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1 Το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών
Με τον όρο “σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών” αναφερόµαστε:
α. στο σύνολο του εργαστηριακού εξοπλισµού που διαθέτει ένα σχολείο για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στα µαθήµατα των φυσικών επιστηµών.
β. στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω αυτού του εξοπλισµού σε κατάλληλα
οργανωµένο χώρο ή σε (κοινή) αίθουσα διδασκαλίας.
γ. στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του εργαστηρίου.

2 Ο Υπεύθυνος του ΣΕΦΕ
Ο υπεύθυνος του ΣΕΦΕ έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του
εξοπλισµού του σχολικού εργαστηρίου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό. Φροντίζει για
την καλή λειτουργία του εξοπλισµού και τη σωστή συντήρησή του, καθώς και για την ορθή και λογισµένη
χρήση των αναλωσίµων, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και παρέχει βοήθεια σε
όλους τους χρήστες του εργαστηρίου για την αποδοτικότερη χρήση του («Επιλογή και αρµοδιότητες
Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστηµών» απόφαση µε αριθµ. πρωτ. 90997/ Γ7/ 7-9-04/
∆/νση ΣΕΠΕ∆/ ΥΠΕΠΘ και νεότερες, πβλ. και απόφαση µε Αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1, άρθρο 26
§16 ).
Είναι αρµόδιος για την τήρηση όλων των σχετικών µε το ΣΕΦΕ υπηρεσιακών εγκυκλίων,
αποφάσεων, οδηγιών κλπ. Καταγράφει και φροντίζει για την επικαιροποίηση όλων των στοιχείων που
αφορούν το σχολικό εργαστήριο και ενηµερώνει τα προβλεπόµενα βιβλία. Ο υπεύθυνος είναι ο
συνδετικός κρίκος του σχολείου για την επικοινωνία µε το αρµόδιο ΕΚΦΕ σε θέµατα τεχνικής
υποστήριξης, εξοπλισµού, προγραµµατισµού κλπ.
Σκόπιµο είναι σε περίπτωση απουσίας του να ορίζεται αντικαταστάτης του υπεύθυνου ή άλλο
ρητά εξουσιοδοτηµένο άτοµο.

3 Τα βιβλία υλικού και συµβάντων
Το σύνολο του εξοπλισµού του σχολικού εργαστηρίου καθώς που είναι διαθέσιµο στους
χρήστες πρέπει να είναι καταγεγραµµένο στο βιβλίο υλικού του εργαστηρίου. Τα στοιχεία πρέπει να
είναι πάντα επικαιροποιηµένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική σύνθεση και δοµή του
σχολικού εργαστηρίου.
Για την ορθή διεκπεραίωση της καταγραφής ο υπεύθυνος θα πρέπει να:
• καταγράφει άµεσα, νεοεισερχόµενο εξοπλισµό σε έπιπλα, όργανα, συσκευές και εκπαιδευτικό
λογισµικό.
• ενηµερώνει άµεσα τα στοιχεία καταγραφής σε οποιαδήποτε αλλαγή, καταστροφή ή αντικατάσταση
• φροντίζει ώστε κάθε χρονική στιγµή τα καταγεγραµµένα στοιχεία να αντικατοπτρίζουν απόλυτα την
πραγµατική σύνθεση του σχολικού εργαστηρίου.
Παράλληλα µε την αναλυτική καταγραφή του εξοπλισµού του σχολικού εργαστηρίου είναι
απαραίτητη η καταγραφή όλων των περιστατικών που τα αφορούν. Για το σκοπό αυτό τηρείται βιβλίο
συµβάντων του οποίου την ευθύνη τήρησης έχει ο υπεύθυνος λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου.
Στο βιβλίο συµβάντων καταχωρούνται όλες οι ενέργειες που έγιναν στον εξοπλισµό, καθώς και
κάθε περιστατικό σχετικό µε αυτά που µπορεί να είναι αναφορές σχετικές µε την λειτουργία του
εργαστηρίου, εξοπλισµού, κλπ. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνεται στην αναλυτική καταγραφή
προβληµάτων και κακής λειτουργίας ή χρήσης, καθώς και των συνοδευτικών ενεργειών που έγιναν για
την επίλυσή τους.
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Το βιβλίο συµβάντων, την ευθύνη του οποίου έχει ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου του
σχολείου, συµπληρώνουν κάθε εργαστηριακή /διδακτική ώρα όλοι οι χρήστες του σχολικού εργαστηρίου
.

4 Τα όρια ευθύνης και αρµοδιότητας
Το σχολικό εργαστήριο αποτελεί µέρος της σχολικής µονάδας υπόκειται στον έλεγχο του
∆ιευθυντή του Σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι ενήµερος για την κατάστασή του. Ο υπεύθυνος του
σχολικού εργαστηρίου αναφέρει στο ∆ιευθυντή κάθε θέµα που αφορά το σχολικό εργαστήριο, λόγου
χάρη, ασφάλεια της αίθουσας, φύλαξη κλειδιών, αγορά οργάνων και δαπάνες αναλωσίµων, σύνδεση και
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο κλπ. (πβλ. και απόφαση µε Αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1, άρθρα 28 και 29 ).
Ο εξοπλισµός του σχολικού εργαστηρίου δεν µετακινείται έξω από τον χώρο του σχολικού
εργαστηρίου παρά µόνο για αποστολή του για επιδιόρθωση σε περίπτωση βλάβης Σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου ή οποιοσδήποτε τρίτος να αποφασίσει αυτόβουλα
για την µεταφορά εξοπλισµού.

5 Ασφάλεια και υγιεινή
Ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν
την ασφάλεια τόσο του ίδιου του χώρου όσο και των χρηστών του σχολικού εργαστηρίου, όπως είναι:
• Τα συστήµατα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συναγερµού.
• Την πρόσβαση µόνο σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.
• Η ασφάλισή του µε πόρτα ασφαλείας ή η ύπαρξη κλειδαριάς ασφαλείας, η τοποθέτηση
προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στα παράθυρα και λοιπά παρεµφερή µέτρα ασφαλείας.
• Την πρόνοια για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιµετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν, όπως είναι η προστασία από έντονη ηλιακή ακτινοβολία και την καλοκαιρινή ζέστη (µε
την τοποθέτηση κουρτινών, περσίδων κλπ.), την προστασία από την υγρασία και τη σκόνη που
βλάπτουν τον εξοπλισµό αλλά και την υγεία των χρηστών του εργαστηρίου, επαρκής εξαερισµός
του χώρου.
• Την πρόνοια για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος.
• Λοιπά απαραίτητα µέτρα και µέσα προστασίας για οποιαδήποτε χρήση του εργαστηρίου
(πινακίδα ανακοινώσεων για µέτρα ασφαλείας, ύπαρξη συµβόλων ασφαλείας κλπ.).
[ Την ευθύνη για την εξασφάλιση των παραπάνω υποδοµών έχει ο ∆ιευθυντής του σχολείου. Την
ευθύνη για εντοπισµό τυχόν δυσλειτουργίας τους έχει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, ο οποίος σε
συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή µεριµνά για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας. ]
Ο χώρος του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να είναι συνεχώς καθαρός σύµφωνα µε προδιαγραφές
καθαριότητας και υγιεινής που θα εξασφαλίζουν την υγεία µαθητών και διδασκόντων. Επιβάλλεται η
τοποθέτηση ειδικών κάδων για σκουπίδια σε σηµεία εύκολα προσβάσιµα από όλους και απαγορεύεται η
ρίψη σκουπιδιών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εκτός αυτών. Στο χώρο του εργαστηρίου πρέπει να
υπάρχει επαρκής καθαρός αέρας και η θερµοκρασία να διατηρείται σε επίπεδο που να ευνοεί την
εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν χρησιµοποιείται εγκατάσταση τεχνητού εξαερισµού, πρέπει να διατηρείται
σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
Μέσα στο χώρο του σχολικού εργαστηρίου απαγορεύεται το κάπνισµα (συµπεριλαµβανοµένων των
διδασκόντων) όπως και η κατανάλωση φαγητού, ποτών, αναψυκτικών, καφέ κτλ., λαµβάνοντας υπόψη
την ιδιαιτερότητα του εξοπλισµού (εύφλεκτες χηµικές ουσίες κτλ.) που υπάρχει στο σχολικό εργαστήριο.
Στον χώρο του σχολικού εργαστηρίου πρέπει να επικρατεί κατά το δυνατόν ησυχία καθώς και κάθε
χρήστης οφείλει να σέβεται τους υπόλοιπους και να µην προκαλεί θόρυβο ή να παρενοχλεί κατά
οποιοδήποτε τρόπο. Τέτοια περιστατικά πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα στο χώρο του σχολικού
εργαστηρίου από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου ή τον διδάσκοντα.
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6 Η ασφάλεια στο εργαστήριο
Οδηγίες ασφαλείας υπάρχουν σε κάθε εργαστήριο, είτε αυτό είναι το σχολικό είτε ενός
νοσοκοµείου, ενός επιστηµονικού κέντρου ερευνών ή µιας βιοµηχανίας. Οι οδηγίες ασφαλείας είναι
απαραίτητες για να προειδοποιούνται οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο σχετικά µε τους πιθανούς
κινδύνους που υπάρχουν, ώστε να προλαµβάνονται τα ατυχήµατα. Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να
τηρούνται σχολαστικά.
Να σηµειωθεί ότι η επισήµανση των κινδύνων δεν αποτελεί µόνο πρόληψη κατά των ατυχηµάτων
στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών (και στα άλλα σχολικά εργαστήρια) αλλά και συµπεριφορά,
που θα επηρεάσει το παιδί στην προσωπική του ζωή. Οι οδηγίες ασφαλείας που υπάρχουν στους
(σχολικούς) εργαστηριακούς οδηγούς φυσικής, χηµείας και βιολογίας πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά
από τους µαθητές. Εάν υπάρξουν και άλλες, πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας, πρέπει να φωτοτυπηθούν
και να τους µοιραστούν. Οι οδηγίες ασφαλείας στα αντίστοιχα µαθήµατα να διδαχθούν στην τάξη,
και αυτό να γραφεί στο βιβλίο ύλης κάθε τάξης/τµήµατος. Επίσης, οι οδηγίες ασφαλείας να
αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει στο σχολικό εργαστήριο. Σκοπός τους δεν είναι να
τροµάξουν τους µαθητές, αλλά να τους ασκήσουν στην αναγκαία πειθαρχία, που πρέπει να υπάρχει στο
εργαστήριο είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε, ιδιαίτερα, κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων.

7 Η έννοια του ρίσκου και η εκπαίδευση προσωπικού
Για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας στο σχολικό εργαστήριο απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η επίγνωση των πηγών αυξηµένης επικινδυνότητας, η γνώση των βλαβών που
µπορεί να προκληθούν και η ενηµέρωση για τα µέτρα πρόληψης που απαιτείται να έχουν ληφθεί κάθε
φορά, και να γίνει κατανοητή η έννοια του πιθανού κινδύνου ή ρίσκου (risk) – σε αντιδιαστολή προς τον
αξιοκρατικό κίνδυνο (danger), δηλαδή να συµβεί ατύχηµα µε πιθανότητα 100%. [Στο σχολικό
εργαστήριο υφίστανται πολύ µικρότεροι πιθανοί κίνδυνοι από αυτούς που µπορούν να µας συµβούν
όταν περπατάµε στο δρόµο, οδηγούµε το ποδήλατο, χρησιµοποιούµε το ασανσέρ ή τις ηλεκτρικές
συσκευές, τα µαχαίρια και τα απορρυπαντικά στο σπίτι µας, χορεύουµε στη ντίσκο, παρακολουθούµε
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, εισπνέουµε τα καυσαέρια των αυτοκινήτων κτλ.] Επίσης, αναγκαίες
προϋποθέσεις είναι η γνώση αντιµετώπισης µιας επικίνδυνης κατάστασης (πυρκαγιάς, σεισµού) και η
γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυµατισµού.
Για τους λόγους αυτούς απαραίτητη είναι η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών στον
τοµέα της ασφάλειας, της υγιεινής και του πιθανού κινδύνου και η συνακόλουθη εκπαίδευση των
µαθητών [που προβλέπεται από την υφιστάµενη νοµοθεσία, λόγου χάρη, από το Π∆ 17/ 1996, άρθρα 1,
7 και 12, πβλ. και απόφαση µε Αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1, άρθρα 26 § 21, 28 και 29 ].
Να ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος για ατύχηµα δεν προέρχεται από την κανονική εκτέλεση µιας
άσκησης, αλλά έχει σχέση µε την εργαστηριακή συµπεριφορά µαθητών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν
αυτή τη συµπεριφορά είναι κυρίως:
• Η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης των µαθητών.
• Η έλλειψη πειθαρχίας στο εργαστήριο.
• Η φυσική ροπή των µαθητών για αστεϊσµούς και πειράγµατα.
• Η λανθασµένη εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας µιας πράξης (τους).
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8 Ευθύνη εκπαιδευτικών
Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική για πιθανό ατύχηµα στους µαθητές κατά την παραµονή
τους στο σχολικό εργαστήριο υπηρεσιακά υπεύθυνος και δικαστικά υπόλογος είναι ο
εκπαιδευτικός που τους διδάσκει στο εργαστήριο και κατά περίπτωση και ο υπεύθυνος του
εργαστηρίου και ο διευθυντής του σχολείου.
Κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις υπηρεσιακής αµελείας είναι: Ο εκπαιδευτικός να αφήνει τους
µαθητές στο εργαστήριο σε ώρα διδασκαλίας µόνους τους χωρίς επιτήρηση, να παραλείπει να µυήσει
τους µαθητές στην τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας, να παραλείπει να ελέγξει επικίνδυνους
εξοπλισµούς ή εργαστηριακές διατάξεις πριν επιτρέψει τη χρήση τους από τους µαθητές, να παραλείπει
να επιβάλει την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας, είτε, επίσης, το εργαστήριο να µην έχει τις
απαραίτητες συσκευές ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής, να µην έχει ειδικά ντουλάπια για την ασφαλή
αποθήκευση επικίνδυνων για την υγεία των µαθητών υλικών, ή, πάλι, οι µαθητές να εργάζονται στο
εργαστήριο σε ώρες εκτός κανονικής λειτουργίας του σχολείου και χωρίς την εποπτεία του αρµόδιου
εκπαιδευτικού κ.ά.
[Φαίνεται να µην υπάρχει (;) νοµοθετηµένο κάτι σχετικό µε τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολικά εργαστήρια φυσικών
επιστηµών, πλην των όσων αναφέρονται στο νόµο 1566/1985, άρθρο 10, στην απόφαση µε Αριθ.
Φ.353.1/324/105657/∆1, άρθρα 26 § 21, 28, 29 και 34 και στην υπουργική απόφαση Γ2/6098/13-1101/∆Σ∆Ε/ΥΠΕΠΘ και αφορούν µόνο τα σχολικά εργαστήρια των ΣΕΚ. ]

9 Βασικές οδηγίες ασφαλείας
Η προετοιµασία των µαθητών στην εφαρµογή στοιχειωδών µέτρων ασφαλείας πριν µπουν στο
εργαστήριο, η ύπαρξη εξοπλισµού ασφαλείας και ένας σαφής κανονισµός εργαστηρίου (που µπορεί να
γίνει σε συνεργασία µε τους µαθητές) βοηθούν στην πρόληψη πιθανών κινδύνων. Πολλοί κίνδυνοι
µπορούν να αποφευχθούν, αν λεπτοµερώς ενηµερωθούν οι µαθητές στη χρήση οργάνων και συσκευών
(λόγου χάρη για το µικροσκόπιο, το τροφοδοτικό τάσης ή για τις χηµικές ουσίες κτλ.) στην τάξη και πριν
καθίσουν στον πάγκο εργασίας.
Μια σειρά των βασικών µέτρων και οδηγιών που έχουν σκοπό την ασφαλή οργάνωση και
λειτουργία του σχολικού εργαστηρίου και την ασφαλή διεξαγωγή των πειραµάτων µπορούν να
αναφέρονται:
• στη συµπεριφορά των µαθητών στο εργαστήριο.
• στο χειρισµό των γυάλινων οργάνων και συσκευών.
• στη χρήση των χηµικών ουσιών.
• στο χειρισµό των πηγών θερµότητας και την αντιµετώπιση πυρκαγιάς.
• στη χρήση του εξοπλισµού ασφαλείας (από τον καθηγητή και από τους µαθητές).
• στην ασφάλεια και στην υγιεινή του χώρου.

10 Γενικοί κανόνες για τη συµπεριφορά στο εργαστήριο
Μερικές από τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε στο εργαστήριο είναι οι
εξής:
•

Οι µαθητές πριν µπουν στο εργαστήριο πρέπει να ενηµερωθούν από τον διδάσκοντα σχετικά µε
τη χρήση του χώρου και τους κανόνες ασφαλείας.

•

Οι µαθητές πρέπει να ενηµερωθούν και να γνωρίζουν τις θέσεις των εγκαταστάσεων ασφαλείας,
λόγου χάρη τις οι εξόδους κινδύνου, τις θέσεις και το χειρισµό του εξοπλισµού ασφαλείας όπως
είναι η συσκευή πλύσης µατιών (οφθαλµόλουτρο), οι πυροσβεστήρες ή το φορητό φαρµακείο κτλ.
6

•

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες µετακινήσεις των µαθητών µέσα στο εργαστήριο (σε αυτό
πρώτιστα βοηθά ο εργονοµικός σχεδιασµός του χώρου).

•

Στους πάγκους εργασίας πρέπει να υπάρχουν µόνο τα απαραίτητα για την αντίστοιχη εργαστηριακή
άσκηση όργανα, υλικά, χηµικές ουσίες και βιβλία. Θα πρέπει να αποφεύγονται ξένα αντικείµενα
προς το πείραµα και κυρίως τα τρόφιµα και τα ποτά (αναψυκτικά).

•

Πριν από την εκτέλεση των πειραµάτων θα πρέπει να ελέγχεται από τον υπεύθυνο καθηγητή η
συναρµολόγηση των πειραµατικών διατάξεων.

•

Πρέπει να ενηµερώνεται αµέσως ο υπεύθυνος καθηγητής σε περίπτωση ατυχήµατος ή
τραυµατισµού. Επίσης, για κάθε τυχόν ζηµιά που θα συµβεί. Επιβάλλεται η παροχή Πρώτων
Βοηθειών και ιατρική περίθαλψη αµέσως µετά από οποιοδήποτε ατύχηµα µε χηµικά αντιδραστήρια.
Απαγορεύεται η µετακίνηση οργάνων, συσκευών, χηµικών ουσιών κτλ. έξω από το εργαστήριο και η
χρήση οργάνων για πειραµατισµούς εκτός των οδηγιών του Εργαστηριακού Οδηγού του αντίστοιχου
µαθήµατος ή του εκπαιδευτικού της τάξης.
Τα θερµά γυάλινα σκεύη προκαλούν επώδυνα εγκαύµατα. Τα πιάνουµε φορώντας αντιθερµικό
βαµβακερό γάντι. (Αν δεν είµαστε βέβαιοι κατά πόσο ένα γυάλινο σκεύος είναι θερµό ή ψυχρό, αυτό
να αντιµετωπίζεται πάντα σαν θερµό.)

•

•

11 Γενικές οδηγίες χειρισµού γυάλινων οργάνων και συσκευών
Η χρήση των γυάλινων οργάνων και συσκευών πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Ιδιαίτερα στα
πειράµατα χηµείας και βιολογίας ο χειρισµός τους σχετίζεται µε θέµατα ασφαλείας, µια και µε την πιθανή
θραύση τους υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού τόσο από τα σπασµένα τµήµατα όσο και από τις
περιεχόµενες χηµικές ουσίες και τα βιολογικά παρασκευάσµατα, αντίστοιχα. Έτσι πρέπει:
•

Να εξετάζονται πάντα τα γυάλινα είδη πριν από κάθε χρήση και να µη χρησιµοποιούνται, εάν έχουν
ρωγµές ή χαραγές. Παρόµοιες ανωµαλίες εξασθενίζουν το γυαλί και το καθιστούν επικίνδυνο για
θραύση.

•

Να µην πιέζονται βίαια τα πώµατα και οι ελαστικοί σωλήνες στα τοιχώµατα των γυάλινων σωλήνων.
Να χρησιµοποιείται λιπαντικό ή ελαφρά θέρµανση, ανάλογα µε την περίπτωση, και να επιλέγεται
το σωστό µέγεθος πώµατος.

•

Να πλένονται καλά το γυάλινα αντικείµενα µετά τη χρήση τους, για να αποφεύγονται σκληρά και
στεγνά υπολείµµατα ή ιζήµατα.

•

Τα γυάλινα όργανα µε µεγάλο µήκος, όπως είναι τα σιφώνια και οι προχοΐδες να µεταφέρονται σε
κατακόρυφη θέση.

•

Η προσαρµογή γυάλινων σωλήνων ή θερµοµέτρων σε πώµα µε οπή να γίνεται µε τη χρήση µιας
πετσέτας ή φορώντας βαµβακερά γάντια και γυαλιά προστασίας και όσο το δυνατό µακριά από το
σώµα µας.

•

Να µην αναρροφούνται ποτέ µε το στόµα υγρά σε σωλήνες ή σε σιφώνια.

•

Να αποµακρύνονται τυχόν σπασµένα γυαλικά µε σκούπα και φαράσι και ποτέ µε γυµνά χέρια.

•

Κατά τη θέρµανση µε τη χρήση εργαστηριακού λύχνου υγραερίου, να διατηρείται φλόγα χαµηλή και
να χρησιµοποιείται πυρίµαχο πλέγµα για να αποφεύγεται η τοπική θέρµανση.

•

Τα δοχεία µε υγρά θα πρέπει να θερµαίνονται αργά και να αποφευχθούν η υπερχείλιση και το
πιτσίλισµα και να ψύχονται αργά. Η µετάβαση πρέπει να γίνεται σταδιακά στις µεταβολές
θερµοκρασίας για να µη ραγίσει ή σπάσει το γυαλί.
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Πίνακας 1: Κίνδυνοι στο εργαστήριο
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1. Νερό πάνω σε γυαλισµένο πάτωµα, γλιστράει.

∆οχεία που δε χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να βρίσκονται

2. Ψηλές συσκευές στην άκρη του πάγκου, όπως είναι το

επάνω στoν πάγκο εργασίας.

ποτήρι ζέσης επάνω στον τρίποδα µε ένα µακρύ σιφώνιο

9. Ένα µεταλλικό κατσαβίδι (όχι δοκιµαστικό τάσης)

που προεξέχει.

χρησιµοποιείται σε πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

3. Ένας µαθητής βάζει από απροσεξία το χέρι του στο

10. Βαριά µεταλλικά αντικείµενα κρέµονται από λεπτό

ζεστό µεταλλικό τρίποδα θέρµανσης. Κίνδυνος

σπάγκο ή από σύρµα (στo πείραµα µε τις τροχαλίες) µε

εγκαύµατος!

κίνδυνο να πέσουν και να προξενήσουν ζηµιά ή

4. Ένας δοκιµαστικός σωλήνας που θερµαίνεται, είναι

ατύχηµα.

στραµµένος προς τέτοια κατεύθυνση, ώστε το βραστό

11. Μακριά µαλλιά και φαρδιά ρούχα κοντά στη φλόγα του

υγρό µπορεί να πεταχτεί στη µαθήτρια.

λύχνου υγραερίου, µπορεί να τσουρουφλιστούν.

5. Ένας δοκιµαστικός σωλήνας έχει θερµανθεί, ενώ

12. Χηµικές ουσίες σε µπουκάλια που πριν περιείχαν

περιέχει µια δυσανάλογη µεγάλη ποσότητα υγρού ώστε το

αναψυκτικά και που έχουν ακόµα τις ετικέτες τους µπορεί

καυτό υγρό να ξεχειλίζει.

να εκληφθούν σαν τέτοια.

6. Μπουκάλια µε εύφλεκτα και καυστικά υγρά, λόγου χάρη

13. Υγρά που χύνονται επάνω από το ύψος των µατιών

αιθέρας ή υδροχλωρικό οξύ, βρίσκονται στο πάτωµα, µε

(εδώ µέσα σε µια προχοΐδα).

κίνδυνο κάποιος να γλιστρήσει στα χυµένα νερά και να

14. Οι έξοδοι του εργαστηρίου έχουν µπροστά τους

αναποδογυρίσει τα µπουκάλια.

εµπόδια.

7. Ορθοστάτης που θα αναποδογυρίσει µόλις

15. Οι µαθητές βρίσκονται πολύ κοντά στo σηµείο όπου

χρησιµοποιηθεί, επειδή είναι συναρµολογηµένος µε

γίνεται η επίδειξη πειραµάτων από τον καθηγητή.

λανθασµένο τρόπο.

16. Μαθητής πετάει χαρτάκι µε αυτοσχέδια σφεντόνα.

8. Λαστιχένιοι σωλήνες που βρίσκονται ανάµεσα σε

17. Μαθητής µεταφέρει µεγάλο φορτίο, το οποίο του

µπουκάλια και σε άλλες συσκευές µπορούν εύκολα να

εµποδίζει την ορατότητα καθώς περπατάει.

προκαλέσουν την πτώση των διάφορων αντικειµένων από

18. Οι κανονισµοί ασφαλείας βρίσκονται σε µέρος πoυ δεν

τον εργαστηριακό πάγκο. Η ακαταστασία στους πάγκους

µπορούν να διαβαστούν µε ευκολία από τους µαθητές.

ί

ί

ή

λλά

ή
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Γενικές οδηγίες για τη χρήση χηµικών ουσιών
Για την αποθήκευση και το χειρισµό των δοχείων που περιέχουν χηµικές ουσίες και
παρασκευάσµατα καθώς και για το χειρισµό των ουσιών, πρέπει να τηρούνται κανόνες ασφαλείας,
πάντα υπό την επίβλεψη του υπευθύνου του εργαστηρίου. Έτσι, κατά την αποθήκευση και το χειρισµό
των χηµικών ουσιών:
•

Τα δοχεία µε τα χηµικά να φυλάγονται σε ξηρό, καλά αεριζόµενο χώρο – ακόµη και από καλά
κλεισµένα δοχεία αναδύονται ατµοί που µπορεί να είναι τοξικοί ή διαβρωτικοί. Επίσης, να
αποφεύγεται η χρήση φωτιάς κοντά στους χώρους αποθήκευσής .

•

Να επιθεωρούνται συχνά τα αποθηκευµένα χηµικά και να αποµακρύνονται τα αλλοιωµένα είδη.

•

Οι χηµικές ουσίες να ασφαλίζονται και οι µαθητές να µην έχουν (άµεση) πρόσβαση σε αυτές.

•

Για µείωση κινδύνου και για να βρίσκονται εύκολα τα δοχεία µε τις χηµικές ουσίες να ταξινοµούνται
σε οµάδες οµοειδών αντιδραστηρίων. Οι βαριές γυάλινες φιάλες που περιέχουν ισχυρά οξέα ή άλλα
οξειδωτικά, να τοποθετούνται στα χαµηλά ράφια των κατάλληλων οργανοθηκών (ξύλινων
φοριαµών).

•

Να αναζητείται πάντα η ετικέτα πριν το άνοιγµα της συσκευασίας και να λαµβάνονται υπόψη οι
σηµάνσεις κινδύνων, περιλαµβανοµένων και των πιθανών αντιδράσεων µεταξύ των ουσιών. Το
άνοιγµα του δοχείου να γίνεται προσεκτικά σε καλά αεριζόµενο περιβάλλον και να χρησιµοποιούνται
προστατευτικά ενδύµατα και εξοπλισµός και να επιβεβαιώνεται εάν πράγµατι περιέχεται η ουσία
που αναγράφεται και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. ∆οχείο που δεν έχει ετικέτα δε χρησιµοποιείται
και καταστρέφεται.

•

Να χρησιµοποιείται κατά την εξαγωγή και χρήση των ουσιών η κατάλληλη µέθοδος για να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εισπνοής ή επαφής τους µε το δέρµα, τα µάτια ή τα ρούχα. Μετά τη
χρήση το δοχείο ή η φιάλη να ξανακλείνεται καλά.

•

Να αποφεύγεται η µεταφορά των επικίνδυνων χηµικών ουσιών (πυκνά οξέα, βάσεις κτλ.) από τους
µαθητές. Καλό είναι ο εκπαιδευτικός να προετοιµάζει τα είδη και τις ποσότητες που θα
χρησιµοποιηθούν στους εργαστηριακούς πάγκους.

•

Ο χειρισµός των χυµένων υγρών να γίνεται µε τις απαραίτητες προφυλάξεις και µεθόδους
αντίστοιχες των πιθανών κινδύνων.

•

Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να αναµιγνύονται άγνωστες ουσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να
παραχθούν επικίνδυνα αέρια ή να προκύψει βίαιη αντίδραση.

•

Η µετάγγιση µικρών ποσοτήτων χηµικών ουσιών από ένα δοχείο σε άλλο να γίνεται µε τη χρήση
της ειδικής σπάτουλας για τα στερεά και του σιφωνίου για τα υγρά, όσο το δυνατόν πιο µακριά από
τα µάτια και το σώµα.

•

Το άγγιγµα και η µεταφορά χηµικών ουσιών µε γυµνά χέρια πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση
που κάποια χηµική ουσία έρθει σε επαφή µε το δέρµα να γίνεται αµέσως πλύση µε άφθονο νερό
και να ενηµερώνεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Να αποφεύγεται η επαφή των χεριών µε το στόµα
και τα µάτια.

•

Μια χηµική ουσία ποτέ δε να δοκιµάζεται µε το στόµα ούτε µυρίζεται απ' ευθείας ούτε έµµεσα,
εκτός αν υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
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Πίνακας 2: Σύµβολα προειδοποίησης επικίνδυνων αντιδραστηρίων
και απαραίτητες προφυλάξεις

Στη συσκευασία των χηµικών ουσιών και αντιδραστηρίων πρέπει να υπάρχουν τα σύµβολα και οι
ενδείξεις τυποποιηµένων φράσεων κινδύνου R (R = risk) και τυποποιηµένων φράσεων ασφαλείας S (S
= safety). Οι φράσεις έχουν επιλεγεί έτσι, ώστε να καλύπτουν το σύνολο των βασικών επιπτώσεων ενός
προϊόντος και δίνουν οδηγίες προφύλαξης κατά τη χρήση της ουσίας, τις επιπτώσεις που απορρέουν
από αυτούς τους κινδύνους ενηµερώνοντας τους χρήστες για τις προφυλάξεις κατά τη διάρκεια του
χειρισµού ή της αποθήκευσης και της στάσης που πρέπει να τηρήσουν σε περίπτωση ατυχήµατος. Για
παράδειγµα:
- R5: Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- R10:Εύφλεκτο.
- R14: Αντιδρά βίαια µε το νερό.
- R14/15:Αντιδρά βίαια µε το νερό ελευθερώνοντας πολύ εύφλεκτα αέρια.
- S1: Φυλάσσεται κλειδωµένο.
- S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισµα.
- S37/39: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών /προσώπου.
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Πίνακας 3: Επικίνδυνες ιδιότητες χηµικών ουσιών
Επικίνδυνη ιδιότητα

α/α

Χηµική ουσία

Τοξική

Εύφλεκτη

Καυστική

1

Θειικό οξύ (βιτριόλι)

+

-

+

2

Νιτρικό οξύ (ακουαφόρτε)

+

-

+

3

Υδροχλωρικό οξύ

+

-

+

4

Οξικό οξύ

+

-

+

5

Ανθρακικό οξύ

+

-

+

6

Καυστικό κάλιο (καυστική ποτάσα)

+

-

+

7

Καυστικό νάτριο (καυστική σόδα)

+

-

+

8

Πολτός ασβέστη

-

-

+

9

Αιθέρας

-

+

-

10

Βενζίνη

+

+

+

11

Βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο

+

+

+

12

Αιθανόλη (οινόπνευµα)

+

+

+

13

Τριχλωροαιθυλένιο

+

-

+

14

Τετραχλωράνθρακας

+

-

-

15

Μόλυβδος

+

-

-

16

Χρώµατα µε µόλυβδο και αρσενικό

+

+

+

17

Κυανιούχο νάτριο (δηλητήριο)

+

-

-

13 Γενικές οδηγίες για το χειρισµό των πηγών θερµότητας
Η πιο συνηθισµένη πηγή θερµότητας στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών είναι ο
εργαστηριακός λύχνος υγραερίου (γκαζάκι), που ταυτόχρονα αποτελεί περιβάλλον που µπορεί να
προκαλέσει ατυχήµατα (πυρκαγιά ή εγκαύµατα). Ο εργαστηριακός λύχνος υγραερίου µπορεί να
αντικατασταθεί µε το λύχνο οινοπνεύµατος.
Για τον ασφαλή χειρισµό του λύχνου υγραερίου πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα, όπως
είναι τα παρακάτω:
• Οι µαθητές θα πρέπει να διδαχθούν και εξασκηθούν στη χρήση του,
• Ο λύχνος δεν πρέπει να αφήνεται αναµµένος όταν δε χρειάζεται και πρέπει να σβήνεται µετά τη
χρήση του.
• Όταν θερµαίνεται µια ουσία σε δοκιµαστικό σωλήνα, ο λύχνος θα πρέπει να θερµαίνει οµοιόµορφα
όλο το µήκος του σωλήνα και όχι τοπικά. Θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε ο
θερµαινόµενος από το λύχνο σωλήνας να µην είναι στραµµένος προς το πρόσωπο των
πειραµατιζόµενων. Οι ατµοί µπορεί να βλάψουν τα µάτια ή το αναπνευστικό σύστηµα.
• Τα εύφλεκτα υλικά και τα πτητικά υγρά πρέπει να αποµακρύνονται από τον αναµµένο λύχνο.
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• Ο ελαστικός δακτύλιος επαφής του στελέχους του λύχνου µε τη φιάλη πρέπει να διατηρεί την
ελαστικότητά του. Αυτό επιτυγχάνεται αλείφοντας το στέλεχος µε βαζελίνη ή λάδι. Αν παρουσιάσει
ραγίσµατα, χρειάζεται αντικατάσταση.
• Η αποθήκευση των ανταλλακτικών φιαλών υγραερίου να γίνεται σε δροσερό µέρος, να αποφεύγεται η
άµεση έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία και η γειτνίασή τους µε πηγές θερµότητας.
• Να αποφεύγεται η πρόωρη αλλαγή φιάλης. Η αλλαγή φιάλης πρέπει να γίνεται πάντοτε κοντά σε
ανοικτό παράθυρο και µακριά από εστίες θέρµανσης και τους µαθητές.
• Το άναµµα του λύχνου γίνεται πρώτα µε άναµµα του σπίρτου ή του αναπτήρα και έπεται το άνοιγµα
της στρόφιγγας τροφοδοσίας του καυσίµου. Η αντίστροφη σειρά εγκυµονεί πολλαπλούς κινδύνους!

• Υπάρχουσα διαρροή διαπιστώνεται από τη χαρακτηριστική οσµή, τον ήχο της απώλειας και τη
χαµηλή θερµοκρασία της φιάλης που προκαλείται από την εκτόνωση του καυσίµου.
• Πάντοτε διατηρούµε τη φλόγα του λύχνου σε χαµηλό ύψος (ήπια θέρµανση).

14 Γενικές οδηγίες για την αντιµετώπιση πυρκαγιών. Πυροσβεστήρες
Οι πιο συνηθισµένες αιτίες πυρκαγιάς στο σχολικό εργαστήριο οφείλονται σε:
• ∆ιαρροή αερίων.
• Αυτανάφλεξη απροστάτευτων εύφλεκτων υλών.
• Βραχυκυκλώµατα λόγω ελαττωµατικών ηλεκτρικών συσκευών κτλ.
• Αναµµένους λύχνους υγραερίου.
Για να προκληθεί πυρκαγιά είναι απαραίτητο να υπάρχει καύσιµη ύλη, οξυγόνο και θερµοκρασία
υψηλότερη από τη θερµοκρασία ανάφλεξης του υλικού. Η πρόληψη εποµένως και κατάσβεση της
πυρκαγιάς επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση ενός τουλάχιστον από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή,
είτε µε εξουδετέρωση και αποµάκρυνση της καύσιµης ύλης είτε µε αποµόνωση από την επαφή µε το
οξυγόνο είτε µε ελάττωση της θερµοκρασίας. Η χρήση του νερού και των πυροσβεστήρων επιτυγχάνει
την αποµάκρυνση του οξυγόνου και την ελάττωση της θερµοκρασίας.
Αν και το νερό είναι το πιο κοινό µέσο που χρησιµοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών, δεν
επιτρέπεται χρήση νερού όταν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα. Απαγορεύεται η χρήση νερού, επειδή είναι
αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος και µπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η χρήση
του νερού ίσως δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση πυρκαγιών που έχουν
προκληθεί από χηµικές ουσίες. Επιπλέον, υπάρχουν υλικά που αντιδρούν βίαια ή εκρήγνυνται όταν
έλθουν σε επαφή µε το νερό. Ο ψεκασµός µιας χηµικής ουσίας µε νερό, όταν αυτή βρίσκεται
εγκλωβισµένη σε περιορισµένο χώρο, είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εκρηκτικού
µίγµατος αερίων και εύφλεκτων ατµών. Οι φωτιές υγρών, περιορισµένης έκτασης, µπορούν να
καταπολεµηθούν µε ρίψη άµµου ή µε κάλυψη µε ειδική δύσφλεκτη κουβέρτα.
Οι πυροσβεστήρες είναι συσκευές πρώτων βοηθειών για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Το βάρος
τους κυµαίνεται από 2 µέχρι 20 κιλά και περιέχουν υλικό κατάσβεσης, που εκτοξεύεται όταν τεθεί σε
λειτουργία ο πυροσβεστήρας. Κάθε τύπος πυροσβεστήρα λειτουργεί µε ιδιαίτερο τρόπο, που
αναγράφεται σε πινακίδα, την οποία φέρει εξωτερικά. Η πινακίδα αυτή αναφέρει οδηγίες χρήσης, τύπο
πυροσβεστήρα, λόγου χάρη, πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης µε βάρος 6 κιλά και κατηγορίες πυρκαγιών
για τις οποίες είναι κατάλληλος. Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται
(αναγοµώνονται) σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ειδικά οι πυροσβεστήρες σκόνης θα πρέπει να
αναγοµώνονται κάθε χρόνο. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, που υπάρχει σε
κάθε πυροσβεστήρα. Ο χειρισµός των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι γνωστός σε όλους όσους
µπαίνουν στο εργαστήριο. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι αναρτηµένοι σε εµφανές και προσβάσιµο
σηµείο του εργαστηρίου, µαζί µε τις αντίστοιχες εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσης τους. Με την
ενεργοποίηση της σκανδάλης του πυροσβεστήρα, το περιεχόµενο εκτινάσσεται µε πίεση, επικαλύπτει τη
φλεγόµενη επιφάνεια και σταµατά την αντίδραση καύσης. Η επέµβαση µε τον πυροσβεστήρα
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περιορίζεται σε εντοπισµένες µόνο αναφλέξεις οργάνων και συσκευών.
Η φωτιά σε συνθήκες πυρκαγιάς µε άφθονη καύσιµη ύλη µεγαλώνει κατά 50 φορές κάθε οκτώ
λεπτά. Έτσι, σε περίπτωση πυρκαγιάς οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεσή της πρέπει να
ξεκινούν αµέσως και απαιτείται η άµεση κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ( τηλέφωνο 199).

Πίνακας 4: Πυροσβεστήρας και δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης

Ανάλογα µε τα καύσιµα
υλικά οι πυρκαγιές
χωρίζονται σε πέντε
κατηγορίες, µε τις αντίστοιχες
σηµάνσεις A, B, C, D και Ε .
Το είδος του πυροσβεστήρα
που είναι κατάλληλος για την
αντιµετώπισή τους φαίνεται
στον πίνακα 5.

Πίνακας 5:Τύπος πυροσβεστήρα κατά κατηγορία πυρκαγιάς
Κατηγορία
πυρκαγιάς
-Σήµανση

Είδος καύσιµης ύλης

Τύπος
πυροσβεστήρα

Α

Στερεά καύσιµα (ξύλο, χαρτί, πλαστικά,
ελαστικά, υφάσµατα κτλ.) πλην µετάλλων

ΑΦΡΟΣ
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ
ΝΕΡΟ

Β

Υγρά καύσιµα (βενζίνη, πετρέλαιο, λίπη,
λάδια, χρώµατα, διαλυτικά, οινόπνευµα κτλ.)

C

Αέρια καύσιµα (προπάνιο, βουτάνιο,
µεθάνιο, υδρογόνο, υγραέριο, ασετιλίνη κτλ.)

D
E

Μέταλλα (νάτριο, µαγνήσιο, κάλιο, αλουµίνιο
σε σκόνη κτλ.)
Όλα τα προηγούµενα µε παρουσία
ηλεκτρικού ρεύµατος
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ΑΦΡΟΣ
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ
CO2
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ
CO2
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ µε
ειδική γόµωση
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ
CO2

15 Γενικές οδηγίες στη χρήση εξοπλισµού ασφαλείας
Στον εξοπλισµό ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστηµών περιλαµβάνονται η
εργαστηριακή ποδιά, τα γυαλιά ασφαλείας, οι προστατευτικές προσωπίδες, τα γάντια.
Η εργαστηριακή ποδιά, πάνινη ή πλαστική (PVC), προστατεύει τα ρούχα από τη διάβρωση που
προκαλούν οι χηµικές ουσίες, όπως, λόγου χάρη, συµβαίνει κατά την εκτίναξη σταγονιδίων οξέως. Τα
εργαστηριακά προστατευτικά γυαλιά έχουν φακούς που είναι κατασκευασµένοι από PVC συνήθως, και
παρέχουν άµεση και πλευρική προστασία των οφθαλµών από σκόνη, ρινίσµατα, εκτίναξη µικρών
αντικειµένων ή σταγονιδίων χηµικών ουσιών. Τα προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
πάντα από όλους, µαθητές και εκπαιδευτικούς, όταν χειρίζονται γυάλινα σκεύη ή χηµικές ουσίες ή φλόγα.
Για προληπτικούς λόγους, συνιστάται η χρήση προσωπίδων και προστατευτικών γαντιών και
γυαλιών στα πειράµατα χηµείας ή όταν χρησιµοποιείται φλόγα. Προσωπίδες από πεπιεσµένο χαρτί που
συγκρατούνται µε λάστιχο και καλύπτουν όλο το πρόσωπο χρησιµοποιούνται για την προστασία του
αναπνευστικού συστήµατος από σωµατίδια σκόνης, καπνών και από ατµούς. Υπάρχουν επίσης
προσωπίδες µε ειδικά φίλτρα που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς, ανόργανα
αέρια, διοξείδιο του θείου, όξινα αέρια, αµµωνία, οξείδια του αζώτου κτλ.
Τα ειδικά γάντια χρησιµοποιούνται για την προστασία των δακτύλων, της παλάµης και του καρπού
από τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες, από τη θερµότητα, είτε από µικρόβια, µύκητες και ιούς που µπορεί να
προκαλέσουν µολύνσεις και νοσήµατα του δέρµατος, αλλεργίες κλπ. Είναι από ύφασµα ή από λάστιχο
ή είναι τα λεπτά ελαστικά γάντια χειρουργείου.

Στον εξοπλισµό ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστηµών περιλαµβάνεται και ο νιπτήρας µε τη
συσκευή πλύσης µατιών (οφθαλµόλουτρο). Έχει µία ή δύο παροχές κρύου νερού που µε το πάτηµα κατάλληλου
µοχλού (πεταλούδας) εκτοξεύουν πίδακα νερού για την πλύση των µατιών σε περίπτωση ατυχήµατος. Υπάρχουν
και φορητά οφθαλµόλουτρα.

Κατά την εργασία στο εργαστήριο θα πρέπει να αποφεύγονται οι γραβάτες και τα φαρδιά ή κρεµαστά
ρούχα, καθώς και τα ελεύθερα µακριά µαλλιά, επειδή κοντά στη φλόγα του λύχνου υγραερίου µπορεί
εύκολα να τσουρουφλιστούν. Επίσης, πρέπει
να αποφεύγονται τα "κρεµαστά" κοσµήµατα, καθώς
µπορεί να παρασύρουν κάποια συσκευή ή να έρθουν σε επαφή µε κάποιο αντιδραστήριο και να
προκληθεί ατύχηµα ή αθέλητη χηµική αντίδραση!
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16 Οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύµα
Στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών ο κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύµα είναι πάρα πολύ
περιορισµένος – µικρότερος, ίσως, από όσο είναι στο σπίτι µας. Τα σχολικά εργαστήρια έχουν ηλεκτρική
εγκατάσταση µε µονωµένους διακόπτες, φις και πρίζες στερεής κατασκευής και διακόπτη (ρελέ)
διαφυγής, οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιµοποιούνται είναι γειωµένες και τα καλώδια είναι µονωµένα
και έχουν πιστοποίηση κατασκευής και καταλληλότητας κατά ISO και CE. Πάντως, καλό είναι να
γνωρίζουµε τους κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύµα καθώς και ποια σηµεία πρέπει να προσέχουµε. Η
γνώση και η πρόληψη είναι οι καλύτεροι σύµβουλοι για την ασφάλειά µας.
Το σώµα µας είναι αγωγός του ηλεκτρισµού. Γι' αυτό αν βρεθεί µεταξύ δύο σηµείων στα οποία
επικρατεί ηλεκτρική τάση, δηλαδή υπάρχει ρεύµα, το αποτέλεσµα είναι η ηλεκτροπληξία. Τέτοια
περίπτωση, λόγου χάρη, έχουµε αν αγγίξουµε το καλώδιο φάσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τότε το
σώµα µας θα βρεθεί "υπό τάση" 220 V. Οι συνέπειες του ρεύµατος στο σώµα µας είναι:
•

Προσβολή του αναπνευστικού συστήµατος, µε άµεσο καρδιακό επεισόδιο. Εξωτερικά ή εσωτερικά
εγκαύµατα.
• Προσβολή του αναπνευστικού συστήµατος, µε επακόλουθο την αναστολή της αναπνοής, δηλαδή
ασφυξία.
Όλες αυτές οι συνέπειες µπορεί να έχουν διαφορετικό βαθµό σοβαρότητας, ο οποίος εξαρτάται
από τις συνθήκες της ηλεκτροπληξίας. Οι συνέπειες είναι ποικίλες, ανάλογα µε το είδος του ρεύµατος
που υπάρχει στον αγωγό επαφής, την έντασή του, την τάση, την ισχύ και τέλος από την συχνότητα όταν
πρόκειται για εναλλασσόµενο ρεύµα. Ως προς το είδος του ρεύµατος, το συνεχές ρεύµα (DC) είναι
λιγότερο επικίνδυνο από το εναλλασσόµενο (AC). Ως προς την ένταση του ρεύµατος, αυτή εξαρτάται
από την ηλεκτρική αντίσταση που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώµα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η
ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος είναι µεταβλητή από 1000 Ω , όταν αυτό είναι υγρό, έως
20 kΩ ή περισσότερα, όταν είναι ξηρό. Το ρεύµα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο αν ξεπεράσει τα 50 mA,
ενώ ρεύµα µεγαλύτερο από 100 mA προκαλεί θάνατο. Οι ακόλουθες φυσιολογικές επιδράσεις (Πίνακας
6) για διάφορες τιµές έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος, αναφέρονται σε εναλλασσόµενο ρεύµα συχνότητας
50 Hz και για διάρκεια ηλεκτροπληξίας 1 δευτερόλεπτο:

Πίνακας 6: Φυσιολογικές επιδράσεις του ρεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό
Τιµή
ρεύµατος

Φυσιολογικές επιδράσεις
0,01 - 1 mA: Απλή αίσθηση, ελαφρά µυϊκή σύσπαση δακτύλων.

< 25 mA

1 - 5 mA: Κλονισµός των νεύρων, πόνος, όριο ανοχής.
5 - 15 mA: Μυϊκές συστολές, µόλις γίνεται δυνατή η απελευθέρωση
από τον αγωγό.
15 – 25 mA: Το θύµα αδυνατεί να απαγκιστρωθεί µόνο του,
όριο κινδύνου.

25 - 60 mA

Σύσπαση αναπνευστικών µυών, καρδιακές ανωµαλίες, απώλεια
των αισθήσεων, εγκαύµατα τρίτου βαθµού.

60 mA - 3 A
>3 A

Καρδιακή παύση και κοιλιακή µαρµαρυγή.
Παράλυση αναπνευστικού κέντρου και σπασµοί.

Ως προς την τάση, στις υψηλές τάσεις µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και χωρίς επαφή
(µπορεί να ξεσπάσει ηλεκτρική εκκένωση ανάµεσα στο σηµείο εγκατάστασης και στο σώµα µας).
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Εξάλλου η υψηλή τάση έχει την ιδιότητα να "απωθεί" το ανθρώπινο σώµα, που κατά τη στιγµή της
ηλεκτροπληξίας εκτινάζεται, ενώ η χαµηλή τάση συσπά τα νεύρα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να
απαγκιστρωθεί το σώµα από το σηµείο επαφής που βρίσκεται σε τάση. Γενικά, κάτω από κατάλληλες
προϋποθέσεις, τάση µεγαλύτερη από 50 V γίνεται επικίνδυνη, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
ηλεκτροπληξίας και για τάση 12 V. Η τάση των 220 V του δικτύου της ∆ΕΗ είναι πάντοτε από επικίνδυνη
έως θανατηφόρα.
Ως προς την ισχύ, όσο µεγαλύτερη είναι αυτή τόσο το ρεύµα γίνεται περισσότερο επικίνδυνο. Ως
προς την συχνότητα του εναλλασσόµενου ρεύµατος, όσο µεγαλύτερη είναι αυτή τόσο πιο ακίνδυνο είναι
το ρεύµα.
Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας πρέπει να διακόψουµε το ρεύµα κατεβάζοντας το γενικό διακόπτη,
να κάνουµε τεχνητή αναπνοή στο θύµα και να καλέσουµε το γιατρό. Προσοχή, δεν πρέπει να αγγίξουµε
το θύµα, πριν δια κόψουµε το ρεύµα, γιατί θα πάθουµε και εµείς ηλεκτροπληξία!

17 Σύµβολα και ασφάλεια- Πινακίδες σήµανσης
Τα σύµβολα ή εικονοσύµβολα ασφαλείας περιγράφουν µια κατάσταση ή µια συµπεριφορά που
αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Υπενθυµίζουν τι πρέπει να κάνουµε και τι δεν πρέπει να
κάνουµε ή δίνουν οδηγίες για την ασφάλειά µας, όταν εργαζόµαστε στο εργαστήριο. Μας προειδοποιούν
επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος και πιθανού τραυµατισµού, εφιστώντας µας την προσοχή. Πριν
οι µαθητές µπουν στο εργαστήριο πρέπει στοιχειωδώς να αναγνωρίζουν κάποια σύµβολα ασφαλείας.
Oι πινακίδες σήµανσης (µε τα αντίστοιχα εικονοσύµβολα που φέρουν) διακρίνονται συνήθως σε:
• Απαγορευτικές
• Προειδοποιητικές
• Υποχρέωσης
• ∆ιάσωσης ή βοήθειας
• Πυροσβεστικού εξοπλισµού
Κάθε κατηγορία πινακίδων σήµανσης φέρει ένα χαρακτηριστικό χρώµα (Πίνακας 7), το οποίο
παραπέµπει σε κάποιες ενδείξεις ή διευκρινίσεις.
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Πίνακας 7: Κατηγορίες πινακίδων σήµανσης
Πινακίδα
σήµανσης

Απαγορευτική

Χρώµα
φόντου

κόκκινο

Χρώµα
εικονοσυµβόλου

Σηµασία ή
σκοπός

Ενδείξεις και
διευκρινίσεις
Επικίνδυνες συµπεριφορές

µαύρο

Απαγόρευση
κινδύνου και
συναγερµού

Προειδοποίησης

κίτρινο ή
πορτοκαλί

µαύρο

Υποχρέωσης

µπλε

λευκό

∆ιάσωσης ή
βοήθειας

Πυροσβεστικού
εξοπλισµού

πράσινο

κόκκινο

Προειδοποίησης

Συστήµατα επείγουσας
διακοπής/
εκκένωσης

Υποχρέωσης
σε
συγκεκριµένη
συµπεριφορά

Υποχρέωση να φέρεται
εξοπλισµός ατοµικής
ασφαλείας

λευκό

∆ιάσωση ή
βοήθεια,
κατάσταση
βοήθειας

Πόρτες, έξοδοι, οδοί, υλικά,
θέσεις, χώροιεπιστροφή στην οµαλή
κατάσταση

λευκό

Υλικό και
εξοπλισµός
καταπολέµηση
ς πυρκαγιάς

Αναγνώριση και εντοπισµός

•

Οι πινακίδες απαγόρευσης έχουν σύµβολα σε κόκκινο κύκλο και απαγορεύουν την ενέργεια που
διαγράφουν, λόγου χάρη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
• Οι πινακίδες µε σήµανση επικινδυνότητας έχουν σύµβολα σε πορτοκαλί φόντο και
προειδοποιούν για τον κίνδυνο από απρόσεκτη χρήση, λόγου χάρη, ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ
ΥΛΕΣ.
• Τα σύµβολα προειδοποίησης σε κίτρινο κύκλο προειδοποιούν για την ύπαρξη κινδύνων, λόγου
χάρη, ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ .
• Οι πινακίδες σε µπλε κύκλο περιλαµβάνουν υποχρεωτικά σήµατα που πρέπει να γίνονται
αποδεκτά, λόγου χάρη, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .
Ορισµένες πινακίδες σήµανσης φαίνονται στον Πίνακα 8.

▲
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Πίνακας 8: Σύµβολα ασφαλείας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πρώτες βoήθειες
Ένα κουτί πρώτων βoηθειών πρέπει να περιέχει:
Bαµβάκι (αιµoστατικό, απoλυµαντικό)
Oινόπνευµα (αντισηπτικό)
Οξυζενέ (απoλυµαντικό)
Βάµµα ιωδίoυ (αντισηπτικό)
Betadine (αντισηπτικό, αιµoστατικό)
Γάζες (αιµoστατικό, πρoστατευτικό)
Αυτοκόλλητα patch για µικροτραύµατα /
HANSAPLAST (απoλυµαντικό, πρoστατευτικό)
Λευκοπλάστη (επίδεση)
Επίδεσµo τριγωνικό (για κατάγµατα) και αιµοστατικό
Κολλύριο µε αντισηπτικό (ερεθισµός)
Aλoιφή αντισηπτική
Αλoιφή για εγκαύµατα
Απλή κορτιζονούχο κρέµα
Τοπικό αναισθητικό σε κρέµα ή γέλη
DEPON / Ασπιρίνη
Αντισταµινικά δισκία και κρέµα ή γέλη
Αντιόξινα δισκία
Αντιδιαρροϊκό
Σπασµολυτικό
1 ψαλίδι
2 ζευγάρια γαντιών µιας χρήσης.
1 λαβίδα ή ένα µεγάλο τσιµπιδάκι
1 ιατρικό θερµόµετρο.
5-6 παραµάνες ασφαλείας
Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποια προσιτή θέση στο εργαστήριο και όλοι οι
µαθητές να γνωρίζουν που είναι. Να ελέγχουµε περιοδικά τα φάρµακα µήπως έχουν λήξει και να
αντικαθιστούµε εγκαίρως ό,τι έλλειµµα έχουµε. Καλό είναι να µην πετάµε τη συσκευασία τους, στην
οποία περιέχονται οι οδηγίες χρήσης.

Θυµόµαστε τα τηλέφωνα ανάγκης:
Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166

Εφηµερεύοντα Νοσοκοµεία 106

Κέντρο ∆ηλητηριάσεων Αθηνών 210 7793777

Πυροσβεστική Υπηρεσία 199

Εφηµερεύοντες Ιατροί Αττικής 1602
Χρήσιµo είναι και ένα βιβλίο-οδηγός πρώτων βoηθειών, όπως είναι το σχολικό βιβλίο: Μάκος
Κωνσταντίνος κ.ά.: Πρώτες Βοήθειες, Α΄ τάξη 1ου κύκλου ΤΕΕ, ΟΕ∆Β, 1999 ή οι επισυναπτόµενες
©
(συνοπτικές) Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών της CEDERROTHS .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πώς σβήνονται οι φωτιές µε φορητούς πυροσβεστήρες

Η κατάσβεση της φωτιάς γίνεται πάντοτε προς τη διεύθυνση του ανέµου.

Για φωτιές σε επιφάνειες υγρών άρχισε από τη βάση και εµπρός.

Για φωτιά από χυµένα λάδια διαρροής άρχισε την κατάσβεση από πάνω προς τα κάτω.

Προτίµησε την κατάσβεση µε πολλούς πυροσβεστήρες συγχρόνως παρά τη διαδοχική χρήση αυτών.

Βεβαιώσου για πιθανή επανάφλεξη. Πάντοτε κοίτα προς την εστία της φωτιάς.

Φρόντισε αµέσως για την αναγόµωση των πυροσβεστήρων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και για την
ετήσια συντήρησή τους.
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Τι πρέπει να
κάνετε από ΤΩΡΑ:
- Πρέπει να ξέρετε από πού και πώς κλείνει ο γενικός διακόπτης για το ηλεκτρικό ρεύµα, το φυσικό αέριο
και το νερό.
- Να ξέρετε τα χρήσιµα τηλέφωνα σε ώρα ανάγκης.
- Να έχετε προµηθευτεί µερικά πράγµατα που είναι απαραίτητα σε περίπτωση ανάγκης: φάρµακα,
ραδιόφωνο µπαταρίας, φακό κτλ.
- Να βάλετε σε χαµηλές θέσεις τα µεγάλα και βαριά αντικείµενα. Να στερεώσετε γερά τα ράφια.
- Να στη ρίξετε καλά τα ψηλά ή βαριά αντικείµενα ή έπιπλα. Να µην κρεµάσετε βαριά πράγµατα στους
τοίχους γύρω από τα κρεβάτια.
- Να έχετε συζητήσει και να ξέρετε όλοι στην οικογένειά σας τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση
σεισµού.

Μην πλησιάζετε στα παράθυρα.

Μην πηδάτε από
τα παράθυρα .

Μη βγαίνετε στα
µπαλκόνια.

Μην τρέχετε όλοι µαζί στην
έξοδο.
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Μη χρησιµοποιείτε το
ασανσέρ.

Μην αγγίζετε
πεσµένα καλώδια.

Τι πρέπει να κάνετε την ΩΡΑ του σεισµού:

Αν βρεθείτε µέσα:








Μπείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι.
Σταθείτε κάτω από την κάσα εσωτερικής πόρτας.
Μείνετε µακριά από παράθυρα.
Μη βγαίνετε στα µπαλκόνια.
Μην τρέχετε προς την έξοδο.
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το ασανσέρ.
Σταθείτε µακριά από έπιπλα ή αντικείµενα που µπορεί να πέσουν.

Αν βρεθείτε έξω:




Μην µπαίνετε µέσα σε κτίρια, για να προστατευθείτε µείνετε σε ελεύθερους χώρους.
Μην πλησιάζετε στις ακτές.
Αν κυκλοφορείτε µε αυτοκίνητο σταµατήστε και µείνετε µέσα σε αυτό.

Τι πρέπει να κάνετε ΜΕΤΑ το σεισµό:






Σβήστε τη φωτιά αν έχει πιάσει.
Εξετάστε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού. Αν παρατηρήσετε βλάβη,
κλείστε τους κεντρικούς διακόπτες.
Προσπαθείτε να µη χρησιµοποιείτε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας και το αυτοκίνητό σας
παρά µόνο για έκτακτη ανάγκη.
Μη δοκιµάζετε να µετακινήσετε βαριά τραυµατισµένα άτοµα. Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Μείνετε µακριά από κτίρια που έχουν πάθει βλάβες. Μετά από έναν ισχυρό σεισµό ακολουθούν
και άλλοι µετασεισµοί.

Θυµήσου! Φακός, γενικός
διακόπτης, τηλέφωνο!

Σταθείτε κάτω από την
κάσα εσωτερικής
πόρτας.

Μπείτε κάτω από ένα
τραπέζι.

Μπείτε κάτω από
τα θρανία .

Μπείτε κάτω από το
κρεβάτι.

Μείνετε µακριά από
γκρεµίσµατα.
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Η προσωπική σας συµπεριφορά σε περίπτωση σεισµού:
- Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κρατικών µέσων ενηµέρωσης και των αρχών. Μη δίνετε πίστη σε
φηµολογίες, δηµιουργούν σύγχυση και πανικό.
- Συνεργαστείτε µε τους υπεύθυνους για την ασφάλεια του κοινού. Συνεργαστείτε µε τους γείτονες για να
βοηθήσετε τραυµατισµένους, ηλικιωµένους και παιδιά.
- Μείνετε ήρεµοι. Ο πανικός δηµιουργεί θύµατα.
- Οι ώρες µετά έναν καταστρεπτικό σεισµό είναι κρίσιµες. Σκεφθείτε όλες τις συνέπειες κάθε ενέργειά
σας.
- Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να επιζήσετε σε περίπτωση σεισµού είναι να είσαστε
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ και ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ένα υπόδειγµα κανονισµού εργαστηρίου, που έχει προκύψει µε την ενεργή συµµετοχή των
µαθητών, µπορεί να ορίζει να τηρούνται τα παρακάτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Οι µαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο µόνο µε την παρουσία του υπευθύνου καθηγητή ή
άλλου εκπαιδευτικού, που θα φέρει τη σχετική ευθύνη.
2. Οι µαθητές γνωρίζουν και τηρούν στο εργαστήριο τους κανόνες και τις οδηγίες ασφαλείας και
υγιεινής.
3. Οι µαθητές της κάθε οµάδα κάθονται πάντοτε τον ίδιο (αριθµηµένο) πάγκο εργασίας και
χρησιµοποιούν τις οργανοθήκες, τα ερµάρια, το νιπτήρα όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο
πλάνο του εργαστηρίου και χρησιµοποιεί µόνο τα όργανα, τις συσκευές, τα υλικά κτλ. που έχουν
χρεωθεί στην οµάδα από την αρχή της σχολικής χρονιάς από τον υπεύθυνο καθηγητή.
4. Οι µαθητές της κάθε οµάδας χρησιµοποιούν τα µέτρα ατοµικής προστασίας (γυαλιά
προστασίας, ποδιές, γάντια) όταν τους υποδεικνύεται.
5. ∆εν θα πρέπει να εργάζεται στο εργαστήριο ένας µαθητής µόνος.
6. Οι µαθητές της κάθε οµάδας πριν αρχίσουν την εκτέλεση µιας άσκησης καλούν τον υπεύθυνο
καθηγητή να ελέγξει αν η πειραµατική διάταξη έχει συναρµολογηθεί σωστά. Ειδικά δεν
τροφοδοτούν τα ηλεκτρικά κυκλώµατα µε ρεύµα χωρίς την άδεια του καθηγητή.
7. Οι µεταγγίσεις και οι αραιώσεις των ισχυρών οξέων ή των βάσεων γίνονται από τον υπεύθυνο
καθηγητή. Η αραίωση των οξέων ή των βάσεων γίνεται µε την προσθήκη τους σιγά-σιγά στο
νερό και ποτέ αντίστροφα.
8. Απαγορεύεται οι σιφωνισµοί να γίνονται µε το στόµα αλλά µόνο µε τη χρήση πουάρ.
9. Τα αντιδραστήρια αµέσως µετά από κάθε χρήση, πρέπει να επιστρέφονται στον υπεύθυνο
καθηγητή και να τοποθετούνται στα ειδικά διαµορφωµένα ντουλάπια.
10. Κάθε τυχαία ρύπανση ή διαφυγή υλικών όπως και το σπάσιµο γυαλικών πρέπει να αναφέρεται
αµέσως στον υπεύθυνο καθηγητή για αντιµετωπίζεται άµεσα µε εξουδετέρωση και καθαρισµό ή
απόρριψη.
11. Τα όργανα, τα γυαλικά, τα σιφώνια, οι πιπέτες κτλ. που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να
καθαρίζονται αµέσως µετά τη χρήση τους και να τοποθετούνται στην αρχική θέση τους.
12. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρός και στεγνός.
13. Οι πάγκοι πρέπει να αφήνονται πάντα καθαροί και τακτοποιηµένοι µετά το τέλος του
πειράµατος. Οι συσκευές αποσυναρµολογούνται και τα όργανα τοποθετούνται στην αρχική
τους θέση.
14. Απαγορεύεται κατανάλωση τροφίµων ή ποτών και αναψυκτικών και το µάσηµα τσίχλας στο
εργαστήριο.
15. Οι µαθητές δε µετακινούνται από τη θέση τους χωρίς την άδεια του καθηγητή.
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16.Το εργαστήριο είναι χώρος υπεύθυνης εργασίας και όχι χώρος παιγνιδιού
και αστεϊσµών.
17.Στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης οι µαθητές της κάθε οµάδας,
πριν φύγουν από το εργαστήριο, ελέγχουν κατά τρόπο, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι:
 Ο πάγκος που εργάστηκαν είναι καθαρός και τακτοποιηµένος.
 Τα αντιδραστήρια, τα υλικά, τα εργαλεία, τα όργανα και οι συσκευές είναι στη θέση
τους.
 Οι πάσης φύσεως ηλεκτρικές συσκευές, θερµαντικές πλάκες, λύχνοι υγραερίου και
οινοπνεύµατος είναι εκτός λειτουργίας.
 Τα απορρίµµατα έχουν αποµακρυνθεί και τα δοχεία απορριµµάτων είναι άδεια και
καθαρά.
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