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                         ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                        

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 

• Ακολουθούν τη διαδικασία ασφάλειας και τον κανονισμό που ισχύει για κάθε ιχθυοκαλλιέργεια  

• Συμπληρώνουν το ημερολόγιο επισκεπτών της ιχθυοκαλλιέργειας  

• Μετακινούνται σε μικρές ομάδες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση 

μεταξύ των τμημάτων παραγωγής με διαφορετική «κατάσταση υγείας» (π.χ. περιοχή καραντίνας και 

περιοχή παραγωγής) στο ιχθυοτροφείο.  

• Δεν αγγίζουν ασυσκεύαστες ιχθυοτροφές και τα φάρμακα – υλικά καθαριότητας της μονάδας  

• Χρησιμοποιούν το πλύσιμο των χεριών και το ποδόλουτρο στην είσοδο κάθε περιοχής στην 

ιχθυοκαλλιέργεια.  

• Δεν προσεγγίζουν - ακουμπούν μηχανήματα, ηλεκτρικές πρίζες  και σκάφη.  

• Προσέχουν φρεάτια και υπόγειες ακάλυπτες δεξαμενές  

• Δεν απομακρύνονται στον εκτός της μονάδας χώρο  

• Προσωπικό της ιχθυοκαλλιέργειας τους συνοδεύει στην εγκατάσταση  

• Φορούν μη ολισθηρά παπούτσια, σωσίβιο και κράνη αν επισκέπτονται ιχθυοκλωβούς στη θάλασσα  

2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

• Να γνωρίζετε τις εξόδους, τη θέση των πυροσβεστήρων και των νιπτήρων.  

• Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε φλόγα, πυκνά οξέα ή βάσεις. 

• Μη αγγίζετε ηλεκτρικές πρίζες και καλώδια με υγρά χέρια.  

• Να έχετε τα μαλλιά σας πάντα μαζεμένα, τις ποδιές σας κουμπωμένες και να μην φοράτε  κοσμήματα 

που κρέμονται.   

• Να φοράτε πάντα κλειστά παπούτσια.  

• Να καθαρίζετε τον πάγκο μετά το πέρας της εργασίας σας.   

• Να μην αφήνετε ακάθαρτους περιέκτες, ή μπουκάλια στον πάγκο ή στο νιπτήρα.   

• Σε περίπτωση που χυθεί κάποια ουσία να την καθαρίζεται σύμφωνα με τη συνιστώμενη διαδικασία.   

• Να κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά σε ασφαλή απόσταση από τη φωτιά.  

• Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε μέσα στο εργαστήριο.  

• Να μην εφαρμόζετε μη εγκεκριμένες μεθόδους μέσα στο εργαστήριο και να μη χρησιμοποιείτε τις 

συσκευές με μη ενδεδειγμένο τρόπο.  

• Μην μεταφέρετε ουσίες που δεν χρησιμοποιήσατε πίσω στις αρχικές συσκευασίες.  

• Η απομάκρυνση των διαφόρων χημικών ουσιών να γίνεται πάντα σύμφωνα με τη συνιστώμενη 

διαδικασία.  

• Μην αφήνετε θερμαινόμενες εστίες και φλόγες χωρίς επίβλεψη.   

• Μην χρησιμοποιείτε πιπέτες με το στόμα.  
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• Μη δουλεύετε μόνοι στο εργαστήριο.  

• Όλα τα παρασκευαζόμενα αντιδραστήρια επισημαίνονται.  

• Δεν αφήνονται κατά κανόνα όργανα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

• Οι πόρτες των εργαστηρίων δεν κλειδώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας.  

• Τα μέσα προστασίας (πυροσβεστήρες, φαρμακεία και γενικώς όλα τα σχετικά υλικά), πρέπει να 

διατηρούνται σε κατάσταση ετοιμότητας. 

• Αριθμοί τηλεφώνων πρώτης ανάγκης βρίσκονται αναρτημένοι κοντά στη τηλεφωνική συσκευή ή σε 

περίοπτη θέση του εργαστηρίου.  

• Να πλένονται πάντοτε τα χέρια με σαπούνι και νερό πριν την εργαστηριακή δραστηριότητα και μετά το 

πέρας αυτής. Τα χέρια πρέπει, επίσης, να απολυμαίνονται αμέσως μετά την επαφή με υλικά του 

εργαστηρίου.  

• Στο τέλος της εργασίας να πλένονται όλα τα υαλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τη ημέρας.  

• Είναι απαραίτητο ο πάγκος εργασίας να είναι πάντοτε καθαρός και τακτοποιημένος  

• Όλη η πειραματική εργασία πρέπει να είναι εκ των προτέρων οργανωμένη, πριν από την έναρξή της, 

ώστε να ελαχιστοποιεί πιθανούς κινδύνους ατυχήματος.  

• Εάν υπάρχουν απορριπτόμενα βιολογικά υλικά κατά το τέλος των ασκήσεων – εξετάσεων αυτά 

τοποθετούνται εντός «κόκκινων» σάκων, οι σάκοι σφραγίζονται ερμητικά και παρουσία του καθηγητή ή 

του επιβλέποντος τοποθετούνται προσωρινά μέσα στον καταψύκτη.  

• Εάν υπάρχουν βακτηριακές καλλιέργειες ή μολυσμένα υγρά αυτά τοποθετούνται μέσα σε ειδικούς 

γυάλινους περιέκτες και οδηγούνται σε κλίβανο αποστείρωσης.   

• Κατά το πέρας κάθε πειραματισμού σε ενυδρεία, τα ενυδρεία μαζί με το περιεχόμενό τους 

απολυμαίνονται.  

• Να διαβάζονται προσεκτικά οι ετικέτες των διαφόρων χημικών αντιδραστηρίων και να χειρίζονται αυτά 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρείας παραγωγής τους ή τις οδηγίες του υπεύθυνου του εργαστηρίου.  

• Μην επιστρέφετε χημικά αντιδραστήρια στις φιάλες τους. Προσπαθήστε να παίρνετε από τις φιάλες 

ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε.  

• Βάζετε πάντα ετικέτες (επισήμανση), που περιγράφουν το περιεχόμενο των δοκιμαστικών σωλήνων ή 

φιαλών που χρησιμοποιείτε κατά τον πειραματισμό σας.  

• Μη ρίχνετε στην αποχέτευση αντιδραστήρια και χρησιμοποιημένα χημικά, εκτός αν ρητά σας το έχει 

επιτρέψει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.  

• Να γνωρίζετε τη θέση του πυροσβεστήρα και να έχετε μάθει από πριν τη χρήση του.  

• Πετάτε τα σπασμένα υαλικά σε ειδικά δοχεία απορριμμάτων.  

• Η ακαταστασία στους εργαστηριακούς πάγκους μπορεί να γίνει αφορμή για πολλά ατυχήματα.  

• Δοχεία που δεν χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να βρίσκονται επάνω στoν πάγκο εργασίας. 

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.ο 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.  


