
 
 בטיחות

 שם הנוהל : 
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 כללי .1

"( מתבצעות עבודות בחומרים האוניברסיטהאריאל בשומרון )להלן " באוניברסיטתבמעבדות ההוראה והמחקר 

 ביולוגיים, או כימיים נדיפים, רעילים, או תהליכים פולטי עשן  המזיקים לבריאות.

 
 

 מטרה .2
 קביעת כללי בטיחות בעבודה במנדף כימי/ ביולוגי.

 
 

 תחולה .3
 עבדה, מרצה הקורס, עוזר הוראה וכל הסטודנטים אשר משתמשים במנדפים.נוהל זה חל על עובדי המ

 
 

 הגדרות .4

 מתקן לניקוי אוויר מסביבת העבודה בכימיה/ ביולוגיה מצויד בברזי מים, אוויר דחוס וגז. -מנדף .4.1

 קצב החלפת האוויר בסביבת העבודה. -משטר זרימה .4.2

 חומרים מאכלים. -פסולת קורזיבית .4.3

 או גז שמזיק לבריאות אם נושמים אותו.תרחיץ,  -מזהמי אוויר .4.4

 
 

 סמכות ואחריות  .5

 הגורם האחראי על הניהול התקין של המעבדה תחת פיקוחו של ראש המחלקה.  -מהנדס מעבדה .5.1

 הגורם האחראי לפעילותה התקינה של המחלקה מבחינה אקדמית ומנהלית. -ראש מחלקה .5.2

 יחות העבודה במנדפים. אחראי/ ת לקביעת מדיניות בנושא בט - ממונה על הבטיחות .5.3
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 השיטה .6

 בטיחות המנדפים .6.1

 כללי  .6.1.1

לוודא ביקורת תקינות שנתית לכל המנדפים, וידביק  באחריות מהנדס המעבדה .6.1.1.1
 עליהם אישור תקינות.

להדביק מדבקות "לא תקין" על אלה שלא תקינים בהקדם  באחריות מהנדס המעבדה .6.1.1.2
 האפשרי. 

 ו הודעה שאינו תקין עפ"י המדבקה.אין לעבוד במנדף ללא אישור תקינות, א .6.1.1.3

 יש לוודא כי המנדף מתאים לסוג העבודה שצריך לבצע. .6.1.2

 יש לוודא תקינות המנדף לפני תחילת העבודה. .6.1.3

 יש להכיר את מקום מפסקים השולטים על מקורות אנרגיה לחלל המנדף:  .6.1.4

 מפסק המפוח.  .6.1.4.1

 מפסקי אספקת כוח. .6.1.4.2

 ברזי גז, אוויר דחוס, מים, וכו'. .6.1.4.3

 מיקום ברזי החירום המעבדתיים. יש להכיר את .6.1.5

רצוי לפנות ממשטח העבודה ומחלל המנדף כל חפץ או כלי אשר לא ישמש לביצוע העבודה  .6.1.6
 הנוכחית.

 ס"מ מסביב לשולי משטח העבודה של המנדף. 10יש לוודא השארת מרווח של לפחות  .6.1.7

 יש לשמור על סגירת חלון המנדף, ככל שניתן. .6.1.8

 וניקיון בחלל המנדף. עם סיום העבודה, יש לדאוג לסדר .6.1.9

יש להיזהר מהפסקת פעולת המנדף כל עוד קיימת אפשרות שחומרים כימיים ישתחררו לחלל  .6.1.10
 המעבדה.

אם מורגשת ירידה במשטר זרימת האוויר יש להפסיק השימוש במנדף )לא לכבותו( ולדווח לעובדי  .6.1.11
 המעבדה/ מהנדס המעבדה.
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 עבודה נכונה במנדפים  .6.2

 כללי "עשה": .6.2.1

פיד שחלון המנדף יהיה סגור ככל האפשר, על מנת להגדיל את יעילותו של חשוב להק .6.2.1.1
 המנדף. 

 במנדף ניתן להחזיק כמות מינימאלית של חומרים בהתאם לצורך ולא לאחסון. .6.2.1.2

 

 

יש להציב את הכלים במנדף, כך שלא יפריעו לזרימת האוויר ולא יחסמו את פתחי  .6.2.1.3
 הזרימה.

ליכים שעלולים לשחרר מזהמי האוויר, יש לבצע במנדף את כל הפעולות, או התה .6.2.1.4
 כגון: אדי כימיקלים, או עשן הנפלט בתהליכי בעירה, או זיקוק.

 יש להקפיד שפתחי היניקה של המנדף לא יהיו חסומים. .6.2.1.5

 יש לצמצם ככל האפשר שהייה, או תנועה בקדמת המנדף הפוגעים במשטר הזרימה.  .6.2.1.6

 כללי "לא תעשה": .6.2.2

אין להציב במנדף עצמים מיותרים הפוגעים במשטר הזרימה. כאשר נחוץ להציב  .6.2.2.1
 כלים ומכשירים, יש להציבם עמוק ככל האפשר. 

אין להחזיק במנדף ניירות, או חומרים אחרים שיכולים להישאב לתוך המערכת  .6.2.2.2
 ולחסום את פתחי היניקה והארובה.

 המנדף אינו אמצעי לסילוק פסולת רעילה/ קורזיבית. .6.2.2.3

 אין לאחסן חומרים או חפצים אחרים במנדף. .6.2.2.4

 אין להכניס את הראש לתוך המנדף. .6.2.2.5

 אין להכניס למנדף מקורות אש )הצתה( כאשר עובדים עם חומרים דליקים. .6.2.2.6

 

 

 מסמכים קשורים ונלווים .7
 

 

 טפסים .8

 יש להדפיס ולתלות על כל מנדף במנדפים נכונה לעבודה הנחיות קובץ -הפניות .9
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 במנדפים נכונה ודהלעב הנחיות קובץ
 

 .המנדף יעילות גדלה כך קטן המנדף שפתח ככל. האפשר ככל סגור יהיה המנדף שחלון להקפיד חשוב .1

 עצמים במנדף להציב אין. ביעילותו ולכן הזרימה במשטר פוגעים המנדף בתוך שמוצבים וציוד כלים .2
 .האפשר ככל עמוק להציבם כדאי מכשירים להציב נחוץ כאשר. מיותרים

 .לצורך בהתאם – חומרים של מינימאליות כמויות בו להחזיק ניתן.  כימיקלים לאחסון נועד לא דףהמנ .3
 .הזרימה פתחי את יחסמו ולא האוויר לזרימת יפריעו לא שהכלים חשוב

 .אותה ולחסום המערכת לתוך להישאב שיכולים אחרים חומרים או ניירות במנדף להחזיק אין .4

 .לביוב קורזיבית/  רעילה לתפסו לסילוק אמצעי אינו המנדף .5

יש  .המעבדה לחלל ישתחררו כימיים שחומרים אפשרות שקיימת זמן כל המנדף פעולת את להפסיק אין .6
דקות לאחר גמר  5דקות לפני תחילת הפעילות בו, ולכבות את המנדף לפחות  5להפעיל את המנדף לפחות 

 בו. ביצוע הפעילות

 . אויר מזהמי לשחרר שעשויים םהתהליכי או הפעולות כל במנדף לבצע יש .7

 .המנדף לתוך ראש להכניס אין .8

 .חסומים יהיו לא המנדף של היניקה שפתחי הקפד .9

 פוגעים המנדף לפני אנשים ותנועת נוכחות. המנדף בקדמת תנועה או שהיה האפשר ככל לצמצם יש .10
 .הזרימה במשטר

 (. רתאח ציין המנדף מתכנן כן אם אלא)  סגורות המעבדה תדלתו את שמור .11

 .המנדף של ההזזה חלון להסיר אין .12

 .דליקים חומרים עם עובדים כאשר הצתה מקורות למנדף להכניס אין .13

 במנדף ביולוגי יש לבצע חיטוי המנדף לפני ואחרי העבודה בו. .14

 
 
 
 
 

 הממונה על הבטיחות
 


