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NORMES GENERALS DE SEGURETAT AL LABORATORI


Utilitzeu ulleres de seguretat en tots els treballs de laboratori, excepte en les tasques
de caràcter administratiu que es facin lluny dels reactius. No es recomana l'ús de lents
de contacte dintre del laboratori. En cas que sigui del tot necessari, s'han de dur
ulleres protectores que cobreixin completament els ulls.



El vestuari apropiat al laboratori inclou una bata, sempre cordada, i calçat tancat i
resistent. No es permeten ni els pantalons curts ni les mitges. Els cabells llargs han
d'estar recollits per a evitar incendis i contactes amb aparells i/o productes químics



No es permès fumar, menjar, beure o utilitzar cosmètics al laboratori. Tampoc és
permès tenir aliments per al consum propi dintre del laboratori.



La conducta ha de ser correcta. No hi jugueu, correu, crideu, etc. Eviteu escoltar
música amb auriculars perquè pot distreure-us i/o impedir-vis sentir senyals d’alarma.



Renteu-vos les mans abans de sortir del laboratori i sempre que ho considereu oportú.



No pipetegeu mai amb la boca.



Mai no toqueu, oloreu o tasteu productes químics si no és que s'hagi de fer
específicament en un experiment controlat.



Cal portar guants de protecció sempre que es treballi amb materials perillosos o de risc
desconegut.



Rebutgeu el material de vidre que presenti el més mínim defecte com a residu.



No feu experiments que no s’hagin autoritzat. Cal seguir els procediments de treball
escrits i, en cas de dubte, abans de fer res consulteu-ho. No es permet fer foc excepte
que sigui part d'un experiment autoritzat.



No utilitzeu mai un equip sense tenir l’entrenament suficient i l’autorització del vostre
responsable directe.



Us heu d’assegurar, abans de començar un experiment, que el material està en
perfectes condicions d'ús i que els muntatges són correctes.



Eviteu treballar sols al laboratori, especialment fora d'hores habituals o quan es duguin
a terme operacions d'alt risc.



Per a manipular productes que produeixin vapors tòxics o corrosius cal utilitzar sempre
la vitrina d’extracció de gasos de forma adequada (vegeu NS.04/06).
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Conserveu la zona de treball neta i endreçada.



Recolliu immediatament qualsevol vessament, tot seguint les recomanacions de la fitxa
de dades de seguretat (FDS) del producte.



Llegiu l'etiqueta amb cura i seguiu les instruccions indicades abans d'utilitzar qualsevol
producte o recipient de residus.



És necessari l'etiquetatge de tots els contenidors amb productes, bé siguin transvasats
o bé preparats, i heu d’assegurar-vos que es dóna la informació necessària del seu
contingut, perillositat, data d’elaboració, persona....



Controleu periòdicament l'estoc de reactius i el seu envelliment. Els reactius perillosos
s'han de preservar del sol, no s’han de guardar en prestatgeries altes, se n’ha de
vigilar l‘etiquetatge i s’han de mantenir en quantitats imprescindibles.



Guardeu els abrics, les bosses i d'altres pertinences al penja-robes o armariet, mai a
sobre de les taules de treball. Deixeu els passadissos lliures d'obstacles; en particular,
feu atenció als calaixos, portes d'armaris i cadires.



Comuniqueu immediatament tots els accidents/incidents o condició de risc al vostre
responsable immediat.



Gestioneu els residus adequadament, d'acord amb la normativa interna de la UAB.

