REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS
O verdadeiro profissional não deve menosprezar o risco, pois a melhor forma de
se proteger é estar prevenido e, para auxiliar neste processo de prevenção, acreditamos
que o acesso à informação pode contribuir de forma fundamental para melhoria das
condições de segurança dos trabalhadores/usuários em ambientes laboratoriais. Para tal,
esteja atento(a) às recomendações a seguir:
1. Uso obrigatório de jaleco da cor branca dentro da dependência do laboratório;
2. Os(as) alunos(as) de Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia
deverão estar trajado com calça branca, camisa branca e sapato branco fechado ao entrar
nas dependências do laboratório (Obs: Acadêmicos de Engenharia Florestal poderão
utilizar apenas jaleco branco);
3. Não comer, não beber e não fumar dentro do laboratório;
4. Caso necessário, dependendo da atividade a ser desenvolvido, utilizar os EPIs
adequados;
5. Não sentar sobre bancadas, pias e outros locais prováveis de contaminação;
6. Manter cabelos compridos presos. E, as mãos longe dos olhos, nariz e boca;
7. Não pipetar com a boca;
8. Manter objetos pessoais, bolsas ou roupas nos armários;
9. Não se permite brincadeiras com o material de laboratório;
10. Não se autoriza a entrada de pessoas estranhas ao laboratório;
11. É de responsabilidade do docente e dos discentes a organização do ambiente
laboratorial, da bancada de trabalho e equipamentos;
12. Evite o contato, dentro dos laboratórios, de qualquer material com a: boca, nariz,
olhos e ouvidos, por exemplo: Caneta, vidraria, etc;
13. Não atender celular quando estiver dentro do laboratório;
14. Não usar sandálias ou sapatos abertos, shorts e outras vestimentas não recomendadas
ao ambiente laboratorial;
15. Ratifica-se que é obrigatório o uso de sapato fechado nas dependências dos
laboratórios;
16. Lavar sempre as mãos ao entrar e ao sair do laboratório;
17. Não é permitido o uso de jaleco fora das dependências do laboratório;
18. Em caso de acidente não se desespere, tenha calma e chame imediatamente o
professor.
“Nenhum trabalho é tão urgente, que não possa ser planejado e executado com
segurança”

“Você é responsável pela sua segurança e a dos seus colegas”

