גרסה :פברואר 2009
נוהלי בטיחות לעבודה בכל היחידות ברשות בתי החיות:
פרקים:
 .1מבוא.
 .2חלוקת אחריות.
.3תיעוד.
 .4נוהל.
נספחים:
נספח א הוראות טיפול למקרה נשיכה /שריטה או פציעה.
נספח ב :טבלת אמצעי מגן לפי אופי העבודה.
 .1מבוא:
העבודה ברשות בתי החיות כרוכה בחשיפה למספר גורמי סיכון ,נוהל זה בא לתת מענה לעבודה עם מגוון
הכימיקלים והאלרגנים שעובדי רשות בתי החיות עשויים להחשף אליהם ,ולמזער את פוטנציאל הסכנה
למינימום.
נהלים אלה מתבססים על המלצות מחלקת בטיחות בעקבות סיור שנערך ברשות בתי החיות.
נוהל זה בא כתוספת לנוהלי בטיחות המקובלים באוניברסיטה העברית ,ומופצים בכל יחידה בצורת דף
מידע -בטיחות במעבדה .דפים אלו כוללים התייחסות ל :כללי בטיחות לעובדי המעבדה.
התנהגות בעת דליקה.
טיפול בשפך כימי.
טיפול בשפך ביולוגי.
טיפול בשפך רדיואקטיבי.
התנהגות בחירום וטלפונים.
 .2חלוקת אחריות:
דר .רוני קלמן -מנהל רשות בתי החיות אחראי על כלל תפעול הרשות .דר .מיקי הרלב משמש כנאמן
בטיחות .כל וטרינר האחראי על יחידה ,אחראי על ביצוע הנוהל.
כל עובדי רשות בתי החיות עוברים הדרכה שנתית על ידי מחלקת הבטיחות ,וכן הדרכות נהלים שנתיות,
ובאחריותם לבצע את הנוהל כלשונו.

כל עובד חדש המתקבל לעבודה ברשות בתי החיות יעבור הדרכת בטיחות ממוחשבת ,כולל בחינה ויגיש
את האישור על כך לנאמן הבטיחות.
כל עובדי רשות בתי החיות יעברו על הדרכת הבטיחות הממוחשבת ויעברו את הבחינה .אישור על כך
יימסר לנאמן בטיחות לתיוק בתיק בטיחות.
אישור יודפס בתום הבחינה הממוחשבת.
 .3תיעוד:
הדרכות הבטיחות מתועדות על ידי מחלקת הבטיחות ויש העתק בתיק כל עובד.
מעבר על נהלי עבודה עם העובדים מתועד ונרשם בתיק העובדים.
אישור בחינה ממוחשבת ישמר בתיק בטיחות.
 .4נוהל:
 4.1קוודרוגאל:
 .1דילול הקוואדרוגאל המרוכז:
* דילול הקוודרוגאל המרוכז יתבצע באופן מרוכז לכל יחידת חיות במיכל גדול .הפיתרון הבטיחותי
ביותר הוא ביצוע הדילול בתוך מינדף כימי תקין .במידה ולא ניתן ,על העובד להשתמש בסרבל חד
פעמי ,נעליים סגורות ,כפפות ניטריל ,משקפי גוגלס ומסכה חצי פנים עם מסנן . ABEK
* העבודה עם מיכלים גדולים תתבצע באמצעות אמצעים למזיגה נוחה ובטיחותית ,כך שהעובד לא
יצטרך להרים המיכל הכבד והסיכוי לנתז יצטמצם.
 .2ביצוע ניקיון ייסודי בבתי החיות ,כולל קירות ,תיקרות ומשטחים בקוודרוגאל מדולל:
* יש להשתמש בציוד מגן אישי כדלקמן :סרבל חד פעמי  +כובע ,נעליים סגורות ,כפפות ניטריל,
משקפי גוגלס ומסכה חצי פנים עם מסנן . ABEK
* יש לבצע הניקיון באמצעות ניגוב ולהמעיט בריסוס ,על מנת לצמצם פיזור הרסס באויר .כמו כן
רצוי להשתמש במוטות הארכה ולהמעיט בשימוש בסולמות ,למניעת נפילות .במידה ולא ניתן
יש להשתמש בסולמות תקניים ובנהלי עבודה מתאימים.
 .3שימוש יומיומי בקוודרוגאל מדולל לניקוי משטחים ושולחנות עבודה:
* יש להשתמש בחלוק מעבדה או בגדי עבודה,כפפות ניטריל ומשקפי מגן .כמו כן צריך שתהיינה
נשמיות  P3זמינות ביחידות השונות ומומלץ להשתמש בהן.
* גם במקרה זה יש להימנע מריסוס ולהשתדל לבצע הניקוי בעזרת ניגוב.
חומצות:
 .1מיהול ועבודה עם החומצות בחדרי שטיפה.
* האופן הבטיחותי והרצוי ביותר למיהול החומצות הוא במינדף כימי.
כפפות
* במידה ולא מתאפשר ,יש להשתמש במסכה חצי פנים עם מסנן  , ABEKסינור , PVC
. PVC
* העבודה עם מיכלים גדולים תתבצע באמצעות אמצעים למזיגה נוחה ובטיחותית ,כך שהעובד לא יצטרך
להרים המיכל הכבד והסיכוי לנתז יצטמצם *.בעבודת ניקוי משטחים עם מברשת יש להשתמש עם מגן
פנים על מנת לא להיפגע מנתז.
עבודה עם נסורת:
יש לעבוד עם כפפות עמידות פיזיתכגון כפפות מטבח רב פעמיות ,נשמיות  , P3חלוקים ארוכים או בגדי
עבודה ומשקפי מגן.
לא זוכרת שביקשנו משקפי מגן בעבר...

עבודה עם איזופלוראן:
ממתין להמלצות
ארונות עזרה ראשונה:
בכל יחידה ,תוך התייעצות עם מחלקת בטיחות ,ימוקמו ארונות עזרה ראשונה ,ארונות אלו מסופקים על
ידי מחלקת הבטיחות האוניברסיטאית ,ולכל ארון ימונה עובד אחראי שידווח על חוסרים.
ארונות אלו יתנו מענה גם למקרי נשיכה ועל דלת כל ארון יודבקו הוראות טיפול במקרה שריטה/נשיכה
או פציעה) .מצ"ב לנוהל זה(

נספח א:

הוראות טיפול למקרה נשיכה /שריטה או פציעה:
במקרה נשיכה שריטה או פציעה יש לשטוף היטב במים ,להספיג פד גאזה בסביעור ובעזרתו לנקותולחטא את הפצע ,ולשטוף שוב במים .יש לחזור על הפעולה במשך כ  5דקות.
בסיום יש למרוח פולידין/יודוויט בעזרת פד גאזה.יש לפנות לרופא במיון.יש לדווח לוטרינר האחראי בכל מקרה כזה.רשות בתי החיות

נספח ב:

טבלת אמצעי מגן לפי אופי
העבודה:
משקפי
הכימיקל\
אופי העבודה גוגלס
קוודרוגל
מרוכז
קוודרוגל
0.5%
שימוש
למשטחים
קוודרוגל
0.5%
ניקיון יסודי
או ריסוס
כבד
חומצה 5%
נסורת
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נישמית מסיכת פנים
עם מסנן
P3
abek
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כפפות סינור כפפות חליפת חלוק
ניטריל  pvc pvcטיבק
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