت استفاده امر استفاده از تجهیزات و لوازم آزمایشگاه رعایت کلیه قوانین 

های مختلف طیف وسیعی از خطرات وجود دارد و از  بنابراین از آنجا که در آزمایشگاه کننده از آزمایشگاه الزامی است.

یت باشند، رعا های تحقیقاتی جز افراد متخصص جامعه می طرفی به دلیل اینکه نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه

 خطرات تمام توان نمی . بدیهی است کهیی برخوردار استالاصول ایمنی و بهداشت در این اماکن از اهمیت با

که در  اساسی نکات ایمنی و قوانین اما برخی کرد،بینی  پیش را شیمیایی مواد یا ها روش همه به مربوط احتمالی

در نهایت  .شوند رعایت و سپرده خاطر کاربران آزمایشگاه بهتوسط تمام  باید که دارد ادامه ارائه شده است، وجود

در صورت بروز هرگونه حادثه )مالی و جانی( و آسیب و خسارت کلی و جزئی به وسایل و تجهیزات شود  متذکر می

باشد و  ها بر عهده شرکت و فرد کاربر که فرم تعهدنامه روکش را تکمیل نموده است می آزمایشگاه، کلیه مسئولیت

 پذیرد. ارشناس آزمایشگاه و همچنین شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نمیک
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  نکات ایمنی مورد توجه در آزمایشگاه 

دیان آزمایشگاه باید صو مت فناورانهای آزمایشگاهی را دارند، اعم از دانشجویان و  انجام فعالیت صدتمام کسانی که ق

 باشند: د که شامل موارد زیر میرا هنگام حضور درآزمایشگاه رعایت کنننکات مهم زیر 

 

  هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنیم. باید از دستکش

برای کار با آن مواد استفاده کنیم و تجهیزات ایمنی معمولی کارآیی  صوصو ماسک و سایر وسایل مخ

 .ندارند

 از  و مورد استفاده در آزمایشگاه باید مرتبا شستشو و در صورت لزوم قبل از شستن استریل شود البسه

های آویزان و گشاد اجتناب کنید زیرا ممکن است در حالی که مشغول به کار هستید آتش  پوشیدن لباس

 بگیرد و باعث صدمه به شما شود.

 رات جدی طتواند منجر به بروز خ از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم استفاده از این وسایل می هرگز

 .شود

  به منظور استفاده از هریک از تجهیزات آزمایشگاهی اعم از عمومی و یا تخصصی ابتدا با مسئول آزمایشگاه

شروع به کار ابتدا دستورالعمل کار با های مربوطه را تکمیل نمائید و قبل از  هماهنگی به عمل آورده و برگه

 کامال توجه کنید. هنکات ایمنی مربوطبه دستگاه مورد نظرتان را به دقت مطالعه فرمائید. خصوصا 

 های آب و گاز را بدون بست استفاده نکنید. شیلنگ 

  کنید.در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار  مصرفمواد مورد استفاده را فقط به میزان 

 های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزیم محل کپسول. 

  رات آنها را شناسایی نموده و روش مقابله با طقبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خ

 .رات را فراگیریمطاین خ

  و هشدارهای ایمنی آشنا شویم عالئمبا. 

  نگهداریم.مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم  

 داریم. نگه ر الزمروی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غی  

 .هنگام بروز حوادث کامال برخود مسلط باشید و با کمال خونسردی و مراقبت در پی ذفع مشکل برآیید 

های اولیه شرایط انتقال شما را به درمانگاه مهیا  اه را مطلع سازید تا در ضمن انجام کمککارشناس آزمایشگ

 نماید.

  نصب کنیم.سب مناسب چحتما به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلولها بر 

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

 .رناک استطخ
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 ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت شدن جریان آب و  هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه

ثابت شدن فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید تا از رها شدن 

  وسایل از دست در اثر فشار ناگهانی آب و شکستن آنها جلوگیری شود

  ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم درصورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده  مکان درالحتی

 .نماییم

 های انتهایی روز بهتر است  نی جهت انجام آزمایش، بجای انجام آن تا ساعتالدر صورت نیاز به زمان طو

 .ها را زودتر شروع نماییم آزمایش

 ل زباله خالی نکنیم. این مواد و طب یا سالرا در فاضینده محیط زیست الرناک و آطهای خ مواد و محلول

 .گردند عریق مقتضی دفطآوری و ب عها باید جم محلول

  از تحویل گرفتن بیش از نیاز شیرآالت و قرار دادن شیشه آالت بال استفاده در کمدهای خود خودداری

 د.نیک

 الزم را بکار ببرید در صورت ای و تجهیزات آزمایشگاهی دقت  هنگام استفاده از تمامی وسایل شیشه

 باشید. شکستن شیشه آالت و یا آسیب هر وسیله مسئول تهیه آن می

 

 :اقدامات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه 

 شوند یمیک خطر بالقوه محسوب  باشند یمیی که حاوی تعداد و انواع نامشخصی میکروارگانیسم ها نمونه 

نشت  ها نمونهظروف محتوی هر یک از این  که یدرصورت و دیکنعمل  اطیاحت باکامالً  ها آنلذا در مورد 

 .کند، پس از استریل کردن آن را دور اندازید

 های مورد استفاده ممکن است آلوده، سمی یا سرطان زا باشند، که  ها و محلول ها، معرف نتی سرمآها،  سرم

 باید احتیاط الزم در کاربرد آنها رعایت گردد.

 به محیط گردد باید در  ها قارچیا هاگ ذرات کوچک معلق در هوا منجر به انتشار  چنانچه انجام آزمایش

از راه تنفس، کارکنان  توانند یم هوا در معلق کوچکاتاق محفوظ و ایمن آزمایش را انجام داد. ذرات 

ی ها طیمحآزمایشگاه یا حیوانات آزمایشگاهی را آلوده نمایند و همچنین منبع خطرناک آلودگی ثانویه برای 

پارافیلم محکم ببندید تا از  نوارکشت و مواد مورد آزمایش باشند. درب ظروف پتری حاوی کشت قارچ را با 

 آید. به عملانتشار هاگ قارچ جلوگیری 

  زدیر یمروی میز آزمایشگاه  ها آندر مواردی که ظروف حاوی محیط کشت به عللی شکسته و محتویات 

 ی کردن محل اقدام گردد.ضدعفونآلودگی و  باید فوراً نسبت به برطرف کردن

 های  ها و یا دیگر وسایل تیز در سطل ی مهمی که باید به خاطر داشته باشید آن است که از دفع سوزن نکته

 .سازید ی معمولی اجتناب نمایید. با این کار سالمت خود و دیگران را با خطر جدی مواجه می زباله

  ریق دهان ممنوع است و باید حتماً از پیپت پرکن یا پوار استفاده شود.پیپت از ط لهیوس بهمکیدن مایعات 

 MSDS ها نصب و به دقت مطالعه شوند. کلیه مواد شیمیایی باید روی آن 
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  ی شوند و اگر بعد از کشت گذار برچسبروشن و واضح  طور بهباید  ها سمیکروارگانیمظروف حاوی کشت

باید کمال دقت مبذول گردد زیرا یک  ها آن ونقل حملدر جمع گردد  بخارآبظروف پتری  داخل دادن،

 .دیآ یممنبع شدید آلودگی به وجود 

  مرتب بازدید و کنترل شوند تا فشار  طور به دیبا ( حتماًنظیر اتوکالوکنند ) یمکار  فشار تحتوسایلی که

 باالتر نرود و ایجاد خطر نکند. ازین مورداز حد  ها آن

  سوزن کشت در روی شعله باید توجه داشت که امکان انتشار  ایو هنگام استریل کردن لوپ

در اثر حرارت شعله وجود دارد، لذا با حرکت دادن تدریجی سوزن از قسمت سرد شعله به  ها سمیکروارگانیم

 قسمت گرم آن از این پدیده باید جلوگیری کرد. 

  ی کنید در ضدعفوندقت محل آلوده را ی در روی سطح میز کار، سریعاً و با ا آلودهدر صورت ریختن ماده

درصد  5از محلول  توان یم گردند یماتفاقی از کشت مایع به خارج پراکنده  طور بهمورد ذرات و قطراتی که 

فنل استفاده کرد. برای این کار باید دستکش به دست کرده و محلول فنل را در اطراف قطره و محل آلوده 

ی محل آلوده بر رومستقیم  طور به کننده یضدعفوناز ریختن محلول  ریخته و بگذارید با آن مخلوط شود.

ی که ا پارچهاز حوله یا  توان یمخواهد شد. ذرات کوچک معلق در هوا پرهیز کنید زیرا این عمل باعث ایجاد 

دقیقه روی محل آلوده استفاده کرد سپس  33خیسانده شده است به مدت  کننده یضدعفوندر محلول 

پاک و بعد از اتمام کار تمام وسایل و مواد آلوده را در یک سینی  کننده یضدعفونبا محلول  ها آناطراف 

 گذاشته و در اتوکالو استریل نمود.

  مورد  یها از دستگاه کیدر هر ها  ای یا شکستن ظروف محتوی میکروارگانیسم ریختن ماده آلودهدر صورت

. اگر بعد از خاموش شدن دستگاه دییصبر نما قهیدق 33دستگاه خاموش شده و به مدت  دیاستفاده، با

صبر نموده و سپس اقدام  قهیدق 33بالفاصله در آن را بسته و به مدت  دیبا د،یشد ریختن مواد آلودهمتوجه 

 .دیکردن محل نما ینمودن و ضدعفون زیبه تم

  ،اگر یک ماده یی ریخته شوند شو ظرفی فرار و اسیدهای قوی نباید در ها حاللروغن، چربی، جیوه

 ناگهانی ریخته شود باید با حجم فراوانی آب شسته شود. طور بهشیمیایی 

 د آب را به اسید افزود.یابهنگام رقیق کردن اسیدهای غلیظ همیشه اسید به آب افزوده شود هرگز ن 

  شوند بلکه از یک اسپاتول و یا قاشق استفاده گردد. کاربرده بهی عریان ها دستمواد شیمیایی هرگز نباید با 

  باید در زیر هود تهویه انجام  ها آنکار با  رندیگ یمقرار  استفاده مورد، بازها یا اسیدهای فرار ها حاللوقتی

 باید اجتناب شود. ها آنبا پوست و استشمام  ها آنگیرد و از تماس 

 ی کردن، خصوصاً در کنار شعله ضدعفونتفاده از الکل جهت با توجه به قابل اشتعال بودن الکل هنگام اس

 .دیآور عملنهایت احتیاط را به 

  یی خودداری نماییدشو ظرف نکیسدر  زائدمواد  هرگونهاز ریختن. 

  در صورتیکه هنگام کار در آزمایشگاه فرد دچار بریدگی و یا خراشیدگی دست شود باید محل بریدگی را

 ناپذیر بپوشانند. های زخم بندی از نوع نفوذ نوار چسبضدعفونی کرده و آنرا با 
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 در  بی بطور تصادفی به زمین ریخته شود نباید خم شد و آنها را جمع کردوهای میکر در صورتی که کشت

ها ریخت تا میزان آلودگی  این گونه موارد باید ابتدا مقداری محلول ضدعفونی کننده قوی روی کشت

های  باید توجه داشت که افتادن پلیت .وان محل آلوده شده را تمیز نمودت کاهش یابد پس از مدتی می

ها بصورت  بوتوانند باعث آلودگی شده در این مورد نیز میکر ب حتی اگر شکسته نشوند میوحاوی میکر

هائی که در مورد ظروف شکسته شده  شوند بنابراین در این حالت نیز توصیه ذرات معلق در هوا پراکنده می

 .ردیده قابل اجرا استذکر گ

 تماس پوستی با یک میکروارگانیسم که احتمال هنگامیزا  های بیماری در هنگام کار با میکروارگانیسم 

بیماریزا وجود دارد باید از دستکش یکبار مصرف و یا نوع پالستیکی مناسب دیگر که سترون شده باشد 

 .شستشو باید اتوکالو نمودپیش از نیز های آزمایشگاهی را  استفاده کرد. روپوش

 

 

 آزمایشگاه: اقدامات ایمنی هنگام خروج از 

 دهید قرار مناسب محل در و داده شستشو کامال را استفاده مورد ظروف. 

 نیفتد اتفاق آزمایشگاه مسئول هماهنگی بدون آزمایشگاه وسایل یا مواد خروج. 

 کنید. ضدعفونی را بررسی مورد لوازم کلیه و کاری میزهای 

 برگردانید. خود قبلی محل به را نشده استفاده تجهیزات کارپایان  هنگام به 

 محهیط  از خهارج  بهه داخل سطل مربوطهه قهرار دهیهد یها      و بندی بسته ،شناسایی را آزمایشگاهی ضایعات 

  کنید. منتقل آزمایشگاه

 کنید خارج آزمایشگاه محیط از مقررات با و خاموشرا  خراب لوازم و دستگاه. 

  باید هنگام خروج از آزمایشگاه در داخل آزمایشگاه قرار دهید.را روپوش آزمایشگاه 

  خاموش بودن همه وسایل برقی از قبل از ترک آزمایشگاه دقت کنید که شیرهای آب و گاز بسته باشد و نیز

 های روشنایی اطمینان حاصل کنید. و چراغ

 از قرار دادن هرگونه وسایل و یا مهواد در داخهل و یها     آن را کامال تمیز کنید. ،پس از اتمام کار با هر دستگاه

 اطراف دستگاه اجتناب نمایید.

 ًهای مربوط به شهرکت خهود قهرار     ها و کمد در داخل قفسه پس از اتمام کار کلیه وسایل و مواد خود را صرفا

 جدا خودداری فرمایید. ،و زیرهودها روی میزبندی ،دهید و از قرار دادن آن در فضای عمومی آزمایشگاه

 

 


