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اقدامات ایمنی محیط کار

همواره آزمایشگاه و محل کار خود را تمیز نمایید·
کپسول آتش نشانی در محیط کار موجود بوده و از تاریخ اعتبار آن مطمئن باشید.
جعبه کمکهای اولیه با تجهیزات اولیه و ضروری در محیط کار موجود باشد.
کلیه المپها دارای پوشش مناسب باشند.
حداقل دو خروجی باز) بدون مانع (در آزمایشگاه تعبیه شده باشد.
حداقل دو راهروی باز) بدون مانع (به طرف درهای خروجی آزمایشگاه ایجاد شده باشد.
کلیه سیمهای برق ،کابلها و غیره دارای کاور باشند.
محیط کار باید دارای تهویه مناسب باشد.
همة سیلندرهای گاز فشرده بایستی به طور محکم با زنجیر یا طناب بصورت ثابت بسته شوند.
سیلندرهای خالی را عالمت گذاری کنید و تمام اقدامات حفاظتی و ایمنی را در مورد آنها همانند سیلندرهای
پر رعایت کنید.
فضای کاری باید دارای نور کافی باشد.
کف آزمایشگاه را در همة اوقات خشك نگهدارید .کف آزمایشگاه باید دارای پوشش مناسب غیر لغزشی و
عاجدار باشد.
امکانات شستشوی اضطراری مانند دوش ،شستشوی چشم و  ....در محل موجود باشد.
نحوه نگهداری مواد شیمیایی از نظر شرایط نگهداری خصوصا "در مورد محلول های فرار ،خطرناک زیست
محیطی و یا رادیو ایزوتوپها کامال "رعایت شود .انبار نگهداری مواد شیمیایی بایستی دارای تهویه مناسب
باشد· .
انبار نگهداری مواد شیمیایی خارج از محیط آزمایشگاه باشد.
اینجانب  .............................کلیه موارد فوق را مطالعه کرده و خود را ملزم به رعایت کلیه موارد دانسته تا
از بروز هر گونه خطری که به دلیل بی توجهی به نکات ایمنی صورت گیرد جلوگیری نمایم.
این سند در دو نسخه که حکم واحد دارد تهیه شده ،یك نسخه نزد گیرنده سند و یك نسخه نزد مسئول
تضمین کیفیت نگهداری می شود.
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