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 הנחיות לטיפול במקרה של שפך
 

 

  7766398-054אוניברסיטה הסיור דרך בכל אירוע שפך יש להודיע למחלקת הביטחון 

 7776448-054ולעדכן את הממונה על הבטיחות 
 

 כימי ךהנחיות לטיפול בשפ
 

 לטיפול בשפך כימיהציוד הדרוש 
 :ציוד לטיפול בשפך כימי נדרש בהישג יד בכל מעבדה בה עובדים עם כימיקלים מסוכנים

 משקפי מגן 
 כפפות עמידות לחומר הכימי 
 שקיות לפסולת כימית 
  (בחדרי הלבורנטיות המעבדות ליטר מצויים בכל בניני 10)מיכלים של חומר ספיגה ורמיקוליט 
 יעה 
 מטאטא / מגב 

 
 :ליטר והחומר שנשפך בעל רמת רעילות או סכנת דליקה נמוכה, יש לטפל בדרך הבאה -1קטן מ אם השפך 

 
  הודע לממונה על הבטיחות. 
 הכן את הציוד לטיפול בשפך 
 השתמש בכפפות ומיגון פנים 
  ,בתיק חירום לחומ"סהשתמש במסכת חרום, המצויה במידת הצורך, אם יש סכנה של חומר נדיף 
  להתבצע בזוגות.העבודה חייבת 
 .תחום את אזור השפך 
  כסה את השפך עם ורמיקוליט, המתן מספר דקות, ואסוף בעזרת היעה לכלי קיבול מתאים )במידה והשפך

 (.חדה של פסולת לאיכסוןמיכלים  - sharp -מכיל שברי זכוכית יש לאסוף ל
 

 שפך כספית
 חשופות בשפך הכספית.  אין לגעת בידיים

 :את טיפות הכספת יש להשתמש באחד מן החומרים הבאיםבמידה וניתן לכסות 
 אבקת גופרית 
 תמיסת סודיום פוליסולפיד 
 קרח יבש להקפאת טיפות הכספית 
 בכל מקרה אין לשפוך את הכספית לצנרת מים 

 
 .אסוף את החומר במיכל / שקית פסולת כימית, סמן "כספית", ופנה לאזור איסוף פסולת כימית

 
 ביולוגיהנחיות לטיפול בשפך 

 
 10 -. המתן כ1:10השתמש בציוד מגן אישי. כסה את השפך בנייר סופג ופזר מסביב ומעל תמיסת אקונומיקה במיהול 

 .דקות, אסוף ופנה למיכל הפסולת הביולוגית
  

 טיפול בשפך רדיואקטיבי
 

 הזעק עזרה לסביבה על התקרית ולהרחיק את האנשים כדי למנוע התפשטות הזיהום הודע. 
 (לקבוע את גבולות הזיהום )אם אפשר בעזרת מונה גייגר נסה. 
  כהכנה לניקוי הזיהום לבש כיסויי נעליים, כפפות, ולהצטייד בשקיות לפסולת רדיואקטיבית, חיתולים ו/או

 .ורמקוליט, לספיגת הנוזל, ספרי לדקונטמינציה ומונה גייגר
 שתף אדם נוסף עד להגעתו של ממונה לבטיחות קרינה. 
 וי חייב להתבצע מהחוץ כלפי מרכז הזיהום. יש להחליף כפפות בתדירות גבוהההניק. 
 את החיתולים, כפפות, ואת הורמקוליט המשומשים אסוף לתוך שקיות לפסולת. 
  בכל שלב של הניקוי מדוד בעזרת מונה גייגר את מקום השפך כדי לדעת את רמת הזיהום. המדידה נעשית

  .ע"י אדם הנוסף
  שטוף ידיים עם מים וסבון ובדוק את עצמך כדי לוודא שאתה נקי מזיהום רדיואקטיביבסוף התהליך. 


