Rutiner för laboratorierna på Vetenskapens Hus

Vi rekommenderar bekväma, oömma, kläder. I vissa skolprogram
kommer du att använda labbrock och då kan en T-shirt eller dylikt vara
lämpligt.

Passa tiden. Det är viktigt att du är med på inledning och genomgång så
att du förstår vad som ska göras och vilka eventuella riskmoment som
finns.

Innan vi går in på laboratoriet så låser vi in ytterkläder (inkl. hörlurar)
och väskor i ett skåp.
Anteckningsblock, penna och vissa fall mobiltelefon/dator får tas med
in på laboratoriet.

På laboratoriet jobbar vi med lösningar, organismer och handskas med
känsliga instrument. Därför kan långt hår behöva sättas upp – ta med
dig en hårsnodd!

Om du behöver skölja ögonen på laboratoriet är det viktigt att ögonen
sköljs ordentligt. Undvik, om möjligt, därför kontaktlinser på
laboratoriet.

Vissa av våra laborationer kräver skyddsglasögon. De skall alltid bäras så
att ögonen skyddas.

Rutiner för laboratorierna på Vetenskapens Hus

Vissa aktiviteter kräver att du skall bära labbrock i laboratoriet.
Se till att du bär kläder som ger dig god rörlighet och komfortabel
temperatur under labbrocken.
För att undvika personskador och skydda dina kläder så skall labbrocken
alltid vara knäppt.
Om du tar en paus (fika, toalettbesök o dyl) utanför laboratoriet så skall
du ta av dig rocken i laboratoriet och låta den vila på labbstolen.
För besöksledare: Om gruppen skall göra två skolprogram (där
laborationsrock används) får gruppen gå från en sal till en annan med
rock på. Besöksledare skall ej ha labbrock på kontor och i kök men får
ha det från labb till instrumentrum.

På ett laboratorium så tar vi inte in någon dryck.
För besöksledare: Plocka bort glas och koppar så att laboratoriet är rent
innan eleverna går in.

På ett laboratorium tar vi inte in tuggummi, snus, lypsyl, smink o dyl.

Vi använder oss inte av telefoner på laboratoriet om inte besöksledare
ber om det.
I ett laboratorium förekommer kemikalier och lösningar som direkt kan
skada din telefon. En telefon som får okända kemikalier/organismer på
sig kan också vara en hälsorisk.
Hörlurar och laddare låses in i klädskåpet.

För att skapa en god och säker arbetsmiljö på ett laboratorium skall alla
bidra till lugn atmosfär. Därför går vi, pratar i normal samtalston och tar
hänsyn till varandra.

Var uppmärksam på var avfallet skall läggas. Lämna din laborationsbänk
i rent skick.

