LABORSZABÁLYOK
A labor jó hely arra, hogy érdekes kísérletekkel ismerkedj meg és új dolgokat tanulj.
Viszont tartogat veszélyeket, amelyek a laborszabályok betartásával megelőzhetőek.

Figyelem, fegyelem!

Enni tilos!

Öltözz fel!

A laborban, laborszigetek között rohangálni, ugrálni, testi erőszakot alkalmazni tilos. Viselkedéseddel, magatartásoddal ne zavard a foglalkozás
vezetőt és a társaid munkáját.

A laborban étel és ital fogyasztása
tilos. A kísérleti anyagokat tilos megkóstolni. A reakciók során keletkezett
gőzöket ne lélegezd be. Ismeretlen
vegyszerek gőzeit kezeddel legyezd
az orrod felé.

Fogd össze a hosszú hajad. Ha a kísérlet indokolja, viselj vegyszerálló védőkesztyűt, vegyszerálló védőszemüveget, laborköpenyt. A köpenyt
mindig jól gombold be!

AC/DC

Segítség!

Vigyázz!

Figyelj, hogy az elektromos berendezések közelében ne legyenek, azokban
kárt okozó eszközök, vegyszerek, folyadékok! Az elektromos eszközöket
csak engedéllyel, a foglalkozás vezető
utasításai szerint használd!

Ha kísérletezés közben baleset történik,
ne légy szégyellős, azonnal szólj a foglalkozás vezetőnek vagy demonstrátornak. Ők tudnak segítséget nyújtani.

Az üvegeszközökkel bánj óvatosan.
Ha valamelyik repedt, törött, ereszt,
akkor ne használd és jelezd a foglalkozás vezetőnek vagy a demonstrátoroknak. Ha bőrödre sav vagy lúg
kerül, száraz ruhával töröld le és bő
vízzel öblítsd le!

Még ne!

Veszély!

Takarítsd el!

Ne nyúlj semmihez és ne kísérletezz
önállóan, míg arra engedélyt nem
kapsz a foglalkozás vezetőjétől. Ha
nem vagy biztos dolgodban, kérdezd
a foglalkozásvezetőt vagy a demonstrátorokat. Kísérletezés közben ne nyúlj
a szemedhez, arcodhoz és a szádhoz!

Mielőtt bármilyen kísérletbe belekezdesz, ismerkedj meg a használt eszközökkel, anyagokkal. Lehetnek közöttük
veszélyesek is. Különösen ügyelj a tűzveszélyesekre.
A borszeszégőt engedély nélkül ne
használd! Ha nem használod, a kupak
visszahelyezésével oltsd el! Kémcsőmelegítéshez használj kémcsőfogót!
Melegítés közben mozgasd a kémcsövet! A kémcső száját ne fordítsd
magad vagy a társad felé!

A kísérletek után gondosan takarítsd el
a keletkezett hulladékot és mosogasd el
az eszközöket. Ha végeztél, alaposan
moss kezet! A vegyszerekhez kézzel
sose nyúlj! Ha többféle vegyszert használsz, akkor minden használat előtt és
után töröld meg a kanalat! Vegyszert a
tárolóedényébe visszatenni tilos!

