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1. AMAÇ VE KAPSAM:

Laboratuvarların amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.
2. GÖREV VESORUMLULUK:

Bu laboratuvarların kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.
3. TALİMATIN DETAYI:



Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğu hiçbir zaman ciddiyet akıldan
çıkarılmamalı ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde
hareket edilmemelidir.



Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar laboratuvar
sorumlularına sorulmalıdır.



Laboratuvarlarda asla tek başına, izinsiz ve sorumlu kişi yokken çalışılmamalıdır.



Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir makete, modele, kimyasala ve diğer
malzemelere dokunulmamalıdır.



Laboratuvarda yemek, içmek ve laboratuvar malzemelerinin bu amaçla kullanılması
yasaktır.



Tıbbi beceri çalışmaları sadece sorumlunun size anlattığı ve gösterdiği şekilde yapılır. Asla
anlatılan ve gösterilen yöntemden farklı bir yöntem izlenmez.



Laboratuvarda asla şaka yapılmamalı, öğrenciler kendi aralarında sohbet etmemelidir. Bu
hem tehlikeli hem de yasaktır.



Laboratuvara önlük giymeden girmek yasaktır. Palto, ceket, çanta vb. kişisel eşyaların
laboratuvara getirilmesi yasaktır.
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Laboratuvara izinsiz girip çıkmak yasaktır.



Laboratuvarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven v.b.
gözü ve cildi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.



Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı
giyilmelidir.



Uzun saçlar, sallantılı takılar ve bol elbiseler laboratuvar ortamında tehlikeye yol
açacaklarından dolayı; uzun saçlar arkada toplanmalı, sallantılı takılar çıkarılmalı, bol elbise
giyilmemelidir.



Hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları danışman olmaksızın öğrencilerin
laboratuvarlarda çalışmaları yasaktır.



Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz belli ve yöntemine uygun biçimde
temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır.
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