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 BL-2עבודה במעבדה ביולוגית להוראות 

 

 BL - 1לכללי העבודה במעבדות ביולוגיות ברמת סיכון  הוראות עבודה אלו באות בנוסף

 הגדרות:

 .מעבדה שבה משתמשים בגורם ביולוגי -מעבדה ביולוגית" "

 ."החשיפה לגורם ביולוגי מידבק היא בעלת סיכון ניכר להידבקות בגורם ביולוגי מידבק - 2קבוצת סיכון "

 

בידי צוות עובדים המיומן בעבודה עם גורמים ביולוגיים   BL-2עבודה במעבדה ביולוגית מקבוצת סיכון  .1
 .פתוגניים, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעל ניסיון במיקרוביולוגיה או בתחום מדעי דומה

 הגישה למעבדה מוגבלת לעובדים מסוימים בזמן ביצוע העבודה. .2

 .2תהליכים בהם משתחררים אוירוסולים יבוצעו במנדף ביולוגי מסוג  .3
 

 הנחיות כלליות :

 בזמן עבודה במעבדה הכניסה תאושר ע"י מנהל המעבדה בלבד. 

 .יש לחטא את משטחי העבודה אחת ליום לפחות ובתחילת כל עבודה 

  תעבור עיקור לפני פינוי.כל פסולת 

 .על הצוות לרחוץ ידיו בתום טיפול בגורם הביולוגי, בחיות מעבדה או לפני עזיבת המעבדה 

 .יש לבצע את כל התהליכים תוך המעטה ביצירת אוירוסולים 

 מחוץ למעבדה, ייסגר במיכלים מוגני נזילה. / עיקור חומר מזוהם שעליו לעבור חיטוי 

 יש להיוועץ עם האגף לביטחון ובטיחות( את הכניסה אליה באופן כלליגביל לה  באחריות מנהל(. 

   אנשים הרגישים יותר להדבקות, או שהדבקה תגרום להם תופעות חריפות מהרגיל, לא יורשו להיכנס
, עובד/חוקר העובד במעבדתועל מנהל המעבדה מוטלת האחריות להעריך כל למעבדה ולחדר החיות. 
 אנשים, בהתאם לשיקוליו.להתיר או לאסור כניסת 

  חייב להכיר את כלל גורמי הסיכון איתם הוא עובד ולהדריך את כלל העובדים.מנהל המעבדה 

  .כשיש דרישה לחיסון מוקדם, יש להציג שלט אזהרה על דלת הכניסה לשטח העבודה 

 אחר( יזהה את הגורם הביולוגי, את שם מנהל המעבדה ומספר הטלפון שלו )או של כל אחראי ,השלט
  ואת הדרישות המיוחדות לכניסה מעבדה.

  עם החלוק מחוץ למעבדה.יש ללבוש חלוקים כל זמן השהייה במעבדה. אין לצאת 

 .אין להתיר הכנסת חיות שאינן קשורות לעבודה 

  השימוש במחטים ובמזרקים יוגבל להכרחי בלבד. הם יהיו מטיפוס ננעל או שהמחט הינה חטיבה אחת
מאוד מדקירה. אין לקפל, לשבור או להחזיר מחטים. יש לזרקן כמות שהן  עם המזרק. יש להזהר

 למיכל קשיח, ולחטאן לפני הפינוי באוטוקלב.

 ולאגף יולוגי, ידווחו מיד למנהל המעבדהתאונות ושפכים המלווים בחשיפה משמעותית לגורם הב 
 במידת הצורך, ע"פ אופי הגורם, יש להתחסן.הבטיחות,
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 או בציוד מגן אישי בביצוע הפעולות הבאות:למנרי ( 2ולוגי )קבוצה יש להשתמש במנדף בי 

  ,בתהליכים היוצרים אוירוסולים: סירכוז, טחינה, ריסוק, סוניקציה, עירבול, פתיחת מיכלים אטומים
 הדבקת חיות דרך האף, ואיסוף

 רקמות מודבקות מחיות 

 נעשית במנדף ביולוגי. אטומות, ואם הפתיחה 

  כיור לרחיצת ידיים.בכל מעבדה יהיה 

 .על חלונות נפתחים להיות מצויידים ברשת נגד חרקים 

 .יהיה בנמצא אוטוקלב לחיטוי חומרי פסולת 

 .אין לצאת בשום אופן מהמעבדה עם כפפות 

 
 


