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PRAVILA ZA SIGURAN RAD I BORAVAK U LABORATORIJU
Studenti koji sudjeluju u izvođenju laboratorijskih vježbi uključeni su u postupak osposobljavanja za
rad na siguran način i vježbe obavljaju pod stalnim nadzorom nastavnika.
Prilikom rada obvezno je pridržavati se mjera opreza, pravila rada i ponašanja u laboratoriju radi
izbjegavanja opasnosti .
U slučaju nepridržavanja pravila ponašanja u laboratoriju, osoba koja izvodi ili sudjeluje u izvođenju
vježbi sama snosi odgovornost za posljedice.
Studenti koji obavljaju vježbe smiju boraviti u laboratoriju samo uz prisutnost i nadzor nastavnika ili
voditelja vježbi.
ZABRANJEN je ulaz u laboratorij neovlaštenim osobama i osobama koje ne izvode vježbe.
Voditelj vježbi dužan je prilikom prvog ulaska u laboratorij upoznati sve studente koji rade u
laboratoriju sa sljedećim:




gdje se nalaze aparati za početno gašenje požara te kako se njima rukuje,
gdje se nalazi glavna sklopka za isključenje električne energije i
gdje su glavni zaporni ventili za vodu i plin (ako postoje u laboratoriju).

OSNOVNA PRAVILA RADA I PONAŠANJA U LABORATORIJU
U laboratoriju mora biti red i tišina.
Prije početka rada moraju se pročitati upute za izvođenje vježbi na siguran način, te na osnovu toga
pripremiti se za rad.
Ukoliko postoje nejasnoće vezane uz vježbu ili rukovanje priborom, treba se ODMAH savjetovati s
voditeljem vježbi.
ZABRANJENO je izvoditi pokuse koji nisu propisani planom i programom vježbi ili ih nije odobrio
Pročelnik odjela.
Tijekom izvođenja vježbi potrebno je radni prostor održavati čistim i urednim.
Nakon završetka vježbe, dužnost svakog studenta je da zaduženu opremu i pribor vrati ispravne, bez
oštećenja i spremne za iduće korištenje,te radno mjesto ostavi čisto i uredno.

U slučaju ozljede prilikom rukovanja i izvođenja vježbi potrebno je ODMAH obavijestiti voditelja
vježbi ili drugu odgovornu osobu.
U slučaju oštećenja pribora ili aparature prilikom izvođenja vježbi potrebno je ODMAH obavijestiti
voditelja vježbi ili drugu odgovornu osobu.

MJERE OPREZA I ZAŠTITE NA RADU U LABORATORIJU
ZABRANJENO je u laboratoriju jesti, piti, pušiti i koristiti se mobitelom.
ZABRANJENO je ostaviti uključena električna trošila, zapaljene plamenike i sl. prilikom napuštanja
laboratorija.

PRAVILA ODIJEVANJA U LABORATORIJU
Tijekom rada u laboratoriju student mora nositi zaštitni mantil. Zaštitni mantil štiti gornji dio tijela i
ruke do šaka. Ukoliko dužina radnog mantila nije do koljena hlače su obvezne.
Obuća mora zaštititi stopala sa svih strana: u laboratoriju nije dozvoljeno nositi sandale, papuče,
šlape.
Duga kosa mora biti skupljena.
Tijekom izvođenja vježbi student je dužan nositi zaštitne naočale.

Svi studenti Odjela za biotehnologiju su osigurani preko police osiguranja Sveučilišta. Policom su
pokrivene štete na tijelu (ozljeda, smrt) i stvarima, ukoliko je za nastanak objektivno (zakonski)
odgovoran vlasnik/korisnik zgrade. Pokriće se odnosi samo na štete nastale unutar ili neposredno uz
zgradu (npr: Pad dijela fasade na nekog).
Primjeri: pokriveno je ako za vrijeme nastave, studentu pukne stolica na kojoj sjedi i on se ozljedi
(nije pokriveno ako student ne zna hodati pa zapne na tu istu stolicu). U svakom slučaju, pokrivena je
zakonska i objektivna odgovornost s time da uzrok štete mora biti u korelaciji sa vlasništvom zgrade.

