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 מטרה   .1

 מבוא 1.1

במעבדה קיימים סיכונים רבים הנובעים מאופי העבודה במעבדה. סיכונים אלו כוללים גורמי סיכון כימיים, 

ביולוגיים ופיזיקליים. המטרה העיקרית של נוהל זה הינה להעלות את רמת הבטיחות במעבדות השונות אשר 

  תחת חסותה ואחריותה של אוניברסיטת חיפה.

 ות הנוהל הן:מטרפירוט  1.2

 .מנהלי המעבדות, עובדי המעבדות ותלמידי המעבדות להגדיר את אחריות 1.2.1

 .ת גורמי סיכון הקיימות במעבדהולפרט את קבוצ  1.2.2

 .להורות  על שיטות עבודה, לצורך הכרה ומניעה של  סיכונים בריאותיים וסביבתיים בעבודה 1.2.3

 .או ביולוגיים כימייםחומרים לפרט את דרכי הפעולה במקרה של אירוע חריג, הקשור ל 1.2.4

חיפה בהן מתבצעת פעילות  הגברת הבטיחות במעבדות השונות תחת אחריותה של אוניברסיטת  1.2.5

 הוראתית.

בטיחות, וציוד המגן הכרת הסיכונים, תשתית ה,כללי בטיחות וגיהות במעבדההגברת המודעות והטמעת  1.2.6

 ת הסביבה.נושא איכוהעובדים והתלמידים כמו גם  העומד לרשות

 

 מסמכים ישימים.  2

 07-01מערך הבטיחות באוניברסיטת חיפה מס'  2.1

 07-26נוהל תוכנית מוכנת ותגובה בחירום  2.2

 13-02נוהל אב למעבדות מחקר  2.3

 ( ותקנותיה.1999)מהדורת ספטמבר  1970נוסח חדש ה'תש"ל  ,בטיחות בעבודהת הקודפ 2.4

 דות רפואיות, כימיות וביולוגיות(,תקנות הבטיחות בעבודה )בטיחות וגהות תעסוקתית במעב 2.5

 .2001  -התשס"א 

 ( ותקנותיו.1996)עדכון מיולי  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"ד  2.6

 , תשס"א.דרישות –מערכות לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה  – 18001ת"י  2.7

 מערכת ניהול סביבתי. – 14001ת"י  2.8

 

 הגדרות.  3

 .13-02ב למעבדות כהגדרות מעבדה בנוהל א – "מעבדה" 3.1

 מעבדה אשר מתקיימים בה אחד מן התנאים הבאים: – "מעבדת הוראה" 3.2



 

 אוניברסיטת חיפה
 נהלי האוניברסיטה

 07 - 57מספר הנוהל:  
 2015 אוקטוברל 1 בתוקף מתאריך:

 19מתוך     2עמוד  3מהדורה: 

 ואיכות הסביבה בטיחות 
 במעבדות האוניברסיטה 

 סגן נשיא ומנכ"ל:הנוהל מאשר

 

 מסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית נהלי האוניברסיטה בפורטל הארגוני

 וזו תכליתה העיקרית.ע"י האוניברסיטה הוגדרה כמעבדת הוראה  3.2.1

    ם אשר חלקם או תלמידיכל מעבדה שמתקיימת בה פעילות הוראתית מכל סוג שהוא בה משתתפים  3.2.2

 החוקרים של המעבדה. כולם אינם נמנים על סגל העובדים ו/או     

  משמש כמרצה, מתרגל או כל תפקיד אחראי אחר במסגרת ההוראה ההאדם  – "אחראי הוראה"  3.3

 שקיבל   בין אם מדובר במרצה מן המניין, עוזר הוראה או עובד מעבדה ,באותה השעה במעבדה המתבצעת       

 .כתב מינוי להוראה       

 .תקנות הבטיחות בעבודה במעבדותל )א(2קוד המעבדה לפי תקנה אחראי על תפ  - "מנהל מעבדה" 3.4

 סטודנט רשום ללימודים באוניברסיטה. בנוהל זה, בכל מקום בו מופיעה המילה תלמיד הכוונה        –"תלמיד"  3.5

 לסטודנט ולהיפך.

 

 שיטה  .4

 )עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה( חובות מנהל מעבדהו ניהול מעבדה 4.1

 -מנהל מעבדה 

 תכנית העבודה( אשר תכלול לפחות את כל אלה: -יכין אחת לשנה תכנית עבודה )להלן   4.1.1

 רשימת הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה; 4.1.1.1   

 שיטות העבודה הנהוגות במעבדה בשימוש בגורמים המסוכנים; 4.1.1.2

 כנים;אמצעי הבטיחות הנהוגים במעבדה בעבודה עם הגורמים המסו 4.1.1.3

בכל מקרה של תאונת נתזים ושפכים, וזיהום כללי שיש עמו  למחלקת הבטיחותמנהל מעבדה ידווח בכתב   4.1.2

 חשיפה לגורם ביולוגי מידבק.

 

 עובד מעבדה  /תלמיד מחובותיו של  2.4

 .לקרוא את הנהלים הרלוונטיים  לפעילותו ולתעד את קריאתו 4.2.1

 .ות והגהות, המפורטים בנהלים הקשורים לפעילותולפעול על פי הוראות הבטיח 4.2.2

 .להשתתף בהדרכות ובפעילויות בטיחות בהתאם לתוכנית השנתית של מעבדה בה הוא לומד/עובד 4.2.3

 להתריע ולדווח למנהלו הישיר על סיכוני בטיחות וכן על מפגע/ליקוי, שמהווה סיכון  לביטחונו ולבריאותו  4.2.4

 .במקום עבודה

 

 בטיחות ואיכות הסביבה לפני תחילת העבודה במעבדההדרכות  4.3

באוניברסיטת חיפה מחויב לעבור הדרכת בטיחות במעבדות ואיכות הסביבה לפני מעבדה  עובד/כל תלמיד 4.3.1

עובד מעבדה נדרש לעבור הדרכת /תלמידכל כמו כן,  .תחילת העבודה במעבדות וכתנאי לכניסתו למעבדה

 רענון פעם בשנת הלימודים.
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 מנהל המעבדה בסמסטר הראשון לתחילת הלימודים בחוג.העובד/הלומד ו באחריות תתבצע ההדרכה  4.3.2

 .חדר חיות העובד/הלומד ומנהלהדרכות לתלמידים העובדים בחדרי חיות יועברו באחריות  4.3.3

 .1המאשר הבנת ההדרכה לפי נספח  בטיחות על תצהיר ועובדי המעבדה בגמר ההדרכה יוחתמו התלמידים 4.3.4

יועברו לממונה הבטיחות האוניברסיטאי  עובדי המעבדה/  ד עם רשימת התלמידיםהעתק התצהיר יח 4.3.5

 .בתחילת כל שנת הלימודים

לפני תחילת עבודתו במעבדה. הטופס  תצהיר בטיחותמחוייב לחתום על  /עובד חדש במעבדותתלמידכל  4.3.6

 .(1) נספח  למחלקת בטיחותעבר והטופס יהעתק  . הבטיחות של המעבדהבתיק ישמר 

 

  האקדמי במעבדות ראות והדרכות בזמן הלימודהו 4.4

 עם מנהל המעבדה. האחראי יכיר את ציוד החירום וומועד -אחראי הוראה יתאם את קיום השיעור  4.4.1

 במעבדה, מיקום ציוד הבטיחות, ואמצעי מגן אישי.

 .בנוסף יוודא את הציוד האישי הנדרש לצורך ביצוע השיעור עצמו 4.4.2

 .עבדה כימית או ביולוגית הינו: חלוק, משקפי מגן, נעליים סגורותהנדרש לעבודה במהבסיסי הציוד  4.4.3

הנכנס לשטח המעבדה מצויד בציוד המגן האישי  עובד מעבדה/ אחראי ההוראה יוודא כי כל תלמיד  4.4.4

 הנדרש לאופי העבודה במעבדה.

דרש לפני תחילת השיעור ידריך אחראי על השיעור את המשתתפים באופן השימוש בציוד המגן אישי הנ 4.4.5

 לצורך השיעור.

אחראי השיעור ידריך את העובדים בנוגע לסיכוני החומרים הכימיים שנעשה בהם שימוש ולגבי מיקום של  4.4.6

 הבטיחות. תגיליונו

על אחראי לשיעור לוודא שהלומדים במעבדה ישמרו על כל הנחיות הבטיחות ואיכות הסביבה במהלך  4.4.7

 הלימוד במעבדה.

 בנוגע לטיפול בחומרים בהקשר לאיכות הסביבה. אחראי השיעור ידריך את העובדים 4.4.8

 באחריות אחראי על השיעור לוודא שאין אוכלים ומעשנים במעבדות. 4.4.9

 

 אישורים רפואיים 4.5

 .עבודה במעבדה ללא שהציג אישור מרופא משפחה על מצב בריאותו /עובד חדשלא יתחיל תלמיד 4.5.1

 משך כל זמן לימודי הסטודנט  האישור הנ"ל יועבר לידי מזכירות החוג הרלוונטי ויישמר שם ב 4.5.2

 באוניברסיטה.
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. באחריות התלמיד /עובד מעבדהאישור זה ישאר בתוקף כל עוד לא חל שינוי במצב בריאותו של התלמיד 4.5.3

 כל שינוי שחל.לדווח על 

 תלמיד", מנהל מעבדה בה העובד/ודעה על עבודה עם גורמים מסוכניםיש לגשת לרופא עם  טופס "ה 4.5.4

 .(2נספח ראה יחתום עליו )יתחיל לעבוד ימלא ו

 

 חיסונים 4.6

            במעבדות השונות באוניברסיטה נעשה שימוש רב בגורמים ביולוגיים כגון: סוגים שונים של חיידקים,   4.6.1

       לצורכי מחקר וניסויים שונים.  חיות מעבדה וכדו'

                  ש להסדיר את נושא החיסונים בקרב נדרואגודה לבטיחות ביולוגית  על פי המלצה של משרד הבריאות  4.6.2

 עם אותם גורמים  עבודתם תחילתטרם אשר באים במגע עם הגורמים הנ"ל / תלמידים עובדי המעבדות 

 ביולוגיים.

  

 הנדרשים להלן החיסונים 4.6.3

 וזלי גוף, רקמותדם, נ) אדם כל חומר מגוף  עם במגע מעבדות הבאים עובדי -  Bחיסון כנגד צהבת       4.6.3.1

  B. צהבת נגד חיסון בעבר קיבלו לא ואשר ( ,שורות תאים וכדומה                  

 טטנוס חוסנו כנגד ולא אשר באים במגע עם חיות מעבדהעובדי המעבדות, ללכ – חיסון כנגד טטנוס     4.6.3.2

 .האחרון העשור  במהלך                

 

 אחריות 4.6.4

ע"' מילוי החיסונים  קבלת אודות הסטודנטים והעובדים ידוע על אחראים ותמעבדות רלוונטי מנהלי 4.6.4.1

 .(2נספח ראה "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים" )וחתימה על טופס  

 /העובד אחראי על קבלת החיסונים.התלמיד 4.6.4.2

תיעוד מתאים על  לפני מועד תחילת עבודתו בגורם הסיכון המעבדה  להציג למנהל /העובדהתלמיד על 4.6.4.3

 .קבלת החיסון הנדרש

 

 אופן קבלת החיסונים  4.6.5

ראה ) צירוף טופס "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים"משאבי אנוש ב אגףליפנו  - המעבדותעובדי  4.6.5.1

, התאום יעשה ע"' עובד דרך קופת חולים אליה  לקבלת מכתב הפנייה ממעסיק לקבלת חיסון (2נספח 

 שייך. 

, לתאום 04-8633111בטלפון  בחיפה משרד הבריאותלשכת פנו ישירות לי -תלמידי מחקר/סטודנטים   4.6.5.2

צירוף טופס "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים" ב באחת הלשכות של משרד הבריאות תור לחיסונים

 (.2)נספח 
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על קבלת  "הצהרהטופס מתבקש לחתום על  את תרכיב החיסון, אשר קיבלעובד/תלמיד מחקר  4.6.5.3

 למחלקת הבטיחות. עם העתק  למנהל מעבדה וולהחזיר( 4נספח )  נים"חיסוה

על קבלת  טופס "הצהרהמתבקש לחתום על  את תרכיב החיסון, המסרב לקבלעובד/תלמיד מחקר  4.6.5.4

 .עם העתק למחלקת הבטיחות למנהל מעבדה וולהחזיר(  4) נספח  נים"חיסוה

בקלסר מעבדה והעתקים מנהל המעבדה  ע"יבמעבדות ישמרו  תלמידהטפסים החתומים של כל עובד/ 4.6.5.5

 הבטיחות ואגף משאבי אנוש.יועברו למחלקת 

  

 אחריות. 5

 .ראשי מכונים 5.1

 .מנהלי מעבדות 5.2

 .מזכירות החוגים 5.3

 .הממונה על הבטיחות 5.4

 .מנהל האיכות 5.5

 

 נספח  .6

 הוראות בטיחות לסטודנטים במעבדות הכימיה והביולוגיה    
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ואיכות  הוראות בטיחות

דנטים לסטו הסביבה

 במעבדות הכימיה

 והביולוגיה
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        תוכן

                                 
 א. מבוא                                                                          

 
 ב. הוראות כלליות                                                           

 
 י מגן אישיים                                                     ג. אמצע

 
       ד. סיום עבודה במעבדה                                            
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 מבואא. 

במעבדה והכרת  וגהותכללי בטיחות את  עובדי מעבדות/מטרת ההוראות להטמיע בתודעת הסטודנטים . 1

 ואת נושא איכות הסביבה. טיחות, וציוד המגן העומד לרשותםהסיכונים, תשתית הב

 עם אירועים וכללי סיוע לנפגעים במעבדה.   מובאים בקיצור דרכי התמודדות  

מלגלות ערנות לגבי סיכונים נוספים  /עובדכונים ולא פוטרות את הסטודנטיאין הוראות אלו מכסות את כל הס

 במעבדה. יש לזכור שהסטודנט אינו נמצא לבד במעבדה ולפעולותיו יש משמעות גם לסובבים.

 של אוניברסיטת חיפה על כל שלוחותיהוהביולוגיה בדות הכימיה הוראות אלה חלות על כל הסטודנטים במע . 2

הסטודנטים חייבים למלא אחרי כללי  , מכינות, נוער שוחר מדע ותלמידי קורסים מיוחדים.  כלמחלקותיה

בהתאם להוראות אלו מהווה עבירה על תקנון המשמעת של תלמידי  שלא הבטיחות באוניברסיטה.  התנהגות

 אוניברסיטת חיפה.

 לעבוד במעבדה אלא אם קרא חוברת  זו וחתם על התצהיר הנספח להוראות אלו.   עובד/לא יורשה סטודנט . 3

המדריך האחראי במעבדה יאשר בחתימתו על גבי הנספח, שהסטודנט השתתף בהדרכת מנהל המעבדה או 

הוראות.  בתחילת המעבדה.  הסטודנט יאשר שקרא את החוברת  והבין את הואיכות הסביבה בטיחות 

בקלסר יעודי אצל מנהל המעבדה או המדריך חתום ישמר ההוראות אלו ישארו בידי הסטודנט. התצהיר 

 .האחראי במעבדה

 

 הוראות כלליותב. 

 חייב להכיר את התשתית הבטיחותית ואת נוהלי החירום למקרה של אירוע, לרבות: עובד/כל סטודנט . 1

 בדה ומהבנין. א. יציאות חירום ומסלולי הימלטות מהמע 

  ב. מיקום לחצני חירום להפסקת זרם כח )חשמל( במעבדה.    

 ג. מיקום ברז גז ראשי למעבדה.  

 ד. מיקום הטלפון או לחצן החירום הקרוב ומספר החירום .  

 ה. מיקום ודרך הפעלת שוטפי עיניים ומקלחות חירום.       

 ו. מיקום ציוד כיבוי אש ודרך הפעלתו.  

 ארגז עזרה ראשונה, תכולה  ושימושים . ז.       

 ומיכלי חפצים חדים.  ביולוגיתכימית, טיפול בפסולת מעבדתית, כולל מיקום מיכלים לאיסוף פסולת אופן הח.  

)ערכת שפך כימי(  ט. מיקום וצורת השימוש בערכות המיועדות לניטרול ו/או לספיחה של חומרים מסוכנים 

 . ודרכי הטיפול בשפך ביולוגי

 חל איסור על עבודה לבד במעבדה בעת עבודה עם גורמים מסוכנים )כימיים או ביולוגים(. . 2

    יש להכיר היטב את דרך ההפעלה והניתוק של  כל מכשיר שבו משתמשים.  אין להשתמש במכשיר, בציוד, כלי  . 3

 .ן מיידיאו למנהל המעבדה באופ למדריך כל פגםאו בחומרים פגומים. יש להודיע על      

. אין לגעת  במכשור, או מנהל המעבדה . אסור לבצע עבודות, ניסויים או בדיקות שלא אושרו על ידי המדריך4

 בכימיקלים שאינם שייכים לניסוי שבתוכנית העבודה. במערכות או 

סוי חפצים אישיים. יש לפנות מאזור העבודה  כל פריט שאינו שייך לני ללאועמדת עבודה תהיה מסודרת  . 5

 . וכדומה( מיכל, בקבוק, מכשירציוד אישי, )המתבצע

 .  אין להכניס למעבדה מזון.  אין לאכול, לשתות או לעשן במעבדה. 6
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 אמצעי מגן אישייםג. 

 להשתמש בציוד בטיחות כל זמן שהותו במעבדה, לרבות:   עובד/כל סטודנט על .1

 . משקפי מגן תיקניים ואישיים*.א    

 ך וסגור, עם שרוולים ארוכים. ב. חלוק ארו    

 .)לא נעלי בד( העשויות מעור/דמוי עור, ג. נעליים סגורות     

  פנים, סינר או כפפות(, לפי הוראות צעי מיגון מיוחדים )כגון מגן ד. במקרים מסוימים יהיה צורך להשתמש באמ    

  המדריך.        

משקפיים במידה ומרכיבים עדשות מגע, יש להשתמש  . מומלץ לא  לעבוד במעבדה כימית עם עדשות מגע. 2

 .להגנה על העיניים (gogglesסגורים מסוג גוגלס )

 לצאת מהמעבדה לבושים בחלוק או כפפות מגן.  אין. 3

 . אין להשתמש בפלאפון האישי עם כפפות.4

 

ממזכירות החוג לרכוש משקפי מגן מדגם מאושר.  לצורך זה, יש לקבל הפניה בכתב  עובד/* על כל סטודנט

 לאופטיקאי הקשור לאוניברסיטה.  האופטיקאי יבצע בדיקת ראיה ויתאים את המשקפיים לסטודנט.

 

   סיום עבודה במעבדהד. 

     . בסיום העבודה במעבדה, יש לנתק את האספקות השונות )כגון גז, מים וחשמל( מהמערכות והמיכשור, לפי 1

 .או מנהל המעבדה הוראות המדריך    

 . יש להחזיר כימיקלים ומכשירים ניידים למקומם מיד אחרי השימוש. 2

         . יש לוודא שלא נשארו שאריות של כימיקלים על משטח העבודה או על הרצפה.  3

 . או מנהל המעבדהיש לנקות כלים ומשטחים מזוהמים בהתאם להוראות המדריך     

או מנהל  ודה ושל אמצעי המגן האישיים, לפי הוראות המדריך. יש לבצע טיהור )דקונטמינציה( של סביבת העב4

 70%במעבדה בה משתמשים בחומרים ביולוגיים יש לחטא את משטח העבודה בתמיסת אתנול .  המעבדה

 . גם אם השתמשת בכפפות יש לשטוף את הידיים במים וסבון בסיום המעבדהטרייה. 

 טיפול בשפך כימי, לפי ליש להשתמש בערכות המיועדות . במידה ונשפך חומר כימי בצורת נוזל או אבקה, 5

 לפני השימוש בחומרי הניטרול וספיחה, ולסלק את עצמך. יש למגן או מנהל המעבדה ההנחיות של המדריך    

  .המפורטות בנהלי החירום בסעיף י' הפסולת לפי ההוראות

חומצות/בסיסים;   גמא, יש לנטרל פסולת: לדואו מנהל המעבדה יש לטפל בפסולת כימית לפי הוראות המדריך.6

יש לסלק ממסים אורגנים לתוך המיכלים המיועדים. אין לשפוך פסולת כימית או שאריות של ניסויים לכיור או 

 למערכת מי לחץ.  

 . הלי החירום בסעיף י'והמפורטות בנבהתאם להוראות יש לפעול ל. במידה ונשפך חומר ביולוגי, 7

יש לעקר ע"י סודיום ( BSL1))כמוגדר בסעיף י"ב(  1ברמת בטיחות  )תרביות וכדו'( זליתפסולת ביולוגית נו.8

פסולת ולאחריה, ניתן לשפוך לכיור.  לפחות שעהבמשך חצי  )ריכוז סופי בתמיסה המעוקרת( 0.5%היפוכלוריט 

 ביולוגית מוצקה )צלחות פטרי, טיפים מזוהמים וכדו'( יש להשליך לפח פסולת ביולוגית. 

 :. מערכות לפעולה רצופה ללא נוכחות של מפעיל7
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 א. מערכות לפעולה רצופה ללא נוכחות מפעיל תהינה ממוקמות אך ורק בחדר עבודות לילה.    

 ב. המערכת תבדק על ידי אדם מוסמך, כדי לוודא קיום אמצעי בטיחות  הדרושים.    

 עבוד לפי ההוראות.ג. יש לקבל אישור בכתב מהמדריך לפני הפעלת המערכת, ול    

 

 חשמלה. 

את הוראות ההפעלה וההפסקה. יש לוודא את מיקום מפסק החירום  /י.  לפני השימוש בכל מכשיר חשמלי למד1

 ואופן השימוש בו, למקרה של התחשמלות או תקלה אחרת.  

 . יש להתייחס לכל חוט חשמל כאילו היה "חי".2

ציוד חשמלי, או ברשת החשמל  המעבדתית.  התגלה מכשיר, תקע  . אסור לבצע כל שינוי או תיקון במכשיר או 3

 . או מנהל המעבדה או כל חלק ממערכת חשמלית פגום, אין להשתמש בו ויש להודיע מיד למדריך

במקרה שהמכשיר או השטח  . אין להפעיל או לגעת במכשיר או מתקן חשמלי, חוט או תקע בידיים רטובות.4

 . או למנהל המעבדה למדריך סביבו נרטב, יש להודיע מיד

. מכשיר או מערכת חשמלית שסביבתו נרטבה על ידי נוזל דליק, עלולים לגרום להתלקחות.  יש להרחיק את 5 

הסובבים ולהודיע מיד למדריך. אין לכבות או להדליק מתגים חשמליים באזור של שפך דליק, או פריצה של 

 גזים דליקים.

 .או מנהל המעבדה כשירים מהחשמל, לפי סדר שיקבע המדריך. בסיום העבודה יש לנתק את המ6

 

 

 כימיקלים ו. 

 .  במעבדת הוראה .  הוצאה והכנסה של  חומרים כימיים למעבדה תעשה אך ורק ע"י המדריך או סגל המעבדה1

  אין להכנס למחסן הכימיקלים או לחדר ההכנה ללא אישור.במעבדת הוראה,     

 מתאים היכול להכיל את תוכנו )כגון דלי(. בקבוק או מיכל יש נוסף ים בתוך כלי קיבול . יש להעביר חומרים כימי2

 לאחוז בגופו ולא בצווארו.     

. בקבוקים ומיכלים יהיו סגורים בכל עת על ידי  מכסה או פקק מתאים, מלבד בזמן של הוצאת תוכנם.  אין 3

 בקלות, יש להתייעץ עם המדריך.  לחלוץ פקק של בקבוק בכוח.  אם הפקק אינו ניתן לפתיחה

 ס"מ מקצה משטח העבודה, ולוודא כי הם מיוצבים. 10. מיכלים ובקבוקי כימיקלים יש להעמיד לפחות 4

. לפני שימוש בחומר כימי, יש לקרוא את הוראות הבטיחות הרשומים על התווית הקופסה או בדף מידע נלווה, 5

material safety data sheet) MSDS  .) 

 .או למנהל המעבדה .  אם קיים חשש לפגם במיכל או בחומר, או לזיהומו, יש להודיע מיד למדריך6

 

             :                                                               כגון כוהלים, אתר, אצטון וממסים אורגניים אחרים() עבודה עם נוזלים דליקים.  7

 עם נוזל דליק מעל או בקרבת מבער גז, או מקור אחר של להבה פתוחה, חום או ניצוץ. אין להציב מיכל א. 

.                                                          יש להרחיק חומצות וחומרים ריאקטיביים אחרים מקרבת נוזלים דליקים     

                                                                                         ך, בתוך מנדף.לשם זיקוק יש להשתמש אך ורק בציוד המאושר על ידי המדריב.

    שהוא, כולל ניצוץ, חום גבוה או  יש לזכור שאדי  נוזל דליק עלולים להתפשט ולהידלק )על ידי מקור הצתה כלג. 

 להבה(, אפילו במרחק של מטרים מהנוזל.
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 ומצות ובסיסים: . עבודה עם ח8

א. יש לזכור שמיהול של חומצה או בסיס עלולים לשחרר חום. לכן, אין לשפוך מים לתוך חומצה, אלא, מיהול 

 . AAA (Always Add Acid to water) ,שפיכתה לתוך מים, תוך בחישה וקירור חומצה יעשה על ידי

מתאימים.  יש להגן  "י שימוש באמצעי  מיגוןב. בעת עבודה עם חומצה או בסיס מרוכז, יש להגן על העיניים, ע

 על העור בעזרת כפפות וביגוד מגן אחר )כגון סינר מתאים(, לפי הוראות היצרן והנחית המדריך. 

 . או מנהל המעבדה ג. יש לנטרל פסולת של חומצות ובסיסים לפני פינויים, לפי הוראות המדריך

 

 עבודה עם גזים דחוסיםז.   

    לפני השימוש בגזים הנמצאים בגלילים, כולל סדר פתיחה  או מנהל המעבדה . יש לקבל הסברים מהמדריך1

 והווסתים.  יש להשתמש בכלים יעודיים ומפתחות מתאמים לגלילים. וסגירה של  הברזים          

 . לפני הפעלת מערכת עם גזים דחוסים, יש לקבל אישור המדריך לתקינת המערכת.2

(. לחיבור הגליל במרכזו גליל של גז דחוס יהיה מקובע לקיר או לשולחן )עם שרשרת או מתקן מיוחד .3

 .או מנהל המעבדה אישור והדרכה מהמדריך אסור לנייד גלילי גזים ללא  

  . בעת פתיחה או סגירה של מגופי מיכל גז דחוס, יש לעמוד בצד הנגדי של הגליל,עם הגנה מתאימה של 4

 יש לחבוש כפפות, להרכיב מגן פנים ולבצע  (,HCl, HBrים והפנים. בעבודה עם גזים קורוזיבים )העיני    

 הפעולות בתוך מנדף.    

 או מנהל    בתום השימוש בגז יש לסגור את ברז הגליל.  פירוק החיבורים יעשה לפי הוראות המדריך .5

 .  המעבדה

 .  או מנהל המעבדה פשר ולהודיע מיד למדריך. במקרה של תקלה יש לסגור את ברז הגליל במידת הא6

  

 עבודה במנדפים כימייםח. 

     אדים, תרסיס או גזים  . יש לבצע בתוך מנדף כימי תקין )מופעל( כל פעולה העלולה להביא לשחרור של 1

 . לפני התחלת העבודה במנדף:2מסוכנים.     

 ת למנדף )מפסק למפוח,  חשמל, גז, אויר דחוס, א. יש להכיר את מיקום המפסקים השולטים על האספקו     

 מי לחץ, וואקום, גזים אחרים וכו'(. 

 ב. יש להפעיל את המפוח ולוודא שמערכת התראה  מצביעה על זרימת אויר תקינה.     

 על כל תקלה במנדף. או למנהל המעבדה יש להודיע למדריך         

   משטח העבודה ועד לדופן המנדף. במידה ויש סימון )פס צהוב( ס"מ משולי  10. יש להשאיר מרווח של לפחות 3

 על משטח העבודה, יש להעמיד כל הפריטים במנדף  בתוך השטח המסומן.     

פעולה זו לא רק הורד )סגור( את חלון המנדף לחלוטין כאשר המנדף אינו מאוייש. במהלך ניסוי במנדף, . 4

יש לשמור על חלון המנדף סגור )מורד( ככל אנרגיה באופן משמעותי.  שמהווה הגנה אישית נוספת אלא גם חוסכת

 וואקום, ובטמפרטורות קיצוניות. שניתן, במיוחד בעת עבודה עם מערכות  בלחץ, מערכות

 

 שונות .ט

  . אין לשאוב כימיקלים בפה, אלא אך ורק במתקן שאיבה מתאים.1
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 ריו, כדי לוודא שאין בהם סדקים, שברים, לכלוך או . יש לבדוק כלי זכוכית או פלסטיק לפני השימוש ואח2

 אין להשתמש בכלי פגום. פגמים אחרים.

כפפה מתאימה  . כאשר מכניסים צינור זכוכית לתוך צינור גומי, פקק או פריט דומה, יש להגן על  הידיים עם3

 .במדריך; אין להשתמש בכוח רלהיעז)עבה( או מטלית.  אם החיבור לא מתבצע בקלות יש 

. יש לוודא לפני השימוש את התגובות האפשריות של החומר הכימי עם מים )לדוגמא,  אסור שמתכות 4

 W: הוא אלקליות יבואו במגע עם מים(.סימן חומר מגיב עם מים

. רחיצת כלי מעבדה בכיור תעשה רק אחרי טיפול והסרה של שאריות הריאקציה, לפי  הוראות המדריך 5

 מצות או בסיסים, או סילוק של ממסים  למיכל המיועד לפסולת ממסים(.   )לדוגמא,  נטרול של חו

. בעת שימוש במשאבת וואקום יש להוציא את קצהו של צינור הפליטה מחוץ למעבדה )או אל תוך מנדף פעיל(.  6

 יש לבדוק עם המדריך את סוג ומיקום מלכודת הגזים, אם במהלך הניסוי עלולים להפלט חומרים מסוכנים.

 

 נוהלי חירוםי. 

 סובבים ולהודיע מיד למדריךה. בכל מקרה של אירוע במעבדה )שפך, התזה, התלקחות וכדומה( יש להרחיק את 1

בהודעה יצויין אופי האירוע,  מטלפון פנימי, 700או  04-8240871ולמוקד הבטיחות בטלפון  או למנהל המעבדה

 שט בקצב מהיר, יש לפנות מיד את המעבדה.  במידה והסיכון מתפ מיקום מדויק ושם האחראי למעבדה.

 

 . במידה ויש נפגעים, אחרי טיפול ראשוני במקום, יש לפנות לטיפול רפואי בבית החולים הקרוב.   2

או ביולוגי )בכל אירוע מסוג זה יש לדווח מיד לאחר  . טיפול ראשוני במקום, במגע של הגוף עם חומר כימי3

  :ולמוקד הביטחון והבטיחות(דה הטיפול הראשוני למנהל המעב

, יש להזרים מים משוטף עיניים לתוך העין או עיניים וחומר כימי או גוף זר בא במגע עם העינייםא. במידה  

תוך כדי סיבוב גלגל העין שיאפשר הגעת מים לכל  דקות לפחות 15משך ל, יש לפתוח את העיניים שנפגעו

, שפוך מים רבים על עיניים פתוחות מכיוון האף ומעלה אם אין בקרבת מקום משטפת עיניים. שטח העין

שטיפת העיניים, אל תבזבז זמן על  תוך כדיכדי למנוע חשיפת העין שאינה נפגעה לחומר. הסר עדשות מגע 

 הסרתן לפני השטיפה. פנה לקבלת טיפול או ביקורת רפואית גם אם לא נראה נזק.

   , כל שנייה קריטית,כל פריט מזוהםמיידית , יש להסיר וחומר כימי נשפך על הבגדים או הגוףב. במידה 

 במקרה של הסרת חולצה או   דקות. 15חירום או מקור מים זורמים אחר, לפחות לחת ולשטוף במים, במק          

 פריט לבוש עליון אחר, היזהר פן תחשוף גם את העיניים לחומר.          

  ש להוריד את הביגוד המזוהם, ולהבריש את האבקה המצטברת , ימגע עם אבקת חומר כימיג. במקרה של  

    15(.  יש לשטוף  את האזור הנגוע לפחות את החשיפה יחמירו, שריטות בעור מהעור )עם מברשת רכה         

 . תחת ברז או מקלחת חירום במים זורמים דקות         

ך על בגד, יש להסיר מיד את הבגד ולרחוץ במים אם נשפ  :הבגדים או הגוףוחומר ביולוגי נשפך על במידה ד.      

. במקרה של חשיפת עיניים לחומר ביולוגי יש לרחוץ מיד העור שנחשף לחומראת איזור רבים וסבון 

 .דקות בדומה לאופן השטיפה בחשיפה לחומר כימי )כמפורט בסעיף א'( 15במשטפת עיניים לפחות 

, יש למנוע ממנו לרוץ.  יש ל"חנוק" את האש ע"י גלגול על הרצפה, םוהתלקח ביגוד או שיער של אד. במידה ה

   מיד לאחר מכן יש לרחוץ את הגוף במקלחת החירום.או על ידי עטיפה בשמיכת כיבוי או פריט אחר. 

 יש לשים קרח )ממים רגילים( על הכוויה ולפנות מיד לעזרה רפואית. כוויה. במקרה של 4
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.  שימוש בזרנוק מים, לכיבוי אש, ומיועד לכיבוי שריפה קטנה ק למי שקיבל הדרכהמותר ר שימוש במטף כיבוי. 5

 אסור. 

 . אין לכבות אדם בוער עם מטף כיבוי.6

 

 שפך חומר כימי .יא

 !בשפך בטיפול ניקיון ת/עובד לערב אין - כימי שפך של מקרה בכל

רעלים ולמוקד הבטיחות  או למנהל המעבדה, לאחראי/ת סובבים ולהודיע מיד למדריךהיש להרחיק את 

 מטלפון פנימי. 700או  8240871-04בטלפון 

 עולות הבאות:פליטר, חובה לנקוט ב 1עד  של  כמות קטןשפך  .1

 להזעיק אדם נוסף לעזרה. .א

והכרת הסיכונים המעורבים, יש לפעול  MSDSיש לפעול רק לאחר קריאת המידע על החומר הנשפך  .ב

  . MSDS-על פי המפורט ב

 .מגן )חלוק, כפפות,ומשקפי מגן ומסיכת נשימה( מתאים בכל עת להשתמש בלבוש .ג

 .להביא מטף כיבוי אש שיהיה זמין לפי הצורך .ד

 .לספוג את החומר בעזרת מטליות או שרוולי ספיגה מיוחדים הנמצאים בערכות שפך במעבדה .ה

ולת את החומר הספוג יש לאסוף בשקית פוליאתילן,לרשום שם החומר ולהעבירו לנקודת איסוף פס .ו

 .כימית

על הצורך  מעבדההולמנהל על האירוע  , לאחראי רעליםמכל טלפון נייח 7000למוקד ע"י חיוג להודיע  .ז

 בהשלמת ציוד הספיגה.

 

 ליטר 1ליטר של חומצות/בסיסים או שפך של ממיסים אורגניים בכמות מעל  1/2של כמות מעל  גדול שפך .2

 להזעיק אדם נוסף לעזרה. .א

 מכל טלפון נייח. 7000 למוקד ולחייגך החשוף לשפ איזור המעבדה את  מיידייש לפנות באופן  .ב

והכרת הסיכונים המעורבים, יש  MSDSרק לאחר קריאת המידע על החומר הנשפך אך ויש לפעול  .ג

 . MSDSלפעול על פי המפורט ב

יש לעבוד כצוות, האחד יטפל בניקוי השפך והשני יעביר אליו את החומרים הנחוצים הנמצאים מחוץ  .ד

מסיכת נשימה וכפפות לפחות כולל ה, ללבוש ציוד מגן מתאים מטפלים בשפךהכל על לאיזור השפך. 

תחימת השפך בעזרת שרוולי הספיגה הנמצאים בערכת מגן ולטפל באירוע:  חלוק ומשקפי מתאימות,

ספיגת השפך עם מטליות /שרוולי שפך על מנת למנוע מהשפך להתפשט אל מתחת לרהיטים או ציוד. 

 .גה הנמצאים בערכת שפךספי

שברי זכוכית גדולים ורסיסים יאספו באמצעות מברשת ויעה, יישטפו במים ויוכנסו לתוך קופסת  .ה

פח אשפה צד להעביר את הקרטון ללסמן את הקופסא בכיתוב "זהירות! פסולת חדה" וקרטון. יש 

 רגיל.לפינוי 
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 ביולוגיחומר שפך  .יב

 !בשפך בטיפול ניקיון ת/בדעו לערב אין - ביולוגי שפך של מקרה בכל

.ד(. בכל מקרה של שפך 4אם התרחשה )ראה י.יש להקדים ולטפל בחשיפה האישית לחומר ביולוגי 

 ..ד(4)ראה י. יש לטפל מיידית בפציעה לפני ניקוי השפךביולוגי בו מעורבת פציעה, 

יש לעבוד עם גורם  מוגדרת כרמת הבטיחות בה - (1Biosafety level  -1BSL) 1 ביולוגית רמת בטיחות

  .להידבקות מזערי או אפסיביולוגי מדבק בעל סיכון 

מוגדרת כרמת הבטיחות בה יש לעבוד עם גורם  - (2Biosafety level  -2BSL) 2 ביולוגית רמת בטיחות

  .להידבקות ניכרביולוגי מדבק בעל סיכון 

 (BSL2) 2נחשב ברמת בטיחות ביולוגית  וירוס-לנטישים לב, 

 

 :(BSL1) 1ברמת בטיחות בשפך ביולוגי טיפול  .1

 יש לעבוד בזוגות ולהרחיק מאיזור השפך כל אדם שאינו משתתף בניקוי. .א

 יש ללבוש אמצעי מיגון אישיים: כפפות, מגן עיניים וחלוק מעבדה. .ב

 פינוי שברי זכוכית וחפצים חדים יעשה באמצעות פינצטה או מלקחיים, לא בידיים! .ג

ניגוב או חומר סופח נוזלים אחר. הנח בזהירות כדי למנוע השפרצה יש לכסות את השפך בניירות  .ד

 או התזה של הנוזל.

 20טריה סביב שולי השפך עד למרכז. השאר  1:10שפוך אקונומיקה )לשימוש ביתי( מדוללת  .ה

 דקות כדי לאפשר את פעולת החיטוי של האקונומיקה.

ת הניירות )עבוד מהשוליים למרכז השתמש בניירות ניגוב יבשים נוספים על מנת לנגב ולאסוף א .ו

 השפך(. 

דקות, ספוג ואסוף  20לאחר הניקוי הראשוני, הצף את איזור השפך באקונומיקה, השאר לפחות  .ז

 באמצעות ניירות ניגוב יבשים.  

 לאחר מכן, נגב את איזור השפך בניירות ניגוב ספוגים במים וייבש בניירות ניגוב יבשים נוספים. .ח

ואיזורים אחרים שהיו עלולים להחשף לשפך. בנוסף, חטא את האביזרים  חטא כל ציוד קירות .ט

 פעמיים בהם השתמשת לניקוי השפך.-הרב

 השלך את ניירות הניגוב בהן השתמשת לפח ביולוגי. .י

 רחוץ במים וסבון את ידייך וכל עור חשוף שהיה עשוי לבוא במגע עם החומר. .יא

)פנימי( בכל מקרה של שפך גדול,  7188טלפון יש להודיע מיידית לאחראית הבטיחות הביולוגית ב .יב

, דנ"א רקומביננטי, טוקסין או בכל מקרה בו (BSL2) 2ברמת בטיחות שפך בו מעורב גורם 

 התרחשה פציעה או שאיפה של החומר הביולוגי.
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  (:BSL2) 2ברמת בטיחות טיפול בשפך  .2

המפורטות עבור שפך ביולוגי  יש לפעול על פי ההנחיות 2במקרה של שפך ביולוגי ברמת בטיחות 

 לפני הטיפול בשפך יש לבצע את הצעדים הבאים:אך  1ברמת בטיחות 

 יש לפנות את המעבדה מאנשים לחלוטין ולסגור את דלת הכניסה. .א

הכניסה אסורה" על דלת הכניסה. במקרה של חומר ביולוגי  –תלה שלט "שפך ביולוגי מסוכן .ב

 לפני הכניסה לחדר והניקוי.דקות  30העלול ליצור אירוסולים המתן 

 . HEPAלבש כפפות, חלוק מעבדה, משקפי מגן סגורים, כיסוי נעליים ונישמית בעלת פילטר  .ג

 

 ונשיכות דקירותפציעות ובכללם טיפול ב .יג

או  , כוויה וכדו'( בה מעורב חפץ החשוד כמזוהם ביולוגיתאו שריטה בכל מקרה של פציעה )דקירה, חתך

 "י חיית ניסוי:עאו שריטה עמוקה נשיכה 

 דקות. 15במשך  יש לרחוץ במים רבים וסבון את איזור הפציעה  .א

( על איזור הפציעה ולחבוש Povidone-iodineלחטא ע"י מריחה/טיפטוף יוד )תכשיר המכיל  .ב

 במידת הצורך. 

 מכל טלפון נייח. 7000יש לדווח באופן מיידי למנהל המעבדה או לחייג  .ג

 טיפול רפואי. המשך קבלת מרפאה לת ליש לפנולאחר הטיפול הראשוני,  .ד

 

 לא מבוקר תגובה מידית לאירוע חומרים מסוכנים .יד

של  באופן לא מבוקר מוגדר כאירוע בו מתרחשת דליקה, שפך, פיזור או דליפה חומרים מסוכניםאירוע  .א

 אירוע מהסוג זה הוגדר כאירוע ברמהחומר מסוכן, המסוגל לגרום לפגיעה באוכלוסייה, רכוש וסביבה. 

אירועים מסוג זה יכולים לקרות בשל תוכנית מוכנות ותגובה בחירום(  – 07-26) בהתאם לנוהל  2-3

 מספר סיבות:

  עבודה /ניסויתקלה במהלך 

 שינוע או אחסון של חומ"ס 

 אסון טבע 

 .מלחמה או פעילות חבלנית עוינת  

משרד להגנת האירוע לשידווח בהתאם לסוג  7000האוניברסיטה חירום יש לדווח למוקד בעת האירוע  .ב

 .מרגע האירוע דקות 15-ולא יאוחר מ( באופן מידי 102הסביבה, ולמוקד כיבוי אש )

 בעת אירוע חומרים מסוכנים יסייע העסק לכוחות החירום וימסור להם כל מידע רלבנטי לטיפול באירוע.  .ג

 

 טפסי הצהרה –נספחים  .טו
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 1נספח 

 

 לסטודנט/עובד במעבדהתצהיר בטיחות 

 אם לתקנות הבטיחות()בהת

 : לאחר מילוי הטופס  נא להעביר העתק למחלקת הבטיחותהטיפול בטופס

                                 

 :/העובדפרטי הסטודנט

 

 שם פרטי:______________ שם משפחה:______________ ת.זהות:_____________

 

 תחילת עבודה:___________ תאריך 

 

 _________________________________:________________ראש המעבדה/ שם  מעבדהשם קורס ה

  ______טל' פנימי:_______________ טל' נייד:___________

  

 הצהרת הסטודנט:    

 

 הריני מתחייב/ת בזאת:

 * כי השתתפתי בהדרכות הבטיחות

  (לבדבסטודנט/עובד חדש ) ידי רופא-* להגיש טופס בריאות )אישור רפואי( חתום על

 בהתאם לגורמי הסיכון בעבודתי*אני משתמש בציוד מגן אישי 

 * קראתי את נהלי הבטיחות במעבדה

 * מנהל/ת המעבדה יידע אותי בכל גורמי הסיכון הקיימים במעבדה 

 

 

________________________    _______________   ______________ 

 תאריך                      חתימה                שם ושם משפחה                               

 

 

  :ראש מעבדה /מנהל

 

_______________   ______________    ____________________    ________________________ 

 ריך                          חתימה   תא        טלפון                               שם ושם משפחה                                           

 

 

 _____________:____________________________________________________________הערות
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 2נספח 

 

 הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים –עובד/סטודנט במעבדה 

 )בהתאם לתקנות הבטיחות(

 קת הבטיחות                               לאחר מילוי הטופס נא להעביר העתק למחל :הטיפול בטופס

 פרטי העובד/ הסטודנט:

 שם פרטי:______________ שם משפחה:______________ ת.זהות:_____________

 

 תחילת עבודה:__________ קופת חולים: __________

 

 __________מעבדה:____________ טל' פנימי:_______________ טל' נייד:______

 נדרש חיסון לא כן פרטים סיכוןגורמי 

 

 גורמים כימיים

הנ"ל יעבוד במעבדה עם סיכונים 

 אופייניים למעבדות כימיות

   

 

 

 

 גורמים ביולוגיים

 נגד טטנוס   ניסוי עבודה עם חיות

    __________עבודה עם וירוסים , פרט:

 __________עבודה עם חיידקים , פרט:

 

   

 ר אנושי, עבודה עם חומרים ממקו

 ________________________פרט:

 

נגד צהבת   

B 

 

 

 גורמים פיסיקליים

 

    חומרים רדיואקטיביים

    ( X) קרני  מכונות רנטגן

    _______________ציין דרגה : ,לייזר

    )במדידה( dB 85 (A)מעל רעש 

 

_____________   ______________    _________________________ 

 תאריך                      חתימה        שם ושם משפחה                                       

 

  :ראש מעבדה /מנהל

 

_______________   ______________    ____________________    ________________________ 

 תאריך                          חתימה           טלפון                               שם ושם משפחה                                           

 

 :__________________________________________________________________הערות
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 מעבדותב ים/סטודנטיםחיסונים לעובדהנחיות מחלקת בטיחות בנושא 

( 2014ספטמבר  30 20/14ציבור מס' ) בהתאם לחוזר ראש שירותי בריאות ה  

הקדמה .1  

ת במעבדות השונות באוניברסיטה נעשה שימוש רב בגורמים ביולוגיים כגון: סוגים שונים של חיידקים, חיו      

    לצורכי מחקר וניסויים שונים. ו'מעבדה וכד    

      נושא החיסונים בקרב נדרש להסדיר את ואגודה לבטיחות ביולוגית  משרד הבריאותת על פי המלצ    

 עבודתם עם אותם גורמים ביולוגיים. תחילתעובדי המעבדות אשר באים במגע עם הגורמים הנ"ל טרם     

 :הנדרשים להלן החיסונים

דם, נוזלי ) אדםכל חומר מגוף  עם במגע מעבדות הבאים עובדינדרש עבור  -  Bחיסון כנגד צהבת  .א

  B. צהבת נגד חיסון בעבר קיבלו לא ואשר ( גוף, רקמות ,שורות תאים וכדומה

   טטנוס חוסנו כנגד ולא אשר באים במגע עם חיות מעבדהעובדי המעבדות, ללכ – חיסון כנגד טטנוס .ב

   ך עשרת השנים האחרונות.במהל     

 אחריות .2

 קבלתההמלצה על  אודות הסטודנטים והעובדים ידוע על אחראים מעבדות רלוונטיות מנהלי  2.1

 יסונים.הח

  ם בפועל.החיסוני קבלת על אחראי הסטודנט/העובד 2.2       

מועד תחילת  לפני ,תיעוד מתאים על קבלת החיסון הנדרשהמעבדה  להציג למנהל הסטודנט/העובד על 2.3

 .עבודתו בגורם הסיכון

 

 . אופן קבלת החיסונים3

 עובדי סגל מנהלי ואקדמי של האוניברסיטה   3.1

( מלא 2)נספח מס'  צירוף טופס "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים"אבי אנוש ביפנו למחלקת מש

חולים העובד דרך קופת ה יהתאום יעשה ע" .מעסיק לקבלת חיסוןהמכתב הפנייה מ וחתום על מנת לקבל

באחריות העתק ודיווח על קבלת החיסון יועבר למחלקת בטיחות ובריאות בתעסוקה  שייך.הוא אליה 

 .העובד

 תלמידי מחקר/סטודנטים  3.2

, לתאום תור (8:00-14:00ו' -בימים א' 04-8632986בטלפון בחיפה )משרד הבריאות לשכת יפנו ישירות ל

  .לחיסונים

 סירוב חיסון  3.3

 )נספחעל קבלת חיסון  טופס ויתורלחתום על  עליו חקר המסרב לקבל את תרכיב החיסון,עובד/תלמיד מ

 עם העתק למחלקת הבטיחות. בדהלמנהל מע וולהחזיר( 4 מס'

 תיעוד 3.4

עתקים המעבדה והבטיחות בהטפסים החתומים של כל עובד/סטודנט במעבדות ישמרו בקלסר 

 .יועברו למחלקת הבטיחות
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 הצהרה על קבלת החיסונים
 פרטי הסטודנט/העובד:. 1

 

 _____________________________ מלא:ם ש

 

 ____________________________: _____ת.ז

 

 _________________________: מעבדהראש ה

 

 ________________________: _____פקולטה

 

 __________: תאריך

 

 

 המלצות מחלקת הבטיחות בנוגע לחיסונים .2

 חומרים   להיחשף ל יםעלול םעקב תעסוקתבטיחות ממליצה לסטודנטים/עובדים במעבדות, אשר המחלקת  2.1

  B.חיסון נגד צהבת לקבל תרכיב  B (HBV)היות בסיכון להדבקה בנגיף צהבת י ןעלולים לממקור אנוש      

 עובדים/סטודנטים העובדים או מטפלים בחיות ניסוי עשויים להיות חשופים לטטנוס ועל כן מחלקת  2.2

 רונות.השנים האח 10-הבטיחות ממליצה להם לקבל חיסון נגד טטנוס במידה ולא קיבלו את החיסון ב      

 

 הצהרות הסטודנט/העובד .3

 

 נים ו/או אישור חתום    אישור על קבלת החיסו הריני מאשר כי קיבלתי את החיסונים המומלצים עבורי ומצרף 3.1

  שנים מהיום. 10-מרופא המשפחה על קבלת חיסון טטנוס לפני פחות מ

 חתימה ____________

 

 מודע לסיכון כאמור לעיל. ותיהילמרות  טטנוסלקבל חיסון נגד  מסרב הריני 3.2

 חתימה____________

 

 מודע לסיכון כאמור לעיל. היותילמרות  Bלקבל חיסון נגד צהבת  מסרב הריני 3.3

 חתימה____________


