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                       ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                           

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

• Η πρόσβαση στο εργαστήριο επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένα άτομα που έχουν εργασία. 

• Οι εργαζόμενοι στο χώρο υποχρεούνται να φορούν ποδιά, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και 

κλειστά υποδήματα. 

• Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια με χημικές ουσίες. 

• Η εκτέλεση εργασιών με επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σε 

απαγωγούς (ειδικά hood με απορροφητήρα) για την αποφυγή πιθανής έκθεσης (π.χ. χρήση 

πτητικών ουσιών). 

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται το First Aid kit για πρώτες βοήθειες, 

ο πυροσβεστήρας καθώς και η έξοδος κινδύνου. 

• Συστήνεται οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο να μην εργάζονται μόνοι τους. 

• Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών στο χώρο του εργαστηρίου. 

• Πλύνετε τα χέρια σας μετά την εργασία με επικίνδυνα υλικά και πριν φύγετε από το 

εργαστήριο. 

Χειρισμός μηχανημάτων και αντιδραστηρίων  

• Ενημέρωση φοιτητών και εργαζόμενων στο εργαστήριο για το χειρισμό και τη διαχείριση 

επικίνδυνων ουσιών/υλικών (π.χ. διαβρωτικά υλικά) και των διάφορων διαδικασιών πριν την 

έναρξη εργασίας. 

• Ενημέρωση και επίδειξη χειρισμού των ειδικών οργάνων σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε 

εταιρείας πριν την έναρξη εργασίας. 

• Η χρησιμοποίηση χημικών ουσιών πρέπει να γίνεται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψιν τις 

προειδοποιητικές ενδείξεις τοξικότητας στη συσκευασία. 

• Οι υδατοδιαλυτές χημικές ουσίες, όπως οξέα, αλκάλεα, άλατα κ.λ.π. μπορούν να αποβληθούν 

στο σύστημα αποχέτευσης και να διαλυθούν σε μεγάλη ποσότητα νερού. 

• Στερεά απόβλητα, διηθητικά χαρτιά, υπολείμματα ουσιών, άδεια πλαστικά και γυάλινα 

φιαλίδια και μπουκάλια χημικών ουσιών τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους σκουπιδιών. 
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• Ο επισφαλής τρόπος χρήσης των αερίων στο εργαστήριο Β γίνεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό.  

• Η χρήση εύφλεκτων ουσιών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

• Ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και πρέπει 

να τηρούνται αρχεία πιστοποίησης, συντήρησης ή επισκευών του εξοπλισμού.  

Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

• Σπασμένα γυαλικά, σύριγγες και αιχμηρά αντικείμενα, συλλέγονται και απορρίπτονται σε 

ειδικά δοχεία με την αντίστοιχη ένδειξη. 

• Επικίνδυνες ουσίες όπως τα βαρέα μέταλλα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία με την 

αντίστοιχη ένδειξη για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Πρώτες βοήθειες: Σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών υπάρχει φαρμακείο στην 

αίθουσα του Εργαστηρίου.  

• Ιατρική βοήθεια παρέχεται από Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας (Τμήμα 

Επειγόντων περιστατικών). Τηλ. επικοινωνίας  2441351520 / ΕΚΑΒ Τηλ. 

επικοινωνίας 166. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης με νερό καθώς και 

πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως στο διάδρομο κάθε ορόφου / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Τηλ. 

επικοινωνίας 199. 

• Διατηρείτε το χώρο του εργαστηρίου και τα μηχανήματα πάντα καθαρά.  

  

  

 


