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 חיסונים                         

לצורכי   חיות מעבדה וכדו' ם כגון: סוגים שונים של חיידקים,במעבדות השונות באוניברסיטה נעשה שימוש רב בגורמים ביולוגיי

       מחקר וניסויים שונים.

/ תלמידים עובדי המעבדות  נדרש להסדיר את נושא החיסונים בקרבאגודה לבטיחות ביולוגית הו על פי המלצה של משרד הבריאות 

 ביולוגיים. עם אותם גורמים  עבודתם תחילתטרם אשר באים במגע עם הגורמים הנ"ל 

  

 הנדרשים החיסונים

   שורות תאים  ,תרקמודם, נוזלי גוף, ) אדם כל חומר מגוף  עם במגע מעבדות הבאים עובדי -  Bחיסון כנגד צהבת 

  B. צהבת נגד חיסון בעבר קיבלו לא ואשר ( וכדומה

    העשור  במהלךטנוס ט חוסנו כנגד ולא אשר באים במגע עם חיות מעבדה עובדי המעבדות, ללכ – חיסון כנגד טטנוס         

 .האחרון         

 

 אופן קבלת החיסונים 

 )ניתן להוריד מאתרצירוף טופס "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים" משאבי אנוש ב אגףיפנו ל - המעבדותעובדי 

 לקבלת מכתב הפנייה ממעסיק לקבלת חיסון, התאום יעשה ע"' עובד דרך קופת חולים אליה שייך. הבטיחות(  מחלקת

 , לתאום תור לחיסונים04-8633111בטלפון  בחיפה משרד הבריאותלשכת יפנו ישירות ל -תלמידי מחקר/סטודנטים 

מחלקת )ניתן להוריד מאתר צירוף טופס "הודעה על עבודה עם גורמים מסוכנים" בבאחת הלשכות של משרד הבריאות 

 הבטיחות(.

)ניתן להוריד  נים"חיסוהעל קבלת  טופס "הצהרהמתבקש לחתום על  את תרכיב החיסון, אשר קיבלעובד/תלמיד מחקר              

 למחלקת הבטיחות. עם העתק  למנהל מעבדה וולהחזיר מאתר מחלקת הבטיחות(

)ניתן  נים"חיסוהעל קבלת  טופס "הצהרהמתבקש לחתום על  את תרכיב החיסון, המסרב לקבלעובד/תלמיד מחקר 

  .עם העתק למחלקת הבטיחות למנהל מעבדה וולהחזיר להוריד מאתר מחלקת הבטיחות(

 הטפסים החתומים של כל עובד/תלמיד במעבדות ישמרו ע"י מנהל המעבדה בקלסר             

 הבטיחות ואגף משאבי אנוש.מעבדה והעתקים יועברו למחלקת 

  

 אחריות 

מילוי וחתימה על טופס   ע"יהחיסונים  קבלת אודות הסטודנטים והעובדים ידוע על אחראים מעבדות רלוונטיות מנהלי

 עבודה עם גורמים מסוכנים" )ניתן להוריד מאתר הבטיחות(. דעה על"הו

 התלמיד/העובד אחראי על קבלת החיסונים.

תיעוד מתאים על קבלת החיסון  לפני מועד תחילת עבודתו בגורם הסיכון המעבדה  להציג למנהל התלמיד/העובד על

 .הנדרש


