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Ειδικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφαλείας του Εργαστηρίου Νευροεπιστηµών της
Συµπεριφοράς
•

Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο σε άτοµα που ανήκουν στην ακαδηµαϊκή
κοινότητα του Πανεπιστηµίου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, ειδικό εκπαιδευτικό
και ειδικό διδακτικό προσωπικό).

•

Πρόσωπα που δεν ανήκουν τους παραπάνω κατηγορίες µπορούν κατ’ εξαίρεση να
εισέλθουν στο εργαστήριο µόνο µετά από άδεια των υπευθύνων του Εργαστηρίου και
παρουσία κάποιου µέλους του Εργαστηρίου.

•

Στο Εργαστήριο πρέπει απαραιτήτως να φοράτε εργαστηριακή ποδιά, η οποία να
είναι καθαρή και γάντια όταν αυτό είναι απαραίτητο.

•

Κατά την παραµονή σας στο Εργαστήριο πρέπει να συµπεριφέρεστε υπεύθυνα.

•

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα στους χώρους εντός του Εργαστηρίου.

•

Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση ροφηµάτων, ποτών και φαγητού στους
εργαστηριακούς χώρους.

•

Σε περίπτωση που πέσει οποιοδήποτε υγρό στο πάτωµα, πρέπει να ενηµερωθεί το
αρµόδιο προσωπικό για να καθαριστεί.

•

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ζώα συντροφιάς.

•

Πρέπει να ακολουθείτε επακριβώς την πειραµατική διαδικασία και να µην
αυτοσχεδιάζετε.

•

Σε περίπτωση χρήσης εύφλεκτων, πτητικών, διαβρωτικών ή τοξικών οργανικών
ουσιών ή διαλυµάτων που αναθυµιάζουν χρησιµοποιείτε πάντοτε τον απαγωγό και σε
κάθε περίπτωση αποφεύγετε να µυρίζετε απευθείας αυτά.

•

Μην χρησιµοποιείτε το στόµα σας για να αναρροφήσετε διαλύτες από γυάλινες
πιπέτες (σιφώνια µέτρησης). Χρησιµοποιείτε πάντοτε αυτόµατα σιφώνια ή πουάρ.

•

Μην ρίχνετε στην αποχέτευση αντιδραστήρια και άχρηστα χηµικά (π.χ. οργανικούς
διαλύτες), εκτός αν το έχει επιτρέψει ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου.

•

Μην επιστρέφετε χηµικά αντιδραστήρια στις φιάλες τους. Προσπαθήστε να παίρνετε
από τις φιάλες τις ακριβείς ποσότητες που χρειάζεστε.

•

Πετάτε τα σπασµένα υαλικά και τις χρησιµοποιηµένες βελόνες σε ειδικά δοχεία
απορριµµάτων.

•

Αποφεύγετε το θόρυβο κατά τη διάρκεια των πειραµατικών διαδικασιών.

•

Δεν χρησιµοποιείται εξοπλισµός ή πειραµατικές διατάξεις από άτοµα που δεν
γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και χρήση τους.

•

Εκπαίδευση στην χρήση οργάνων επιτρέπεται µόνο από τους υπευθύνους των
οργάνων ή άτοµα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα κατάλληλα για
να εκπαιδεύουν άλλους.

•

Με τη λήξη κάθε πειραµατικής διαδικασίας φροντίζετε να µείνει τη θέση εργασίας
καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείµενα και χαρτιά.

Επίσης

επανατοποθετείτε τις καρέκλες στον χώρο και τη θέση όπου ήταν.
•

Τα όργανα πρέπει να τίθενται εκτός λειτουργίας µε το πέρας της εργασίας εκτός σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που πρέπει να παραµένουν σε λειτουργία.

•

Μετά το πέρας κάθε πειραµατικής διαδικασίας πάντα να πλένετε τα χέρια σας µε
σαπούνι και νερό.

•

Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε µετακίνηση του εξοπλισµού σε άλλο σηµείο εντός ή
εκτός του εργαστηρίου.

•

Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή µεταβολή του λογισµικού των υπολογιστών του
Εργαστηρίου από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

•

Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος ενηµερώνουµε τα αρµόδια άτοµα
(δείτε Χρήσιµα Τηλέφωνα σε Περίπτωση Ζηµιάς-Ασφάλειας-Έκτακτης Ανάγκης στα
Εργαστήρια).

•

Οι χρήστες του Εργαστηρίου πρέπει να γνωρίζουν πάντοτε τη θέση του
πυροσβεστήρα και τον τρόπο χρήσης του.

•

Ειδοποιείτε πάντοτε τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου για οποιοδήποτε ατύχηµα.

