SINAIS DE ETIQUETADO DE PRODUTOS QUÍMICOS

En todos os laboratorios e talleres
hai perigo de accidentes que poden ter
consecuencias moi graves.
Co fin de garantir a túa seguridade e saúde
segue as pautas que se apuntan neste
tríptico.
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Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Edificio Isaac Newton, pranta alta
Campus Lagoas, Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 813 605 - 986 814 088
Enderezo electrónico: sprl@uvigo.es

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

RECOMENDACIÓNS

EN TALLERES E LABORATORIOS

RECOMENDACIÓNS XERAIS

HÁBITOS DE TRABALLO

Está prohibido comer e beber no laboratorio.

Non fagas “pipeteos coa boca”.

Non gardes alimentos nin bebidas nos frigoríficos
do laboratorio.

Le a etiqueta ou ficha de seguridade dos produtos
antes de utilizalos.

Lava as mans antes de saír do laboratorio ou taller.

Non enchas os tubos de ensaio máis de dous ou
tres centímetros, quéntaos de lado e utiliza pinzas.

Respecta os sinais de seguridade.
Non traballes nunca só/soa no laboratorio ou
taller.

Comproba a temperatura dos materiais antes de
collelos coas mans.
Non uses vidro que teña gretas.

Traballa con orde, limpeza e sen présas.
Utiliza a vitrina de gases sempre que sexa preciso.
Conserva en bo estado de funcionamento as
máquinas e ferramentas.

En caso de salpicadura nos ollos ou na pel, lava
con auga e avisa o responsable.

Evita que os cables e accesorios dos aparellos de
traballo estean polo chan ou invadan as zonas de
paso.

En caso de inxestión, non provoques o vómito,
avisa o responsable.

Deixa sempre o material limpo e ordenado.

En caso de incendio dá a alarma inmediatamente.

Deposita os residuos segregadamente nos
colectores especiais identificados.

Non quites os dispositivos de seguridade mentres
os motores estean en marcha.

Se se derrama un produto recólleo de maneira
inmediata. Como norma xeral non se poden tirar
productos polo desaugadoiro.

Non realices traballos de soldadura nin utilices
lapas abertas ou fontes de ignición en lugares
próximos aos almacenamentos de produtos
inflamables, bancos de probas de motores, etc.

Non fagas experimentos non autorizados.
Non utilices equipos ou aparatos se non coñeces o
seu funcionamiento.

Asegúrate da desconexión dos equipos, da auga e
do gas ao finalizar as actividades.
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VESTIARIO
Utiliza roupa de traballo ou batas de manga longa
sempre abotoadas.
Non leves pulseiras, colgantes, mangas anchas nin
prendas soltas que poidan engancharse en
máquinas, equipos, etc.
Leva o cabelo recollido.
Se usas lentes de contacto, protéxete con máscaras
de protección.
Usa os equipos de protección individual (EPI’s).

