
INSTRUKCJA BHP PRZY WYKONYWANIU PRACY
W PRACOWNI CHEMICZNEJ

Uwagi wstepne

Do pracy nale2y przystqpii ubranym w odziei ochronnq w zale2no6ci od
przewidzianego rodzaju dofwiadczefi, jak r6wnie2 w niezbqdny sprzqt ochrony

osobistej.

Podstawowe czvnnoSci przed rozooczeciem pracv

Nauczyciel chemii  powinien:

. W zalezno6ci od rodzaju przewidzianych czynnoSci, przygotowai sprzqt

ochron ny(oku la ry, rqkawice gu mowe, fa rtuch);
. Po wej6ciu do zaplecza chemicznego sprawdzii, czy nie zostaty naruszone

zabezpieczenia miejsca przechowywania odczynnik6w. W przypadku

stwierdzenia nieprawidlowo6ci stan pozostawii bez zmian i powiadomii

dyrektora szkoly;
. Sprawdzii stan oiwietlenia o96lnego
. Tadbac o mo2liwo6i wywietrzenia sali i zaplecza chemicznego;

Wa ru nki zachowa nia bez pieczefi stwa w tra kcie do6wiadczeri che micznvch

i pracv z odczvnnikami chemicznvmi

. Pr6bki z odczynnikami przenosii w naczyniach laboratoryinych w spos6b

ostro2ny;
. Do5wiadczenia ze substancjami 2rqcymi i kwasami stq2onymi nale2y

wykonywai z zachowaniem szczegdlnej ostro2noSci, przy u2yciu

okular6w i rqkawic ochronnych;

W pracowni chemicznei nie wolno

o Uiywad rozpuszczalnik6w latwopalnych bez zachowania szczeg6lnej

ostro2noSci (do dofwiadczefi u2ywai mo2liwie male ilodci, nie rozlewai,

nie stosowai w tym czasie otwartego plomienia, ogrzewai tylko cieplq

woda);

o Pobierai roztwor6w do pipet ustami;



o Smakowai substancji chemicznych;
. Spo2ywai posilk6w itrzymai naczyri konsumpcyjnych na zapleczu

chemicznym;

. Przebywai uczniom na zapleczu chemicznym;

Czvnnodci po zakoficzeniu pracv

. Posprzqtai miejsca zabrudzone odczynnikami chemicznymi;

. Naczynia i szklo laboratoryjne po przeprowadzonych doiwiadczeniach,
umyi dokladnie drodkami do mycia naczy6;

o Resztki niezu2ytych substancji zebrai do przeznaczonych na ten cel
naczyn;

Uwagi kofcowe

. Wszystkie substancje chemiczne, kt6re znajduiq siq na zapleczu

chemicznym traktowai nale2y jako trujqce;
. Zachowai szczeg6lnq ostroznoSi przy pracy ze substancjami palnymi;
. Pracownia chemiczna powinna byi wyposazona w sprzqt

przeciwpo2arowy;

o Pracownia chemiczna powinna byi zaopatrzona w apteczkq wyposa2onq
przede wszystkim w neutralizatory kwas6w i fug6w;

. Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy zglosii dyrektorowi szkoty, a

stanowisko pracy pozostawii w takim stanie, w jakim zdarzyl siq

wypadek;
. W razie wqtpliwodci co do bezpiecznego wykonania pracy, nauczyciel ma

prawo przerwai prace i zglosii problem dyrektorowi szkoly;


