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LABORATUVAR TEMİZLİĞİ VE GENEL ÇALIŞMA İLKELERİ
1. Laboratuvara girildiğinde çalışma yapılan alanın gerekliliği olan kişisel korunum malzemeleri kullanılmalıdır.
2. Ziyaretçiler merkez girişinde galoş giymek zorundadır.
3. Laboratuvarlara yetkili personel harici kişilerin tek başına girmesi yasaktır. Ancak bir çalışan kontrolünde giriş
çıkış yapılır.
4. Herhangi bir olası kaza durumunda kullanılmak üzere yedek giyisiler bulundurulmalıdır.
5. Kimyasal,su ve yağ gibi maddelerin yere dökülmesi durumunda bertarafı yetkili personel tarafından
sağlanmalıdır.
6. Masa ve çekmeceler temiz ve düzenli olmalıdır.
7. Boruları tıkayacak kapak vb. malzemelerin lavabo içine düşmesine engel olunmalıdır.
8. Yıkama bölümünde kirli malzeme biriktirilmemelidir.
9. Mesai süresince yapılan çalışmalar sırasında kirlenen malzemeler her bölümün personeli tarafından gerektiği
şekilde yıkanmalıdır. Bu nedenle, yıkama yerinde karışıklık oluşturmayacak şekilde planlama yapılır.
10. Laboratuvar içinde depolanması gerekli olan numuneler düzenli bir biçimde, arandığı zaman kolaylıkla
bulunacak şekilde yerleştirilir.
11. Çalışma sonucunda çıkan cam atıklar cam toplama bidonlarına atılır.
12. Palto, pardösü, ceket gibi giyim eşyası, çanta ve kitaplar laboratuvar çalışması yapılan masanın üzerine
konulmamalıdır ve çalışma bankolarının üzerine oturulmamalıdır.
13. Laboratuvar masaları uygun şekilde temizlenerek bırakılmalıdır.
14. Laboratuvarda yemek yenilmez, çay-meşrubat gibi içecekler içilmez, sakız çiğnenmez, sigara içilmez, yüksek
sesle konuşulmaz, sert ve lüzumsuz hareketler yapılmaz.
15. Parmaklar, eller, kâğıt, kalem ve diğer eşyalar, yüze ve ağza sürülmez.
16. Uzun saçlı çalışanlar saçlarını toplamalıdır.
17. Not defteri, kibrit, çakmak, pamuk gibi malzemeler tezgâh üzerinde bırakılmaz, çekmeceye konulur.
18. İçinde numune bulunan kapta gerekli açıklayıcı bilgiler yazılmalıdır.
19. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olumsuz olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilir.
20. Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmaz.
21. Cam kapları kullanmadan önce çatlak olup olmadığı bakımından kontrol edilir. Çatlak malzemelerin kullanımı
sırasında kırılabilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
22. Laboratuvarın düzenini ve temizliğini bozmayacak şekilde çalışılır.
23. Laboratuvarda çalışan tüm kişiler temizlik planına uymak zorundadır.

