שאלון למנהל/ת מעבדה
 .1פרטים מזהים:
שם משפחה _________________ :שם פרטי __________________ :תואר 1 :פרופ'1

דר'  1אחר______ :

משרד  -חדר _______ :קומה _____ :בנין _____________________ :קמפוס__________________________ :
פקולטה _____________________ :מכון__________________ :מחלקה____________________________ :
טל .במשרד _____________ :טל .סלולרי_______________________________ E-MAIL ______________ :
פירוט המעבדות בניהולי )סוג המעבדה :מעבדת מחקר ,מעבדת הוראה ,מחסן ,חדר מיכשור ,חדר
חום/קור (
מס' המעבדה

חדר

סוג המעבדה

קומה

מס' אנשים

בנין

שטח מעבדה

 .2גורמי סיכון:
 1חומרים כימיים :יש למלא נספח א' )מצ"ב(
 1גורמים ביולוגיים:

)סמן בb-ופרט בהתאם לנדרש(

דם ממקור אנוש-פירוט:

נוזל גוף אחר ממקור אנוש-פירוט:

שתן ממקור אנוש-פירוט:

תאים /רקמות ממקור אנוש-פירוט:

גורמים פתוגניים לבני אדם )וירוסים ,חיידקים וכו'(  -פירוט:
גורמים מחלות לסביבה (בצמחים ,בבעלי חיים(  -פירוט:
 - recombinant DNAפירוט:
עבודה עם בעלי חיים  -פירוט:
רמת בטיחות למעבדה ביולוגית1 BSL2 1 BSL3 1 :

BSL1

1גורמים פיסיקליים) :סמן בb-ופרט מקור גורם הסיכון(
טמפרטורה גבוהה

גלי על קול

שדות מגנטיים ESR,NMR

קרינת UV

קרינת ELF ,RF

קרינת IR

לייזר  -סוג ועוצמה:
קרינת  / Xמקורות חתומים  -פירוט:
חומרים רדיואקטיביים פתוחים  -פירוט:
 1גזים דחוסים  -פירוט__________________________________________________________________ :
1גורמים אחרים  -פירוט__________________________________________________________________ :

 .3שיטות ומכשור במעבדה:
)סמן בb-ופרט מס' מכשירים ומס' שעות עבודה בשבוע(

שקילה

GC

Peptide analysis

זיקוק

HPLC

Electrophoresis

מיצוי

MS

DNA sequencing

סינטזה

Spectrometer

FACS

Column chromatography

ICP AA

Immunoassay

TLC

PCR

שיטות אלקטרופיזילוגיות  -פירוט:
שיטות מיקרוביאליות  -פירוט:
תרביות רקמה  -פירוט:

תנור -טמפ .מכסימלית:

Evaporator

מיקרוסקופיה SEM

מקפיא אולטרא

Sonicator

מיקרוסקופיה TEM

מבער בונזן )גז בעירה(

Ultracentrifuge

מיקרוסקופיה AFM

חומר קריאוגני )כגון חנקן נוזלי(

Table top centrifuge

אינקובטור

 - Vacuum pumpסוג:

Lyophylizer

שיטות אחרות ומכשור נוסף – פירוט:

 .4אמצעי בטיחות במעבדה ובסביבתה )בקומה ובמסדרון(
ציוד מגן אישי) :סמן בb-ופרט מספר פריטים(
הגנת עיניים  -פירוט:

כפפות  -פירוט:

הגנה נשימתית  -פירוט:

ביגוד מגן  -פירוט:

:ציוד מגן אחר  -פירוט

תשתיות) :סמן בb-ופרט בהתאם לנדרש(
מנדף כימי ,רדיואקטיבי או ביולוגי:
סוג המנדף

מספר המנדף

סוג המנדף

אוטוקלב שולחן – מס:

אוטוקלב רצפה – מס':

ארון מאוורור לאחסון כימיקלים

מדפים עם 1 :מעקות  1מאצרות

מטף כיבוי

גלאי אש-עשן

מערכת כיבוי אש

יציאת חירום מהמעבדה

מקלחת חירום במסדרון

שוטף עיניים במסדרון

מספר המנדף

שילוט בטיחות – ראה נספח ב' )מצ"ב(
אמצעי בטיחות נוספים:
מיכלי איסוף פסולת כימית

מיכלי איסוף פסולת רדיואקטיבית

מיכלים/שקיות לאיסוף פסולת ביולוגית

מיכלי איסוף חפצים חדים )(sharps

ארון עזרה ראשונה מס':

אחראי/ת ארון עזרה ראשונה:

ערכת טיפול בשפך )חומרי ספיגה/ניטרול(1 :במעבדה 1במסדרון
ארון בטיחות אחר1 :במעבדה  1במסדרון -פרט:
גיליונות בטיחות  -MSDSראה נספח א' )מצ"ב(
הערות________________________________________________________________________________ :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
אני מתחייב למלא את תפקידי כמנהל מעבדה ולפעול בהתאם לתקנות הבטיחות והוראות המחלקה לבטיחות ולגיהות.
תאריך _____________ :שם מנהל/ת המעבדה ___________________ חתימת מנהל/ת המעבדה__________ :

נספח א' :רשימת מצאי של חומרים כימיים
שם מנהל/ת המעבדה  _________________________________________________:מעבדה מס'_____________ :
חדר __________:קומה __________ :בנין _____________ :קמפוס____________________________________ :
פקולטה_________________ :מכון _________________ :מחלקה______________________________________ :
נא להתייחס לכל החומרים במעבדה ,כולל נוזלים ,אבקות ,מוצקים וגזים.

'מס שם החומר

מס' CAS

כמות כללית
במעבדה
)כולל איחסון(

כמות חודשית
בשימוש

גיליון
בטיחות
MSDS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ניתן להוסיף דפים נוספים ,במידת הצורך
תאריך __________________________

חתימת מנהל/ת המעבדה ______________________

הערות

נספח ב' :שילוט בטיחות במעבדה ובמסדרון
סמן ב  a -במידה והשילוט קיים במעבדתך
אנא ציין  ,במידה וקיים ,שילוט נוסף שלא הוצג בדף זה
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

שילוט נוסף_________________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

