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Labaratuvar Güvenlik Rehberi

Önsöz
Laboratuvarlar tanı aĢamasında,süreçlere kanıt ve veri sağlayarak önemli bir halk
sağlığı hizmeti yaparlar.Bunu yaparken güvenilir,doğru ve zamanınıda sonuç vermeyi
tahttüt ederler.Bu rehber, labaratuvarların geliĢmesi,güvenliği için tasarlanmıĢ olup
çalıĢanlara yol gösterici nitelik taĢımaktadır.
Labratuvar çalıĢanlarına yönelik kurallar,uygulama yöntemleri ve kurumsal bilgiler
bir araya toplanarak,çalıĢma disiplini sağlamak hedeflenmiĢtir.
Biyogüvenlik mikrobiyoloji laboratuvarlarının en önemli sorunlarından birisidir.Bu
sorunlara çözüm getirmek, yetersizlikleri gidermek labarotuvar çalıĢanlarının
ulaĢabilceği,anlaĢılır bir dille yazılmıĢ, resimlerle pekiĢtirilerek anlatım katkısı
sağlayacak bir rehber hazırlanmıĢtır.
Faydalı olması dileğiyle...
Uz.Dr.Ceyla ÖĞÜN
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2. Kısaltmalar
AB Avrupa Birliği
ABD Amerika BirleĢik Devletleri
ARB Aside rezistan basil
BCG BacillusCalmetteGuerin
BGD-1 Biyogüvenlik düzeyi 1
BGD-2 Biyogüvenlik düzeyi 2
BGD-2+ Biyogüvenlik düzeyi 2+
BGD-3 Biyogüvenlik düzeyi 3
BGD-4 Biyogüvenlik düzeyi 4
BGK Biyogüvenlik kabini
Bkz. Bakınız
BRDF Biyolojik risk değerlendirme sonuç formu
CDC “CentersforDisease Control andPrevention”
(Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, ABD)
CE “ConformiteEuropeene” (Avrupa Direktiflerine
Uygunluk)
CEN “ComiteEuropeen de Normalisation” (Avrupa
Standardizasyon Komitesi)
Cm Santimetre
CFU “Colonyformingunit” (Koloni oluĢturan ünite)
CLP “Classification, LabellingandPackaging”
(Sınıflama, etiketleme ve paketleme)
CMV Sitomegalovirüs
CO2 Karbondioksit
CPR “Cardiopulmonaryresuscitation”
(kardiyopulmonerresusitasyon)
DBM Değerli biyolojik materyal
DEB Değerlendir, eyleme geç, bildir
DNA Deoksiribonükleik asit
ED Enfeksiyöz doz
EIA Enzim immunoassay
EN “European norm” (Avrupa standartları)
EPA “EnviromentalProtectionAgency” (Çevre
Koruma Kurumu)
EtBrEtidyum bromür
EZN ErlichZiehl-Neelsen
FDA “Foodanddrugadministration” (Amerikan Gıda
ve Ġlaç Dairesi)
Ffp “Filteringfacepiece”
GBF Güvenlik bilgi formu
GHS “Global HarmonizedSystem” (Küresel
UyumlaĢtırma Sistemi)
HAV Hepatit A virüsü
HCV Hepatit C virüsü
HDV Hepatit Delta virüsü
HEPA “High efficiencyparticulateair”
HIV Human immunodeficiency virüs
IgĠmmünoglobulin
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ĠGĠÇ Ġlk gelen ilk çıkar
ISO “International OrganizationforStandardization”
KKD KiĢisel koruyucu donanım
KKP Kan kaynaklı patojenler
KRDSF Kimyasal risk değerlendirme sonuç formu
LD50 Medyan letal doz
LGEK Laboratuvar güvenliği el kitabı
LGP Laboratuvar güvenliği programı
LKE Laboratvar Kaynaklı Enfeksiyonlar
mm Milimetre
MMR Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aĢısı
MRSA “MetisilinresistantStaphylococcusaureus”
(Metisilindirençli Staphylococcusaureus)
MSDS “Materyal safetydatasheet (Güvenlik Bilgi
Formu)
MSSA “MethicillinsensitiveStaphylococcusaureus”
(Metisilin duyarlı Staphylococcusaureus)
NFPA “National Fire ProtectionAgency” (ABD Ulusal
Yangından Korunma Kurumu”
NR “Nonreusable” (tekrar kullanılamaz)
OBF Olay / Kaza Bildirim Formu
OHSAS
“Occupationalhealthandsafetyadvisoryservices” (ĠĢ
sağlığı ve güvenliği standardı)
OPA orto-fitalaldehit
Ör Örnek
ÖBGF Ek önlemler için baĢarım göstergeleri formu
PAPR “Powered airpurifyingrespirator”
PE Polietilen
PP Polipropilen
PTS Pnömotik tüp sistemleri
PVC Polivinil klorür
RG Risk Grupları
RSV RespiratorySyncitialVirus
SMU Standart Mikrobiyolojik Uygulamalar
SUP Standart Uygulama Prosedürü
TD “To deliver”
TdTetanoz-azaltılmıĢ difteri toksoidi
TdapTetanoz, azaltılmıĢ difteri, boğmaca aĢısı
TORCH Tokzoplazma, Kızamıkcık, Sitomegalovirus,
HerpesSimpleks
TS Türk Standartları
TSP Temas sonrası profilaksi
UKAY Ulusal kaza yaralanma veri tabanı
ULPA “Ultra lowpenetrationair”
UV Ultra violeIgĠmmünoglobulin
ÜPS Üçlü paketleme sistemi
VRE “VankomisinresistantEnterococcus”
(Vankomisin dirençli Enterokok)
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2.KAPSAM
Amaç; LGEK, laboratuvarda biyogüvenlik ve biyoemniyet açılarından uyulması
gerekli kuralları, iĢleyiĢleri (prosedürleri), görevlendirilen kiĢilerin adlarını ve görev
tanımlarını, acil durumlarda izlenecek yolu ve yapılacakları içeren bir belgedir
Hedef kullanıcılar;Merkez Laboratuvar (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji) sorumlu
ve çalıĢanları bu belgede tanımlanan kural ve iĢleyiĢlere uymakla yükümlüdür.
3.Görev ve Sorumluluklar
3.1 Kurum yöneticisi (KY)
Kurum Yöneticisinin adı; Uz.Dr.Hasan Karaman
Görev tanımı;“Laboratuvar Güvenliği Rehberi” kapsamında tanımlanan kural ve iĢleyiĢ için gerekli tüm tıbbi, idari ve
mali desteği sağlamak Kurum Yöneticisinin görevidir.

Hastane Yöneticisi
Op.Dr.Hasan
KARAMAN

Başhekim
Op.Dr.Hasan
KARAMAN

Başhekim
Yardımcısı
Uz.Dr.D.Murat IġIK

Sağlık Bakım
Hizmetleri
Müdürü
Çağlar Y.
BAġULAġ

İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü
Ġbrahim VANLIOĞLU

Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdür
Yardımcısı

İdari ve Mali
Hizmetler Müdür
Yardımcısı

Mükerrem YAVUZ

Yıldıray ERGANĠ

Kalite Yönetim
Direktörü
Türkan KARACA

İSG Birim
Sorumlusu
Fatih Kazım SEZEN

3.2 Laboratuvar sorumlusu (LS)
Laboratuvar Sorumlusunun Adı; Uz.Dr. Ceyla ÖĞÜN
Görev tanımı; "Laboratuvar Sorumlusu”Merkez (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji) Laboratuvarın iĢleyiĢinden ve
laboratuvar güvenliği programından sorumludur.

3.3 Laboratuvar Güvenlik / Biyogüvenlik Sorumlusu (LBGS)
Laboratuvar Biyogüvenlik Sorumlusunun Adı; Uz.Dr. Ceyla ÖĞÜN
Görev tanımı; Laboratuvar BiyogüvenlikSorumlusu laboratuvarınbiyogüvenlik, kimyasal ve fiziksel güvenlik ve
biyoemniyeti açısından izlenecek politika ve kuralların oluĢturulmasından sorumlu olup, ayrıca, iç denetimleri planlar ve
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denetim etkinliklerine katkı sağlar. Eğitimleri planlar ve yürütür. En az yılda birkez acil durumlara yönelik tatbikat
planlar ve uygulanmasını sağlar.

3.4 Laboratuvar Güvenlik Kurulu (LGK)
Laboratuvar Güvenlik Kurul Üyelerinin Adları
Laboratuvar Güvenlik Kurul BaĢkanı; Laboratuvar Biyogüvenlik Sorumlusu (LBGS) Uz.Dr. Ceyla ÖĞÜN
Laboratuvar Güvenlik Kurul uyesi; Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Ceyla ÖĞÜN
Laboratuvar Güvenlik Kurul uyesi; Biyokimya uzmanı Dr. Ġsmail DAĞ
Laboratuvar Güvenlik Kurul uyesi; Patoloji uzmanı Dr. Selma ACAR
Laboratuvar Güvenlik Kurul uyesi; sorumlu teknisyen Seda ULUSOY
Görev tanımı;LGK, laboratuvarın biyogüvenlik, kimyasal ve fiziksel güvenlik ve biyoemniyeti açısından izlenecek
politika ve kuralların oluĢturulması konusunda LBGS üzerinden LS‟na karĢı sorumludur. Ayrıca, bu kurul iç denetimleri
planlar ve denetim etkinliklerine katkı sağlar. Eğitimleri planlar ve yürütür. En az yılda birkez acil durumlara yönelik
tatbikat planlar ve uygulanmasını sağlar.

3.5. Laboratuvar ÇalıĢanları
3.5.1.Tıbbı Laboratuvar Personeli; Uzman /Uzman Hekimler
Dr.Ceyla ÖĞÜN, Mikrobiyoloji
Dr.Zeynep ÖZBEK, Biyokimya
Dr.Selma ACAR, Patoloji
Dr.Nalan ÇĠÇEK ÇINAR, Patoloji
Ġsmail DAĞ, Biyokimya
3.5.2. Tıbbı Laboratuvar Personeli
EmiĢ KABAAĞIL, Laboratuvar Teknisyeni
Nur SALĠHOĞLU, Laboratuvar Teknisyeni
Seda ULUSOY, Laboratuvar Teknisyeni
Zeynep ALDOĞAN, Laboratuvar Teknikeri
Ayla YILMAZ, Laboratuvar Teknikeri
Yazgı ÖZEN, Sağlık Teknikeri
Davut KALE, Laborant
Arzu ALTIN Laborant
AyĢe YETĠMOVA, Kimya
Nurhan ÖZAY Biyolog
Fahrettin SEYĠTHANOĞLU Biyolog
3.5.3. Bölüm personeli
Bayram SÖNMEZ
Mustafa SAKINMAZ
3.5.3. Sekreter
Bahar YILMAZ
Arife KAPSIZ
Görev tanımı;Laboratuvar çalıĢanları bu kitapta tanımlanan kurallara uymak, gerekli eğitimleri almak ve diğer
çalıĢanların, toplumun ve çevrenin güvenliğini gözetecek biçimde güvenli ve özenli çalıĢmakla yükümlüdür
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Biyokimya Uzman Hekim Görev Yetki ve Sorumluluklar:
Laboratuvar hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden laboratuarda disiplinin sağlanmasından ve temizliğinden
BaĢtabibe karĢı sorumludur.
Kendi branĢlarıyla ilgili Acil Servis tarafından yapılan çağrıya cevap vermek ve gerekli müdahaleyi yapmak, aynı
zamanda diğer kliniklerden gelen konsültasyon davetlerini kabul etmek ve görüĢlerini bildirmek zorundadır.
Laboratuvara kabul edilen hastaların tetkiklerinden ve bu tetkiklerin kontrolünden sorumludur.
Aynı bölümde çalıĢan uzman tabipler, laboratuar hizmetlerini düzenleyecekleri sıraya göre BaĢtabibe bildirerek
nöbetleĢe yürütürler.
Laboratuvar istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile bilgisayar kayıtlarından sorumludur.
Laboratuvarda gereken alet, malzeme için örneğine uygun birer istek belgesi düzenleyerek BaĢtabibe imza ettirdikten
sonra bunların cinsine göre alımını sağlamak.
Görevini ,Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Mikrobiyoloji Uzman Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Laboratuvar hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasından, disiplininden ve temizliğinden Tıbbi BaĢhekime karĢı
sorumludur.
Laboratuvar tetkiklerinin uygun Ģekilde yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
Laboratuvar numunelerinin uygun kabulünü ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
Kendi branĢlarıyla ilgili Acil Servis tarafından yapılan çağrıya cevap vermek ve gerekli müdahaleyi yapmak, aynı
zamanda diğer kliniklerden gelen konsültasyon davetlerini kabul etmek ve görüĢlerini bildirmek zorundadır.
Aynı bölümde çalıĢan uzman tabipler, laboratuvar hizmetlerini düzenleyecekleri sıraya göre BaĢtabibe bildirerek
nöbetleĢe yürütürler.
Laboratuvar tetkiklerinde ihbarı mecbur bir hastalık neticesi görüldüğünde ihbar bildirim formu düzenleyerek Tıbbi
BaĢhekime bildirirler.
Laboratuvar uzmanları laboratuvar istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile laboratuar protokol
defterine usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.
Laboratuvarda gereken alet, kit ve sarf malzemesi için örneğine uygun birer istek belgesi düzenleyerek Tıbbi
BaĢhekime imza ettirdikten sonra bunların cinsine göre alımını sağlamak.
Laboratuvara ait bütün demirbaĢ eĢyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik
kullanımından sorumludur.
Görevini ,Kalite Yönetim Sistem politikası ,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Tıbbi Laboratuar teknisyeni
a) Laboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.
b) aboratuarı baĢvuran kiĢilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.
c) Kan alma ünitesinde, kan alma iĢlemini yapar.
ç) Acil olan testleri ayırarak çalıĢır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.
d) Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, aboratuar uzmanı, örneği
gönderen hemĢire ve/veya hekime bildirir.
e) aboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor
haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri aboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya
hemĢiresine bildirilir.
f) Ġnternal ve eksternal kalite kontrol çalıĢmalarını yapar, kayıt altına alır. ĠĢlem sırasındaki gözlemlerini kalite
çalıĢmaları doğrultusunda formlara kaydeder.
g) aboratuar istatistik çalıĢmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.
ğ) aboratuar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
h) aboratuarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.
ı) Dekontaminasyon iĢlemlerini ve atıkların güvenli bir Ģekilde bertaraf edilmesini sağlar.
Tıbbi Laboratuar ve patoloji teknikeri
Tıbbi aboratuar ve patoloji teknikeri tıbbi aboratuar teknisyeninin görev, yetki ve sorumluluklarına ilave olarak;
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a) Patoloji aboratuarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örneklerinin kayıt ve kabulünü, fizyolojik ve
anatomik özelliklerine göre fiksasyonunu yapar. Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal hesaplama,
ölçüm ve tartımlarını yapar ve hazırlar.
b) Kemik, diĢ, tendon gibi dokuların dekalsifikasyonlarını yapar ve dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama,
tartım ve ölçümlerle hazırlar.
c) Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesini yapar, doğrudan yayma
veya sitosantifüjsistemlerini uygular, karar veremediği durumlarda uzman hekime danıĢır.
ç) Makroskopik çalıĢmaya aktif olarak katılır. Doku takibini otomatik makine ve/veya elle yapar. Doku takibinden çıkan
parçaları blok haline getirir.
d) Ġstenen kalınlık ve özellikte kesit alır. Preparatın hekim tarafından öngörülen veya rutin yöntemler ile boyama
iĢlemlerini yapar. Süreçte kullanılan temel boya çözeltilerini hazırlar, kontrollerini yapar.
e) Preparatları istek formları ile birlikte sorumlu patoloğa teslim eder. Preparat ve blokları kayıt altına alır ve arĢivler.
f) Taze doku ile çalıĢılan alanda; enfeksiyon kontrolünü yapar, güvenli çalıĢma ortamı sağlar, taze doku örneklerinden
dokundurma, ezme, dondurma (frozen kesiti) preparatlarının fiksasyon, boyama, kapatma ve teslim iĢlemlerini yapar.
g) Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sistemleri için boya çözeltilerini ve antikorları hazırlar, uygun
yöntemlerle boyama iĢlemini uygular. Boyama sonunda mikroskobik kontrollerini yapar, hata varsa kaynağını saptar,
sorunu çözer ve kayıt altına alır.
ğ) Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve haftalık bakımı, temizliği
ilekalibrasyonunu yapar.

4.Biyolojik Risk Değerlendirme Kontrol ve Önlemleri
Biyolojik tehlike, riskler
değerlendirilmiĢ, değerlendirme sonuçları ile birlikte iĢe/iĢleme yönelik gerekli görülen
önerilen ek kontrol önlemleri Biyolojik Risk Değerlendirme Formu‟na (BRDSF) aktarılmıĢtır. (Ek 1)
ĠĢe/iĢleme yönelik alınan kontrol önlemleri optimal koĢulları sağlamıyor ve iyileĢtirmeler gerekiyorsa önerilen
iĢe/iĢleme yönelik yönetsel, mühendislik ve kiĢisel koruyucu donanım (KKD)ek kontrol önlemlerininbaĢarı durumlarının
izlenmesi için Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu düzenlenmiĢtir. (Ek 2)
Yapılan iĢlemde maruz kalınabilecek olası tehlikeleri tanımlayınız.Bu tehlikeler bulaĢ yollarına göre tanımlanmıĢtır.
Örneğin, kan kültüründen katı besiyerlerine pasaj enjektörle yapılıyorsa, enjektöre çekilen kan iğne ucundan dıĢarı
çıkarkenaerosol yaratacaktır ve ayrıca sıçrama riski de vardır. Bu yolla kan mukozalara (özellikle göze) sıçrayabilir ve
çalıĢan kiĢiyi bu yolla enfekte edebilir.

ÇalıĢanların deneyimi, kurallara uyması, eğitimleri ve laboratuvarın altyapısı gibi faktörler de
risk düzeyini etkiler
Risk aĢağıdaki durumlarda artar
ĠĢleme alınan mikroorganizma miktarı arttıkça (kültür >>> örnek), bulaĢ riski artar! Bu yüzden kültür iĢlemlerken daha
yüksek güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Mikroorganizma süspansiyonlarının hacmi ne kadar fazlaysa, bir kaza durumunda (örneğin, kültürün yere düĢüp
kırılması) bulaĢ riski o kadar artar.
ĠĢlemler sırasında aerosol ve damlacıklar oluĢuyorsa (örneğin, santrifüjleme, vorteksleme, vb.) risk artar.
ĠĢlemler sırasında kesici-delici cisimler kullanılıyorsa risk artar.
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Risk düzeyi (RD) belirleme
Risk düzeyi aĢağıdaki matris (Tablo 4.3) kullanarak belirlenir.Risk düzeyi riskin gerçekleĢme olasılığı ile risk etkisinin
çarpımına eĢittir.
Risk düzeyi önceliklerin belirlenmesi için önemlidir.Bu nedenle, tüm iĢlemler için riskler belirlendikten sonra iĢlemler en
yüksek riskliden düĢüğe doğru sıralanır.ÇalıĢanların görevlendirilmesi, ekipman alımı gibi kararlar için bu öncelikler
kullanılır.

SONUÇ
ED=1

ED=5

ED=10

HAFĠF

ORTA

AĞIR

GerçekleĢmeolasılığı

OD=3
KESĠN

RD=3
DÜġÜK

RD=15
YÜKSEK

RD=30
YÜKSEK

OD=2

RD=2

RD=10

RD=20

OLASI

DÜġÜK

ORTA

YÜKSEK

OD=1

RD=1

RD=5

RD=10

DÜġÜK

DÜġÜK

ORTA

ORTA

ED=20 ÇOK
AĞIR
RD=60 ÇOK
YÜKSEK
RD=40 ÇOK
YÜKSEK

RD=20
YÜKSEK

5.Kimyasal Risk Değerlendirme ve Kontrol Önlemleri
Kimyasaltehlike, riskler
değerlendirilmiĢ, değerlendirme sonuçları ile birlikte iĢe/iĢleme yönelik
önerilen ek kontrol önlemleri Kimyasal Risk Değerlendirme Formu‟na (BRDSF) aktarılmıĢtır. (Ek 3)

gerekli görülen

ĠĢe/iĢleme yönelik alınan kontrol önlemleri optimal koĢulları sağlamıyor ve iyileĢtirmeler gerekiyorsa önerilen
iĢe/iĢleme yönelik yönetsel, mühendislik ve kiĢisel koruyucu donanım (KKD)ek kontrol önlemlerininbaĢarı durumlarının
izlenmesi için Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu düzenlenmiĢtir. (Ek 4)

6.Fiziksel Risk Değerlendirme ve Kontrol Önlemleri
Fiziksel riskler arasında ısı kaynaklı tehlikeler, elektrik kaynaklı tehlikeler, yangın, gürültü, düĢme-çarpma gibi durumlar
yer alır.Fizikseltehlike, riskler değerlendirilmiĢ, değerlendirme sonuçları ile birlikte iĢe/iĢleme yönelik gerekli görülen
önerilen ek kontrol önlemleri Fiziksel Risk Değerlendirme Formu‟na (BRDSF) aktarılmıĢtır. (Ek 5)
ĠĢe/iĢleme yönelik alınan kontrol önlemleri optimal koĢulları sağlamıyor ve iyileĢtirmeler gerekiyorsa önerilen
iĢe/iĢleme yönelik yönetsel, mühendislik ve kiĢisel koruyucu donanım (KKD)ek kontrol önlemlerininbaĢarı durumlarının
izlenmesi için Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu düzenlenmiĢtir. (Ek 6)

7.Biyogüvenlik Uygulama Yönergeleri
7.1 Laboratuvara giriĢ-çıkıĢ kuralları
7.1 .1. GiriĢ çıkıĢ sınırlamalarına uyun!
 Biyolojik Risk Düzeyi 2 ve daha yüksek olan mikroorganizmaların çalıĢıldığı oda kapılarında “Biyolojik tehlike”
uyarı iĢareti bulunmalıdır.
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Laboratuvarda kültür ve örneklerle ilgili iĢlemler yapılırken laboratuvar kapıları kapalı tutulmalıdır.
Laboratuvara yetkili olmayan kiĢilerin giriĢine engel olunmalı, çocukların laboratuvar çalıĢma alanlarına
girmesine izin verilmemelidir.

7.1 .2. Kirli (teknik çalıĢma alanı) alanları ve temiz alanları birbirinden ayırın!
 Kirli alanlardan temiz alana getirilen materyalleri (telefon, saat, bilgisayar, kitap, vb.) dekontamine ediniz.
 Temiz ve kirli alanlarda farklı renklerde önlükler giyilmeli (önlükler temiz alanların giriĢinde asılmıĢ olmalıdır)
veya temiz alanlarda önlük giyilmemelidir
 Temiz alanda kullanılan kitap ve kırtasiye malzemeleri, vb. renkli etiketlerle iĢaretlenerek temiz alana ait
oldukları açıkça belirtilmelidir
 Kirli ve temiz zeminlerin geçiĢ hattı renkli (sarı, turuncu veya sarı-siyah çizgili) bir bantla iĢaretlenmelidir.
7.1 .3. Genel olarak tüm laboratuvar alanlarını ve çalıĢma yüzeylerini gereksiz Ģeylerden arındırın.
Kalabalıktan uzak, basit ve düzenli bir ortam sağlayın!
Laboratuvar tasarımı
7.1 .3.1.Laboratuvarlar afetlerden en az etkilenecek Ģekilde tasarlanmalı ve konumlandırılmalıdır.
7.1.3.2.Laboratuvarlar ofis ve dinlenme alanlarından tamamen ayrı olmalı ve teknik alanların kendiliğinden kapanabilen
ayrı kapıları bulunmalıdır.
7.1.3.3 Laboratuvarlarda depreme karĢı ağır cihazların sabitlenmesi, gaz kesici sistemlerin kurulması dahil gerekli
görülen tüm önlemler alınmalıdır.
7.1.3.4 Laboratuvarlar yangına karĢı korunmalı olarak tasarlanmalı ve yangın önlemleri alınmalıdır.
7.1.3.5 Laboratuvarların pencereleri tercihen açılmayan tipte olmalı, pencereler açılır tipte ise sineklik bulunmalıdır.
7.1.3.6 Laboratuvar teknik alanlarında el yıkama amaçlı lavabo ile göz yıkama ünitesi bulunmalıdır ve lavabo tercihen
çıkıĢa yakın ayrı olmalıdır.
7.1.3.7. Laboratuvarın alt yapı düzenlemeleri, havalandırması ve tasarımı biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler göz
önüne alınarak yapılmalıdır.
7.1.3.8. Laboratuvarlarda aerosol ile bulaĢma riski yüksek mikroorganizmalarla çalıĢılan alanlarda havalandırma birey
ve çevre güvenliğini sağlayacak Ģekilde tasarlanmalıdır

7.2 El yıkama
Görevler ve sorumluluklar
El yıkama malzemeleri (kağıt havlu, sabun..) tedarik: Satın Alma Birimi sorumlu Müdür Yardımcısı Ahmet AKYÜREK
El yıkama malzemeleri (kağıt havlu, sabun..) stok-depo Yönetimi : Ayniyat Tüketim Deposu TaĢınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi Mustafa ÖZTÜRK
El yıkama malzemeleri (kağıt havlu, sabun..) bölümdeki takipleri :“Laboratuvar Depo” Sorumlu TaĢınır Kayıt Kontrol
YetkilisiMustafa CAN
Kurallar ve Uygulamalar
El yıkama ve kiĢisel hijyene önem verin!
 Enfektif materyalle çalıĢtıktan sonra ve laboratuvar alanlarını terk etmeden önce eller yıkanmalıdır
 Laboratuvarda kesinlikle hiçbir Ģey yenmemeli, içilmemeli ve makyaj yapılmamalıdır.
 Laboratuvarda kontak lens takılıp çıkartılmamalıdır.
 Kontak lens kullananlar çalıĢma sırasında koruyucu gözlük kullanmalıdır.
 Elde yara / kesi varsa su geçirmez bant ile kapatılmalıdır.
 ÇalıĢma sırasında saçlar toplanmalı, elde yüzük, vb. takı olmamalı ve tırnaklar kısa kesilmelidir.
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40-60 sn
El yıkama(Sıvı Sabun)

20-30 sn
El Ovma(El antiseptiği)

Enfeksiyonlardan korunma için;
El hijyeni yapınız

Hasta ile temastan önce,

Aseptik iĢlerden önce,

Vücut sıvıları ile temastan
sonra,

Hasta ile temastan sonra,

Hasta çevresi ile temastan
sonra

7.3 KiĢisel koruyucu donanım kullanımı
Laboratuvara giren kiĢiler önlük giymeli ve yapacakları iĢe uygun diğer kiĢisel koruyucu donanımı kullanmalıdır.
Laboratuvarlarda uygun kiĢisel koruyucu donanım kullanımı risk değerlendirmesine göre belirlenmelidir.
KiĢisel koruyucu donanım laboratuvar dıĢında kullanılmamalıdır.
 Laboratuarda yapılan iĢe uygun önlük ya da diğer koruyucu giysiler giyilmelidir.
 Önlükler laboratuar da tutulmalı, günlük giysilerle bir arada bulundurulmamalıdır.
 Önlükler laboratuar dıĢı alanlarda (örneğin kantin, kafeterya, büro, kütüphane, personel odası ve tuvaletlerde)
giyilmemelidir.
 Önlükler yıkanmak için eve götürülmemeli, kurumda yıkanması sağlanmalıdır.
 Yapılan iĢe uygun eldiven kullanılmalı ve biyolojik materyaller ile çalıĢırken daima eldiven giyilmelidir.
 Sıçrama riski olan tüm iĢlemlerde gözlük, yüz siperi ve gerekli diğer koruyucu donanım kullanılmalıdır.
 Risk değerlendirmesine göre gerekli durumlarda maske ve diğer KKD kullanılmalıdır.
 Laboratuarda önü açık ayakkabı ya da terlik giyilmemelidir
Görevler ve sorumluluklar
KiĢisel Koruyucu Donanım Kullanımı iĢleyiĢi “KiĢisel Koruyucu Ekipman ve Malzeme Kullanma Talimatı-ĠNTRANETdoğrultusunda yapılır.
KiĢisel Koruyucu Donanım tedarik: Satın Alma Birimi sorumlu Müdür Yardımcısı Ahmet AKYÜREK
KiĢisel Koruyucu Donanım stok-depo Yönetimi : Ayniyat Tüketim Deposu TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mustafa
ÖZTÜRK
KiĢisel Koruyucu Donanım bölümdeki takipleri :“Laboratuvar Depo” Sorumlu TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mustafa
CAN

Kurallar ve Uygulamalar
1. Göz ve yüz koruyucular
Sıçrama veya temas riski olan durumlar için göz ve yüz koruyucular kullanılır.Güvenlik gözlüklerinin yanları kapalı
olanlar tercih edilmelidir.Dalgıç tipi gözlükler,göz ve göz çevresinin saçılmalara karĢı korur.Yüzspierleri ise yüzü saçılm
ve sıçramalara karĢı korur.Gözleri kimyasallara karĢı korumak için sperle birlikte ayrıca gözlük takılmalıdır.
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2.Eldiven
Tek bir eldiven tipi tüm kimyasal sınıflar için uygun değildir.Uygun eldiveni seçebilmek için çalıĢmaya baĢlamadan önce
risk analizi yapılarak ne tür korunma sağlanması gerektiğine karar verilmelidir. Yapılan çalıĢmanın türüne bağlı olarak,
rahat, ele uyumlu, esnek, kavrama, yıpranma, delinme, yırtılmaya karĢı dirençli olmalı ve mevcut tehlikelerden uygun
Ģekilde koruma sağlayacak eldivenler seçilmelidir. Kimyasallara dirençli eldivenler nitril, butil, neopren gibi farklı
meteryallerden üretilebilir.Eldiven seçilirken eldivenin üretildiği materyal kadar,eldivenin kalınlığı ve büyüklüğü de
önemlidir.
Eldiven seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
Eldiven seçimine etkili baĢlıca 4 unsur vardır. Bunlar:
1. Tehlike türü (biyolojik, kimyasal, fiziksel, vb.)
2. Kullanıcı
3. ĠĢin niteliği ve
4. ÇalıĢma koĢullarıdır.
3. Maske ve respiratörler
Tıbbi laboratuvarlarda maskeler temelde sıçramalara,aerosollere, tozlar ile kimyasal gaz ve buharlara karĢı
kullanılır.N95 gibi partikül filtreli maskeler toz halindeki yada aerosol formundaki kimyasallardan
korunmak için uygundur.
4. Laboratuvar Giysileri
Laboratuvar giysileri (önlük, apron, kolluk)mikroorganizmalar ve kimyasal maddeler gibi zararlımaddelerin günlük giysilere ve cilde
bulaĢını engelleyerekçalıĢanları korur. Bu giysiler çalıĢanları bulaĢ, dökülmesaçılma
gibi etkilerden koruduğu gibi kimyasalların vemikroorganizmaların laboratuvar dıĢına yayılmasınıönleyerek toplumu ve çevreyi de
korur. Dolayısıyla, biyolojikajanlar ve kimyasallarla yapılan her türlüçalıĢma sırasında
yapılan iĢe ve riske uygun laboratuvar giysisi kullanılmalıdır.
Standart laboratuvar önlüğü

Ameliyathane tipi önlükler ve çıkarılması

5. Ayakkabı
Önü açık ayakkabılar ve sandaletler giyilmemelidir. Kimyasal dökülme saçılma durumunda
temizliği yapacak olan personelin kimyasallara dirençli ayakkabılar giymesi gerekir.
6.ĠĢitme koruyucuları, 85Dba‟yı geçen gürültülerde kulak tıkaçları veya kulaklık kullanılmalıdır. Gürültü Ģiddetine
göre koruma derecesi seçilmelidir. ĠĢitme Koruyucu; disposable veya tekrar kullanılabilir tiplerde kulak tıkaçları ve kulak
manĢonları Ģeklinde olabilir.

Tüm Hastane Ġçin
KiĢisel Koruyucu Ekipman ve Malzeme Kullanma Talimatı-ĠNTRANET

5.1- Koruyucu Ekipman Kullanımı
5.1.1- Hastaya tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapılan birimlerde çalıĢanların solunum/damlacık yoluyla bulaĢma, kesici delici cisimlerle
yaralanma, kan veya vücut sıvısının damlama/sıçraması risklerine karĢı korunması için Enfeksiyon Kontrol Komitesi‟nin saptadığıbirimlerde
(Müdahele-pansuman odaları, yoğun bakım, doğumhane, ameliyathane, acil servis, laboratuarlar, kan alma üniteleri, yataklı servisler, morg, fizik
tedavi ünitesi, yenidoğan yoğun bakım) el antiseptik solüsyonları, sabun, kâğıt havlu, eldiven, maske, gözlük/yüz maskesi ve koruyucu/ nem
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bariyerli önlük/elbise bulunur ve kullanılır.Diğer birimler ihtiyaç ve taleplerini “Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi” ne bildirir.Mutfakta çalıĢan
personel maske, eldiven ve bone kullanmalıdır.
5.1.2- Hasta Odalarında el antiseptik solüsyonları, sabun, kâğıt havlu bulundurulur.
5.1.3- Acil Servis, Ġzolasyon Odaları, Kulak Burun Boğaz, Genel Dâhiliye, Çocuk, Göğüs Hastalıkları poliklinikleri) de solunum maskeleri (N95)
bulundurulur.Diğer birimler ihtiyaç ve taleplerini “Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi” ne bildirir.Mutfakta çalıĢan personel maske, eldiven ve bone
kullanmalıdır.
5.1.4- Mutfakta çalıĢan personel maske, eldiven ve bone kullanılır.
5.1.5- Tıbbi atık toplama görevlisi, eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme (tıbbi atık deposu içerisinde ve depo temizliğinde), özel elbise
kullanır.
5.1.6- Radyoloji çalıĢanları ve hasta yakını (çocuk hastanın tutulmasında refakat amacıyla) için kurĢun yelek ve boyunluk bulundurulur.
5.2- Non - Steril Eldiven Kullanımı; Eldiven çapraz bulaĢmaları (sağlık personelinin elinden hastalara, steril malzemelere ve hastadan sağlık
personeline) önlemek için kullanılır. Bununla birlikte eldiven kullanma bulaĢma riskini tamamen kaldırmaz. Bu nedenle eldiven el yıkama yerine
kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı sonrası mutlaka el yıkanmalıdır. Eldivenlerle telefon, kapı kolu gibi yüzeylere dokunulmamalıdır.
5.2.1- Elinizde açık yara varsa veya cilt bütünlüğünüz bozulmuĢsa,
5.2.2- Hastanın cilt bütünlüğü bozulmuĢsa,
5.2.3- Hastanın vücut sıvıları ile temas edilecekse,
5.2.4- Kan ve kan ürünleri ile temas edilecekse,
5.2.5- Hastanın bakım sırasında sürgü, ördek, böbrek küveti gibi malzemeler boĢaltılırken,
5.2.6- Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek iĢlemleri takiben (gaita ve enfekte yaraların drenajı ile direkt temas)
eldivenler değiĢtirilmelidir.
5.2.7- Sterilizasyon / dezenfeksiyon uygulanacak araç gereçlerin ön temizliği sırasında
5.2.8- Atıkların toplanması ve taĢınması sırasında,
5.2.9- Hastaya ait çıkartılarla temas edilmesi muhtemel yer/yüzeylerin temizliğinde (tuvalet, banyo, lavabo vb.)
5.2.10- Kimyasal maddelerle (dezenfektan, çamaĢır suyu, aseton vb. ) temastan kaynaklanan zararları önlemek için bu maddelerle kullanılırken
eldiven giyiniz.
5.2.11- Yemekhane ve mutfakta gıda hazırlamada/dağıtıma iĢlemlerinde besin hijyenini sağlamak için mutlaka eldiven giyiniz.
5.2.12- Tıbbi atık toplama ve depolama iĢlemleri sırasında kesici delici cisimlerle yaralanmaları önlemek için kalın kauçuk eldiven giyiniz.
5.2.13- Eldiven giymeden önce ellerinizi “El Hijyeni Talimatı”na göre yıkayınız.
5.2.14- Her iĢlem ve her hasta için ayrı nonsteril eldiven giyiniz.
5.2.15- Eldiven üzerinden el yıkama yapmayınız.
5.2.16- ĠĢlem sonrasında eldivenlerinizi çıkartıp ellerinizi mutlaka yıkayınız.
5.2.17- Yukarıdaki iĢlemler dıĢında nonsteril eldiven kullanmayınız.
5.4-Cerrahi Maske/N95 Maske Kullanımı;
5.4.1- Ġnsizyon yerlerine mikroorganizmaların bulaĢmasını önlemek amacıyla tüm operasyonlarda ve operasyon alanlarına giriĢte,
solunum/damlacık yolu ile bulaĢın olabileceği hastalarla temas sırasında, göz, burun, ağza kan/diğer enfeksiyöz materyallerden damlama/
sıçrama ve bulaĢma riski olan durumlarda ve maske kullanınız.
5.4.2- Yemekhane ve mutfakta gıda hazırlamada/dağıtıma iĢlemlerinde besin hijyenini sağlamak için mutlaka maske takınız.
5.4.3- Tıbbi atık toplama ve depolama iĢlemleri sırasında maske kullanınız.
5.4.4- Maskeyi tüm ağız ve burunu örtecek Ģekilde yüze yerleĢtiriniz.
5.4.5- Maske ıslandığında mutlaka yenisi ile değiĢtiriniz.
5.4.6- Acil Servis, Ġzolasyon Odaları, Kulak Burun Boğaz, Genel Dâhiliye, Çocuk, Göğüs Hastalıkları polikliniklere baĢvuran „„Ġzolasyon
Talimatı‟‟nda geçen solunum yoluyla bulaĢan hastalıklara sahip hastalar ile temas durumunda (N95) maskesi kullanınız.
5.5- Nem Bariyerli Önlük Kullanımı;
5.5.1- Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçraması riski durumunda vücudun ve giysilerin kontaminasyonunu önlemek için nem bariyerli önlük
giyiniz.
5.5.2- Tıbbi atık toplama ve depolama iĢlemleri sırasında özel tıbbi atık toplama elbisesini kullanınız.
5.6- Koruyucu Gözlük Kullanımı;
5.6.1- Hastaların kan ve vücut sıvılarının sıçrama olasılığının yüksek olduğu durumlarda konjonktival bulaĢmayı önlemek amacıyla kullanınız.
5.6.2- Tıbbi atık toplama ve depolama iĢlemleri sırasında koruyucu gözlük kullanınız.
5.7- Bone Kullanımı:
5.7.1- Ġnsizyon yerlerine mikroorganizmaların bulaĢmasını önlemek amacıyla tüm operasyonlarda ve operasyon alanlarına giriĢte mutlaka bone
kullanınız.
5.7.2- Yemekhane ve mutfakta gıda hazırlamada/dağıtıma iĢlemlerinde besin hijyenini sağlamak için mutlaka bone giyiniz.
5.7.3- Tıbbi atık toplama ve depolama iĢlemleri sırasında bone kullanınız.
5.7.4- Boneyi saçınız dıĢarıda kalmayacak Ģekilde kafanıza geçiriniz.
5.7.5- Bonenin yırtılması veya nemlenmesi durumunda yenisi ile değiĢtiniz.
5.12-El Antiseptikleri:
5.12.1-Her birimde iĢlem öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanınız.
5.14-Sabun ve Kâğıt Havlu
5.14.1-Tüm kiĢisel bakım alanlarında sabun ve kağıt havlu bulundurunuz ve kullanınız.

7.4 Biyogüvenlik Kabini kullanımı







Mikrobiyoloji laboratuvarlarında iĢlemler standart mikrobiyolojik uygulamalar gözetilerek yapılmalıdır.
Aerosol ile enfeksiyon riski bulunan tüm iĢlemler biyogüvenlik kabininde yapılmalı ve risk değerlendirmesine
göre gereken diğer ek aerosol önlemleri alınmalıdır
Biyogüvenlik kabinleri amaca uygun seçilmeli ve doğru biçimde konumlandırılmalıdır.
Biyogüvenlik kabinlerinin bakımları ve sertifikasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.
Kabinler içinde açık alev kullanılmamalı, insineratör veya tek kullanımlık öze kullanılmalıdır.
Biyogüvenlik kabini kullanacaklara en az kabinin doğru kullanımı ve dökülme-saçılmalarda yapılacakları içeren
eğitim verilmelidir.
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Görevler ve sorumluluklar
Laboratuvar sorumlu hekim Uz.Dr.Ceyla ÖĞÜN
Laboratuvar teknikerĠ Arzu KUTLU EmiĢ KABAAĞIL
Acil durumlarda haberdar edilecek kiĢiler Hamza Halil
Bakım onarımı takip edilecek kiĢiler Hamza Halil
Üretici Firma temsilcilerinin iletiĢim bilgileriARMA LABORATUVAR SĠSTEMLERĠ SAN. TĠC. LTD.ġTĠ.
Bakımlar ve arıza durumlarında iletiĢim kurulacak kiĢi/kurumHamza Halil

Kurallar ve Uygulamalar
Kabinin doğru ve güvenli kullanımı
Mikrobiyoloji laboratuarında kültür-antibiyogram ve preparat hazırlanırken çalıĢanların güvenliğinin sağlamak için
biyogüvenlik kabininin doğru kullanımının sağlanması gerekir.
Kabini açınız, 15 dakika çalıĢtırınız,hava akımı uygun hale gelince “KiĢisel Koruyucu Ekipman Malzeme Kullanma
Talimatı“na göre koruyucu önlemlerinizi alarak çalıĢmaya baĢlayınız. ÇalıĢmanızda gerekli olabilecek malzemeyi ve
ekipmanı güvenlik kabinine koyunuz.Laboratuardaki diğer kiĢileri kabin etrafında gereksiz hareketlerden kaçınmalar
için uyarınız.Hava akımını bozabileceği ve HEPA filtreye zarar verebileceği için,kabin içinde ancak zorunlu durumlarda
bunzen beki kullanınız ve sonra kapatınız. Açık alevde veya ısıtıcı kaynaklarla (örneğin,hotplate) çalıĢırken kabinde
uçucu/yanıcı kimyasalları (alkol v.b) kullanmayınız.
ÇalıĢma bitiminde oluĢan atıkları tıbbi atık kovasına atınız.Kabin lambasını 15 dk çalıĢtırarak kabin içi havanın
temizlenmesini sağlayınız.Kabin camını kapatınız.
Kullanım öncesinde
Kabinin doğru konuĢlandığından emin olun
 Biyogüvenlik kabininin kullanımına yönelik bir Standart Uygulama Prosedürü (SUP) oluĢturulmalı ve LGEK‟e
eklenmelidir. SUP, dökülme-saçılma durumlarında yapılacakları da kapsamalıdır. Laboratuvar çalıĢanlarına BGK güvenli
kullanımı ve acil olaylara müdahale eğitimi uygulamalı olarak verilmelidir.
Kabin içinde vakum sistemi kullanılacaksa sisteme bulaĢı önleyecek bir düzenek kurulmalıdır
Kabinde fan çalıĢmadan ve hava akımı güvenli moda geçmeden çalıĢmaya baĢlanmamalıdır. Genel bir kural olarak
fan en az 5 dakika çalıĢtırıldıktan sonra çalıĢmaya baĢlanmalıdır.
Ön cam açıklığı ayarlanmalıdır. Bu açıklık, genellikle 25-30 cm olup kabin çalıĢma açıklığı olarak bilinir ve üretici firma
tarafından güvenli hava akımı sağlanması koĢuluyla belirlenir. Ancak çalıĢma açıklığı bazı kabinlerde 17 cm kadar kısa
olabilmektedir. ÇalıĢma esnasında, çalıĢanın yüzünün camın arka kısmında kalmıĢ olmasına dikkat edilmelidir
ÇalıĢma öncesinde kabin yüzeyi %70 etanol veya çamaĢır suyu çözeltisi ile temizlenmelidir. Sınıf II tip A kabinlerde,
uçucu bir kimyasal olan etanolün birikerek yanma-parlama riski yaratabileceği ve HEPA/ULPA filtrelere zarar
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12

Labaratuvar Güvenlik Rehberi
verebileceği öne sürülmektedir. Bu nedenle, bazı laboratuvar güvenliği uzmanları kabinlerin temizlik ve
dezenfeksiyonunda klorlu çözeltilerin kullanılmasının daha uygun olduğu yönünde görüĢ bildirmektedir. Dökülme
saçılma olmadığında rutin temizlik için 1/50-1/100 çamaĢır suyu yeterlidir. Klorlu çözeltilerin metal üzerinde aĢındırıcı
(koroziv) etkisi göz önüne alınarak, klorlu çözelti ile dekontaminasyon sonrasında çalıĢma yüzeyi steril distile su ile
tekrar silinmelidir.

Ön cam açıklığı

Kullanım sırasında

ÇalıĢmaya baĢlamadan gerekli malzemeler kabin içine yerleĢtirilmelidir. Kabin içinde gereksiz malzeme
bulundurulmamalıdır.
Yüksek ısı HEPA filtrelere zarar verebildiğinden kabin içinde bunsen beki kullanılmamalıdır. Bunun yerine
insineratör ya da tek kullanımlık özeler kullanılmalıdır
Biyogüvenlik kabinlerinde uygun çalıĢma düzeni
oluĢturulmalıdır. ÇalıĢma temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır
Kabinin hava ızgaraları kapatılmamalıdır. Notlar, pipet veya diğer malzemelerle hava akımı kesilmemelidir.
Kağıt ve kayıt iĢleri kesinlikle BGK‟lerin içinde yapılmamalıdır.
Kabin içinde atık ve kesici-delici atık kabı bulunmalıdır.
ÇalıĢmaların kabinin arka tarafına doğru yapılması önerilir.
ÇalıĢma sırasında eller kabin içine dik olarak girmeli, gereksiz hareketlerden kaçınılmalıdır
Kullanım sırasında dökülme-saçılma olursa Ģunlar yapılmalıdır
DÖKÜLME-SAÇILMA DURUMUNDA
Kabini çalıĢtırmaya devam edin. Yeterli miktarda %10 çamaĢır suyu çözeltisi hazırlayın.
Çift kat eldiven giyin.
Dökülen alanın çevresinden baĢlayarak kağıt havlular ile dökülen sıvıyı emdirin.
Kağıt havluların üzerini kaplayacak biçimde %10 çamaĢır suyu dökün ve 20 dakika bekleyin.
KırılmıĢ cam varsa forseps kullanarak bunları toplayın ve kesici-delici atık kabına atın. Kağıt
havluları ve ardından üst kat eldivenlerinizi kırmızı tıbbi atık torbasına atın.
Alanı tekrar %10 çamaĢır suyu ile temizleyin ve kağıt havluları kırmızı tıbbi atık torbasına atın.
Dekontamine edilen alanı %70 etanol veya distile su ile durulayarak çamaĢır suyunun koroziv
etkisini
giderin.
Ġç kattaki eldivenlerinizi kırmızı tıbbi atık torbasına atın.
Tekrar çalıĢmaya kabini 10 dakika çalıĢtırdıktan sonra baĢlayın.

Kullanım sonrasında
ÇalıĢma sonrasında kabin yüzeyi %70 etanol veya 1/50-1/100 (dökülme saçılma yoksa rutin temizlik için yeterli)
çamaĢır suyu çözeltisi ile temizlenmelidir.
Kabin fanı çalıĢma bitiminden 5 dakika sonrasına kadar içerideki havayı temizlemek için çalıĢtırılmalıdır.
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Kabin temizliği ve dekontaminasyonu
ÇalıĢma öncesinde kabin yüzeyi çamaĢır suyu çözeltisi ile temizlenmelidir. Dökülme saçılma olmadığında rutin temizlik
için 1/50-1/100 çamaĢır suyu yeterlidir. Klorlu çözeltilerin metal üzerinde aĢındırıcı (koroziv) etkisi
göz önüne alınarak, klorlu çözelti ile dekontaminasyon sonrasında çalıĢma yüzeyisterildistile su ile tekrar silinmelidir.
Aerosol ve sıçramalara karĢı önlem alın!
 Enfektif aerosol riski olan iĢlemler Biyogüvenlik Kabinlerinde (BGK) yapılmalıdır.
 Özelerin sterilizasyonu açık alevde yakılarak yapılmamalıdır. Bunun yerine insineratör veya tek kullanımlık
özeler kullanılmalıdır.
 Öze halkasının çapı, taĢınan sıvının damlamaması için, 2-3 mm olmalı ve halka tamamen kapalı olmalıdır. Öze
telinin vibrasyonunu en aza indirgemek için uzunluğu 6 cm'den fazla olmamalıdır.
 Enfektif aerosol riski olan santrifüjleme iĢlemlerinde güvenlik kapağı olan santrifüj kapları veya rotorları
kullanılmalıdır
 Aerosollerle bulaĢ riski taĢımayan örneklerle çalıĢırken (ör. idrar) saçılma ve sıçramalara karĢı güvenlik siperleri
ve/veya KKD kullanılabilir.
 Tüm teknik prosedürler, aerosol ve damlacık oluĢumunu en aza indirecek Ģekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır.
 Kültür plakları kesinlikle koklanmamalıdır.
 Biyolojik dökülme-saçılmalara müdahale ederken önlük ve eldiven yanısıra aerosolizasyon ve sıçrama risklerine
karĢı partikül filtreli maske, gözlük, vb. KKD kullanılmalıdır.
Bakım ve onarım prosedürleri
Biyogüvenlik kabininin bakım ve onarımı Malzeme ve Cihaz Yönetimi Prosedürü doğrultusunda hastanemiz ve Birlik
Klinik Mühendislik Birimleri tarafından 6 ayda bir yapılır.

7.5 Santrifüj kullanımı
Görevler ve sorumluluklar
Laboratuvar sorumlu hekim Uz.Dr.Ceyla ÖĞÜN
Laboratuvar teknikerĠ Acil durumlarda haberdar edilecek kiĢiler Hamza Halil
Bakım onarımı takip edicek kiĢiler Hamza Halil
Üretici Firma temsilcilerinin iletiĢim bilgileri Elektro-mag ( 0 212 ) 549 55 25
Bakımlar ve arıza durumlarında iletiĢim kurulacak kiĢi/kurumHamza Halil
Kurallar ve Uygulamalar
Kullanma yönergesi : Temizlik ve dekontaminasyon, Dökülme-saçılma durumunda yapılacaklar, Bakım
ve onarım prosedürleri
Santrifüjler bakımları zamanında yapılmadığında, doğru kullanılmadığında ve temizlenmediğinde ciddi tehlikeler
oluĢturabilir. Laboratuvar çalıĢanları santrifüj kullanımı ve olası tehlikeler konusunda eğitilmelidir.
Modern santrifüjlerde olası kazalara ve tehlikelere karĢı çeĢitli güvenlik önlemleri vardır. Bunlar arasında; çalıĢma
sırasında kapağın otomatik kilitlenmesi ve santrifüjün tam durmadan açılmasını önleyen düzenek, dengesizliği algılayan
sensörler, rotorun aĢırı hızlanmasını engelleyen düzenek ve bir kaza anında rotoru içeride tutacak sağlamlıkta bir
kasanın varlığı sayılabilir. Bu düzeneklerin olmadığı eski santrifüjlerle çalıĢırken son derece dikkatli olunmalıdır.
Santrifüjler daima üretici talimatlarına uygun Ģekilde kullanılmalı ve bir kullanım kılavuzu olmalıdır.
Kullanıcılar eğitimden geçirilmelidir. Eğitim en az; doğru çalıĢtırma ve durdurma, tüp dengeleme, güvenlik kaplarının
kullanımı, rotor seçimi ve dekontaminasyon konularını kapsamalıdır.
Yüksek hızlı santrifüjler sabit, rezonans yapmayan bir yüzeyde (zemin, banko üstü, masa üstü, vb.) konuĢlandırılmalı
ve kenarlardan en az 15 arkadan ise en az 10 cm açıklık olmalıdır.
Santrifüj kullanımı esnasında enfektif aerosollerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, BGD-2 ve
üstündeki laboratuvarlarda çalıĢılacak santrifüjlerin güvenlik kapaklı rotorları olmalı ve kefelerin (kapların) kapaklarında
conta bulunmalıdır
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Kefeler, özellikle viroloji ve mikobakteriyoloji laboratuvarlarında, biyogüvenlik kabini içinde yüklenmeli, kapatılmalı ve
açılmalıdır.
Santrifüj haznesinin iç kısmı kan ve diğer vücut sıvıları gibi biyolojik materyal ile kirlenmiĢ ise, dekontamine
edilmeden santrifüj çalıĢtırılmamalıdır.
Kefeler, rotorlar ve santrifüj haznesi gün sonunda ve dökülme-saçılma durumlarında üreticinin önerileri
doğrultusunda dekontamine edilmelidir.
Santrifüjleme sırasında tüp kırılması ciddi miktarda aerosol oluĢumuna neden olur.
Bu tür kazaları önlemek için:
• Rotora uygun tüp seçilmelidir.
• Santrifüj tüpleri tercihen plastikten yapılmıĢ olmalı ve kullanımdan önce hasarlı olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
• Tüpler her zaman kapağı sıkı ve düzgün kapatılmıĢ (mümkünse vidalı kapaklı) olmalıdır.
• Kefeler ağırlığa göre eĢlenmeli ve iyi dengelenmelidir.
• Sıvı seviyesi ile santrifüj tüpünün ağzı arasında bırakılması gereken boĢluk üretici firmanın önerilerini
aĢmamalıdır. Yine bir kural olarak tüpler ¾‟den fazla doldurulmamalıdır.
Santrifüjleme sırasında tüp kırılır ve bir dökülme-saçılma gerçekleĢirse yapılacaklar aĢağıda özetlenmiĢtir. Bu duruma
karĢı bir müdahale kiti bulundurulmalı ve kullanıcılara eğitim verilmelidir.
Santrifüjleme Sırasında Tüp Kırılırsa
Motoru kapatın ve aerosollerin çökmesini bekleyin (~30 dakika).
Gerekli KKD giyin (önü kapalı, arkadan bağlanan önlük, FFP 2/3 maske, gözlük, eldiven)
Kefeleri çıkarın ve BGK içine taĢıyarak, kabin içinde açın.
1/10 sulandırılmıĢ çamaĢır suyu ya da koroziv olmayan baĢka bir dezenfektanı kabın içine dökün ve en az 20
dakika bekletin.
Cam kırıkları varsa bir forsepsle tutarak kesici-delici atık kabına atın. Diğer tüm kontamine materyali tıbbi
atık olarak bertaraf edin.
Kefeleri (kuvarterner amonyum bileĢiği gibi ılımlı bir dezenfektan veya 1/100 sulandırılmıĢ çamaĢır suyu ile)
temizleyin

7.6 Otoklav kullanımı
Görevler ve sorumluluklar
Laboratuvarlarımızda otoklav kullanılmamaktadır.
Kurallar ve Uygulamalar
Laboratuvarlarda değerli biyolojik materyalin (DBM) kötü kullanımı ve çalınması olasılığına karĢı envanter oluĢturma,
kilit altına alma, kısıtlı eriĢim, sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi ile bu tür materyalin bertaraf edilme prosedürü
dahil gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
Kültür materyellerinin bertarafı Tıbbi Atık yönetimi kapsamında yetkili ve sözleĢmeli firmalar tarafından yapılmaktadır.

7.7 Otoanalizörler ve diğer cihazlar
Görevler ve sorumluluklar
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Laboratuvar sorumlu hekim Uz.Dr.Ceyla ÖĞÜN
Laboratuvar teknikerĠ Acil durumlarda haberdar edilcek kiĢiler Hamza Halil
Bakım onarımı takip edicek kiĢiler Hamza Halil
Cihaz adı

Biyokimya
Cihazı

Biyokimya
Cihazı

Kan Sayım
Cihazı
Kan Sayım
Cihazı

Kardiyak+hc
g cihazı
Koagülasyo
n cihazı

İdrar cihazı

İdrar cihazı

Kan Gazı
cihazı
Sedimantas
yon cihazı

Kan
Gruplama

Kan
Gruplama

Kan Sayım
Cihazı

Markası

Roche

Roche

SYSMEX

SYSMEX

Radiometer

SYSMEX

Dıruı

Dıruı

Roche

Alaris

Across
system

Across
system

SYSMEX

Modeli

cobas c 501

cobas c 501

xt2000i

xt2000i

AQT90 Flex

CA-1500

H800

H500

Cobas B221

ALS100

Incubator

Centrıfuge

XP300

Seri
Numarası

1388-12

0958-22

67388

67393

838R0242N
001

A7350
N130800H0
031SE
N1500500H
0082SE

9188

S000214086

AS-MK-241139

AS-CI-1214

A5522
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Bulunduğu
Birim

Biyokimya Lab.-1

Biyokimya Lab.-2

Mikrobiyoloji Lab.

Acil Lab.

Acil Lab.

Biyokimya Lab.

İdrar Laboratuvarı

Acil Lab.

Kullanma
yönergesi, Acil
durumda
yapılacaklar,
Bakım ve onarım
prosedürleri
Bakınız:
Roche
BiyokimyaCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Roche
BiyokimyaCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXMikrobiyol
oji Kan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Radiometer
Kardiyak+hcg
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKaogülasy
on Cihazı Tıbbi
Cihaz Dosyası
Bakınız:
Dıruı Kaogülasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Dıruı Kaogülasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Roche
YoğunbakımCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası

Üretici Firma
temsilcilerinin
iletiĢim bilgileri

Bakımlar ve arıza
durumlarında
iletiĢim kurulacak
kiĢi/kurum

Bakınız:
Roche
BiyokimyaCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Roche
BiyokimyaCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXMikrobiyol
oji Kan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Radiometer
Kardiyak+hcg
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKaogülasy
on Cihazı Tıbbi
Cihaz Dosyası
Bakınız:
Dıruı Kaogülasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Dıruı Kaogülasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Roche
YoğunbakımCihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Bakınız:
Alaris Mikrobiyoloji
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Across system
incubator Kan
Merkezi
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Across system
incubator Kan
Merkezi
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKemerbur
gaz Kan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası

Bakınız:
Alaris Mikrobiyoloji
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Across system
incubator Kan
Merkezi
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Across system
incubator Kan
Merkezi
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
SYSMEXKemerbur
gaz Kan Sayım
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Yoğun Bakım

Mikrobiyoloji Lab.

Kan Merkezi

Kan Merkezi

Kemerburgaz

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil
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Sedimantas
yon cihazı

İdrar cihazı

Kan Sayım
Cihazı

Sedimantas
yon cihazı

İdrar cihazı

Biyokimya
Cihazı

Alaris

Dıruı

SYSMEX

Alaris

Dıruı

Roche

ALS20

H100

XP300

ALS100

H500

cobas c 501

S200414099

N1300100H
1126SE

A4490

S200114081

N1400500H
0037SE

1388-12

Bakınız:
Alaris
Kemerburgaz
Sedimantasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Kemerburgaz

Bakınız:
Alaris
Kemerburgaz
Sedimantasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası

Bakınız:
Dıruı
Kemerburgaz Ġdrar
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Kemerburgaz

Bakınız:
Dıruı
Kemerburgaz Ġdrar
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Sysmex
GaziosmanpaĢa
Kan Sayım Cihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Alaris
GaziosmanpaĢa
Sedimantasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Dıruı
GaziosmanpaĢa
Ġdrar Cihazı Tıbbi
Cihaz Dosyası
Bakınız:
Roche
Biyokimya Cihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası

Bakınız:
Sysmex
GaziosmanpaĢa
Kan Sayım Cihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Alaris
GaziosmanpaĢa
Sedimantasyon
Cihazı Tıbbi Cihaz
Dosyası
Bakınız:
Dıruı
GaziosmanpaĢa
Ġdrar Cihazı Tıbbi
Cihaz Dosyası
Bakınız:
Roche
Biyokimya Cihazı
Tıbbi Cihaz
Dosyası

Biyomedikal
Teknikeri
Hamza Halil

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa

Biyokimya Lab.-1
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Kurallar ve Uygulamalar(Kullanma yönergesi, Acil durumda yapılacaklar, Bakım ve onarım prosedürleri)
Aygıtları güvenli biçimde kullanın! Biyolojik ve fiziksel tehlikelere karĢı önlemler alınmalıdır.
 Laboratuvarlarda bulunan aygıtların kullanımı sırasında çalıĢanlar çeĢitli tehlikelere maruz kalabilir. Bu
tehlikeler baĢlıca aerosol ve sıçrama yoluyla veya temas yoluyla biyolojik materyale maruz kalma ve elektrik
Ģokudur. AĢağıda özellikle tehlike ve kontrolüne yönelik öneriler yer almaktadır. Elektrik ile ilgili tehlikeler
“Fiziksel tehlikeler” bölümünde ele alınmaktadır.
Vorteks
Mikroorganizma/virüs çözeltilerini karıĢtırmak için pipetle alıp-vermek yerine vorteksleme yeğlenmelidir. Ancak, uygun yapılmayan
vortekslemenin daha yüksek aerosolizasyon riski taĢıdığı unutulmamalıdır.

Vorteksleme iĢlemi BGK‟da yapılmalıdır.

Vortekslenecek tüpler kırılmaz (plastik) ve contalı kapaklı olmalıdır

ĠĢlem sonrası tüpler hemen açılmamalı, kapak 10 dakika beklendikten sonra dezenfektan emdirilmiĢ bir gazlı bezle tutularak kabin
içinde açılmalıdır.
Homojenizatörler-ultrasonik parçalayıcılar
Bu tür ekipmanlarla çalıĢılırken de aerosol ve sıçrama riski vardır.

Sızıntı yapma ya da aerosol oluĢturma ihtimali olduğu için evsel (mutfak tipi) homojenizatörler kullanılmamalı, laboratuvar tipi
cihazlar kullanılmalıdır.

Kapaklar, kaplar veya ĢiĢeler sağlam olmalı; kapaklar tam oturur ve contalar iyi durumda olmalıdır.

Homojenizatör ile çalıĢırken sızma olması durumunda iĢlem durdurulmalıdır.

ĠĢlem sonrasında kaplar BGK‟da açılmalıdır.
Otoanalizörler
Yeni analizörlerde çalıĢanları korumaya yönelik düzenekler bulunmasına karĢın, bunların tümüyle risksiz olmadıkları akılda tutulmalıdır. Bu
bağlamda:

Örnek probları hareket ederken sıçrama ve aerosol riski söz konusu olabilir.

Analizörün güvenlik siperlerinin çalıĢma sırasında kullanımda olduğundan emin olunmalıdır.

Örnek tepsileri yerleĢtirilir ve çıkarılırken sıçramalara karĢı dikkatli olunmalı, önlük, eldiven, gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır.

Üreticinin önerileri doğrultusunda temizlenmeli ve dekontamine edilmelidir.

Otoanalizör atıkları ilgili mevzuat doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
ELISA yıkayıcıları

ELISA yıkayıcılar yıkama iĢlemi sırasında hem aerosol oluĢumuna hem de sıçramalara neden olabilirler.

Sıçrayan sıvılar yakındaki yüzeyleri kontamine edebilir. Bu nedenle hem yıkayıcı hem de yakınındaki alan gün sonunda dekontamine
edilmelidir.

Yıkayıcıya daima eldivenle temas edilmeli ve sıçrama riskine karĢı koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Olası ise aerosol önleyici kapak kullanılmalıdır.
Bakteri tanımlama, kan kültürü ve PCR cihazları

Bu cihazlar üreticinin önerileri doğrultusunda düzenli olarak temizlenmeli ya da dezenfekte edilmelidir.

Dekontaminasyon iĢlemlerinin nasıl yapılacağı ve acil durumlarda yapılacaklar Laboratuvar Güvenliği El Kitabında (LGEK) yer almalı
ve çalıĢanlar bu konuda eğitilmelidir.
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Su banyoları ve CO2 inkübatörlerin su ceketleri

Su banyolarına dezenfektan eklense dahi düzenli olarak içindeki su boĢaltılarak temizlenmelidir.

Suyun içine fenollü dezenfektanlar eklenebilir.

Haftada bir 30 dakika süreyle suyun sıcaklığı 90o C‟a çıkarılarak dekontamine edilmelidir.

Su banyosu içinde bir dökülme-saçılma olursa hemen dekontamine edilmelidir.

Ġnkübatörlerin su ceketleri mikroorganizma üremesini ve biyofilm oluĢumunu önlemek için düzenli olarak boĢaltılmalı ve
temizlenmelidir.
Buzdolapları ve dondurucular

Buzdolapları ve dondurucularda, atık materyaller bulundurulmamalıdır.

Buzdolapları ve derin dondurucuların temizliği;
• Periyodik olarak (en az 6 ayda bir, laboratuvarın iĢyüküne ve ekipmanın
kullanım oranına bağlı olarak daha sık)
boĢaltılmalı,
• Buzu çözülmeli ve temizlenmeli • Depolama sırasında kırılmıĢ olan ampuller, tüpler, vb. kaldırılmalı
• Temizlik sırasında yüz koruması ve ağır iĢlere uygun kauçuk eldivenler
giyilmeli
• Temizlikten sonra iç yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Buzdolaplarında, vb. saklanan tüm kaplar, içeriğin bilimsel adı, depolama tarihi ve saklayan bireyin adı ile açık Ģekilde
etiketlenmelidir. EtiketlenmemiĢ ve son kullanım tarihi geçmiĢ malzemeler otoklavlanıp atılmalıdır.

Dondurucunun içeriği ile ilgili bir envanter tutulmalıdır.
Yanıcı-parlayıcı maddeler asla standart laboratuvar buzdolaplarında saklanmamalıdır. Standart buzdolapları kıvılcım korumalı olmadığından,
çalıĢması sırasında kıvılcım çıkabilir ve sıvıların parlamasına neden olabilir. Bu konuda buzdolabı kapılarına uyarılar yerleĢtirilmeli, bu tür
materyal kıvılcım-korumalı buzdolaplarında saklanmalıdır

Tehlikelere karĢı görsel, iĢitsel uyarılar kullanın ve sürekli iletiĢim içinde olun!
Ayrıntılı bilgi için “Tehlike iletiĢimi” bölümüne bakınız.
 Gerekli tüm yerlerde tehlike ve uyarı iĢaretleri kullanılmalıdır. Tüm çalıĢanlar, bu uyarı ve iĢaretlerin anlamı ve
almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. Bunlar arasında enfektif materyallerin saklandığı
buzdolapları, etüvler, vb. üzerine yapıĢtırılan biyolojik tehlike iĢareti, sıcak ve soğuk tehlikesine karĢı uyarılar,
elektrik tehlikesi, vb. her tür uyarı ve iĢaretler yer alır.
 ÇalıĢanlara ve bakım yapacak kiĢilere aygıtların dekontamine edildiğini gösteren bir etiketleme sistemi
oluĢturun (bkz. EK-3.4 Güvenli ekipman etiketi örneği).
 Tehlikelere karĢı tüm laboratuvar ve temizlik çalıĢanlarının (ve diğer tehlikeye maruz kalma olasılığı olanların)
bilgilendirildiğinden ve tehlike kaynağının zararsız hale getirildiğinden emin olunmalıdır.
Kesici-delici yaralanmalara karĢı önlem alın!
 Kesici delici malzemenin kullanılması mümkün olduğunca sınırlandırılmalı, cam malzeme yerine plastik
malzeme tercih edilmelidir.
 Kesici-delici aletler kullanılmak zorunda ise gerekli önlemler alınmalıdır. Enjektör uçları elle çıkarılmamalı,
bükülmemeli ve kapağı tekrar kapatılmamalıdır.
 Kesici-delici aletler delinmeye ve sızdırmaya dayanıklı kesici-delici atık kaplarına atılmalıdır.
Güvenli pipetleme yapın!
 Ağızla pipetleme yapılmamalıdır. Daima pipetleme yardımcıları kullanılmalıdır.
 Enjektörler pipetleme amacıyla kullanılmamalıdır.
 Pipetleme sırasında aerosolizasyonu önlemek için önlemler alınmalıdır (bkz. EK-3.2 Güvenli pipetleme).
Pipetlere bağlı kesici-delici yaralanma tehlikesine karĢı önlemler alınmalıdır
Güvenli pipetleme
o Ağızla pipetleme yapılmamalıdır. Daima pipetleme yardımcıları kullanılmalıdır.
o Pipetleme sırasında aerosolizasyonu ve sıçramaları önlemek için önlemler alınmalıdır.
 Pipetleme sırasında aerosolizasyonu önlemek için TD (To Deliver) tipi serolojik pipet tercih edilmelidir
(ġekil 3.7). Bu tür pipetler istenilen
hacimdeki sıvıyı fazladan basınç uygulamaya gerek kalmaksızın
aktarır.
• Serolojik pipetlerde pamuk tıkaçlı olanlar tercih edilmelidir.
• Mikro pipetörlerde aerosol filtreli pipet uçları tercih edilmelidir.
• Enfektif materyali pipetle alıp vererek karıĢtırmak aerosollere neden olur. Materyali kapaklı tüplere
koyarak vortekslemek daha uygun bir çözümdür. Mutlaka pipetle karıĢtırmak gerekiyorsa pipet ucu sıvı
yüzeyinin altında tutulmalı ve pipetin içindeki sıvının tamamı geri verilmemelidir.
• Pipet ucu tüpün iç kenarlarına temas ettirilerek sıvı yavaĢça tüp duvarından kaydırılmalıdır.
• Mikropipet uçları atılırken sıçrama ve aerosolizasyon riski vardır. Atma iĢlemi pipet uçları için kullanılan
atık kabının içinde gerçekleĢtirilmelidir. Enfektif aerosol ve sıçrama riski olan iĢlemler biyogüvenlik kabininde
ve/veya koruyucu bir siper arkasında yapılmalıdır.
o Pipetlere bağlı kesici-delici yaralanma tehlikesine karĢı önlemler alınmalıdır.
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Plastik pipetler tercih edilmelidir (camın kırılma riskine karĢı).
Enfektif materyalle temas eden serolojik pipetler kullanım sonrasında dezenfektan içeren bir kaba yatay
olarak konmalıdır (sivri ucun batma riskine karĢı).
Serolojik pipetlerin kenarındaki TD (To Deliver) ve TC (To Contain) yazılarına
dikkat edin. TD olan pipetler istenilen hacmi aktarır. TC pipetlerde ise istenen
hacim için ya fazladan çekilmeli veya uçta kalan sıvı ek basınç uygulayarak
atılmalıdır. Bu eylem aerosollere neden olabili

8.Kimyasal güvenlik uygulama yönergeleri
Tıbbi laboratuvarlarda boyalar, ayıraçlar (reaktifler), tampon sıvılar, besiyerleri, yüzey temizleyiciler, dezenfektanlar,
sıkıĢtırılmıĢ gazlar gibi pek çok farklı kimyasal madde kullanılmaktadır. Kimyasallar kiĢilere, ortama ve çevreye tehlikeli
olabilirler.
Laboratuvar çalıĢanlarının kimyasal maddelere maruz kalmaları durumunda ya kimyasal madde teması olan vücut
bölgelerinde (göz, deri, solunum yolu, vb.) lokal etkiler ya da temas bölgesinden emilerek sistemik dolaĢıma katılması
sonucu yaygın etkiler gözlenebilir. Lokal ve sistemik etkiler bir arada görülebileceği gibi, kimyasalların etkileri bulaĢ
yolu, doz ve temas süresine bağlı olarak akut veya kronik olarak ortaya çıkabilir. Bu etkiler iritasyondan kansere ve ani
ölümlere kadar gidebilen bir spektrumda gerçekleĢebilir. Kimyasallar yangınlara, korozyona (aĢınmaya), patlamalara
neden olarak çalıĢanların yanı sıra laboratuvar ortamına ve aygıtlara da zarar verebilir. Diğer yandan bazı kimyasallar,
atıklarının su ve toprağa karıĢması ile doğaya (çevreye) ciddi zararlar verebilir. Bu etkiler özellikle su canlılarında
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, kimyasalları gerekmedikçe kullanmamalı, tehlikeli olanları daha az tehlikeli olanlarla
değiĢtirmeli ve tehlikeli etkilerinden korunmak üzere yönetsel, mühendislik ve kiĢisel kontrol önlemleri alınmalıdır.
Kimyasalların zarar verici etkilerinin, tehlikeli dozlarının, maruz kalma (bulaĢ) yollarının çalıĢanlar tarafından bilinmesi
ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Kimyasallara ait potansiyel tehlikeleri ve güvenlik önlemlerini içeren güvenlik
bilgi formları (GBF) (Material Safety Data Sheet) laboratuvarlarda bulunmalı ve kullanım öncesinde mutlaka
okunmalıdır.

Kimyasal tehlikelere maruz kalma yolları

Zararlı etkinin ortaya çıkması için kimyasal maddeye kiĢinin maruz kalması gerekir. Laboratuvar çalıĢanları
kimyasallara solunum yolu, deri/mukoza yolu, ağız yolu ile maruz kalabilirler
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Solunum yolu
Kimyasal gazlara, kimyasal gaz buharlarına, uçucu kimyasallara solunum yolu ile maruz kalınabilir. Akciğerlerde
lokal etkinin yanı sıra sistemik etki oluĢturabilirler. Gaz ve buharın solunum yolundan emilimi;




Kimyasalın buharbasıncına
Solunan hava içerisindekikonsantrasyonuna
Kimyasalın yapısal özelliklerine (moleküler yapı, vücut sıvılarında çözünürlük, partikül büyüklüğü)bağlıdır.

Kimyasalın buhar basıncı ne kadar yüksek olursa havadaki konsantrasyonu da o ölçüde artar. Solunan kimyasal
toksik ise, düĢük buhar basıncına sahip olsa bile tehlikeoluĢturur.
Metanol, aseton, hidrojen klorit gibi suda çözünen gazlar burun ve trakeada çözünür bu nedenle bu bölgeden
emilirler. Ozon, nitrojen dioksit gibi suda çözünürlüğü düĢük olan kimyasallar akciğerlere ulaĢırlar ve buradan
emilirler. Suda çözünmeyip yağda çözünenler uzun süre akciğerlerde kalırlar. Solunum yolu ile aĢırı temas sonucu
baĢ ağrısı, mukus sekresyonunda artıĢ, göz, burun ve boğazda iritasyon geliĢebilir. Konfüzyon, baĢ dönmesi veya
halsizlik gibi narkotik etkiler de oluĢabilir. Nitrojen ve karbon dioksit gibi gazlara yoğun biçimde maruz kalındığında
asfiksi ortaya çıkabilir.

Deri ve mukoza yolu
Kimyasallara olasılıkla en fazla maruz kalınan yoldur. Deri yolu ile maruz kalma genellikle derideki çatlak, kesi,
döküntü ile veya ciltten emilim ile gerçekleĢir. Deride hasar olması kimyasalların penetrasyonunu artırır. Fenol gibi
bazı kimyasallar sağlam deriden de geçebilirler. Deriden emilim kimyasalın konsantrasyonuna, reaktivitesine, su ve
yağda çözünürlüğüne, temas süresine ve temas bölgesine göre değiĢir.
Kimyasalların deri ile teması sonrasında kaĢıntı, kızarıklık, kuruluk, deride renk değiĢikliği, döküntü ve vezikül
oluĢumu gözlenebilir. Güçlü asit ve bazlar ile kimyasal yanıklar oluĢabilir. AĢındırıcı kimyasallarla oluĢan basit
yanıklarda öncelikle kimyasalın fazlası bir fırça ile uzaklaĢtırılmalıdır. Daha sonra etkilenen bölge çeĢme suyu ile
yıkanmalıdır. Yaralanan kiĢi, yanma hissinde azalma tanımlayana kadar su ile yıkama iĢlemi sürdürülmelidir. Bu süre
ortalama 15-20 dakikadır. Bu süreçte kiĢinin yüzüğü varsa çıkarılmalıdır. Çünkü daha sonraödeme bağlı olarak
dokular ĢiĢecek ve yüzük sorun yaratacaktır. Son olarak yaranın üzeri steril bir gazlı bezle kapatılarak tıbbi yardım
alınmalıdır.

a

b

ġekil 7.3: (a) Kimyasal yanık
ve (b) basit kimyasal yanıklara
müdahale
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Kimyasallara mukozalara sıçrama (göz, ağız, burun) yoluyla maruz kalınabilir. Kimyasalların çoğu gözde ağrı ve
iritasyona, diğer kimyasallar ise önemli ölçüde yanık ve görme kaybına neden olurlar. Alkali kimyasallar, fenoller ve
asitler gibi aĢındırıcılar kalıcı görme kaybına neden olabilirler.

Ağız yolu
Genellikle kontamine cisimlerin ağıza götürülmesi veya ağızla pipetleme sonucu bulaĢ gerçekleĢir. Laboratuvarda
yiyecek, içecek ve sigara tüketilmesi riski artırır. Emilim kimyasalın fiziksel özelliklerine ve çözünme hızına bağlıdır. Bazı
kimyasallar intestinal geçirgenliği arttırdıklarından daha çok emilirler. Yağda çözünen kimyasallar suda çözünenlere
göre daha hızlı emilirler. Çözünürlüğün düĢük olduğu durumlarda gastrointestinal sistemle temas süresi de kısa olacağı
için emilim düĢük olacaktır
Kimyasala maruz kalma yolunun yanı sıra kimyasala maruz kalma süresi ve
Genellikle kontamine
dozu, kimyasal maddenin zararlı etkisi (toksik, karsinojenik, vb.) ve bu zararlı
cisimlerin ağıza götürülmesi
etkiye neden olan miktarı da (Medyan letal doz: LD50, vb.) önemlidir.
veya ağızla pipetleme
Kimyasalların toksik etkileri bazen alımı takiben hemen ortaya çıkar. Akut
sonucu
bulaĢ gerçekleĢir.
toksisite olarak adlandırılan bu etki kimyasal maddenin oral ya da deri yoluyla
Laboratuvarda yiyecek,
tek doz ya da 24 saat içinde tekrarlayan dozlarla alındığında ya da solunum
içecek
ve sigara tüketilmesi
yoluyla 4 saatlik bir maruz kalma süresinden sonra oluĢturduğu istenmeyen
ağızla bulaĢ riskini artırır.
etkileri tanımlar. Akut toksisitesi yüksek kimyasallara örnek olarak klorin,
hidrojen siyanür, hidrojen florür, nitrojen dioksit, ozon, fosgen, sodyum azit ve
sodyum siyanür verilebilir. Bu tür akuttoksik maddelerin toksisite düzeyleri LD50 ( Medyan Letal Doz) gibi niceliksel
verilerle tanımlanır. Bu verilere ilgili kimyasalın güvenlik bilgi formundan ulaĢılabilir.
LD50, solunum yolu dıĢında bir yolla organizmaya giren katı veya sıvı kimyasalların bir kez belirli koĢullarda
verildiğinde bir hayvan topluluğunun %50‟sini öldüren dozdur. LD50 değeri maddenin diğer kimyasallar ile
karĢılaĢtırılmasını sağlar. Ortaya çıkan toksik etki kimyasalın içeriği ve dozuna göre değiĢebilmektedir. LD50 gibi
veriler aĢındırıcılar (korozivler), oksitleyiciler, iritanlar, vb. diğer kimyasallara bağlı risklerin değerlendirilmesinde yol
gösterici değildir. Bunun temel nedeni bu tür kimyasallara genellikle lokal olarak maruz kalınmasıdır .

8.1.Kimyasal Tehlike Sınıfları
Kimyasallar farklı tehlike sınıflarına ayrılırlar. Tehlike sınıfı kimyasalların güvenli bir Ģekilde saklanması, taĢınması,
gerekli ekipman ve prosedürlere karar verilmesi, koruyucu önlemlerin alınması açısından önemlidir. Her kimyasalın
etiketinde tehlike sınıfı yer almaktadır. Etiketin dıĢında kimyasallara ait güvenlik bilgi formları, kimyasala ait tehlike
sınıfına iliĢkin detaylı bilgiyi içermektedir
Kimyasallar oluĢturdukları etkilerine göre; aĢındırıcı (koroziv), oksitleyici, zehirli (toksik), çevreye zararlı, kanserojen,
tahriĢ edici (iritan), yanıcı-parlayıcı, reaktif kimyasallar, sıkıĢtırılmıĢ gazlar ve patlayıcılar Ģeklinde sınıflandırılır
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1. AĢındırıcı (koroziv) Kimyasallar
AĢınma (korozyon) materyallerin çevreyle etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan yıkım (degradasyon) olarak tanımlanmaktadır. Bu
durum en çok metallerde görülürse de baĢka materyallerde de (örneğin, polimerler vb.) aĢınma olasıdır. Ġçinde güçlü asitler,
alkaliler, oksitleyici ve dehidrate edici ajanların bulunduğu bir takım kimyasalların aĢındırıcı etkileri vardır. Dolayısıyla, bu
kimyasallar aĢındırıcılar (korozivler) olarak da adlandırılır. Bu maddelere örnekler aĢağıda verilmiĢtir.
Güçlü asitler: Sülfirik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit
Güçlü Alkaliler: Sodyum hidroklorit, potasyum hidroklorit, amonyum hidroksit
Dehidrate edici ajanlar: Sülfirik asit, sodyum hidroksit, kalsiyum oksit
Oksitleyici ajanlar: Hidrojen peroksit, klor, brom
AĢındırıcılar canlı dokulara da ciddi zarar verirler. Zararın ciddiyeti kimyasalın tipi, konsantrasyonu, temas edilen vücut bölgesi ve temas süresine
bağlıdır. Göze temas söz konusu olursa, körlüğe kadar gidebilen kalıcı hasara neden olurlar. Deriye temas durumunda ağrı, kızarıklık,
inflamasyon, kimyasal yanık ve ülserlere yol açarlar. ġekil 7.3‟de basit kimyasal yanıklara nasıl müdahale edileceği gösterilmektedir. Bazı
kimyasalların buharları (örneğin, asitler) solunduğunda burun ve boğaz iritasyonuna, solunum yolunda yanma, öksürük ve solunum sıkıntısına
neden olur. Kazara yutulurlarsa, gastrointestinal sistemde ciddi ve kalıcı hasara neden olabilirler

Aşındırıcılarla çalışırken,


Deri (aĢındırıcılara uygun eldiven), göz (gözlük ve yüz siperi) ve solunum yolunu (maske) korumak için kiĢisel
koruyucu donanım ( KKD)kullanılmalıdır.



AĢındırıcılara dayanıklı önlük ve/veya kauçuk aprongiyilmelidir.



Diğer kimyasallardan ayrısaklanmalıdır*.



Daimagözhizasınınaltında(zemineyakın)veikincilkaplariçindesaklanmalıdır*.



Daima özel taĢıyıcılar kullanılaraktaĢınmalıdır*.

Amonyum hidroksit (NH4OH) veya hidroklorik asit (HCl) gibi uçucu (volatil) aĢındırıcılarla çalıĢırken çeker
ocakkullanılmalıdır.
2. Oksitleyici kimyasallar
Ġçerdikleri oksijen atomunu kolayca aktarabilen kimyasal bileĢiklere veya bir redoks tepkimesinde elektron kazanabilen maddelere
oksitleyici ajanlar adı verilir. Kromik asit, kromatlar, nitrik asit ve nitratlar, perklorik asit ve perkloratlar, permanganatlar,
peroksitler (örneğin, hidrojen peroksit= H2O2) ve hipokloritler (örneğin çamaĢır suyunun aktif maddesi olan sodyum
hipoklorit=NaOCl) oksitleyici ajanlara örneklerdir.
Oksitleyiciler:
Yanıcı maddelere oksijen sağlayarak yanmayı kolaylaĢtırır ve baĢlayan bir yangının Ģiddetini arttırır,
Normalde yanıcı olmayan maddelerin kolayca tutuĢmasına neden olur,
Yanıcı veya patlayıcılar ile birlikte herhangi bir ısı kaynağına gerek olmadan yangına neden olabilirler. Bu durum özellikle kimyasal yönden stabil
olmayan oksitleyiciler için geçerlidir.
Diğer kimyasallarla reaksiyona girerek ayrıca zehirli gazlar oluĢturabilirler.
Oksitleyici ajanlar hidritler, bisülfitler gibi indirgeyici ajanlarla (genellikle hidrojen içerir) tiyosülfatlar ve yanıcı-parlayıcı kimyasallarla
geçimsizdirler
Oksitleyicilerle çalıĢırken,
Oksitleyiciler yanıcı, parlayıcı, indirgeyici kimyasallardan en az 6 metre uzakta ve ayrı saklanmalıdır.
Açık alev veya yüksek ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Kullanırken önlük, eldiven, gözlük, yüz siperi kullanılmalıdır.


3. Zehirli (toksik) kimyasallar
Bu rehberde toksik kimyasallar "solunum, yutma veya deriden emilerek alındığında insan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi
olan ajanlar" olarak tanımlanmıĢtır. Bu ajanlar 3 grupta incelenebilir:
Koma ve ölüm dahil hızlı ve ciddi toksik etkileri olanlar
Uzun zamanda etki gösterenler. Bunlar kanserojen, teratojen, mutajen ve iritan olabilirler.
Biyolojik toksinler. Botulinum toksini, mantar toksinleri gibi biyolojik kökenli maddeler bu grupta incelenirler.
KiĢinin duyarlılığına bağlı olarak lokal veya sistemik etkiler oluĢturabilirler.
Lokal etkiler: Kimyasal ile temas eden bölgede etkisini gösterir (deri ve gözde lokal iritasyon, doku harabiyeti)
Sistemik etkiler: Kan dolaĢımı ile doku ve organları etkileyebilir. Zehirli (toksik) kimyasallar organotoksik özelliklerine göre karaciğer, böbrekler,
santral sinir sistemi veya hematopoetik sistem üzerinde doza bağlı etkiler oluĢtururlar. Organotoksik etki, vücüda sistemik olarak alınan bir toksik
maddenin en düĢük dozuyla hasar oluĢturduğu organa göre tanımlanmaktadır.
o Hepatotoksik kimyasallar, karaciğer hasarına neden olurlar. Nitrozamin, karbontetraklorit bu
grupta yer alır.
o Nefrotoksinler, böbreklerde hasar oluĢtururlar. Halojenli hidrokarbonlar örnek olarak verilebilir.
o Nörotoksinler, sinir sistemi üzerinde toksik etki oluĢtururlar. Akrilamit ve civa örnek olarak
verilebilir.
o Hematopoietik sistem üzerinde etkili olanlar. Karbonmonoksit ve siyanitler örnek olarak
verilebilir.
o Akciğerler üzerinde hasar oluĢturanlar. Asbest en önemli örneklerdendir.
Kimyasalların insanlar üzerine organotoksik etkileri yanı sıra çevreye (atıkların çoğunun akarsulara, denizlere verildiği göz önüne alındığında, bu
tür kimyasal atıklardan özellikle su canlıları etkilenmektedir) zararlı etkileri de vardır. Su canlılarında biriken kimyasallar, bunların tüketimi yoluyla
insanlara da zararlı olabilmektedir. Toksik maddelere iliĢkin ayrıntılı bilgiye http://www.atsdr.cdc.gov/substances/ToxOrganSystems.asp
adresinden ulaĢılabilir.
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Toksik maddelerle çalıĢırken,
Ayrı bölmelerde ve kilit altında tutulmalıdır. Bu maddelere eriĢim izni olanlar belirlenmeli ve stok envanteri yakından
izlenmelidir.
Uçucu yada buhar oluĢturanlar çeker ocak içinde çalıĢılmalıdır.
Deri, göz ve solunum yolu ile bulaĢı engellemek için uygun KKD kullanılmalıdır.
 Toksik kimyasallar lavaboya dökülmemelidir. Bunların su ekosistemine çok ciddi zarar verdiği unutulmamalıdır.
Tehlikeli kimyasalların nasıl atılacağı tehlikeli atık yönetimi bölümünde ele alınmaktadır

4. Kanserojen kimyasallar
Kanser oluĢumuna neden olabilen maddelere kanserojen denir. Kanser oluĢumunda kiĢinin genetiği, kanserojen maddenin dozu ve
maruz kalınan süre ve diğer çevresel faktörlere maruz kalmak gibi çok sayıda faktör söz konusudur. Bu nedenle, kanserojen ajana
maruz kalan bir kiĢide her zaman kanser geliĢmeyebilir. Kanserojen ajanlara genellikle kronik olarak maruz kalınır. Tekrarlayan ve
uzun süreli temaslardan sonra hasar oluĢtururlar. Kuvvetli inorganik asitlerin buharları, formaldehit, etilen oksit, kadmiyum
bileĢikleri gibi kimyasallar bu grupta yer alır. Bazı kanserojenler hücre DNA‟sını etkileyerek bazıları da hücre bölünmesini uyarmak
suretiyle mutasyon olasılığını arttırarak kanser geliĢiminde rol oynar
5. Üremeye etkili kimyasallar
Üremeye etkili olan kimyasallar içinde kromozomal hasara neden olanlar (mutajen), fetusta malformasyonlara neden olanlar
(teratojen) ile erkek ve kadında üreme sistemine etkiyerek üretkenliğin bozulmasına neden olan ajanlar yer alır.
Hamilelik döneminde üremeye etkili kimyasallara maruziyet, embriyo ve fetüsün ölümüne, malformasyonlara (teratojenik
etki) ve postnatal fonksiyon bozukluklarına neden olabilirler.
Bazıları erkeklerde infertiliteye neden olurlar. Yapılan çalıĢmalarda erkeklerde halojenli hidrokarbonların, nitro aromatiklerin,
etilen glikol türevlerinin, karbon disülfit ve diğer kimyasalların üreme sisteminde hasar oluĢturduğu bildirilmiĢtir (HHS/CDC/NIOSH,1996).
6. Ġritan / DuyarlaĢtırıcı (alerjen) kimyasallar
Ġritan (tahriĢ edici) ajanlar aĢındırıcı etkisi olmayan ancak canlı dokuda geri dönüĢebilir (reversible) inflamatuvar yanıta neden olan
kimyasallardır. Birçok organik ve inorganik kimyasal bu grupta yer alır. Bunların deride kızarıklık, solunum yolunda tahriĢ gibi etkileri
olabilir. Formaldehit ve iyot örnek olarak verilebilir. Bu ajanlarla çalıĢırken göz (gözlük) ve deri temasına (önlük ve eldiven) karĢı
koruyucu önlemler alınmalıdır.
DuyarlaĢtırıcı (alerjen) kimyasallar tekrarlayan temaslar sonrasında normal dokularda alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Krom, nikel gibi
metaller, aldehit türevleri (formaldehit) ve fenol türevleri duyarlaĢtırıcı kimyasallara örnek olarak verilebilir. Bu ajanlarla çalıĢırken göz (gözlük) ve
deri temasına (önlük ve eldiven) karĢı koruyucu önlemler alınmalıdır.
7. Yanıcı-parlayıcı kimyasallar
Yanıcı katılar, yanıcı sıvılar, yanıcı gazlar, yanıcı aerosoller, reaktif yanıcılar, parlayıcı sıvılar bu grupta yer alır. Bu baĢlık altında yanıcı
ve parlayıcı sıvı kimyasallar ele alınmaktadır. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar parlama noktalarına göre ayrılırlar.
Yanıcılar: parlama noktası <37.8 ºC
Parlayıcılar: parlama noktası >37.8 ºC ile <93.3 ºC arasındadır.
Parlama noktası bir sıvının, sıvı yüzeyinde tutuĢabilecek kadar buharlaĢtığı en düĢük sıcaklıktır. ABD Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA:
National Fire Protection Agency / www.nfpa.org) tarafından geliĢtirilen standartta (bkz. Fiziksel Tehlikeler) yangın tehlikesi kimyasalın parlama
noktasına göre 4 (en yüksek) ile 0 (yanmaz) arasında derecelendirilmiĢtir.Örneğin etil eter kategori 4‟de yer alan bir kimyasaldır. Bu kategorideki
kimyasalların parlama noktası 22.8 ºC‟in altındadır. Yani eter oda ısısında bile yanabilir haldedir ve tutuĢmasına neden olabilecek kaynaklardan
uzak tutulması gerekir. Laboratuvar yangınlarının çoğu yanıcı-çözücülere (alkol, eter, kloroform, vb.) bağlıdır.

Laboratuvar yangınlarının çoğu
yanıcı-çözücülere (alkol, eter,
kloroform, vb.) bağlıdır.
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Kimyasalların parlama noktası gibi yanıcılık özelliklerine iliĢkin bilgilere güvenlik bilgi formlarından (MSDS) ulaĢılabilir. Parlama noktasının
saptanmasında PMCC (ASTM D93), SETA (ASTM D3278) ve TCC (ASTM D56) gibi farklı yöntemler vardır. Bu nedenle aynı kimyasal için farklı
değerler söz konusu olabilir. Klinik laboratuvarlarda sık kullanılan bazı kimyasalların NFPA kategorileri aĢağıda sunulmuĢtur

Bazı yanıcı-parlayıcı kimyasalların NFPA yangın tehlike kategorileri
Kimyasal

NFPA
kategori

Kimyasal

NFPA
kategori

Aseton
Etil eter
Etanol

3
4
3

Metanol
Ġzopropil alkol
Ksilen

3
3
3

Dimetilformamit

2

Dimetil sulfoksit

1

OluĢturdukları buhar kanserojen veya sağlık açısından tehlikeli olabilir. Bu nedenle yanıcı kimyasallar büyük hacimlerde (>500 mL) kullanılacaksa,
iĢlemler çeker ocak içinde veya bina dıĢına çıkıĢı olan bir aspiratör/davlumbaz altında yapılmalıdır.
Yanıcı-parlayıcı kimyasallarla çalıĢırken,
Yangına dayanıklı özel çelik dolaplarda saklayın
Isı kaynaklarından uzak tutun. Oksitleyicilerden en az 6 m uzakta saklayın.
Depolama alanında yangın söndürücüler bulundurun.
ÇalıĢma ortamında küçük hacimlerde bulundurun.
Büyük hacimlerle (>500 mL) çalıĢmak zorunda iseniz çeker ocak kullanın.
Laboratuvarda yangın ve patlama olayları ve önlemlerine iliĢkin ayrıntılı bilgi için http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2282/unite20.pdf
adresine baĢvurabilirsiniz
8. SıkıĢtırılmıĢ gazlar ve kriyojenik kimyasallar
Bu sınıfta sıkıĢtırılmıĢ gazlar (oksijen, nitrojen, vb.), çözünmüĢ gazlar (asetilen, vb.) veya metal silindirler içerisinde dondurma veya
sıkıĢma sonucunda sıvı hale getirilmiĢ gazlar (propan, karbondioksit, vb.) ile kriyojenik sıvılar (sıvı nitrojen, sıvı helyum, sıvı argon, ve
katı karbondioksit [kuru buz]) yer alır.
SıkıĢtırılmıĢ gazlar ve kontrol önlemleri “Fiziksel Tehlikeler” bölümünde ele alınmıĢtır. Sıvı nitrojen gibi kriyojenik sıvılar deride soğuk yanıklarına
neden olur. Göze sıçramamasına özen gösterilmelidir. Sıvı nitrojen tankları, vb. soğuk ısı kaynakları ile çalıĢılırken sıçrama tehlikesine karĢı
mutlaka gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır. Korneanın düĢük ısılara çok duyarlı olduğu ve körlük riski bulunduğu unutulmamalıdır.
Hidrojen, propan ve sıvı hale getirilmiĢ doğal gaz gibi bazı kriyojenik sıvılar yanıcı özelliğe sahiptirler. Ciddi soğuk yanıklarına ve donmaya neden
olabilirler. Bu kimyasallarla çalıĢırken soğuk tehlikesine karĢı ve ayrıca kimyasal tehlikelere karĢı koruyucu önlemler alınmalı önlük, kriyojenik
eldiven, gözlük ve yüz siperi kullanılmalıdır
Kriyojenik sıvılarla çalıĢırken kullanılması gereken KKD

Korneanın düĢük ısılara çok
duyarlı olduğu ve körlük
riski bulunduğu
unutulmamalıdır.
9. Reaktif kimyasallar
Bu grupta yer alan kimyasallar (i) Ģok, basınç veya ısı artıĢına duyarlı olup patlayabilirler (ii) hızlı bir Ģekilde polimerize olabilir, dağılabilir veya gaz
hale geçebilirler ve (iii) su ile tepkimeye girerek yanıcı gazların (hidrojen, vb.) ya da toksik gazların (fosgen, vb.) ortaya çıkmasına ya da
spontan olarak yanma-patlamaya neden olurlar.
Su ile reaktif kimyasallar arasında alkali metaller (sodyum ve lityum), anhidritler, karbitler, halitler, oksit ve peroksitler bulunur.
NFPA etiketinde su ile reaktif kimyasallar W simgesi ile gösterilir. Su ile reaktif kimyasalların suyla temas etmeleri önlenmelidir.
Su ile reaktif kimyasalların NFPA etiketinde gösterilmesi

Su ile reaktif kimyasalların suyla
temas etmeleri önlenmelidir.

Reaktif kimyasalların bir bölümü hava ile ya da oksijen ve oksijen içeren bileĢiklerle temas ettiklerinde Ģiddetli tepkimeye girer. Bunlara piroforik
maddeler de denir ve alev almaları için bir tutuĢturucuya gerek yoktur. Bunların bazılarının alevleri renksizdir ve gözle görülmeyebilirler. Hava ile
reaktif kimyasallara örnek olarak alkali metaller (potasyum, sesyum), metal tozları (nikel, çinko, titanyum), hidritler (baryum hidrit, diboran, vb.)
verilebilir.
Peroksit oluĢturan bileĢikler de bu grupta yer alır. Bazı peroksitler Ģoka duyarlıdır ve patlayabilirler. Bu kimyasalların çoğu stabil değildir. Bazıları
ambalajları açıldıktan 3 ay sonra (izopropil eter, vb.) çoğu 6 ay sonra (asetaldehit, benzil alkol, 2-butanol, 2-propanol, dietileter, vb.) imha
edilmelidir. Yine birçoğu, ambalaj açılmamıĢ olsa bile 1 yıl içinde imha edilmelidir. Bu maddelerin imhası Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılmalıdır. Bu bileĢikler ısı kaynaklarından uzak tutulmalı, ayrılmıĢ alanlarda saklanmalıdırlar
10. Patlayıcı kimyasallar
Büyük miktarlarda termal ya da fiziksel enerji salabilen maddelerdir. Patladıklarında süpersonik hızlarda ilerleyen Ģok dalgalarına
neden olurlar. Bunlar arasında azo bileĢikleri, klorat ve perkloratlar, nitro bileĢikleri, pikratlar, peroksitler ve azitler yer alır. Sodyum
azit (NaN3) biyolojik materyallerde (serum, reaktifler, vb.) prezervatif olarak kullanılır. NaN3 çözeltileri lavaboya dökülürse,
borulardaki kurĢunla tepkimeye girerek patlamaya neden olabilir.
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Kimyasalların Saklanması ve TaĢınması

Kimyasallar tehlike sınıflarına ve geçimlilik durumlarına göre saklanmalı ve taĢınmalıdır. Bu gözetilmediği takdirde yangın, patlama gibi tehlikeler
yanı sıra çalıĢanların toksik maddelere maruz kalması söz konusu olabilir. Kimyasalların uygun koĢullarda saklanması sırasında dikkate alınması
gereken önemli özellikler Ģunlardır:
Kimyasalların tehlike sınıfı
Diğer kimyasal maddelerle olan etkileĢimleri (kimyasal geçimlilik)
Kimyasalları tehlike sınıfı ve geçimli
Fiziksel özellikleri
Parlama noktası
olmalarına göre sınıflayarak, saklayın.
TutuĢma derecesi
Alfabetik sıra kullanmayın.
Saklama koĢulları
Havalandırma gereksinimi
Miktarı
Ambalaj özelliği (plastik, metal, cam vb.)
Kimyasalların saklanması sırasında sistematik bir gruplandırılma yapılması gerekir. Ancak, kimyasalları alfabetik sırayla saklamaktan kesinlikle
kaçınılmalıdır. Çünkü bazı kimyasallar farklı maddelerle etkileĢime girerek tehlike oluĢturabilirler. Kimyasallar, doğru biçimde saklanmadıklarında,
farklı nedenlerle birbirleriyle etkileĢebilir ve kazalara neden olabilir. Bu durumlar arasında;
Kazayla kırılma
Doğru etiketlememe nedeniyle geçimsiz kimyasalların birbiriyle karıĢtırılması
Ġyi kapatılmamıĢ kaplardan sızan gazların karıĢması
Kabın sızdırması
Yangın ve depremler yer alır.
Geçimsizlik, bir kimyasalın farklı kimyasallarla bir araya geldiğinde, etkileĢerek stabilitesini yitirmesidir. Bazı durumlarda bu parlama, yangın,
patlama ya da toksik buhar oluĢması gibi ciddi tehlikelere neden olabilir. Kimyasal geçimlilik tablosu EK ‟de sunulmuĢtur. Genel bir kural olarak
yanıcı-parlayıcılar, oksitleyiciler ve aĢındırıcılar birbirlerinden ayrı saklanmalıdır. Yanıcı-parlayıcılar mutlaka diğerlerinden ayrı ve yanmayapatlamaya dayanıklı özel dolaplarda saklanmalıdır . Oksitleyiciler (bir yangın durumunda) kararsız hale gelip yangının büyümesine neden
olacağından yanıcı-parlayıcılardan uzaktutulmalıdır. Korozivler (aĢındırıcılar) güçlü asit ve bazlardır. Bunları diğerlerinden ayrı tutmak gerekir.
Ayrıca asitler ve bazlar ayrı tutulmalıdır. Ġnorganik asitler organik asitlerle geçimsiz olduklarından ayrı depolanmalıdır. Toksik maddeler kendi
baĢlarına ayrı depolanabilir veya diğer tehlike özelliklerine göre ilgili gruptakiler ile bir arada depolanabilir. Örneğin hem toksik hem de yanıcı olan
bir madde yanıcı-parlayıcılarla (geçimli olduğu doğrulandıktan sonra) bir arada tutulabilir.
Tehlike sınıfları ve geçimliliğe göre sınıflandırma ve saklamanın temel ilkeleri aĢağıdaki kutuda özetlenmiĢtir
Yanıcı parlayıcılar mutlaka diğerlerinden ayrı ve özel dolaplarda saklanmalıdır.
 Oksitleyiciler (bir yangın durumunda) kararsız hale gelip yangının büyümesine neden olacağından yanıcı-parlayıcılardan uzak
tutulmalıdır.
Korozivler (aĢındırıcılar) güçlü asit ve bazlardır. Bunları diğerlerinden ayrı tutmak gerekir.
Asitleri bazlardan ayırmak gerekir. Ġnorganik asitler organik asitlerle geçimsiz olduklarından ayrı depolanmalıdır.
Toksik maddeler kendi baĢlarına ayrı depolanabilir veya diğer tehlike özelliklerine göre ilgili gruptakiler ile bir arada depolanabilir.
Örneğin hem zehirli hem de yanıcı olan bir madde yanıcı-parlayıcılarla (geçimli olduğu doğrulandıktan sonra) tutulabilir.
Kimyasalın doğru saklanma koĢullarını öğrenmek için her zaman GBF‟na baĢvurulmalıdır.
Eğer malzemeler ayrı ayrı depolanamıyorsa (ve büyük hacimlerde değillerse) aĢağıdaki biçimde, ikincil kaplar içinde saklanabilir
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Kimyasalların güvenli koĢullarda saklanması için tehlike sınıfları ve kimyasal geçimlilik dikkate alınması gereken ilk koĢul olsa da tek baĢına yeterli
değildir. Kimyasalların saklandıkları depo ortamının fiziksel koĢulları ve kimyasal tehlikelere karĢı gerekli önlemlerin alınıp alınmamıĢ olması da
önemlidir. Genel kural olarak büyük hacimli kimyasallar uygun depo alanlarında saklanmalıdır. Saklama sırasında mutlaka kimyasal envanteri,
saklama ve güvenli taĢıma kurallarını içeren bir yönerge hazırlanmalıdır.
Kimyasalların takibi ve kayıt altına alınması (envanter)
Laboratuvarda mevcut tüm kimyasallar kayıt altına alınmalıdır. Kimyasal envanteri kimyasallara ait bir liste olup temel olarak yeni ve önceden var
olan kimyasalları ayırt etmek için kullanılır. Bunun dıĢında envanter listesi;
Malzemelerin son kullanma tarihinin takip edilmesi
Kullanım hızının belirlenmesi
Kritik stok miktarının belirlenmesi
Saklama koĢullarının ve stoklama için alan gereksiniminin belirlenmesi
Kimyasalların özelliklerine göre olası risklerin ve korunma yöntemlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
OluĢturulan liste sorumlu kiĢilerce ulaĢılabilir Ģekilde kayıt altına alınmalıdır ve en az yılda bir kez gözden geçirilmelidir. Envanter kayıtları bir
defterde kayıt altına alınabileceği gibi bilgisayar ortamında da tutulabilir. Envanter listesi aĢağıdaki bilgileri içermelidir
Kimyasalın adı ( ĢiĢe veya kutu üzerinde yazılı olan haliyle)
Moleküler formülü
Kimyasalın uluslararası tanımlayıcı numarası (Chemical Abstract Service-CAS- numarası)
Üretici adı
Lot numarası Kimyasalın türü
Kimyasal envanteri tutulmalı
Hacmi
ve en az yılda bir kez gözden
Tehlike sınıfı
Saklama koĢulları
geçirilmelidir.
Saklama yeri (lokalizasyonu)
Kimyasalların etiketlenmesi
Kimyasallar orijinal ĢiĢelerinden baĢka bir kaba aktarıldığında veya laboratuvarda hazırlandığında uygun biçimde etiketlenmelidir. Etiketsiz, içeriği
bilinmeyen ikincil kaplar kesinlikle kullanılmamalı ve tanımlanmıĢ uygun yöntemle atılmalıdır. Ġkincil kaplar herkes tarafından anlaĢılır ve okunabilir
Ģekilde etiketlenmelidir. Kullanılacak etiket ıslanmaya, güneĢe, neme, sıcaklığa ve kimyasallara karĢı dayanıklı olmalıdır. Etiket üzerinde, bilgiler
bulunmalıdır.
ETĠKET ÜZERĠNDE BULUNMASI GEREKENLER


Kimyasalın adı ve/veyaiçeriği



TehlikeiĢareti



HazırlayankiĢi



Hazırlamatarihi

Kimyasalların taĢınması
Kimyasallar, kimyasalı kullanan ve bu konuda eğitim almıĢ kiĢiler tarafından taĢınır, eğitim almamıĢ kiĢilere asla taĢıtılmaz.
Organik, inorganik, oksitleyici, indirgeyici, asit, baz ve parlayıcıların her biri ayrı taĢınmalıdır.
Kimyasalların taĢınması sırasında, olası kazaları önlemek için, aĢağıda yer alan taĢıyıcı kaplar veya taĢıma araçları kullanılmalıdır
Kimyasalları taĢımak için kullanılan araçlara örnekler

ġekil 7.8: Kimyasalları taĢımak için kullanılan araçlara örnekler
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Kimyasalların Saklanması: iyi laboratuvar uygulamaları
Kimyasalların Saklanması: iyi laboratuvar uygulamaları
1. Laboratuvarlarda kimyasal madde miktarı mümkün olduğu kadar sınırlandırılmalıdır.
Gereğinden fazla kimyasalın bulunması riskinbüyümesine neden olur. Laboratuvarlar
gereksinimlerini daha önceden belirleyerek gerektiği kadar kimyasalı bulundurmaya
özengöstermelidir.
2.

Laboratuvar içinde bulunan tüm kimyasallarınüzerinde
a.
b.
c.
d.
e.

Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC)tarafından önerilenisim
Üretici firmaadı
Kimyasal tehlike simgesi ve/veyaetiketi
Kimyasalın laboratuvara kabul edildiğitarih
Kullanılmaya baĢlandığı tarihbulunmalıdır.

3.

Gelen kimyasallar oluĢturulmuĢ stok kütüğüne kayıt edilmelidir. Stok kütüğüne kimyasalın adı,
üretim tarihi, geliĢ tarihi, lot numarası, miktarı ve üretici firma adına ait bilgiler kayıtedilmelidir.

4.

Depolama ĠGĠÇ (Ġlk gelen ilk çıkar) kuralına uygun olarak gerçekleĢtirilmelidir. Böylece son
kullanma tarihi daha yakın olan kimyasalların daha öncelikliolarak tüketilmesisağlanmalıdır.

5.

Peroksitler gibi stabil olmayan nitelikteki kimyasalları saklarken üretimtarihine göre bir yıl
içerisinde veya ilk kullanıma baĢladıktan sonra 6 ay içerisinde tüketilecek miktarda
bulundurulmasına dikkatedilmelidir.

6.

Bütünlüğü bozulmuĢ sızdıran tüm kaplar ya uygun kaplara aktarılmalıveya uygun Ģekilde
imhaedilmelidir.

7.

Depo alanları düzenli olarak belirli aralıklarla olası tehlikeleribelirlemek açısından
kontroledilmelidir.

8.

Depolanacak alanın kapısına diğer çalıĢanları uyarmak ve tehlikenin farkında olunması
açısından “Kimyasal Depolama Alanı” veya “ Kimyasal Malzeme Deposu” uyarı
iĢaretiasılmalıdır.

9.

KimyasallarıngenelnitelikleridikkatealınarakdepoalanlarınınfizikselkoĢulları gözden geçirilmeli ve
gerekli koĢullar sağlanmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı nitelikteki kimyasalların saklandığı alanlar ısı
kaynaklarından soyutlanmalıdır. Depo alanı içerisinde elektrikli ısıtıcı, alev kaynağı, sürtünmeye
bağlı kıvılcım oluĢturabilecek döĢeme veya mobilyalar bulundurulmamalı, toprak korumalı
prizlerkullanılmalıdır.

10. Kimyasallar yerde veya çeker ocak içerisinde saklanmamalıdır. Çekerocak içinde gereğinden
Fazla kimyasalın bulundurulması havalandırmanın gücünü bozabilir. Uçucu nitelikteki malzemelerin
saklanması gerekiyorsa özel havalandırmalı kimyasal kabinleri tercih edilmelidir.
11. Laboratuvarlar içerisinde 3 Litre/3 kg „ı aĢan hacim/ağırlıktaki kimyasallar laboratuvar içinde
tutulmamalı kimyasal depolama alanlarındasaklanmalıdır.
12. Depo alanı içerisindeki kimyasallar geçimlilik kriterleri göz önünealınarak
sınıflandıraraksaklanmalıdır.
13. Kimyasalların kaplarının sağlam olduğundan emin olunmalıdır.Bütünlüğü bozulmuĢ
sızdıran tüm kaplar ya uygun kaplara transfer edilmeli veya kimyasal atık merkezine
uygun ĢekildetaĢınmalıdır.
14. Depo alanları düzenli olarak belirli aralıklarla olası tehlikeleribelirlemek açısından
kontroledilmelidir.
15. KimyasallarıngenelnitelikleridikkatealınarakdepoalanlarınınfizikselkoĢulları gözden geçirilmeli ve
gerekli koĢullar sağlanmalıdır. Parlayıcı ve patlayıcı nitelikteki kimyasalların saklandığı alanlar ateĢ
ve kıvılcım kaynağı oluĢturabilecek unsurlardan soyutlanmalıdır. Depo alanı içerisinde elektrikli
ısıtıcı, alev kaynağı, sürtünmeye bağlı kıvılcım oluĢturabilecek döĢeme veya
mobilyalarbulundurulmamalı,toprakkorumalıprizlerkullanılmalıdır.
16. Kimyasallar yerde veya çeker ocak içerisinde saklanmamalıdır. Çeker ocak içinde gereğinden
fazla kimyasalın bulundurulması havalandırmanın çekiĢ gücünü bozabilir. Çeker ocaklar
gerekli çalıĢma durumları için temiz ve çalıĢmayı engelleyebilecek fazlalıkları içermemelidir.
Uçucu nitelikteki malzemelerin saklanması gerekiyorsa özel havalandırmalı kimyasalkabinler
tercihedilmelidir.
17. Dolapların tümü deprem gibi sismik hareketlerde olası düĢmelere karĢı duvar veya
zeminesabitlenmelidir.
18. Kimyasal madde depoları, aĢındırıcı madde buharlarının veya alev alıcıgazların birikimine engel
olacak Ģekilde, iyi havalandırılmalıdır. Depolarda yüksek ve alçak seviyelerdeki açık
pencerelerden sağlanan "doğal hava sirkülasyonu" güvenlekullanılabilir.
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19. Depo ortamı, tercihen "karanlık, nemsiz ve serin" olmalıdır. Depolarda kıĢ aylarında ısınma
ölçülü olarak yapılmalı ve elektrikli ısıtıcı kullanımından kaçınılmalıdır. GüneĢ ıĢığının ve
nemli ortamın bazı kimyasalların bozulmalarına ve/veya tehlike oluĢturan etkileĢimlerine
sebep olmaları nedeniyle, depolardaki nem oranının uygun olmasına özengösterilmelidir.
20. Özellikle aĢındırıcılar (güçlü asit ve bazlar) omuz yüksekliğini geçmeyecek(1,5 m.) yüksekliğe
sahip dolaplarda/raflarda saklanmalıdır. 3 litreyi aĢan büyük hacimli her tür kimyasal göz
hizasından daha aĢağıda bulunan raflarda saklanmalıdır.
21. Raflar sağlam, sanayii tipinde üretilmiĢ ve gerekli ağırlığı taĢıyacak kapasiteye sahipolmalıdır.
22. Rafları sağlamlaĢtıracak ara malzemeler tercihen ağaç malzemedenyapılmıĢ olmalıdır. Metal
sabitleyici malzemeler oksitlenerek taĢıma kapasitelerini yitirebilmeleri nedeniyle
tercihedilmemelidir.
23. Tüm raflarda saklanan malzemelerin düĢmesini önlemek için tercihenağaçtan yapılmıĢ koruyucu
bir bant ile gerekli önlemalınmalıdır.
24. Raflar dökülme olasılığı dikkate alınarak sıvı geçirmez ve kimyasalların aĢındırıcı etkilerine
karĢı dayanıklı olmalıdır. Gerektiğinde raflar epoksiile kaplanarak bu nitelikkazandırılabilir.
25. Sıvı kimyasallar alt raflarda katılar üst raflardatutulmalıdır.
26. Raflarda gereğinden fazla ĢiĢe bulundurulmamalı mümkünse ĢiĢelerarasında birbirleriyle temas
etmemelerine özengösterilmelidir.
27. Sıvı kimyasalların akması tehlikesine karĢın polikarbonat tepsiler içinde
korunarakçevreyesızmalarıönlenmelidir.ÖzellikletoksikveaĢındırıcılarikincil kapların
içindesaklanmalıdır.
28. Kimyasalların bulundurulduğu dolap veya buzdolaplarındayiyecek
bulundurulmamalıdır.
29. Soğukta saklanması gereken kimyasallar (yanıcı-parlayıcılar) için mutfak tipi buzdolapları
kullanılmamalıdır. Bu tip dolapların elektrik sistemleri kıvılcıma karĢı korumasız oldukları için
patlama ve yangın riski oluĢtururlar. Bu nedenle kimyasalların saklanmasına uygun soğutucu
dolaplarkullanılmalıdır.

Kimyasal tehlikelere karĢı korunma

Laboratuvardaki tüm tehlikeler gibi kimyasal tehlikeler için de 4 aĢamalı bir kontrol söz konusudur. Ġlk aĢama tehlikenin yok edilmesi, olası değilse
daha az tehlikelisi ile değiĢtirilmesidir. Tehlikeli bir kimyasal madde, eğer kullanılması zorunlu değil ise kullanılmamalı ya da daha az tehlikeli bir
alternatifi ile değiĢtirilmelidir.
Ne yazık ki, bu her zaman olası değildir ve tehlikeli kimyasalların kullanılması gerekebilir. Bu durumda, mühendislik önlemleri, yönetsel önlemler
ve kiĢisel korunma önlemleri devreye girer.
Mühendislik önlemleri tehlikeyi kaynağında sınırlamak amacıyla kullanılan donanımları ve havalandırma sistemlerini kapsar. Bunların baĢında
çeker ocaklar gelir. Çeker ocaklar çalıĢanların kimyasallara solunum ve kısmen de deri/mukoza yoluyla maruz kalmasını engeller. Laboratuvar
havalandırma sistemleri, yanıcı kimyasallar için saklama dolapları da mühendislik önlemlerine verilebilecek diğer örneklerdir.
Yönetsel önlemler, güvenli çalıĢma uygulamalarını, eğitimleri, çalıĢan sağlığına yönelik izlemleri, alınan önlemlerin etkinliğinin denetimi gibi
etkinlikleri kapsar.
KiĢisel korunma önlemleri arasında tehlikelerle teması engellemeye/azaltmaya yönelik kiĢisel koruyucu donanımın kullanılması ve özenli, kurallara
uygun çalıĢılması gelir. KiĢisel koruyucu donanımların etkinliği kiĢilerin doğru donanımı, gerektiğinde ve doğru biçimde kullanımına bağlıdır.
Koruyucu önlemler piramidi
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Mühendislik Önlemleri
Bu baĢlık altında laboratuvar havalandırması, çeker ocak ve kimyasal saklama dolapları ele alınmaktadır.
1. Genel laboratuvar havalandırması
Tehlikeli kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı laboratuvarlarda havanın %100‟ünün dıĢ ortama verilmesi gerekir. Laboratuvarda aynı
havanın sirküle olmaması gerekir. Tehlikeli kimyasal buharlarının yayılmasını önlemek için laboratuvarların diğer alanlara göre negatif
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basınçlı olması önerilmektedir. Kimyasalların yoğun kullanılmadığı laboratuvarlarda, tehlikeli kimyasalların çeker ocak içinde çalıĢılması
durumunda, ortamın iyi havalandırılması yeterli olabilir.
2. Çeker ocak
Gazlara, kimyasalların buharlarına ve parçacıklara karĢı çalıĢanları koruyan bir mühendislik önlemidir (ġekil 7.10). Tehlikeli kimyasallarla
çalıĢırken çeker ocak kullanılması her zaman tavsiye edilir. Cihaz en az 0.5 m/s hava akım (emme) hızına sahip olmalıdır. Çeker ocak
aĢağıdaki durumlarda kullanılmalıdır
Uçucu veya toz formdaki tehlikeli kimyasallarla çalıĢırken
Kimyasalların buhar riskine karĢı
Kokulu kimyasallarla çalıĢırke
GÜVENLĠ ÇEKER OCAK KULLANIMI
1- ÇalıĢırken her zaman uygun göz koruyucu ve laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
2- 2- Kullanılan cihazın son bir yıl içerisinde bakımının yapılmıĢ olması ve sertifikalandırılmıĢ olması gerekir.
3- 3- Her kullanımdan önce hava akımı kontrol edilmelidir.
4- 4-Çeker ocak kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıĢtırılmalıdır.
5- 5-Tehlikeli materyallerle çalıĢırken çeker ocak egzoz fanı sürekli çalıĢır konumda olmalıdır.
6- 6-Türbülansı en aza indirmek için kabinin en az 15 cm içinde çalıĢılmalıdır.
7- 7-Hava akımı engellenmemelidir. 8-Açılır kanat cihaz üzerinde belirlenen yükseklikten fazla kaldırılmamalıdır. Bu cihazın etkinliğini
azaltır. Cihaz kullanılmadığı zaman laboratuvardaki hava akımını düzenlemek için tavsiye edilen pozisyonda bırakılmalıdır.
8- 8- Açılır kanat çalıĢanın yüz hizasından aĢağıda olmalıdır.
9- 9-Cihazın arka bölümünde yer alan havalandırma oluğu engellenmemelidir. ÇalıĢırken malzemeler arka bölümde bir raf üzerinde yer
almalıdır.
10- 10-Çeker ocak depolama alanı olarak kullanılmamalıdır. Sadece çalıĢma için uygun miktarda kimyasal bulundurulmalıdır. 11-Isı
kaynakları cihaz içinde kullanılmamalıdır.
KiĢisel Önlemler
KiĢisel korunma önlemlerinin baĢında iyi laboratuvar uygulamaları kapsamında çalıĢmak gelir. Bu bağlamda, uyulması önerilen kurallar aĢağıda
tanımlanmıĢtır.
Laboratuvarda tehlikeli kimyasallarla çalıĢırken yalnız çalıĢmayın.
Kimyasalların yakınında gıda bulundurmayın ve tüketmeyin
Laboratuvarda sigara içmeyin
Kimyasalları koklamayın ve tatmayın
Zarar görmüĢ cam malzeme kullanmayın, kırık cam malzemeleri kapaklı kutulara atın
Ağzı açık ĢiĢe ve benzeri cam eĢyaların ağızlarını dökülmemeleri ve zararlı gaz çıkıĢını önlemek için kapalı tutun
Dökülme-saçılmaları temizleyin
Laboratuvardan ayrılmadan önce ellerinizi ve temas etmiĢ olan kısımlarınızı yıkayın
Dikkatsiz davranıĢlar ve el Ģakalarından kaçının
Ağız ile pipetlemeden kaçının
Uzun saçları toplayın Kapalı ayakkabı giyin sandaletlerden uzak durun
KiĢisel hijyen koĢullarına uyun
Her çalıĢan çalıĢtığı alanın düzeninden ve temizliğinden sorumludur
Kimyasalları düzgün Ģekilde depolayın ve etiketleyin
Her günün sonunda çalıĢma alanınızı temizleyin
Uyarı iĢaretlerini dikkate alın
ÇalıĢma koĢuluna uygun kiĢisel koruyucu donanım kullanın
Kimyasallarla çalıĢılırken kullanılması gereken KKD aĢağıda belirtilmektedir.
Kimyasallarla çalıĢılırken kullanılması gereken KKD aĢağıda belirtilmektedir. KKD‟ye yönelik ayrıntılı bilgi için rehberin “KiĢisel Koruyucu Donanım”
bölümüne baĢvurunuz

KiĢisel koruyucu donanımlar, mühendislik önlemlerinin yerine
geçmemeli ama birlikte kullanılmalıdır.

1. Göz ve yüz koruyucular
Sıçrama veya temas riski olan durumlar için göz ve yüz koruyucular kullanılır. Güvenlik gözlüklerinin yanları kapalı olanlar tercih edilmelidir. Dalgıç
tipi gözlükler, göz ve göz çevresini saçılmalara karĢı korur ve gözlük üzerine takılabilirler. Yanları kapalı olup darbelere dayanıklıdırlar. Yüz siperleri
ise yüzü saçılma ve sıçramalara karĢı korur. Gözleri kimyasallara karĢı korumak için siperle birlikte ayrıca gözlük takılmalıdır.
Kontakt lens koruyucu değildir. Tersine, kontakt lens kullananların (özellikle biyolojik sıçramalara karĢı) korunma amacıyla koruyucu gözlük
kullanmaları önerilmektedir.

Sıçrama riski olan her durumda gözlük
çeker
ocak içinde çalıĢınız

ġekil 7.11: Göz
yüzkoruyucular
Güvenlik gözlüğü
veveyüz
siperi kullanınız
ya da
Dalgıçtipigözlük

Yüzsiperi

2. Eldiven
Tek bir eldiven tipi tüm kimyasal sınıfları için uygun değildir. Uygun eldiveni seçebilmek için çalıĢmaya baĢlamadan önce risk analizi yapılarak ne
tür korunma sağlanması gerektiğine karar verilmelidir. Kimyasallara dirençli eldivenler nitril, butil, neopren gibi farklı materyallerden üretilebilir.
Eldiven seçilirken eldivenin üretildiği materyal kadar, eldivenin kalınlığı ve büyüklüğü de önemlidir.
Nitril eldiven: Nitril eldiven tıbbi laboratuvarlarda kimyasallar ile çalıĢma açısından en uygun (maliyet-etkin) eldiven tipidir. Akrilonitril
maddesinden üretilmiĢtir. Eldivenin yüksek akrilonitril içeriği kimyasallara olan direnci sağlamaktadır. Asitler, kostikler, alkoller için uygundur.
Ancak güçlü oksitleyici ajanlar, aromatik çözücüler, ketonlar ve asetatlar için önerilmez
Butil eldiven: Sentetik kauçuk olup birçok kimyasal için kullanılabilir. Peroksitler, aĢındırıcı asitler (nitrik asit, sülfirik asit, hidroflorik asit vb.)
kuvvetli bazlar, alkoller, aldehitler, ketonlar, esterlere karĢı korur. Butil eldivenleroksidasyon, ozonun aĢındırıcı etkisine ve delinmeye, düĢük ısı
derecelerine karĢı dirençlidirler. Bu tipteki eldivenler alifatik ve aromatik hidrokarbonlar ve halojenli çözücüler için kullanılmaz.
Neopren eldiven: Sentetik kauçuk olup doğal kauçuğa göre daha dayanıklıdır. Alkol, organik asit ve alkalilere karĢı korur. Lateks eldivene göre
kimyasallara karĢı daha güçlü koruma sağlar
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Nitril eldiven klinik laboratuvarlarda
kimyasal maddelerle çalıĢmak için en
uygun (maliyet-etkin) eldiven türüdür.
3. Maske ve respiratörler
Güvenli uygulamalar ve mühendislik önlemleri çalıĢanları kimyasal tehlikelere karĢı korur ancak bazı koĢullarda maske kullanılması gerekebilir.
Bunlar;
Çeker ocak dıĢında gerçekleĢen bir kimyasal dökülme-saçılma olduğunda
Çeker ocakta herhangi bir arıza olduğunda
 Mevzuat tarafından zorunlu tutulan durumlarda N95 gibi partikül filtreli maskeler toz halindeki yada aerosol formundaki kimyasallardan
korunmak için uygundur. Ancak, bu tip maskeler kimyasal gaz ve buharlara karĢı korunma sağlamaz. Bu durumlarda kimyasal kartuĢlu
respiratörler kullanılmalıdır.
Kimyasalların sınıfına uygun kartuĢ seçilmelidir AĢağıdaki Ģekilde sık kullanılan kimyasallara karĢı kullanılan kartuĢların renk kodları görülmektedir.
Havadaki oksijen konsatrasyonunun %19.5‟den az olduğu durumlarda kullanılmazlar. Bu maskeler kartuĢta yer alan kömür sayesinde kimyasal
gaz ve kimyasal buharı tutarlar. Kimyasal gaz ve buharlarına karĢı yarım yüz maskeler kullanılabileceği gibi, göz ve deri teması riskine karĢı tam
yüz maskeler kullanılmalıdır

Yarım yüz, tam yüz maske
4. Laboratuvar Önlükleri
Laboratuvar önlükleri kiĢisel giysileri kimyasal dökülme ve saçılmalardan korumak için kullanılır. Kimyasallarla çalıĢmalarda kullanılacak önlüklerin;
Sıvı geçirgenliği az olmalı
Kullanılan kimyasala belirli oranda dirençli olmalı
Cilt temasını önleyebilmesi için uzun kollu, önü kapalı ve bilek kısmı manĢetli olmalı
Yanıcı-parlayıcı maddelerle çalıĢılıyorsa anti-statik olmalı ve kolay alev almamalı
AĢındırıcılarla çalıĢılıyorsa plastik veya kauçuk “apron” tipi önlük tercih edilmelidir.

5. Ayakkabı
Önü açık ayakkabılar ve sandaletler giyilmemelidir. Kimyasal dökülme saçılma durumunda temizliği yapacak olan personelin kimyasallara dirençli
ayakkabılar giymesi gerekir.
Bulaş yolu
Solunum

Mühendislik
Çeker ocak

Deri-mukoza

Çeker ocak (kısmen)

Yutma

Pipet yardımcıları

Kontrol önlemleri
Yönetsel
Risk değerlendirme
Prosedürler
Eğitim
Denetim
Risk değerlendirme
Prosedürler
Eğitim
Denetim
Risk değerlendirme
Prosedürler
Eğitim
Denetim

Kişisel
Maske ve respiratör

EldivenÖnlük

Laboratuvarda yeme-içme
konusundaki kurallara uygun
çalıĢma
El yıkama

Tehlike sınıfına göre koruyucu önlemler
Tehlike
sınıfı
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Aşındırıcı

1.Temas edildiğindegöz ve
deride tahriĢ oluĢturabilir
2.UzamıĢ temaslardaciddi doku
hasarına neden olabilir
3.Solunum yoluna zararlı
4.Metallere hasarverebilir

1.Deri ve göz temasına
karĢı önlük, eldiven,
gözlük, yüz siperi, kullanın
2.Solunum yolu ile teması
önlemek için çeker ocak
ve/veya uygun solunum
koruyucu maske kullanın

Oksitleyici

1.Yanıcı ve parlayıcı
kimyasalların varlığında
yangın/patlama oluĢabilir
2.Ġndirgeyici maddelerle
Ģiddetli reaksiyon verebilir
3.Temas edildiğinde deri ve
gözde yanık oluĢturabilir

Zehirli
1-Hızlı ve ciddi zehirli etkileri olanlar

1.Ölümcül olabilir veya
kalıcı hasara neden olabilir
2.Deri veya gözde yanık
oluĢturabilir

Zehirli
2-Uzun zamanda etki gösterenler.
(Karserojen, teratojen, mutajen, tahriş
edici olabilirler)

1.Tekrarlayanmaruziyet
sonrasında ölüm veya kalıcı
hasara neden olabilir
2.Deri veya gözde iritasyona
neden olabilir 3.Kansere
nedenolabilir 4.Üremeyi
etkileyebilir veya
teratojenolabilir

1. Yanıcı veparlayıcılardan
uzaktutun
2. BelirlenmiĢalanlarda
saklayın
3.ÇalıĢma alanında sigara
içmeyin
4.Önlük, eldiven, gözlük,
yüz siperi kullanın
1. AyrılmıĢalanlarda
saklayınız
2. Göz ve deritemasını
önlemek için KKD
kullanınız
3.Çekerocak ve/veya
maske kullanınız
4.ĠĢiniz bitince ellerinizi
mutlaka yıkayınız
1. Göz ve deri temasını
önlemek için uygunKKD
kullanınız
2. Çeker ocak ve/veya
maskekullanınız
3. AyrılmıĢalanlarda
saklayınız

Zehirli
3-Biyolojik tehlikeli materyaller

1.Ciddi hastalık veya ölümle
sonuçlanabilir

Yanıcı ve parlayıcı

1.Yangın tehlikesi vardır 2.Çok
düĢük ısılarda yanabilir
3.Havada kendiliğinden alev
alabilir veya su ile temas
sonucu yanıcı
gazlaroluĢtururlar
4.Isı ile temasettiğinde
yangına nedenolabilir

Sıkıştırılmış gazlar

1.Gazlar silindiriçerisinde
basınç altında tutulduğu için
patlama tehlikesi olabilir
2.SilindirlerindüĢmesi
sonucunda patlama
tehlikesiolabilir
3.Isı
kaynakları
iletemas
sonucu
patlama
tehlikesi
bulunur

Tehlikeli reaktif materyaller

1-Stabil değildir; su ile temas
ederek zehirli veya yanıcı
gazlar oluĢturabilir 2-ġok,
sürtünme veya ısı artıĢına
bağlı olarak patlayabilir
3-Polimerize olabilir

1. Kontaminasyonu
önlemek içinönlemler
alınız
2. Uygun KKD kullanınız
3.Mühendislikönlemleri
kullanınız
1.Oksitleyici
materyallerden ve ısı
kaynaklarından uzak
tutunuz
2.ÇalıĢma alanında sigara
içmeyiniz
3.Yangına karĢı gerekli
önlemler alınmıĢ alanlarda
saklayınız
1.BelirlenmiĢ alanlarda,
dik pozisyonda saklayınız
2.Isı kaynaklarından uzak
tutunuz
3.Zincir veya kayıĢ ile
sabitleyiniz

1- Isı kaynaklarındanuzak
tutunuz
2- Kimyasal ambalajını
dikkati bir Ģekilde açınız,
düĢürmeyiniz
3- Serin, yangına karĢı
önlem alınmıĢbölgelerde
saklayınız

Risk değerlendirme
Laboratuvardaki kimyasal risklerin değerlendirilmesi “Risk Değerlendirme” bölümünde ele alınmıĢtır.

Kimyasal dökülme saçılma

Kimyasalların dökülmesi veya saçılması kiĢiye doğrudan temas ile zarar verebileceği gibi dökülme sonrası ortaya çıkan zararlı, toksik buharlar
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çevrede bulunan diğer kiĢileri de etkileyebilir. Bunun dıĢında kimyasalın türüne bağlı olarak çevreye zarar verebilir. Bu nedenle hem kiĢiye hem de
çevreye oluĢturabilecekleri zararlı etkileri ortadan kaldırmak için dökülme-saçılma durumunda temizliğin yapılması önemlidir. Kimyasalların
temizlenmesine etki eden faktörler;
Dökülen kimyasalın miktarı
Saçılmanın olduğu alanın büyüklüğü
Toksisitesi ( Güvenlik bilgi formundan kontrol edilmelidir.)
Uçuculuk özelliği ( Güvenlik bilgi formundan kontrol edilmelidir.)
Dökülme-saçılma kitinin varlığı, ortaya çıkacak zararlı etkinin Ģiddetini etkiyecektir. Kimyasal bir dökülme-saçılma durumunda izlenmesi önerilen
akıĢ aĢağıdadır. Herhangi bir dökülme durumunda öncelikle panik yapılmamalı ve riskler değerlendirilmelidir. Dökülen maddenin ne olduğu ve
riskleri biliniyorsa (etiketinden ne olduğu okunabiliyorsa ve dökülen kimyasala ait bir güvenlik bilgi formu laboratuvarda bulunuyorsa),
dökülmenin basit bir dökülme olup olmadığına karar verilir. Basit bir dökülme ise ve laboratuvar çalıĢanı kendini riske etmeden müdahale
edebileceğini düĢünüyorsa kimyasal dökülme-saçılma kitini kullanarak müdahale gerçekleĢtirilir ve olay bildirim formu doldurulur.
Dökülme basit değilse ya da kiĢi müdahale konusunda kendini yeterli hissetmiyorsa önce tüm çalıĢanlar alarm aracılığı ile olaydan haberdar edilir.
Etkilenen kiĢi varsa ortamdan uzaklaĢtırılır ve ilk yardım yapılır. Sonrasında ortam boĢaltılır ve yetkililere haber verilir. Olay bildirim formu
doldurulmalıdır.
Bir laboratuvardaki tüm çalıĢanlar bir kimyasal dökülme durumunda aĢağıda yer alan ekipmanın yerini ve bu ekipmanların nasıl kullanılacağını
bilmelidir.
Göz duĢu
Tam beden duĢu
Kimyasal dökülme-saçılma kiti
Kimyasalların döküldükleri veya etrafa saçıldıkları durumda daha geniĢ alanlara yayılmasını önlemek ve gerektiğinde nötralizasyonu için kullanılan
kimyasal dökülme-saçılma kitleri kimyasalların çalıĢıldığı alanlarda kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır.

Basit dökülme
Yaralanma patlama riski
yok, toksisitesi düĢük,
miktar <2.5 L

Kimyasal dökülme-saçılma kiti
Bu kitin içerisinde bulunan malzemeler Ģunlardır
KiĢisel koruyucu ekipman: Müdahale sırasında kimyasallara dayanıklı eldiven, gözlük, maske ve önlük kullanılmalıdır.
Sınırlayıcı: Ticari olarak alınabileceği gibi, 1-2 metre uzunluğunda ve 10-15 cm çapında pamuklu bir kumaĢtan sosis biçiminde
dikilen bir torbanın içi talaĢla doldurularak da yapılabilir. Dökülen-saçılan sıvının daha geniĢ alana yayılmasını önlemek amacıyla sıvının etrafını
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çevirip sınırlandırılması amacıyla kullanılır. Ayrıca farklı boyutlarda tabaka halinde sıvıyı emici nitelikte bezler de bulundurulabilir. Bunlar
dökülmenin miktarca daha az olduğu durumlarda doğrudan sıvıyı emerek temizlenmesine yardımcı olurlar.
Emici-absorban-malzeme: Dökülen sıvının emdirilerek ortamdan uzaklaĢtırılması amacıyla kullanılır.
Kağıt
havlu
az
miktarlardaki dökülmelerde kullanılabilirse de, inert bir materyal olmadığından, yoğun dökülmelerde kedi kumu, talaĢ veya kum kullanılması
tercih edilmelidir.
Nötralizan: Asitlerin nötralizasyonu için sodyum veya kalsiyum karbonat veya sodyum bikarbonat, alkalilerin nötralizasyonu için
sodyum bisülfat, borik asit, oksalik asit veya sitrik asit kullanılabilir.
Temizleme ve atık ekipmanı: Toz nitelikteki kimyasalların toplanmasında, emici malzeme ile
emdirilerek toplanmıĢ maddenin
atılmasında, kırık cam parçacıklarının toplanması amacıyla faraĢ, fırça ve penset kullanılır. Atıklar atık torbası veya kovaya atılmalıdır.

Kimyasal dökülme-saçılma kiti ile müdahale
Müdahale aĢağıdaki Ģekilde yer alan sırayla yapılmalıdır. Öncelikle, KKD giyilmelidir. Ardından, dökülmenin dıĢ sınırının çevresi sınırlayıcı ile
çevrilerek, sıvının daha fazla yayılmasına engel olunur. Dökülen sıvının asit veya alkali olmasına göre uygun nötralizan madde ile sıvının üzeri
kaplanır. Ardından emici maddeler (kedi kumu, vb.) kullanılarak nötralize edilmiĢ sıvı emdirilir ve faraĢ-süpürge kullanılarak temizlenir.

Kimyasal atıklar

Laboratuvarda oluĢan kimyasal atıkların öncelikle tehlikeli atık kategorisinde olup olmadıklarına karar verilmelidir. Buna yönelik mevzuat
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2005, RG: 25755, son değiĢiklik 2010, RG: 27744
Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik, 2008. RG: 26927
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Mevzuat hükümlerine göre tehlikeli atıkların bir bölümü miktardan bağımsızdır ve bunlar hangi miktarda olursa olsun özel yöntemlerle bertaraf
edilmeyi gerektirir. Bu grupta önceki bölümlerde ele alınan “tehlikeli kimyasallar” bulunur. Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, koroziv
(pH<2 ve pH>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, Ģoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık
olarak kabul edilirler.
Genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu
atıkların bertarafı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”‟ne göre yapılır.
Diğer yandan ağır metaller ve çözücüler gibi bazı kimyasalların tehlikeli atık kategorisine girip girmedikleri miktarları ile iliĢkilidir. Bunlara iliĢkin
bilgiye yukarıda sayı ve numarası tanımlanan yönetmeliklerden ve eklerinden eriĢilebilir.
Yukarıda tanımlanan özellikteki kimyasallar, tehlikeli kimyasal kategorisine alınır ve buna uygun olarak bertaraf edilir .
Tehlikeli atıkların yönetimi

Bazı durumlarda depolanan kimyasallarda bozulma belirtileri ortaya çıkabilir
Kimyasal maddede;
Sıvı materyallerin renklerinde bulanıklaĢma, pamuklanma
Renk değiĢikliği Fiziksel niteliklerinin değiĢmesi, katıların sıvı veya sıvıların katı hale dönüĢmesi
Saklama kaplarının dıĢında pamuklaĢma veya pudralaĢma
Saklama kaplarında basınç artıĢına iĢaret eden ĢiĢme, ezilme belirlendiğinde uygun biçimde bertaraf edilmelidir
Kimyasal atıkların biriktirilmesinde genel uygulamalar
Kimyasal atıklar kimyasal etkilere dayanıklı sızdırmaz nitelikteki kaplarda saklanmalıdır. Ağzı lastik tıpayla kapatılmıĢ, parafilm ile kaplanmıĢ atık
kapları uygun saklama yöntemleri değildir. Kimyasalların niteliğine göre içinde bekletilebilecekleri kaplar organik çözücüler için yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) niteliğinde olmalıdır, diğer sulu atıklar ise plastik kaplar içerisinde toplanabilirler.
Ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri özel atık madde kaplarında toplanmalıdır.
Sıvı atık kaplarının ağzına kadar dolması beklenmemelidir. YaklaĢık % 5 kısmı boĢ bırakılarak ısı yükselmesine bağlı oluĢabilecek gaz sıkıĢmaları
göz önünde tutulmalıdır.
Atık kaplarında akma veya sızma görüldüğü durumda atık kabı daha büyük uygun bir atık kabına aktarılmalıdır.
Biriktirme sırasında sağlığa zararlı gazların açığa çıktığı iĢlemler çeker ocak içerisinde yapılmalıdır.
Atıklar içerdikleri kimyasalların özelliklerine göre ayrı ayrı kaplarda saklanmalı ve bu kimyasalları sembolize eden harflerle etiketlenmiĢ olarak
saklanmalıdır.
Genel bir kural olarak kimyasal atıklar ile uğraĢan kiĢi bu malzemeleri çevreye veya insan sağlığına herhangi bir tehdit oluĢturduğuna emin
olmadığı sürece diğer çöpler ile atmamalı veya kanalizasyon sistemine boĢaltmamalıdır.
Ġlgili mevzuat(lar)a uygun Ģekilde biriktirilen atıklar, bu alanda ilgili mevzuata göre yetkilendirilmiĢ firmalara teslim edilerek bertaraf edilmelidir.

Kimyasalları güvenli biçimde saklayın, taĢıyın, kullanın ve bertaraf edin!
Ayrıntılı bilgi için “Kimyasal tehlikeler” bölümüne bakınız.
 Kimyasallar tehlike sınıflarına ve geçimliliklerine göre saklanmalı ve taĢınmalıdır.
 Kimyasallar laboratuvar içinde küçük miktarlarda bulundurulmalı ve aĢındırıcılar (kuvvetli asit ve bazlar) göz
hizasının altında saklanmalıdır.
 Tehlikeli kimyasallar çeker ocak içinde çalıĢılmalıdır.
 Yanıcı-parlayıcı maddelerle çalıĢırken ısı kaynaklarından uzak durulmalı ve yangın
 Gerekli tüm durumlarda gözlük, eldiven, vb. KKD kullanılmalıdır.
 Tehlikeli kimyasallar ilgili yönetmelik uyarınca bertaraf edilmelidir.

8.1 Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
Laboratuvarlarda kimyasallara ait doğru ve güncel güvenlik bilgi formları bulundurulmalıdır.
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Kimyasallara ait Güvenlik Bilgi Formlarını (GBF=MSDS) alfabetik sırada ve ayrı bir klasör içinde toplayın. Klasörün sırtında
“KĠMYASAL GBF” ibaresi yer almalıdır. ÇalıĢanlar klasörün yeri ve içeriği konusunda bilgilendirilmelidir. Bilgiler düzenli
olarak güncellenmelidir.

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluĢabilecek ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği risklerini ortadan
kaldırmaya yönelik çalıĢmaların önemli bir parçasını oluĢturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek
amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Güvenlik Bilgi
Formu adı verilir. Bu form “Kimyasal Güvenlik Formu”, “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” veya Ġngilizce olarak MSDS
olarak kısaltılan “Materyal Safety Data Sheet” gibi farklı isimlerde adlandırılabilir.
Tehlike Sınıfı

Önerilen saklama şekli

Örnek kimyasallar

Sıkıştırılmış
gazlaryanıcılar

Serin, kuru bir ortamda
oksitleyici gazlardan
uzakta saklanmalıdır.
KayıĢ veya zincir ile
sabitlenmelidir.
Serin, kuru bir ortamda
yanıcı gaz ve sıvılardan
uzakta saklanmalıdır.
KayıĢ veya zincir ile
sabitlenmelidir.
Serin, kuru bir ortamda
yanıcı gaz ve sıvılardan
uzakta saklanmalıdır.
KayıĢ veya zincir ile
sabitlenmelidir.
Ayrı asit saklama
dolaplarında veya ikincil
kaplar içinde
saklanmalıdır
Ayrı saklama dolaplarında
saklanır

Metan, asetilen, propan,
hidrojen

Yanıcı sıvılar

Sıkıştırılmış
gazlaroksitleyiciler

Geçimsiz
kimyasallar
Oksitleyici
ve toksik
sıkıĢtırılmıĢ
(her durumda
GBF’lere
bakınız)
gazlar, oksitleyici
katılar

Oksijen, klor, brom

Yanıcı gazlar

Karbon monoksit, hidrojen
sülfit (H2S)

Yanıcı ve /veya oksitleyici
gazlar

Mineral asitler – Hidroklorik
asit, sülfirik asit, nitrik asit,
perklorik asit, kromik asit,
asetik asit
Amonyum hidroksit,sodyum
hidroksit, potasyum hidroksit

Yanıcı sıvılar, yanıcı katılar,
bazlar, oksitleyiciler

TopraklanmıĢ yanıcı saklama
dolaplarında saklanmalıdır

Aseton, benzen, dietil eter,
metanol, etanol, toluen

Asit, baz, oksitleyiciler
ve toksikler

Yanıcı katılar

Oksitleyiciler, aĢındırıcılardan
uzakta serin ve kuru ortamda
saklanmalıdır.

Fosfor, karbon, kömür

Asit, baz, oksitleyiciler
ve toksikler

Patlayıcı
kimyasallar

Tüm kimyasallardan uzakta
emniyetli bir alanda
saklanmalıdır. DüĢme tehlikesi
olan bir alanda saklanmamalıdır

Amonyum nitrat, nitro üre, sodyum Tüm diğer kimyasallar
azit, trinitroanilin, trinitroanizol,
trinitrobenzen, trinitrotoluen

Genel reaktif
olmayan
kimyasallar

ÇalıĢma masası üzerinde
veya raflarda göz
hizasının altında
saklanabilr
Yanıcı ve parlayıcılardan ayrı bir
Ģekilde özel dolaplarda ikincil
kaplar içerisinde saklanır.

Agar, sodyum klorür,
sodyum bikarbonat ve
çoğu reaktif olmayan tuzlar

GBF’na bakınız

Sodyum hipoklorür, potasyum
permanganat. Not:AĢağıdakiler
genellikle oksitleyci ajan olarak
düĢünülür; peroksitler,
perkloratlar, kloratlar, nitratlar,
süperoksitler

Ġndirgeyici ajanlardan, yanıcı ve
parlayıcılardan ayırınız

Toksik
kimyasallar

Havalandırılan, serin ve kuru,
ayrı bir alanda kimyasallara
dayanıklı ikincil kaplar içerisinde
saklanır

Siyanitler, ağır metal
bileĢikleri örneğin
kadmiyum, civa

Yanıcı sıvılar, asitler, bazlar
ve oksitleyiciler

Su ile reaktif
kimyasallar

Kuru ve serin ortamlarda su,
yangın söndürücülerden uzakta
saklanmalıdır.” Su ile reaktif
kimyasallar” uyarısı alana
asılmalıdır.

Sodyum metali, potasyum
metali,lityum metali,lityum
alüminyum hidrat

Su içeren solüsyonlardan ve
oksitleyicilerden ayırınız

Sıkıştırılmış
gazlar-toksik,
aşındırıcılar
Aşındırıcı
asitler
Aşındırıcı
bazlar

Oksitleyiciler

Yanıcı sıvılar, oksitleyiciler,
toksik kimyasallar ve asitler

Laboratuvarda kullanılacak tüm kimyasallara ait güvenlik bilgi formları ilgili firma tarafından sağlanmalıdır.
Sağlanamadığı durumlarda internet üzerinden bu bilgilere ulaĢılabilir. Ülkemizde de sınırlı sayıda da olsa Türkçe
hazırlanmıĢ güvenlik bilgi formlarına ulaĢılabilir. Ancak çeviri hataları açısından orijinal form ile birlikte değerlendirilip
doğruluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu formların bir kopyası kimyasal depoda bulunan güvenlik bilgi dosyasına,
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diğer bir kopyası bu kimyasalları kullanacak birime iletilmelidir. Laboratuvar çalıĢanına o kimyasalın içerdiği tehlikeler,
bulaĢ durumunda oluĢabilecek sağlık sorunları ve çalıĢırken uyulması gerekli koruyucu önlemler, bulaĢ olduğu durumda
yapılması gerekenler ve kimyasalın varsa bertarafına iliĢkin kurallar aktarılmalıdır. ÇalıĢanların kullandıkları kimyasallara
iliĢkin bilgi formlarına her durumda ulaĢması sağlanmalıdır. Ayrıca formunkullanıcı tarafından okunduğundan emin
olunmalıdır. Form içerisindeki bilgiler, ortaya çıkabilecek bir kaza durumunda nasıl davranılacağı ve kazanın olası
etkileri konusunda kullanıcıya hayat kurtarıcı bilgiler verebileceği gibi kaza ortaya çıkmadan önce riskleri belirleyip
gerekli koruyucu önlemlerin alınmasında yol gösterici önemli bir kaynaktır
GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU
3. Madde / Müstahzar ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanıtımı 4. BileĢimi /
Ġçindekiler Hakkında Bilgi 5. Tehlikelerin Tanıtımı
6. Ġlk Yardım
Tedbirleri 7. Yangınla Mücadele Tedbirleri 8. Kaza Sonucu Yayılmaya
KarĢı Tedbirler 9. Kullanma ve Depolama 10. Maruz Kalma Kontrolleri /
KiĢisel Korunma 11. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 12. Kararlılık ve
Tepkime 13. Toksikolojik Bilgi 14. Ekolojik Bilgi 15. Bertaraf Bilgileri
16. TaĢımacılık Bilgisi 17. Mevzuat Bilgisi 18. Diğer Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formlarını daima
el altında bulundurun ve
okuyun.

8.2 Kimyasalların saklanması
Laboratuvarlarda kullanılan kimyasallar güvenli ve uygun koĢullarda saklanmalı ve taĢınmalıdır.
(Malzeme ve Cihaz Yönetim Talimatı)
Görevler ve sorumluluklar
Dr.Ceyla ÖĞÜN, Mikrobiyoloji
Dr.Zeynep ÖZBEK, Biyokimya
Dr.Selma ACAR, Patoloji
Dr.Nalan ÇĠÇEK ÇINAR, Patoloji
Ġsmail DAĞ, Biyokimya
Kimyasal geçimlilik tabloları

Kimyasal saklama ve ayrıĢtırma tablosu-Kimyasal Geçimlilik Tablosu
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Kimyasal Tehlikeler
Grup 1

Ġnorganik asitler

Dietilen glikol monoetil eter

Klorosülfonik asit

Dietilen glikol monometil eter
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Grup 2

Hidroklorik asit

Diizobutil karbitol

Hidroflorik asiit

Dipropilen glikol

Hidrojen klorür

Dodekanol

Hidrojen florür

Etoksile pentadekanol

Nitrik asit

Etoksile tetradekanol

Fosforik asit

Etoksile tridekanol

Sülfirik asit

Etoksitriglikol

Organik asitler

Etil alkol

Asetik asit

Etil butanol

Formik asit

2-Etilhekzil alkol

Propionik asit

Etilen glikol

Grup 3

Kostikler
Kostik soda solüsyonu

Etilen glikol monobutil eter
Etilen glikol monoetil eter

Grup 4

Aminler ve alkolaminler

Gliserin

Aminoethylethanolamine

Heptanol

Anilin

Hekzanol

Dietanolamin

Ġzoamil alkol

Diizopropanolamin

Metil alkol

Dimetilamin

Metilamil alkol

Monoetanolamin

Nonanol

Monoizopropanolamin

Oktanol

Trietanolamin

Pentadekanol

Trimetilamin

Polipropilen glikol metil eter

Halojenli bileĢikler

Propil alkol

Karbon tetraklorür

Propilen glikol

Klor benzen
Kloroform

Sorbitol
Tetradekanol

Diklorobenzen (o-)

Tetraetilen glikol

Grup 5

Diklorobenzen (p-)
Dikloroetil eter

Trietilen glikol
Grup 7

Asetaldehit

Etil klorür

Krotonaldehit

Etilen dibromür

Dekaldehit

Etilen diklorür

Formaldehit solüsyonları

Metil bromür

Hekzametilentetramin

Metil klorür

Metil butiraldehit

Metilen klorür

Metil formal

Monoklorodiflorometan

Paraformaldehit

Perkloroetilen
Propilen diklorür
1,2,4-Triklorobenzen

Grup 6

Valeraldehit
Grup 8

Ketonlar
Aseton

1,1,1-Trikloroetan

Diizobutil keton

Trikloroetilen

Metil etil keton

Alkoller, glikoller, glikol eterler

Metil izobutil keton

Alil alkol

Grup 9

Aldehitler

Dikloropropan

Grup 9

DoymuĢ hidrokarbonlar

Amil alkol

Butan

1,4-Butanediol
Butil alkol

Etan
Heptan

Butilen glikol

Hekzan

Dekstroz solüsyonu

Izobutan

Diaseton alkol

Metan

Dietilen glikol

n-Parafin

Dietilen glikol monobutil eter

Pentan

Polibuten

Akrilonitril

Propan

Butadien

Propilen butilen polimer

Butil akrilat

Siklohekzan

Etil akrilat
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Risk Kodları

Grup 10

Anlamları

Aromatik hidrokarbon

2-Etil hekzil akrilat

Benzen

Ġzopren

Dietilbenzen

Metil akrilat

Etilbenzen

o-Propiolakton

Toluen

Vinil asetat

Trietil benzen

Vinil klorür

Ksilen
Grup 11

Olefinler

Vinil tolüen
Grup 15

Butilen
Disiklopentadien
Diizobutilen

Fenol
Grup 16

Etilen

Propilen oksit
Grup 17

Ġzobutilen

Etilen siyanohidrin
Grup 18

Propilen

Grup 12
Grup 13

Adiponitril
Grup 19

Petrol yağları
Mineral yağlar

Halojenler
Brom

Grup 21

Klor
Eterler

Dietil karbonat

Dietil eter

Dimetil sülfat

Ġzopropil eter

Etil asetat

Grup 14

Amonyak
Amonyum hidroksit

Grup 20

Esterler
Amil asetat
Butil asetat

Nitriller
Asetonitril

Propilen butilen polimer
Propilen tetramer

Siyanohidrinler
Aseton siyanohidrin

1-Penten
Polibuten

Nonilfenol
Alkilen oksit
Etilen oksit

1-Hepten
1-Hekzan

Fenoller

Tetrahidrofuran

Etil diasetat

Grup 22

Fosfor elemetleri

Glikol diasetat

Grup 23

Sülfürler

Metil asetat

Grup 24

Asit anhidritler

Metil amil asetat

Asetik anhidrit

Monomerler, polimerize
esterler

Propionik anhidrit

Kimyasal risk ve güvenlik kodları
Kimyasalların Risklerini Belirten Risk Kodları (R Kodları) ve
Anlamları
Bu kodların amacı, baĢta can ve mal kaybı olmak üzere insan sağlığı ve çevreye
yönelik olası tehlikelerin önlenmelerine veya minimize edilmelerine yardımcı olmaktır.
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R1

Kuru halde iken patlama riski taĢır

R2

Sürtünme, Ģiddetli çarpma, ateĢ (alev) veya diğer tutuĢturucu kaynaklarla, patlama riski taĢır

R3

Sürtünme, Ģiddetli çarpma, ateĢ (alev) veya diğer tutuĢturucu kaynaklarla, çok yüksek patlama riski
taĢır

R4

Metallerde çok hassas ve patlayıcı nitelikte bileĢikler oluĢturur

R5

Isıtma ile patlama riski oluĢabilir

R6

Havada veya havasız ortamda patlama riski taĢır

R7

Yangına sebep olabilir

R8

Yanıcı maddelerle teması halinde, yangına sebep olabilir

R9

Yanıcı maddelerle karıĢtırılması halinde patlama riski taĢır

R10

Alev alıcı (tutuĢucu) madde, alev alma riski taĢır

R11

Yüksek alev alma riski taĢır

R12

Çok yüksek alev alma riski taĢır

R13

Çok tutuĢucu, alev alıcı sıvılaĢtırılmıĢ gaz

R14

Su ile Ģiddetli reaksiyon verme riski taĢır

R15

Su ile temas halinde, çok yüksek alev alma riski taĢıyan gaz çıkıĢ olur

R16

Yükseltgenlerle karıĢtırılması halinde, patlama riski taĢır

R17

Havada kendiliğinden alev alma riski taĢır

R18

Kullanım esnasında alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karıĢımının oluĢma riskini taĢır

R19

Patlayıcı peroksitler oluĢturabilme riski taĢır

R20

Solunması halinde zararlı olma riski taĢır

R21

Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taĢır

R22

Yutulması halinde, zararlı olma riski taĢır

R23

Solunması halinde, zehirli olma riski taĢır

R24

Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taĢır

R25

Yutulması halinde, zehirli olma riski taĢır

R26

Solunması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taĢır

R27

Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taĢır

R28

Yutulması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taĢır

R29

Suyla temas halinde, zehirli gazlar salma riski taĢır

R30

Kullanım esnasında, yüksek alev alıcı olabilme riski taĢır

R31

Asitle temas halinde, zehirli gaz salma riski taĢır

R31.1

Bazla temas halinde, zehirli gaz salma riski taĢır

R32

Asitle temas halinde, yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski taĢır

R33

Kümulatif (canlıda birikim) etkisinin, zararlı olması riskini taĢır

R34

Yanığa neden olma riski taĢır

R35

Çok ciddi yanığa neden olma riski taĢır

R36

Gözleri irite (tahriĢ) etme riski taĢır

R37

Solunum sistemini irite (tahriĢ) etme riski taĢır

R38

Deriyi tahriĢ etme riski taĢır

R39

Geri dönüĢü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski taĢır

R40

Geri dönüĢü olmayan zararlara neden olması muhtemel madde

R41

Gözlerde ciddi tahribat yapma riski taĢır

R42

Solunması halinde olumsuz Ģekilde duyarlılaĢmaya neden olması muhtemel madde

R43

Deri ile temas halinde, aĢırı duyarlılığa neden olması muhtemel madde

R44

Kapalı sistemlerde ısıtılması halinde, patlama riski taĢır

R45

Kansere neden olabilme riski taĢır

R46

Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski taĢır

R47

Erken doğum, düĢük, sakat doğuma neden olabilme riski taĢır

R48

Uzun süre maruz kalındığında, ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski taĢır

R49

Solunması halinde, kansere neden olabilme riski taĢır

R50

Sudaki canlılara çok zehirli olma riski taĢır

R51

Sudaki canlılara zehirli olma riski taĢır

R52

Sudaki canlılara zararlı olma riski taĢır

R53

Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski
taĢır

R54

Floraya (doğal bitki topluluklarına) zehirli olma riski taĢır

R55

Faunaya (doğal hayvan topluluklarına) zehirli olma riski taĢır
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R56

Toprak organizmalarına (canlılarına) zehirli olma riski taĢır

R57

Arılara zehirli olma riski taĢır

R58

Çevrede, uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski taĢır

R59

Ozon tabakasına zarar verme riski taĢır

R60

Doğurganlığın engellenmesine neden olabilme riski taĢır

R61

Ana rahmindeki cenine zarar verebilme riski taĢır

R62

Doğurganlığı engellemesi muhtemel madde

R63

Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel madde

R64

Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski taĢır

Bazı kimyasalların, yukarıda belirtilen risklerden birkaçını birden taĢıması söz konusudur. Bu tür kimyasallar için
birleĢik risk kodları gereklidir.
R14 /15 : Su ile "Ģiddetli reaksiyon verme ve çok yüksek alev alma riski taĢıyan gaz çıkıĢı" olur. R15/29 : Su ile
temas halinde, "zehirli ve yüksek alev alma riski taĢıyan gaz çıkıĢı" olur.
R20/21 : "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde "zararlı olma riski" taĢır. R20/22 :
"Solunması ve yutulması" halinde "zararlı olma riski" taĢır.

Kimyasalların Özel Risklerine KarĢı Alınması Gereken
Önlemleri Belirten Güvenlik Kodları (S Kodları) ve
Anlamları
Söz konusu riskleri ortadan bütünüyle kaldırmak veya azaltmak
için, alınması gereken önlemleri belirten "S" kodları olarak
bilinen güvenlik kodlarının anlamları:
Tablo 7.7: Risk kodları (S kodları) ve anlamları
Güvenlik Kodları

Anlamları

S1

Kilit altında saklayın

S2

Çocukların ulaĢamayacağı yerde saklayın

S3

Serin yerde saklayın

S4

YaĢam alanlarından uzak tutun

S5

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği " ... sıvısı içinde" saklayın

S5.1

Su içinde saklayın

S5.2

Petrol içinde saklayın

S5.3

Parafin yağı içinde saklayın

S6

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "...... inert gazı altında" saklayın

S6.1

Azot altında saklayın

S6.2

Argon altında saklayın

S6.3

Karbon dioksit altında saklayın

S7

Kimyasalı barındıran kabı, "sıkıca kapalı tutun"

S8

Kimyasalı barındıran kabı, "kuru tutun"

S9

Kimyasalı barındıran kabı, "iyi havalandırılmıĢ bir yerde saklayın"

S12

Kimyasalı barındıran kabı, "sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz Ģekilde kapalı) tutmayın"

S13

"Ġnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta" saklayın

S14

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan ".............. maddesinden
/maddelerinden uzak tutun

S14.1

Ġndirgenlerden, ağır metal bileĢiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutun

S14.2

Yükseltgenlerden, asidik bileĢiklerden ve ağır metal bileĢiklerinden uzak tutun
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S14.3

Demirden uzak tutun

S14.4

Su ve bazlardan uzak tutun

S14.5

Asitlerden uzak tutun

S14.6

Bazlardan uzak tutun

S14.7

Metallerden uzak tutun

S14.8

Yükseltgenlerden ve asidik bileĢiklerden uzak tutun

S14.9

Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutun

S14.10

Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutun

S14.11

Alev alıcı maddelerden uzak tutun

S15

Isıdan uzak tutun (koruyun)

S16

TutuĢturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin

S17

Yanıcı maddelerden uzak tutun.

S18

Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösterin

S20

Alev alıcı maddelerden uzak tutun

S21

Kimyasal ile çalıĢırken sigara içmeyin

S22

Kimyasalın tozunu solumayın

S23

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayın"

S23.1

Gaz olarak solumayın

S23.2

Buhar olarak solumayın

S23.3

Sprey halinde solumayın

S23.4

Dumanlarını solumayın

S23.5

Buhar ve sprey halinde solumayın

S24

Kimyasalın "deri ile temasından" kaçının

S 25

Kimyasalın "göz ile temasından" kaçının

S 26

Kimyasalın "gözle teması" halinde, "gözü bol su ile defalarca yıkayın"

S 27
S 28

Kimyasalın bulaĢtığı tüm giysileri derhal çıkarın
Kimyasalın "deri ile teması" halinde, "deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda
................................ ile yıkayın"

S. 28.1

Bol miktarda su ile yıkayın

S. 28.2

Bol miktarda su ve sabunla yıkayın

S 28.3

Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayın

S 28.4

Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karıĢımı ile ve daha sonra su ve sabunla
yıkayın

S 28.5

Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayın

S 28.6

Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayın

S 28.7

Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayın

S 29

Lavaboya dökmeyin

S 30

Kimyasala asla su ilave etmeyin

S 33

Elektrostatik yüklemelere karĢı önlem alın

S 34

Çarpma ve sürtünmeden kaçının

S 35

Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun Ģekilde imha edilmelidir

S 35.1

Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2'lik Na-OH ile muamele
edilmelidir

S 36

Kimyasalla çalıĢırken uygun niteliklerde "koruyucu giysiler" giyin

S37

Kimyasalla çalıĢırken, uygun niteliklerde "koruyucu eldiven" kullanın

S38

Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, "maske" kullanın

S 39

Kimyasalla çalıĢırken "koruyucu gözlük/yüz maskesi" kullanın

S 40

Kimyasalla bulaĢan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği.
".........................." kullanın

S 40.1

Bol miktarda su kullanın

S 41

Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayın

S 42

Kimyasalın "buharlaĢtırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden
maske kullanın

S 43

Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanın.

S 43.1

Yangın anında, "su" kullanın

S 43.2

Yangın anında, "su veya toz söndürücü" kullanın

S 43.3

Yangın anında, "toz söndürücü kullanın." (Asla su kullanmayın)

S 43.4

Yangın anında, "CO2 kullanın. " (Asla su kullanmayın)

S 43.6

Yangın anında, "kum kullanın." (Asla su kullanmayın)

S 43.7

Yangın anında, "metal yangın tozu kullanın" (asla su kullanmayın)
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S 43.8

Yangın anında, "kum, CO2 ve toz söndürücü kullanın." (Asla su kullanmayın)

S 45

Kendizi iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, "derhal doktora baĢvurun." (mümkünse,
kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz)
Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora baĢvurun. (Doktora kimyasalın kabını veya
etiketini gösteriniz)

S 46
S 47

Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .".............................°C sıcaklığın altında" tutun

S 48

Kimyasalı üretici firmanın önerdiği ."........................... maddesi ile ıslak" tutun

S 48.1

Su ile ıslak tutunuz

S 49

Kimyasalı "orjinal kabında" saklayın

S 50

Kimyasalı üretici firmanın önerdiği "............................... maddesi ile karıĢtırmayın"

S 50.1
S 50.2

Asitlerle karıĢtırmayın
Bazlarla karıĢtırmayın

S 50.3

Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıĢtırmayınız

S 51

Kimyasalı sadece "iyi havalandırılmıĢ yerlerde" kullanın

S 52

Ġç mekanlardaki geniĢ yüzeylerin kullanımı için uygun değildir

S 53

Kimyasala "maruz kalmaktan" kaçının

S 56
S 57

Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, "tehlikeli maddelere özel
bir
imha bölgesinde
gerçekleĢtirin için, uygun bir kap kullanınız
Kimyasalın
çevreye bulaĢmaması

S 59

Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanımı için üretici firmadan bilgi alın

S 60

Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edin

S 61

Çevreye sızmasından bulaĢmasından kaçınmak için, "özel güvenlik önlemlerinden yararlanın"

S 62

Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın kabını
veya etiketini yanınıza alarak, doktora baĢvurun

8.3 Kimyasal maddelerle güvenli çalıĢma
Kimyasallarla çalıĢma kuralları
Çeker ocak kullanımı
Uçucu, toksik, buhar ve gaz üreten kimyasalların kullanıldığı iĢlemler çeker ocak içerisinde yapılmalıdır.
Görevler ve sorumluluklar
Kurallar ve Uygulamalar
Gazlara, kimyasalların buharlarına ve parçacıklara karĢı çalıĢanları koruyan bir mühendislik önlemidir Tehlikeli
kimyasallarla çalıĢırken çeker ocak kullanılması her zaman tavsiye edilir. Cihaz en az 0.5 m/s hava akım (emme) hızına
sahip olmalıdır. Çeker ocak aĢağıdaki durumlarda kullanılmalıdır
Uçucu veya toz formdaki tehlikeli kimyasallarla çalıĢırken
Kimyasalların buhar riskine karĢı
GÜVENLĠ ÇEKER OCAK KULLANIMI
1-ÇalıĢırken her zaman uygun göz koruyucu ve laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
2- Kullanılan cihazın son bir yıl içerisinde bakımının yapılmıĢ olması ve sertifikalandırılmıĢ olması gerekir.
3- Her kullanımdan önce hava akımı kontrol edilmelidir.
4-Çeker ocak kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıĢtırılmalıdır.
5-Tehlikeli materyallerle çalıĢırken çeker ocak egzoz fanı sürekli çalıĢır konumda olmalıdır.
6-Türbülansı en aza indirmek için kabinin en az 15 cm içinde çalıĢılmalıdır.
7-Hava akımı engellenmemelidir. 8-Açılır kanat cihaz üzerinde belirlenen yükseklikten fazla kaldırılmamalıdır. Bu cihazın
etkinliğini azaltır. Cihaz kullanılmadığı zaman laboratuvardaki hava akımını düzenlemek için tavsiye edilen pozisyonda
bırakılmalıdır.
8- Açılır kanat çalıĢanın yüz hizasından aĢağıda olmalıdır.
9-Cihazın arka bölümünde yer alan havalandırma oluğu engellenmemelidir. ÇalıĢırken malzemeler arka bölümde bir raf
üzerinde yer almalıdır.
10-Çeker ocak depolama alanı olarak kullanılmamalıdır. Sadece çalıĢma için uygun miktarda kimyasal
bulundurulmalıdır.
11-Isı kaynakları cihaz içinde kullanılmamalıdır.

9. Fiziksel ve diğer tehlikelere iliĢkin uygulama yönergeleri
Fiziksel tehlikelere karĢı önlem alın!
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Ayrıntılı bilgi için “Fiziksel tehlikeler” bölümüne bakınız.
 Laboratuvarda elektrik, yangın, düĢme ve kayma, gürültü gibi fiziksel tehlikelere karĢı önlemler alınmalıdır.

9.1 SıkıĢtırılmıĢ gazlar
Laboratuvarlarda sıkıĢtırılmıĢ gaz güvenliğine yönelik tehlike azaltıcı önlemler alınmalıdır
☐
☐
☐

Karbon dioksit
Oksijen
Nitrojen (Azot)

☐
☐
☐

SıkıĢtırılmıĢ gaz kaynaklı tehlikeler
Laboratuvarlarda kullanılan sıkıĢtırılmıĢ gazlar genel olarak üç kategoridedir:
1. SıvılaĢmıĢ gazlar ( Propan, karbon dioksit, vb.)
2. SıvılaĢmamıĢ gazlar (Oksijen, nitrojen, vb.)
3. Eriyik gazlar (Asetilen)
SıkıĢtırılmıĢ gazlarda oluĢabilecek tehlikelere karĢı alınması gereken önlemler aĢağıdaki kutuda özetlenmiĢtir.
SIKIġTIRILMIġ GAZ ÖNLEMLERĠ
1. Güvenli konuĢlandırma: Gerekli durumlarda tüpler toplu halde bulundurulmalı ancak geçimsiz gazların bir arada bulunmamasına dikkat
edilmeli ve aĢağıdaki koĢullar sağlanmalıdır:
Tüpler;
a. Ġyi havalanan, kuru ve ayak altında olmayan bir yerde,
b. Yangın tehlikelerinden (radyatör veya açık alev gibi ısı kaynakları) uzakta,
c. Devrilmeye karĢı sabitlenmiĢ olmalıdır
2. Basınç regülatörü: Tüpler her zaman basınç regülatörüne ya da koruyucu baĢlığa sahip olmalıdır (ġekil 8.13). Oksijen tüplerinde
kullanılan regülatörler diğer gazlar için kullanılmamalıdır (yangın riski).
3. Güvenli saklama ve taĢıma: Tüpler tercihen bina dıĢında konuĢlandırılmalı ancak mümkün değilse laboratuvar kapısına yakın bir yerde
veya koridorda bulundurulmalıdır. Bunun yanında aĢağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.
d. Kimyasalları ayrıĢtırma kurallarına uygun (Yanıcılar-oksitleyiciler-aĢındırıcılar ayrılacak Ģekilde) Ģekilde e. Dolu ve boĢ tüpler ayrı yerlerde f.
BoĢ tüpler kapakları takılı halde saklanmalı g. El arabası ile taĢınmalı (ġekil 8.14)
4. Uygun KKD: Deri temasını engelleyecek, göz ve yüzü koruyacak, gaz solumayı önleyecek kiĢisel koruyucu donanım kullanılmalıdır
SıkıĢtırılmıĢ gazlar; tüp içindeki yüksek basınç nedeniyle roket gibi fırlayarak kiĢilere ve ortama hasar verebilir. Ayrıca, gazın özelliklerine
(yangın, patlama, solunum yoluyla zehirlenme) veya asfiksiye (ortamdaki O2 konsantrasyonunu azaltarak) bağlı olarak bazı tehlikelere yol
açabilirler. Bununla birlikte sıkıĢtırılmıĢ gaz içeren tüplerin düĢmesi ve devrilmesi yaralanmalara da yol açabilir.

9.2 Elektrik
Laboratuvarlarda elektrik donanımı çalıĢanların, cihazların ve binanın güvenliğini sağlayacak biçimde yapılandırılmalıdır.
Tüm laboratuvar alanlarında yeterli aydınlatma sağlanmalıdır
Elektrik kaynaklı tehlikeler

Elektrik ile çalıĢan ekipmanlar hem yangına kaynaklık etmeleri hem de elektrik çarpmasına yol
Islak elle elektrikli cihazlara
açmaları nedeniyle tehlikelidirler.
Laboratuvarda olası elektrik kaynaklı tehlike nedenleri aĢağıda özetlenmiĢtir:
temas etmeyiniz. Zemin
• Kapasite üzerinde yüklenme (ġekil 8.6)
ıslak ise hemen kurulayınız.
• Alet ve makinelerin yanlıĢ kullanımı
• Yetersiz/uygunsuz bakım
• Güvensiz tesisat (ezik, kopuk kablolar, gevĢek prizler, topraklama olmaması, kaçak akım rolesi olmaması; sigortanın uygun olmaması, v
Tehlikelerin en baĢında elektrik Ģoku yani elektrik çarpmaları gelir. Özellikle laboratuvar personelinin ıslak veya terli olması veya zeminin ıslak
olması halinde bu risk daha da yüksektir.
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Elektrikle ilgili bakım ve onarım iĢleri bu konuda eğitim almıĢ, ehli kiĢilere bırakılmalıdır. Çok acil durumlarda müdahale gerekirse cihazın fiĢi
çekilmeli ve ancak ondan sonra müdahale edilmelidir. Tesisatla iliĢkili iĢlemler sırasında uygun kiĢisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
Tüm önlemlere karĢın laboratuvar çalıĢanlarından birisi yüksek akım nedeniyle elektrik Ģokuna girerse aĢağıdaki ilk yardım uygulanmalıdır.
Böyle bir durumda öncelikle elektrik akımı ana Ģalterden kesilmelidir. Eğer bu yapılamıyorsa yalıtkan bir madde ile (tahta sopa, vb.) kiĢi
elektrik kaynağından uzaklaĢtırılmalıdır.
Ardından hemen yardım çağrılmalıdır. MAVĠ KOD (2222) aranarak yardım istenmelidir.
ELEKTRĠK KAYNAKLI TEHLĠKELERE KARġI ÖNLEMLER
1. Güvenli tesisat için gereken önlemler alınmalıdır:
2. CE belgeli ekipman kullanılmalıdır
 Elektrik sistemi ve elektrikli araçlar topraklama sistemi içermeli ve belli aralıklarla kontrol edilmelidir
Devre kesiciler (elektrik devresinin çok fazla yüklendiği durumlarda yangını önler) ve toprak-arıza kesiciler (kiĢileri elektrik Ģokuna
karĢı korur) kurulmalıdır.
Yalıtım ve doğru kablolamaya (yerden yukarıda, kablo kanalları içinde, vb.) dikkat edilmelidir.
2. Yüksek enerji alanlarına eriĢim kısıtlaması ve iĢaretlemesi olmalıdır.
3. Elektrik hatlarına kapasitenin üzerinde yük bindirilmemelidir. Çoklu prizlerin kullanımı konusunda teknik birimlerin onayı alınmalıdır.
4. Acil durumlarda akımı kesmek için ana Ģaltere kolaylıkla eriĢilebilmelidir) olmalıdır.
5. Elektrik yangınlarında sadece kuru toz veya CO2 söndürücü kullanılmalı ve laboratuvarda bu tip yangın söndürücüler hazır
bulundurulmalıdır.
6. Tamirat / ayar yaparken cihazlar fiĢten çekilmelidir. Elektrikle ilgili bakım, onarım, vb. iĢler bu konuda eğitim almıĢ kiĢilere bırakılmalıdır.
Çok zorunlu durumlarda uygun KKD kullanılmalıdır

9.3 Yangın
Laboratuvarlarda yangın, gürültü, iyonize radyasyon tehlikelerini sınırlayan önlemler alınmalıdır.
Görevler ve sorumluluklar:
Yangın durumunda çalıĢanların görev ve sorumlulukları “Hastane Acil Durum ve Afet HAP Planı”nda tanımlanmıĢtır.
Kurallar ve Uygulamalar
Yangın önlemlerine ve yangına müdahaleye yönelik ayrıntılı bilgi ve uygulama önerilerine Laboratuvar Güvenliği Rehberi‟nin
“Fiziksel tehlikeler” ile “Acil durumlar ve kazalar” bölümlerinden ve Hastane Acil Durum ve Afet Planı‟ndan ulaĢabilirsiniz.
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Yangın

Laboratuvar çalıĢmaları sırasında yangına yol açabilecek tehlikeler temel olarak aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılabilir:
1. Açık alev: Laboratuvarlarda bek alevi ve bunun gibi açık alev kaynakları en önemli yangın tehlikeleri arasında yer almaktadır. Bu
uygulamaların yerine insineratör veya tek kullanımlık malzemelerin kullanılması uygundur.
2. Elektrik: Devrelerin aĢırı yüklenmesi, uzun elektrik kordonları, gereksiz yere açık bırakılan ekipmanlar ve laboratuvar için tasarlanmamıĢ
cihazlar, elektrik sistemindeki yetersiz bakım elektrik kaynaklı yangınlara neden olabilir.
3. Gaz: Laboratuvarlarda kullanılan yanıcı ve patlayıcı gazlar yangına neden olabilir. Laboratuvardaki aĢırı uzun ve bozulmuĢ gaz boruları da bu
olasılığı artırır. Gaz kaçağı olduğunda ortamın yetersiz havalandırılması hem yangın hem de zehirlenme olasılığını arttırır.
4. Kimyasallar: Laboratuvarlardaki yangınların çoğu yanıcı çözücülere (solventlere) bağlıdır. Etil alkol, eter gibi maddelerin parlama noktası
düĢük olduğundan kolaylıkla tutuĢabilirler. Kimyasalların tehlikelerine iliĢkin ABD Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA: National Fire
Protection Agency / www.nfpa.org) tarafından geliĢtirilen bir standart bulunmaktadır. Bu standarda göre kimyasallar dört ana ölçütle (sağlık
tehlikesi, yangın tehlikesi, reaktivite ve spesifik tehlike) derecelendirilir (ġekil 8.17). Kimyasalların NFPA derecelerine internetten
(http://www.ehs.neu.edu /laboratory_safety/gener al_information/nfpa_haza rd_rating/) ve benzeri sitelerden (“chemical NFPA label” anahtar
sözcükleri ile tarama yaparak) eriĢebilirsiniz. NFPA kategorilerine göre etanolün yangın tehlikesi "3" dür. ġekil 8.17'de kategori 3 maddelerin
parlama noktalarının 37.8 ºC altında olduğu görülebilir. Bu etanolün 38 ºC‟in altında parlayabileceği yani açık alev kaynağı yakınında tutulan bir
etanol ĢiĢesinin ağzı açıksa, etanolün yanmaya baĢlayabileceği anlamına gelir.

BĠR YANGIN ANINDA YAPILACAKLAR
1. Değerlendir: Kendinize ve diğer çalıĢanlara yönelik risk (patlama, vb.) var mı? Çevrede yanıcı-patlayıcı madde var mı? vb. sorular ile hızlı
bir durum değerlendirmesi yapmak gereklidir.
2. Eyleme geç: Çevredekiler uyarılmalı ve yangına müdahale edilmelidir. Yangın söndürücü alevlerin üzerine değil alevin tabanına sıkılmalıdır.
Yangına müdahale ederken, acil bir durumda ortamı hemen terk edebilmek için arkanız çıkıĢa dönük olmalıdır.
3. Bildir: Olay yetkililere bildirilmelidir
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Yangın eğer üzerinize sıçrarsa durun, hemen yere çökün ve yerde yuvarlanın. Laboratuvarda yangın battaniyelerin bulunması da son derece
önemlidir. Gerektiğinde alev alan kiĢinin üzerine veya yangına bu battaniye ile müdahale edilebilir

Küçük çaplı yanıklarda yara yerinin 15-20 dakika süre ile su altında tutulması, gerekliyse tıbbi yardım alınması önerilir. Tüm olayların
bildirilmesi, önlem alınması açısından gereklidir.

9.4 DüĢme ve kaymalar
Kurallar ve Uygulamalar
Kayma-düĢme

Kayma ve düĢmeye neden olan tehlikeler, laboratuvar çalıĢanlarında ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu tür tehlike kaynakları; ıslak zeminler,
düzgün olmayan zeminler, uygun monte edilmemiĢ dolap, raf ve cihazlar ya da ayakaltındaki kablolar, borular, açık çekmeceler, vb. dir. Bu tür
tehlikelerden korunmak için alınması gereken önlemler aĢağıda sıralanmıĢtır
KAYMA-DÜġMEYE KARġI ÖNLEMLER
• Yere dökülenleri hemen temizleyin
• Çevredekileri uyarın
• Islak zeminler için uyarı iĢareti koyun
• Yerden geçen kabloları bantlayıp yere sabitleyin
• Tüm geçiĢ ve çıkıĢları açık tutun

Ġyi aydınlatma olmayan alanlarda düĢme-kayma riski artar. Bu nedenle, laboratuvarlarda tüm alanların yeterli aydınlatıldığından emin
olunmalıdır. Ülkemizin deprem kuĢağında yer aldığı göz önüne alınarak, acil durumlar için geçiĢ ve çıkıĢların açık kalması sağlanmalıdır.
Dondurucu, analizör ve dolap gibi aygıt ve mobilyaların sabitlenerek bir deprem anında devrilmeleri ve çıkıĢları kapatmalarına engel olunmalıdır.

9.5 Gürültü
Laboratuvarlarda yangın, gürültü, iyonize radyasyon tehlikelerini sınırlayan önlemler alınmalıdır

Gürültü kaynaklı tehlikeler
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Gürültü, yüksek, hoĢ olmayan, istenmeyen sestir. Sesin yoğunluğuna, temas süresine ve temas sıklığına bağlı olarak iĢitme kaybına, psikolojik
bozukluklara ve baĢka sağlık sorunlarına neden olur. Yüksek düzeydeki gürültü nedeniyle kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artıĢ, solunum
hızlanması görülebilirse de uzun dönemli esas etkisi geçici ve kalıcı iĢitme kaybına yol açmasıdır. Özellikle 80 dB‟in üzerindeki gürültüye maruz
kalma kalıcı iĢitme bozukluklarına neden olabilir. Seksen dB altındaki gürültülere uzun süreli maruz kalmak da sorunlara neden olabilir.
Gürültünün etkileri arasında iĢ veriminin azalması da yer almaktadır.
Laboratuvarda kullanılan birçok cihaz oldukça gürültülüdür. Biyogüvenlik kabini, sonikatör, derin dondurucu ve santrifüjler gürültü kaynakları
arasında sayılabilir. Laboratuvarda gürültü çıkaran cihazların küçük, kapalı odalarda, sesin yankılanmasına bağlı olarak, etkisinin artabileceği de
göz önüne alınmalıdır.
Gürültü kaynaklı tehlikelerden korunmak için:
Gürültü kaynağının çalıĢma ortamından uzaklaĢtırılması
ÇalıĢan ve gürültü kaynağı arasına engel konması
Tavan ve duvarların sesi absorbe edecek Ģekilde yapılandırılması
KKD (kulaklık, kulak tukacı) kullanılması önerilmektedir.

Yukarıdaki Ģekilde kalıcı iĢitme kaybı spektrumunda yer alan sayılar 1 iĢ günü içerisinde izin verilebilir maruz kalma sürelerini göstermektedir.
Örneğin 85 dB düzeyindeki bir gürültüye günde 8 saatten fazla maruz kalınırsa kalıcı iĢitme kaybı ortaya çıkabilir. Diğer yandan 110 dB'lik bir
gürültüye 1 dakikadan uzun süre korunmaksızın maruz kalınırsa kalıcı iĢitme kaybı yaĢanabilir.

9.6 Radyoaktif maddelerle çalıĢma
Kurallar ve Uygulamalar
Radyasyon kaynaklı tehlikeler

Elektromanyetik spektrumda 10-4 cm‟den küçük dalga boyuna sahip olanlar iyonize radyasyon alanı, 10-4 cm‟den büyük olanlar ise noniyonize radyasyon olarak tanımlanır (ġekil 8.25). Ġnsan sağlığı açısından iyonize radyasyon zararlıdır. Bu alanda gama, X ve UV ıĢınları yer alır.
Ġyonize radyasyon insan sağlığına zararlıdır. Kimyasal bağları koparır ve DNA hasarına yol açar. Bu hasar baĢlıca deride ve gözde ortaya çıkar.
Deri hasarı: Genetik özelliklere bağlı olarak eritem, ülserasyon ve kansere kadar giden deri hasarı
Göz hasarı: Kornea hasarı, katarakt
Laboratuvarda deneysel veya tanısal amaçlarla kullanılabilen radyoaktif maddeler (32P, 35S, 125I, vb.) gama ıĢınları yayarlar. Bu ıĢınlar insan
sağlığına zararlıdır. Somatik etkileri arasında saç dökülmesi, deri hasarı, anemi, GIS hasarı, katarakt, kanser; kalıtsal etkileri arasında ise
kromozomal hasar, infertilite, konjenital malformasyon sayılabilir.
Gama ıĢınlarından korunmak için:
Kalkan ve uygun saklama kapları kullanın.
KurĢun önlük, eldiven, koruyucu gözlük vb. uygun KKD kullanın.
Laboratuvarda maruz kalınabilecek iyonize radyasyon türlerinden biri de ultraviyole (UV) ıĢınlarıdır. UV lambalar ve UV ıĢık kaynağı kullanılan
translüminatör ve floresan mikroskobu gibi aygıtlar baĢlıca tehlike kaynaklarıdır. UV ıĢınları (UVA ve UVB.) kornea hasarına neden olabilir. UVB.
ise lense kadar ulaĢıp katarakt oluĢumuna neden olabilir
UV ıĢınlardan korunmak için;
Floresan mikroskoplardaki UV kalkanını kullanın.
Yüz siperi (gözlük üzerine takılmalı), UV absorbe eden yanları kapalı gözlük (Z 87.1 veya CE EN 166‟ ya uygun), önlük, eldiven gibi uygun
KKD kullanın

NFPA etiketleri

NFPA etiketleri Tehlikeli bir maddeyi nasıl tanıyacağımızı bilmemiz çok önemlidir. Her ürünün üzerinde, içerdiği maddeler, riskleri ve önleyici
tedbirleri anlatan bir etiket olması uluslararası düzenlemelerle zorunlu hale getirilmiĢtir. Etiket üzerinde kimyasalın içeriği, üretici firma adı,
bileĢikleri hakkında bilgiler, kimyasal tehlike iĢaretlerinin yanında R ve S kodlarıyla belirtilen kimyasalın taĢıdığı risk ve korunma önlemlerine
iliĢkin kodlar yer alır. Bunun dıĢında bazı kimyasalların üzerinde veya “Güvenlik Bilgi Formları”‟nın üzerinde tehlike elması olarak adlandırılan
Amerika BirleĢik Devletleri Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA) tarafından belirlenmiĢ etiket bulunur. Tehlikeli maddelerin, kullanıcı
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tarafından hızla ve kolayca tanımlanabilmesi amacıyla oluĢturulmuĢ bu etikette acil bir duruma müdahale edilirken atılacak ilk adımlarda
kullanılması gereken koruyucu ekipman, uygulanması gereken prosedür ve alınması gereken önlemlere dikkat çekilmektedir.
Etiket dört farklı renkten oluĢur. Mavi bölüm sağlıkla ilgili tehlikeyi, kırmızı bölüm yangın riskini, sarı bölüm kimyasal tepkime ihtimalini gösterir.
Beyaz bölümde ise münferit riskler için özel iĢaretler bulunur. Bunun dıĢındaki tüm bölümlerde; 0, tehlike olmadığını gösterirken, 4 ise yüksek
tehlikeye dikkat çekmektedir. Maddeye özel herhangi bir risk bulunmaması halinde ise beyaz bölüm boĢ bırakılır.

Sağlık (Mavi)

Yanabilirlik (Kırmızı)

0

Sağlık tehlikesi yok. Önlem gerekmemektedir.
(Örn. Su)

0

Yanmaz. (Örn. Karbondioksit)

1

Teması halinde hafif tahriĢ. (Örn. Aseton)

1

Isıtıldığı takdirde yanabilir (Örn. Madeni yağ)

2

Yoğun veya devamlı temas halinde geçici
yetmezlik veya muhtemel hastalıklar. (Örn.
Dietil eter)

2

Kısmen ısıtıldığı veya göreceli olarak yüksek basınca
maruz kaldığı takdirde yanabilir.

3

Kısa temas halinde ciddi kalıcı veya orta
dereceli hastalıklar. (Örn. Klor)

3

Hemen hemen tüm basınç koĢullarında yanabilecek katı
ve sıvı maddeler.

4

Çok kısa temas halinde ölüm veya ağır
hastalıklar. (Örn. Fosfin, sarin,
karbonmonoksit)

4

Normal atmosfer basıncı ve sıcaklık altında süratle veya
tamamen buharlaĢabilir veya havada dağınık halde
bulunur ve yanar

Kararsızlık / Tepkime (Sarı)

Özel (Beyaz)

0

Yangına maruz kalsa dahi kimyasal tepkimeye
girmez. Suyla teması halinde tepkimeye
girmez. (Örn. Helyum)

Beyaz "özel not" alanı pek çok farklı karakter veya sembol
içerebilir. AĢağıdaki semboller, NFPA 704 standardında
belirtilmektedir.

1

Normal Ģartlarda durağan olup, yüksek sıcaklık
ve basınçta tepkimeye girebilir. (Örn. Propan)

2

Yüksek sıcaklık ve basınçta Ģiddetli kimyasal
değiĢime uğrar. Suyla Ģiddetli tepkimeye girer
veya patlayıcı bir karıĢım oluĢturur. (Örn.
Beyaz fosfor, potasyum,sodyum)

OX

Madde oksidanttır. (Örn. Potasyum perklorat, amonyum
nitrat, hidrojen peroksit)

3

Yüksek ısı sonucunda patlayabilir ve
patlamayla çözünebilir. Suyla tepkime veya
sarsılma neticesinde patlama meydana gelir.
(Örn. Amonyum nitrat)

W

Madde su ile tepkimeye girer. (Örn. Sodyum, sülfürik asit)

4

Normal sıcaklık ve basınç altında patlayabilir
ve patlamayla çözünebilir. (Örn. Nitrogliserin,
trinitrotoluen)

SA Madde asfiksiye yol açacak boğucu bir gazdır.

9.7 Laboratuvar mobilyaları
Laboratuvar mobilyaları ergonomik olmalıdır
Laboratuvar tasarımı
Laboratuvar tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ve tıbbi laboratuvarlarda yer alan baĢlıca tehlikeler biyolojik, kimyasal,
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fiziksel tehlikelerdir. Her tehlikeye ait riskler kendi içinde değerlendirilmeli ve buna göre laboratuvar tasarımı yapılmalıdır.

Afet önlemleri ve yerleĢim
Laboratuvarlar doğal afetlerden etkilenmeyecek Ģekilde konumlandırılmalı ve yapılmalıdır. Laboratuvarın konuĢlandırıldığı alanların heyelan ve
su baskını riski düĢük olmalı, depreme dayanıklı olmalıdır
Deprem önlemleri
Depremde gaz akıĢını otomatik olarak kesen vana/valf sistemleri bulunmalıdır. Yangın tehlikesine karĢı bu tür sistemler kullanılmalıdır.
SıkıĢtırılmıĢ gaz tüpleri yanısıra ağır ekipmanlar sabitlenmeli ve deprem sırasında düĢerek, yuvarlanarak veya çıkıĢları kapatarak zarar vermeleri
engellenmelidir. Laboratuvarda yer alan rafların önünde yaklaĢık 1 cm yükseklikte bir koruma bandı olmalıdır. Böylece bir deprem anında
raflardan tehlikeli kimyasal veya biyolojik materyalin düĢmesine ve zarar vermesinin önüne geçilmiĢ olur
Dökülme-saçılma riski olan tüm materyaller ikincil kaplar içinde tutulmalıdır. Kimyasallar göze sıçrama riskine karĢı, göz hizası altındaki raflarda
saklanmalıdır. Büyük kesitli camlar (cam kapılar, büyük pencereler, vb.) kesici-delici yaralanma riskini en aza indirecek Ģekilde yapılmıĢ
olmalıdır. Dolap kapakları sarsıntı anında kendiliğinden açılmaya engel olacak bir kilit sistemine sahip olmalıdır
Yangın riskine karĢı otomatik gaz kesen sistemler olmalıdır.
Ağır cihazlar ve mobilyalar sismik aktivitelere karĢı sabitlenmelidir.
Rafların önünde ≥1 cm yüksekliğinde bir koruma bandı olmalıdır.
Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak ayrıĢtırılmalı ve güvenli saklama koĢuları
sağlanmalıdır.
Büyük kesitli camlar (cam kapılar, büyük pencereler, vb.) kesici-delici yaralanma riskini en aza indirecek
Ģekilde yapılmıĢ
olmalıdır.
Dolap kapakları sarsıntı anında kendiliğinden açılmaya engel olacak bir kilit mekanizmasına sahip olmalıdır
Yeterli alan
Etkin ve verimli hizmet sunumu, doğru ve güvenilir laboratuvar sonuçları ve çalıĢanlar için güvenli laboratuvar koĢullarının sağlanması için
laboratuvarlarda yeterli alan olmalıdır. Laboratuvarda alan yetersizliği laboratuvar kazalarına neden olabilir. Bir kiĢinin çalıĢma sırasında
çevresinde en az 1.5 metre çapında bir alan olmalıdır (~1.8 m 2 ). Tek kiĢinin çalıĢacağı bir banko için yaklaĢık 2 m2 alana gerek vardır. Bu
hesaplamada bankonun uzunluğu 120 cm, geniĢliği 75 cm olarak kabul edilmiĢtir. ÇalıĢana en az 1 metrelik bir hareket alanı bırakılmalıdır.
Analizör ve bilgisayar ünitesinden oluĢan bir sistem yerleĢtirirken gerekebilecek alan Ģekil 3b‟de görülmektedir. Bu resimlerdeki ölçüler yalnızca
örnek olması amacı ile verilmiĢtir.

BGD-2 laboratuvar tasarımında temel ilkeler
Tıbbi laboratuvarın biyogüvenlik düzeyi en az, TS EN 12128 standardında yer alan“fiziksel korunma düzeyi 2” Ģartlarına uygun olmalıdır. Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliği Madde: 28 9 Ekim 2013 RG: 2897
ÇalıĢma ofis alanları
Laboratuvarlarda çalıĢma (teknik) alanları ile ofisler ve dinlenme alanlarının birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılmaları yeğlenir
Kapılar-pencereler
Laboratuvar kapıları kendiliğinde kapanabilir ve kilitlenebilir tipte olmalıdır. Tıbbi laboratuvara yetkisiz kiĢilerin giriĢlerine engel olacak Ģekilde
düzenleme yapılmalıdır.Pencereler tercihen açılmayan tipte olmalı eğer açılır tipte ise sineklik bulunmalıdır
Ergonomi
Özellikle uzun süre aynı iĢi yapan çalıĢanlar risk altındadır. Bu bağlamda, kiĢilerin oturduğu tabure, sandalye gibi yapılar önemlidir.
Oturarak çalıĢma
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Oturma sırasında yeterli diz ve bacak mesafesi bulunmalıdır. Laboratuvarda kullanılan sandalyeler kiĢiye göre ayarlanabilir özellikte olup
ergonomik olarak tasarlanmıĢ olmalıdır. Yükseklik, sırt bölgesi, oturma açısı, kollar ayarlanabilmelidir. Tabure ve sandalyelerin bedene temas
eden kısımlarının sıvı/su geçirimsiz, kolay temizlenebilir ve dekontamine edilebilir, vinil ya da benzeri bir materyalden yapılmıĢ olması gerekir.
Tekstil ürünleri gibi emici malzeme kullanılmamalıdır. Tabure ve sandalyeler sırtı desteklemeli (sandalyelerin beli de desteklemesi tercih edilir)
ve yükseklikleri pnömotik bir kolla ayarlanabilir olmalıdır. Taburelerde ayak dayama halkası bulunması önerili
Ayakta çalıĢma
Çoğu laboratuvar iĢleri ayakta gerçekleĢtirilmektedir. Zaman içinde diz, bacak ve sırtta yük artabilir ve bu özellikle ileri yaĢ grubundaki çalıĢanlar
için problem oluĢturabilir. Uzun süre ayakta duranlar için yorgunluğa karĢı özel paspaslar kullanılabilir.
Gürültü
Gürültü sesin yoğunluğuna, temas süresine ve temas sıklığına bağlı olarak birçok sağlık sorununa neden olabilir. Gerekli önlemleri alınız.
Laboratuvarlar birçok ekipmanı barındırdığı için gürültü düzeyi normal alanlara göre artmıĢtır. Gürültüyü alanda azaltarak çalıĢanlara uygun bir
ortam sağlamak önemlidir.
Lavabolar
Tıbbi laboratuvarlarda kullanım amacına bağlı olarak kirli veya temiz lavabolar bulunmaktadır. Kirli lavabolar testlerde, boyamada ve sıvıların
atılması amacıyla kullanılır. Genellikle paslanmaz çelikten üretilmiĢtirler. En önemli dezavantajı bazı konsantrasyonlarda çamaĢır suyu döküldüğü
zaman materyalin aĢınmasıdır. Bu nedenle çamaĢır suyu ile temizlik yaparken dikkat edilmelidir. Genel olarak laboratuvar lavaboları en az 40
cm geniĢliğinde, 40 cm uzunluğunda ve 15 cm derinliğinde olmalıdır. Bazı boyama alanlarında çift ve daha derin lavabolar kullanılabilir. Cam
malzemenin yıkanması için daha derin ve daha büyük lavabolar kullanılabilir. Temiz lavabolar ise tıbbi laboratuvarlarda mutlaka bulunması
gereken ve sadece el yıkamak için kullanılması gereken lavabolardır. Ellere bulaĢan mikroorganizmalar, elin ağza, göze götürülmesi ile
bulaĢabilir ve çevreye taĢınabilir. Bu nedenle laboratuvar alanlarından çıkarken ellerin yıkanması çok önemlidir. Bundan dolayı el yıkama
lavaboları çıkıĢ kapısına yakın olmalıdır. El yıkama lavaboları tezgah içerisinde veya ayrı olarak duvara monte edilebilir. Etrafa sıçramaları
engellemek için kenarlarda 0.61.0 cm geniĢliğinde bir yükseklik bulunmalıdır. Tercihen ayak kontrollu olmalı ve otomatik sıvı sabun ve kağıt
havlu makinesi bulunmalıdır. BGD-3 laboratuvarlarda el yıkama lavaboları çıkıĢa yakın olmalıdır ve ayak pedallı veya sensörlü lavabolar
olmalıdır.
Acil durum duĢları
Koroziv kimyasallarla yoğun olarak çalıĢılan laboratuvarlarda göz ve vücudun aĢındırıcı kimyasallara temas etme riski olan alanlarda çalıĢanlara
göz ve tam beden duĢu sağlanmalıdır. BGD-2 laboratuvarlarda göz duĢu, BGD-3 laboratuvarlarda ise hem göz duĢu hem de tam beden duĢu
olmalıdır.
Zeminler
Laboratuvar zemini kolayca temizlenebilmelidir. Halı ve kilim vb. benzeri toz ve kir birikimi olan mefruĢat BGD-2 ve BGD-3 laboratuvar için
uygun değildir.BGD-2 laboratuvarlarda zemin vinil ile kaplanmıĢ veya vinil tabanlı, olmalıdır.
ÇalıĢma bankoları
ÇalıĢma (banko) yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dekontamine edilebilir, emici olmayan, dökülmelere karĢı kenarları yükseltilmiĢ (ġekil 9.10),
tercihen tek parça ve orta derecede ısıya ve organik çözücülere, asit, baz, ve dekontaminasyon için kullanılan kimyasallara dayanıklı
malzemeden yapılmıĢ olmalıdır.
Duvarlar
Duvarlar pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir olmalı.
Tavanlar
BGD-2 laboratuvarlarda gürültüyü en az seviyeye indirmek için yüksek ses emilim özelliğine sahip tavanların kullanımı yeğlenir. Tavanlar
yıkanabilir ve deterjan ve dezenfektanlara dayanıklı olmalı ve akrilik veya epoksi boyalarla boyanmıĢ olmalıdır
Aydınlatma
Laboratuvarların doğal gün ıĢığı alması önerilir. Doğrudan ve dolaylı olarak bütün iĢlemler için yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Gölge
oluĢturmayan ıĢık kaynakları kullanılmalı ve aydınlatma, gözü yormayan dikkat dağılmasına sebep olmayan 700-800 Lux civarında doğal ıĢığa
en yakın özellikte olmalıdır.
Elektrik tesisatı
Laboratuvarlarda elektrik donanımı çalıĢanların, cihazların ve binanın güvenliğini sağlayacak biçimde yapılandırılmalıdır. Laboratuvarlarda
elektrik kaynaklı yangın/patlamalar söz konusu olabildiği gibi elektrik kaçaklarına bağlı elektrik çarpmaları da olabilir. Bu tehlikelere karĢı;
ELEKTRĠK TESĠSATI
Tesisat kaçak akım röleleri ve uygun amperdeki sigortalarla korunmalıdır.
Kablolar sağlam olmalı ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Genel olarak kablolama kablo kanalları içinde yapılmalı ve yerden yukarıda
olmalıdır.
Laboratuvarda yeterli miktarda priz bulunmalıdır.
Prizler topraklanmıĢ olmalıdır. Kabloların ezilmesini önlemek için prizlerin tavan pendantlarında yer alması önerilir.
Elektrikli aletleri kıvılcım oluĢturabileceklerinden yanıcı gaz ve sıvıların yanına yerleĢtirmemelidir.
Yüksek enerji alanlarına eriĢim kısıtlanmalıdır.
Elektrik panelinin yeri tüm çalıĢanlar tarafından bilinmeli ve eriĢilebilir olmalıdır. Yangın ve patlama riski olan kimyasalların
bulunduğu ortamlarda olmamalıdır
Yangın alarmı
Yangın alarmı çalıĢanların kolayca ulaĢabileceği bir yerde, laboratuvar içinde veya yakınında olmalıdır. Alarma basıldığı zaman uyarı tüm
alanlardan iĢitilebilir olmalıdır
Yangın söndürücüler
Tüm laboratuvarlarda yangın söndürücüler olmalıdır. Bunların A, B ve C tipi yangınlara ve elektrik kaynaklı yangınlara karĢı kullanılabilir olması
yeğlenmelidir. Kuru toz Ģeklindeki söndürücüler bu gerekliliği sağlayabilir. Yangın söndürücüler çıkıĢ kapısına yakın olmalıdır. Yanıcı
kimyasalların kullanıldığı laboratuvarlarda test alanı yakınlarında yangın söndürücü bulunmalıdır
Acil durum çıkıĢları
Yangın veya acil bir durumda laboratuvardan veya binadan acil çıkıĢ yolları olmalıdır.Acil çıkıĢlar daima açık kalmalıdır!Acil çıkıĢ kapıları dıĢarıya
doğru açılmalıdır.
ĠĢ akıĢı
Laboratuvarlar iĢ akıĢı temizden kirliye doğru tek yönlü olmalıdır. Örnek alma ve laboratuvar alanları ayrı olmalıdır. Laboratuvar çalıĢma alanları,
ofisler ve dinlenme alanlarından ayrı olmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yerleĢim örneğin kabul edildiği ve tanımlandığı alanlar ile
dekontaminasyon iĢleminin yapılacağı alanların yerleĢimi temiz-kirli alan doğrultusunda tek yönlü iĢ akıĢına uygun olarak gerçekleĢtirilmelidir.
ÇalıĢma bankoları veya biyogüvenlik kabinleri içerisinde de aynı prensibe göre çalıĢılmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında tüm teknik
iĢlemlerin gerçekleĢtirildiği alanlar kirli alan olarak kabul edilmelidir. Kirli alan ile temiz alanların kesin bir çizgiyle ayırt edilmesi mümkün
olmadığı teknik alan-ofis alanı gibi durumlarda tüm alanlar kirli alan olarak kabul edilmeli veya belirlenen temiz alan için kurallar belirlenmelidir.
Bunlara örnek olarak temiz alanlara enfektif materyal ile veya kiĢisel koruyucu donanımla girilmemesi, bilgisayar veya telefonlara eldiven ile
dokunulmaması gibi kurallar verilebilir.
Havalandırma
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Mekanik havalandırma ile laboratuvar içindeki hava %100 dıĢarı verilir. BGD-3 laboratuvarlarda laboratuvar içindeki hava HEPA filtreden
geçerek dıĢarı verilir.
Otoklav odası
BGD-2 laboratuvarlarda enfektif atıkların dekontaminasyonu için bir otoklav olmalıdır

10.Atık yönetimi ve dekontaminasyon
Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluĢumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi, tıbbi atıkların, tehlikeli ve
evsel atıklar ile karıĢtırılmaması ve kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taĢınması ve
depolanması esastır. Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara
depolanması, geri kazanılması, taĢınması, bertarafı ve bertaraf iĢlemleri sonrası kontrolü ve benzeri iĢlemlerin tümüne
birden atık yönetimi denir.
“Hastane Ünite Ġçi Atık Yönetim Planı” doğrultusunda iĢlemler yerine getirilir.
Atık yönetiminin temel ilkeleri
Atık üretimini azalt
Tehlikeli olanı tehlikesizle değiĢtir
Atığı kaynağında ayrıĢtır
Güvenli biçimde taĢı ve depola
Geri dönüĢtür
Etkin ve çevreye az zararlı yöntemlerle bertaraf et
Süreci izle ve kayıt altına al

10.1 Biyolojik atıklar (Tıbbi atıklar)
Görevler ve sorumluluklar:
Kurallar ve Uygulamalar
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Tıbbi atıklar insanlara ve çevreye zarar verebildiği için atığın oluĢumundan bertaraf edilmesine kadar olan sürecin etkin
biçimde yönetilmesi gerekir. Tıbbi atıklar Enfeksiyöz atıklar, Patolojik atıklar ve Kesici-Delici atıklar olarak üç
sınıfa ayrılır.
10.1.1.Enfeksiyöz atıklar
Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuĢ nesneler
KullanılmıĢ ameliyat giysiler
Diyaliz atıkları
Karantina atıkları
Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
Enfekte deney hayvan leĢleri, organ parçaları, kan ve bunlarla kontamine tüm nesneler
10.1.2.Patolojik atıklar
Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi gibi durumlarda ortaya çıkan vücut sıvılarını içerir.
Enfeksiyöz atıklar ve patolojik atıklar kırmızı torbalarda biriktirilir.
10.1.3.Kesici-delici atıklar
Kesici delici atıklar batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları içerir. Bunlar enjektör iğneleri, iğne
içeren diğer kesicileri, bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırık cam parçalarını (ġekil 13.3) içermektedir. Kesici
deliciler, kesici delici atık kabında biriktirilir. Kesici delici atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı, delinmeye, yırtılmaya,
kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz, açılması ve karıĢtırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası
Biyotehlike iĢareti” ile “Dikkat! Kesici ve Delici Tıbbi Atık” ibaresi taĢıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine
kartondan yapılmıĢ kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur,
ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıĢtırılmaz,
açılmaz, boĢaltılmaz ve geri kazanılmaz
10.1.4.Tıbbi Atıkların Dekontaminasyonu
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanmasını ve dekontamine edildikten sonra
bertaraf edilmesini öngörmektedir. Yönetmelik bertaraf etme yetkisini belediyelere vermiĢtir. Kurumlar, tıbbi atıkları
toplama ve geçici depolama alanına taĢımak ile yükümlü kılınmıĢtır. Enfeksiyöz atıkların kaynağında (üretildikleri
yerde) dekontamine edilmeleri en güvenli yoldur. Böylece, depolama alanına taĢıma sırasında ve oradaki bekleme
süresi içinde çalıĢanların, diğer kiĢilerin ve çevrenin kontamine olmaması garanti altına alınmıĢ olur. Uluslararası kural
ve uygulamalar BGD-3 ve BGD-4 laboratuvarlarda üretilen her tür atığın, laboratuvar alanı içinde dekontamine
edilmesini Ģart koĢmaktadır. Bu Rehber, BGD-2 laboratuvarlarda da aĢağıda belirtilen kapsamdaki
enfeksiyöz materyalin geçici depolama alanına taĢınmadan önce dekontamine edilmesini önermektedir.
Yönetmeliğin 46. maddesinin son paragrafında “Belediyelerce veya yetkilerini devrettiği kuruluĢlar tarafından yapılan
sterilizasyon iĢlemi ile zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler”
denmektedir. Bu ifade, kaynağında dekontamine edilen tıbbi atıkların evsel atık gibi değerlendirilebileceği anlamına
gelmemektedir. Yetki, tümüyle belediyelerde olduğundan, kurumda dekontamine edilen enfektif atıklar tıbbi atık gibi
iĢlem görmelidir.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında oluĢan enfeksiyöz atıkların birim içerisinde uygun yöntemlerle dekontamine edilerek
yetkililere teslim edilmesi, yönetmelik kapsamında zorunlu olmamasına rağmen, kiĢi, toplum ve çevre sağlığı açısından
daha güvenilir bir yaklaĢım olduğu için önerilmektedir. Dekontamine edilmiĢ atıklar, daha sonra tıbbi atık gibi
iĢlenmelidir.
ATILMADAN ÖNCE DEKONTAMĠNE EDĠLMESĠ ÖNERĠLEN ATIKLAR
Her tür üreme olan kültür materyali, stok kültürler
Vücut sıvıları ile kontamine her tür materyal
• Bu kategoriye girenler: Kan, BOS, periton, plevra, perikard ve sinovyal sıvılar, amniyon sıvısı, vajinal sekresyonlar, semen ve kanla
görünür olarak kontamine her tür materyal
• Bu kategoriye girmeyenler: Ġdrar, ter, gözyaĢı, dıĢkı, tükrük, balgam
Enfeksiyöz ajanlarla temas etmiĢ her tür materyal (petri kutuları, pipet uçları, vb.)
BGD-3 laboratuvarlardan çıkan her tür atık
Genetik olarak modifiye edilmiĢ her tür organizma, vektörler, canlı aĢı suĢları

OTOANALĠZÖRLERDEN ÇIKAN ATIKLAR NE OLACAK? *
Otoanalizörler saatte 5-60 lt atık sıvı üretirler. Analizörlerden çıkan atıkların içinde serum/plazma örnekleri olduğu için tıbbi atık olarak değerlendirilir
ve bu açıdan bakıldığında dekontamine edilmeleri gerekir. Bunun için 1/10 çamaĢır suyu ile kimyasal dekontaminasyon yapılabileceği gibi bunun için
geliĢtirilmiĢ otomatize sistem(ler) de kullanılabilir. Yeni yapılan hastane/laboratuvarlarda analizör atıklarını taĢıyacak ayrı bir kanalizasyon hattı
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yapılması ve bu hattın merkezi bir biriktirme tankına bağlı olması, bu tank içinde dekontamine edilmesi (manuel ya da otomatik) önerilmektedir.
Ancak, bütün bu çözümler ciddi finansal ve lojstik kısıtlılıklar içermektedir. Diğer yandan, analizörden çıkan atıklarda reaktif ve yıkama çözeltileri
içerisinde tehlikeli maddeler bulunabilir. Ġlgili mevzuata göre tehlikeli maddelerin bazıları miktardan bağımsız (A), bazıları da miktara bağlı (M) olarak
tehlikeli atık kabul edilirler. Dolayısıyla, atığın bileĢiminin bilinmesi ve miktara bağlı tehlikeli atık varsa bunların miktarı belirlenmelidir. Ancak,
miktarın hangi aĢamada tayin edileceği açık değildir.
*Bu sorunun yanıtı henüz açık değildir. Çevre Bakanlığı ile görüĢmeler sürüyor

10.1.5.Tıbbi Atıkların TaĢınması
Tıbbi atıkların taĢınmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taĢımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen
hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikiĢli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat, kalınlığı 100 µm olan, en az 10
kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
ile “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresini taĢıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı
özelliklere sahip diğer bir torbaya yerleĢtirilerek kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir Ģekilde geri kazanılmaz
ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıĢtırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boĢaltılmaz ve
baĢka bir kaba aktarılmaz.
Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iĢ için eğitilmiĢ personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik
veya benzeri malzemeden yapılmıĢ, yükleme-boĢaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol
açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boĢaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iĢ
için ayrılmıĢ araçlar ile toplanır ve taĢınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taĢınmasında kullanılan araçlar turuncu renklidir
ve üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmaktadır. Tıbbi atık torbaları
ağızları sıkıca bağlanmıĢ olarak ve sıkıĢtırılmadan atık taĢıma araçlarına yüklenir, toplama ve taĢıma iĢlemi sırasında el
veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taĢınmazlar. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca
yüklenmez ve taĢınmazlar. Atık taĢıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların
içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boĢaltılır ve taĢıma aracı
ivedilikle dezenfekte edilir. Tıbbi atıkların ünite içinde taĢınması ile görevlendirilen personelin, taĢıma sırasında özel
nitelikli turuncu renkli elbise giymesi zorunludur. Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taĢıma araçlarının
izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu
bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak Ģekilde belirlenir.

Kırmızı renkli torbaları en fazla ¾ oranında doldurun
Atık taĢıma araçları her gün düzenli olarak temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir.

10.1.5.Geçici depolama
Atıklar atık deposunda 48saatten fazla bekletilmemelidir! geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C‟nin altında olması
koĢuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir
10.1.6.Atık bertarafı
Tıbbi atıkların atığı üreten kurumdan alınması sırasında atıkların kurum tarafından taĢıyıcıya verildiğinin, taĢıyıcı
tarafından teslim alındığının ve taĢıyıcı tarafından da bertaraf tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla ünite ile
taĢıyıcı / bertaraf eden kurum/kuruluĢ arasında tıbbi atık alındı belgesi / makbuzu düzenlenir

10.2 Kimyasal atıklar
Görevler ve sorumluluklar:
Kurallar ve Uygulamalar
Tanıya yönelik ve deneysel çalıĢmalar, temizlik ve dezenfeksiyon iĢlemleri gibi eylemler sonucu atılan veya miyadı
dolan katı, sıvı ve gaz kimyasal maddelerdir. Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, koroziv (pH<2 ve pH>12),
yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, Ģoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda
tehlikeli atık olarak kabul edilirler.
10.2.1. Biriktirme ve AyrıĢtırma
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Tehlikeli kimyasal atıklar, sızdırmaz, burgu kapaklı kaplar içinde (tercihen plastik bidon) biriktirilir. Cam kaplar tehlikeli
kimyasal atık biriktirmek için uygun değildir; kesinlikle kullanılmamalıdır. Biriktirme kabı, dolu halde, bir kiĢinin rahatça
taĢıyabileceği büyüklükte olmalıdır.
En iyisi her bir kimyasalı ayrı kaplarda biriktirmektir; bir kaç farklı kimyasal atığın bir araya konması kaçınılmaz ise
bunların geçimsiz kimyasallar olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir. Kimyasal geçimsizlik olabileceğine dair en küçük bir
kuĢku varsa, kimyasallar karıĢtırılmamalıdır.
Etiket üzerine biriktirme kabı içindeki tüm kimyasallar yazılır. Kimyasal etikete kaydedilirken kimyasal formül değil (ör.
CHCl3) açık adı (ör. kloroform) yazılmalıdır.
Tehlikeli kimyasal ve atıkların depolandığı konteynerler üzerinde “uluslararası tehlikeli atık amblemi” ve “Dikkat!
Tehlikeli Atık ” ifadesi bulundurulmalıdır. Tehlike kimyasal kaplarının üzerinde ayrıca atığın Tehlike Atıklar
Yönetmeliğinde verilen atık kodunun, atık oluĢum tarihinin ve kimyasal ile ilgili diğer bilgilerin bulunduğu bir etiket
bulundurulmalıdır. BoĢalan kimyasal ĢiĢeleri ve kimyasal ile kontamine malzeme en az 3 kez sudan geçirilip
çalkalandıktan sonra atılmalıdır.
Ġçeriği bilinmeyen, etiketsiz katı/sıvı atıklar potansiyel tehlikeli atık olarak değerlendirilip ayrı olarak depolanır. Tehlikeli
atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boĢaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düĢük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel
atıklarla karıĢtırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal
atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaĢtırılırlar.

Tehlikeli atıklar kesinlikle
kanalizasyon sistemine atılmaz,
doğrudan havaya verilmez, düĢük
sıcaklıklarda yakılmaz, evsel
atıklarla karıĢtırılmaz ve
depolanarak bertaraf edilmez

10.2.2. TaĢınma, Depolama ve Bertaraf
Tehlikeli kimyasal atıklar ve diğer tehlikeli atıklar öncelikle oluĢtukları noktalarda (ör. Laboratuvarlarda) kısa süreli
depolanmalı, atık konteynırları ¾ oranında dolu hale geldiğinde ve/veya atık miktarı laboratuvarın depolama
kapasitesini aĢtığında bölüm ya da birim atık sorumlusu gözetim ve denetiminde bölüm ya da birim için oluĢturulmuĢ
ara depolama için kullanılan alana alınmalıdır (Bina içinde ya da dıĢında ortak toplama yeri).

10.3 Evsel atıklar
10.3.1.Genel Atıklar
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler,
temizlik hizmetleri, mutfak, ambar ve atölyelerden gelen atıklar Ģeklinde tanımlanır.
10.3.2.Ambalaj atıkları
Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vb. kaynaklı tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar. Bunlar kağıt,
karton, mukavva, plastik, cam, metal atıkları içermektedir. Evsel nitelikli atıklar tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar ile
karıĢtırılmamalı ve kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanmalı, biriktirilmeli, taĢınmalı ve depolanmalıdır.
Ara depolama için kullanılan depolama alanının giriĢinde mutlaka tehlike uyarıcı bir iĢaret bulunmalı ve güvenlik
önlemleri (yangın, sızıntı, havalandırma, yetkisiz giriĢ, vb.) alınmıĢ olmalıdır. “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Merkezi”,
tehlikeli atıkların lisanslı firma/larca kurumdan güvenli bir Ģekilde uzaklaĢtırılmasına kadar olan süre içinde geçici
depolama amacı ile kabul eder. Bu amaçla gerekli güvenlik önlemleri (yangın, sel, deprem, sabotaj, yetkisiz giriĢ, vb.)
alınmıĢ bir depolama alanı tesis edilir. Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, veri toplama, iĢletme ünitesi bulunur.
Merkezi atık geçici toplama sahasına atık getiren bütün araçların taĢıma formları kontrol edilir. Hangi atığın hangi
hücreye depolanacağı atık taĢıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık niteliği de iĢlenir. Merkezi depolama
sahasında depolama süresi 180 günü ve depolama miktarı toplamda 6000 kg‟ı aĢamaz. Bu kriterlerden herhangi biri
aĢıldığında tehlikeli atıklar anlaĢmalı ve lisanslı firma/lar tarafından nihai bertaraf için teslim alınarak depodan
uzaklaĢtırılır
Yüzeyleri, aygıtları ve atıkları dekontamine edin!
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Ayrıntılı bilgi için “Atık yönetimi” ve “Dekontaminasyon” bölümlerine bakınız.
 ÇalıĢma yüzeyleri, potansiyel olarak tehlikeli materyallerin dökülmesinden sonra, her çalıĢma sonrası ve her iĢ
gününün sonunda dekontamine edilmelidir.
 Kontamine olmuĢ tüm materyaller, klinik örnekler ve kültürler bertaraf edilmeden ya da yeniden kullanım için
temizlenmeden önce dekontamine edilmelidir. Atıklar geçerli ulusal ve/veya uluslararası yönetmelikler
doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
 Kültür ve diğer atıklar atılmadan önce dekontamine edilmeli ve Tıbbi Atık Yönetmeliği‟ne uygun Ģekilde
atılmalıdır.
 Aygıtlar belirli aralıklarla ve dökülme-saçılma durumlarında üretici firmanın önerileri doğrultusunda
dekontamine edilmelidir.
 Laboratuvarda biyolojik dökülme-saçılma kiti bulundurulmalı ve tüm çalıĢanlar bu tür durumlarda ne
yapacakları konusunda eğitilmiĢ olmalıdır.
Dökülme-saçılma durumlarında izlenecek yol ayrıntılı olarak “Acil durumlar ve kazalar” bölümünde ele alınmaktadır.
Telefonlar enfektif ajanları yüze ve mukozalara taĢımak için potansiyel bir aracıdır. Bu nedenle:
• Telefona kesinlikle eldiven çıkarılarak dokunulmalıdır.
• Telefon düzenli ve sık olarak dekontamine edilmelidir.
Laboratuvarlarda elle tutulmayan diyafonlu telefonlar kullanılması önerilir.
Atık yönetimine yönelik ayrıntılı bilgi ve uygulama önerilerine Laboratuvar Güvenliği
Rehberi‟nin “Atık yönetimi” ile “Kimyasal tehlikeler” bölümlerinden ulaĢabilirsiniz.

S09.02 Atıklar kaynağında ayrıĢtırılmalı ve mevzuata uygun olarak toplanmalıdır.
S09.03 Mikrobiyolojik kültürler ve stoklar atılmadan önce dekontamine edilmelidir.
S09.04 Laboratuvarlarda çalıĢma yüzeylerinin ve ekipmanın dekontaminasyonu laboratuvar çalıĢanları tarafından her
çalıĢma bitiminde ve periyodik olarak yapılmalıdır.
S09.05 Tehlikeli kimyasal atıklar doğrudan kanalizasyona verilmemelidir.
S09.06 Otoklavlar, güvenli otoklav kullanımı eğitimi alan kiĢiler tarafından kullanılmalıdır.
S09.07 Otoklavların sterilizasyon etkinliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik indikatörlerle izlenmelidir.

11. Olay yönetimi
Laboratuvarda ortaya çıkan yaralanmalı veya yaralanmasız her tür kaza, cihazlarda ya da binada hasara neden olan
her tür durum, kiĢilere zarar ve ortama hasar verme potansiyeli olan her tür durumlar Güvenlik Raporlama SistemĠntranet ve/veya ĠSG kutuları ile bildirilir. Bildirimlerde; Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu, Kan ve Vücut
Sıvılarına Maruz Kalma Bildirim Formu, Kimyasal Maddeye Maruz Kalma Bildirim Formu, ĠĢ Kazası Tutanağı Formu,
Tehlikeli Durum - Risk - Ramak Kala Bildirim Formu, Uygun Olmayan Olay- Ürün-Hizmet Bildirim Formu kullanılır.
Hasta Güvenliğine yönelik ilave olarak Laboratuvar Hataları Bildirim Formu kullanılır. (Hata, olay, tehlike, risk, kaza,
düĢme, acil durum, advers etki bildirimleri) Ek 7
(Acil durum; beyaz-pembe-mavi-kırmızı kod, tehlikeli madde bildirimleri) Ek 8

12. Acil durumlar ve kazalar
Güvenlik Raporlama Sistem-Ġntranet ve/veya ĠSG kutuları ile bildirilir. Bildirimlerde; Kesici-Delici Alet Yaralanmaları
Bildirim Formu, Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Bildirim Formu, Kimyasal Maddeye Maruz Kalma Bildirim Formu,
ĠĢ Kazası Tutanağı Formu, Tehlikeli Durum - Risk - Ramak Kala Bildirim Formu, Uygun Olmayan Olay- Ürün-Hizmet
Bildirim Formu kullanılır. Hasta Güvenliğine yönelik ilave olarak Laboratuvar Hataları Bildirim Formu kullanılır.
(Hata, olay, tehlike, risk, kaza, düĢme, acil durum, advers etki bildirimleri) Ek 7
(Acil durum; beyaz-pembe-mavi-kırmızı kod, tehlikeli madde bildirimleri) Ek 8

...acil durum iĢyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal
maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren
olaylardır.
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18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı "ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik", 20.03.2015 tarih ve 29301
sayılı “Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği” ve “Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Hastane Afet ve Acil Durum Planı (Hap) Hazırlama Kılavuzu” doğrultusunda Hastane Afet ve Acil
durum Planı 2016 hazırlanmıĢtır.
Acil durumlar nelerdir?
Tıbbi laboratuvarlarda çok sayıda farklı acil durum ortaya çıkabilir. Doğal afetler her yerde olduğu gibi laboratuvarlar
için de acil durumların ortaya çıkmasına neden olur. Ülkemizin deprem kuĢağında olduğu göz önüne alındığında,
depremin yıkıcı etkileri yanı sıra deprem sırasında biyolojik ajanların ve tehlikeli kimyasalların çevreye kontrolsüz
biçimde yayılma riski söz konusudur. Kimyasallara yönelik deprem güvenliği önlemlerine bu rehberin "Kimyasal
tehlikeler" bölümünden ulaĢabilirsiniz. Laboratuvarların zemin veya bodrum katlarında konuĢlandığı kurumlarda su
baskını riski de göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle, laboratuvarların doğal afetlerden en az etkilenecek biçimde
konumlandırılması ve yapılması önemlidir.
Laboratuvardaki biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler de acil durumlara neden olabilir. Bunlar arasında dökülmesaçılmalar, biyolojik ajanlara ve kimyasallara maruz kalma, yangın, patlama, elektrik Ģoku gibi yaralanma, enfekte
olma, sakat kalma hatta ölüme kadar gidebilecek sonuçları olabilen kazalar sayılabilir
Laboratuvar kazaları
Laboratuvardaki biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler acil durumlara neden olabilir. Laboratuvarlarda
karĢılaĢılabilecek kazalar ve durumların baĢında "biyolojik dökülme ve saçılmalar", "enfeksiyöz aerosollere
maruz kalma" "kesici-delici yaralanmalar" "kimyasal dökülme ve saçılmalar", "elektrik Ģoku" ile yangın
ve patlamalar gelir. Bu kazalar yaralanma, akut ve kronik enfeksiyon, sakat kalma hatta ölümle sonuçlanabilir.
Rehberde bu tür tehlikeler ve bunlara karĢı alınması gereken önlemler ilgili bölümleri yanı sıra bu bölümde de yer
almaktadır
Kaza ve ramak-kala kaza nedir?
Plansız, istem dıĢı gerçekleĢen, bir iĢin yapılmasına engel olabilen ya da yaralanma, hastalık veya hasarla
sonuçlanabilen olaylardır. Laboratuvar kazalarının çoğu önlenebilirdir ve güvenli olmayan uygulamalar ve koĢullar ile
iliĢkilidir. Kazaların çoğu aslında "geliyorum" der. Ramak-kala kaza denen bu durum, gerçekleĢmiĢ olsaydı olumsuz bir
sonuca neden olabilecek, ama bir Ģekilde gerçekleĢmeyen kazalardır. Bu tür olaylar önemsenir ve izlenirse, kazaların
çoğu önlenebilir.
AĢağıda bazı ramak-kala kaza örnekleri yer almaktadır:
• Bir kimyasal madde ĢiĢesini elde taĢırken düĢürmek üzereyken son dakikada tutmak (kimyasalların
taĢıyıcı kaplarda veya taĢıma arabaları ile nakledilmesi gerekir). Kimyasallar uygun biçimde taĢınmazsa birgün
çalıĢan elinden düĢürebilir ve bir kaza oluĢabilir.
• Yerde sabitlenmemiĢ bir kablo nedeniyle kiĢiler tökezliyorsa bu bir ramak kala kazadır. Yere sabitlenmez ise kaza
olacaktır.
• Zemin ıslandığında hemen kurulanmıyor veya uyarı levhası konmuyorsa, bir çalıĢanın ayağının kayması "ramakkala kazadır". Gereği yapılmazsa birileri her an düĢebilir.
Ramak kala kazaların sıklığı arttıkça gerçek kaza olması olasılığı artar. Bu nedenle her Ģeyden önce güvenli
uygulamalar gündeme getirilmeli, çalıĢanlar eğitilmeli ve uygulamaların etkinliği denetlenmelidir. Görüldüğü gibi
kazaların önlenmesine yönelik alınacak önlemler yönetseldir ve temel olarak yönetimin sorumluluğundadır. KuĢkusuz,
çalıĢanların da kurallara uymaları ve özenli çalıĢmaları gerekir

Kaza piramid

Kazalar ve DEB yaklaĢımı
Acil durumlara müdahale ederken öncelikler sırası gözetilmelidir. Ġlk öncelik daima insandır
Kazalar küçük ölçekli ve sınırlı olabileceği gibi büyük ölçekli, çalıĢanların yaĢamını riske eden ve tahliye gerektirecek
boyutta olabilir. Her iki kategoriye verilecek yanıt doğal olarak farklıdır. Dolayısıyla, öncelikle bir durum/risk
değerlendirilmesi yapılarak olayın boyutu ve riskler belirlenmelidir. Ardından, olayın gerektirdiği biçimde
eyleme geçilmeli ve en son aĢamada da olay yetkililere bildirilmelidir. Bu rehberde, sözü edilen bu yaklaĢım kısaca DEB
olarak tanımlanmıĢtır
değerlendir (D), eyleme geç (E) ve bildir (B) sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢan bir kısaltmadır.
Değerlendirme, kazaya tanık olan kiĢinin yapması gereken risk değerlendirmesini tanımlar. Bu değerlendirme
Doküman Kodu:LB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2012 Revizyon Tarihi:02/07/2018 Revizyon No:01

58

Labaratuvar Güvenlik Rehberi
kapsamında; olayın nedeni, olayın büyümesine neden olacak ek faktörlerin varlığı, yaralanan olup olmadığı ve
yaralananın durumu, binada hasar olup olmadığı ve hasar varsa bunun yaratacağı ek sorunların neler olabileceği gibi
faktörler değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre uygun yanıt belirlenir ve eyleme geçilir. KiĢi riskleri yönetebileceğini
düĢünüyor ise müdahale etmeyi, yönetemeyecek ise etmemeyi seçebilir. Son aĢamada ise olay tümüyle sona erdikten
sonra olay/kaza bildirimi yapılır. Bildirimler kazanın kök nedeninin bulunabilmesi ve bir kez daha yinelememesi için
alınması gereken önlemlerin belirlenebilmesi için önemlidir.
Bir olay/kaza meydana geldiğinde karar vermeyi kolaylaĢtırabilecek generik bir yaklaĢım aĢağıda yer almaktadır. Bu
yaklaĢım bir öneri niteliğindedir. Her kurum ilgili mevzuatlar doğrultusunda risk değerlendirmesi yapmalı ve kendi acil
durum planını oluĢturmalıdır
ACĠL DURUM KATEGORĠLERĠ
• Yüksek riskli acil durum: Eğer acil durum yaĢam ve sağlık açısından riskli ise, çalıĢana zarar vermiĢse, çalıĢan ve
toplum için tehdit oluĢturuyor ise, radyoaktif madde veya tehlikeli kimyasalları (toksik, aĢındırıcı (koroziv), reaktif kimyasalları)
veya çevreye yayılma riski olan yüksek riskli bir patojeni içeriyor ise A Planı uygulanır.
• DüĢük riskli acil durum: Eğer acil durum sınırlı ise, yangın tehlikesi yoksa, az veya orta düzeyde toksik madde içeren bir
durum varsa, yüksek riskli olmayan bir patojen söz konusu ise veya patojenin çevreye yayılma riski yoksa veya düzeltilebilir bir
hasar varsa, B Planı iĢletilebilir.
• Yangın veya yangın iliĢkili acil durumlar: Acil durumda yangın veya yangın iliĢkili bir süreç varsa yangına yönelik plan
devreye girer.
Bilinmeyen: Acil durumun doğası veya nasıl müdahale edileceği bilinmiyor ise A planına göre davranılır

Acil durumlara müdahale ederken öncelikler sırası gözetilmelidir. Ġlk öncelik daima insandır. Ġkinci öncelik, eğer varsa
ortamdaki hayvanlardır. Üçüncü öncelik ekipman ve tesisin kurtarılmasıdır.
Yukarıdaki generik yaklaĢımla acil durum kategorisi belirlendikten sonra önceden hazırlanmıĢ planlar çerçevesinde
eyleme geçilir (bkz. Acil durum eylem planları). Bu planlar "dökülme-saçılma", kesici-delici yaralanma", "elektrik Ģoku"
gibi spesifik durumlara nasıl müdahale edileceğini tanımlayan prosedürleri de içermelidir. Acil durum eylem planları
izleyen bölümde ele alınmaktadır
Acil durum eylem planları
AĢağıda yüksek riskli durumlara yönelik A planı, düĢük riskli durumlara yönelik B planı ve yangın durumunda
yapılacaklara yönelik öneriler sırasıyla kutu 3, 4 ve 5'de gösterilmektedir. AĢağıda yer alan yaklaĢımların öneri
niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. ÇalıĢanlar kendi kurumlarının acil durum planlarına ve yerel yönergelere uymalıdır.
Hastanemizde kullanılan acil durum kodları EK-14.1'de yer almaktadır
A PLANI - YÜKSEK RĠSKLĠ ACĠL DURUM

Laboratuvarı terk edin ve mümkünse baĢkalarının girmesine izin vermeyin.
Yetkililere haber verin (acil telefon).
•
Kendinizi tanıtın ve arama nedeninizi bildirin
•
Olayın yerini bildirin
•
Olayın kapsamı ve yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verin
(kimyasal, biyolojik, vb.)
•
Yangın alarmını çalıĢtırın (diğer çalıĢanları uyarmak ve yardım almak için).
•
Yaralanan/etkilenen kiĢi varsa yardım edin.
•
Yardım etmek riskli değil ve yardım edebileceğinizi düĢünüyorsanız yardım edin.
•
Duman veya kimyasal gazlardan etkilenen kiĢileri olay yerinden uzaklaĢtırın ve olası ise temiz havaya çıkarın.
•
Bilinci kapalı yaralıyı kurtarmayı sorunun ne olduğunu bilmeden denemeyin.
•
Ağır yaralanma durumunda yaralıyı, riskin daha da artma olasılığı yoksa hareket ettirmeyin.
•
Ġlk yardımı ancak eğitimli ve yetkin iseniz uygulayın.
•
Yaralıların tıbbi yardım almalarını sağlayın.
•
KiĢilere yardım ettikten sonra müdahale etmek hala riskli değil ise
•
Ortamdaki hayvanlara yardım edin (insana benzer bir mantıkla)
•
Değerli ekipmanı ve verileri kurtarın.
Olayı yazılı olarak (olay/kaza bildirim formu) yetkililere bildirin
•
•

B PLANI - DÜġÜK RĠSKLĠ ACĠL DURUM

•

•
•
•

Yetkililere haber verin (acil telefon).
•
Kendinizi tanıtın ve arama nedeninizi bildirin
•
Olayın yerini bildirin
•
Olayın kapsamı hakkında bilgi verin (kimyasal, biyolojik, vb.)
Dökülme-saçılma varsa (düĢük miktarlarda) uygun KKD kullanarak müdahale edin (dökülme-saçılma prosedürlerine bkz.)
Ciddi olmayan bir yaralanma varsa yardımcı olun ve kiĢinin tıbbi yardım almasını sağlayın.
Olayı yazılı olarak (olay/kaza bildirim formu) yetkililere bildirin.

12.1.-Biyolojik materyal dökülme-saçılması
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Biyolojik materyalin dökülmesi ve saçılması çalıĢanlar açısından ciddi bir enfeksiyon riski doğurur. Çünkü, dökülen
materyal laboratuvar çalıĢanlarına:
• Aerosolize olarak solunum yoluyla,
• Mukozalara sıçrayarak,
• Deri bütünlüğü bozuk kiĢilerde deri teması yoluyla,
• Kesici-delici cisimlerin batması (perkütan) ile bulaĢabilir. Dökülme saçılma olayları baĢlıca üç durumda
olabilir. Bunlar (i) zemine (yere) olan dökülme olayları, (ii) biyogüvenlik kabini içindeki dökülme olayları ve
(iii) santrifüj içindeki olaylar
Dökülme-saçılmaların oluĢmasına izin vermemek en iyi korunma yoludur. Laboratuvar zeminine olan dökülmeler
genellikle biyolojik materyallerin taĢınması sırasında olur. Bu nedenle, biyolojik materyal içeren kapların ikincil kaplar
içinde, büyük hacimler söz konusu olduğunda devrilme korumalı taĢıma arabalarında veya çantalarında taĢınması iyi
bir uygulamadır. Materyali taĢıyan kiĢilerin temel KKD (önlük, eldiven, gözlük ve maske) kullanmaları gerekir.
Biyogüvenlik kabini içindeki dökülmeleri önlemenin en iyi yolu kabin içinde mümkün olan en az sayıdaki malzemeyi
bulundurmak ve özenli çalıĢmaktır. Santrifüj içindeki dökülme-saçılma olayları genellikle iyi dengelenmemiĢ tüplerin
kırılmasına bağlıdır. Bu nedenle, tüpler iyi dengelenmeli ve olası ise plastik tüpler kullanılmalıdır.
Yukarıdaki önlemlere karĢın dökülme-saçılma gerçekleĢirse olaya en kısa sürede ve güvenli biçimde müdahale edilmesi
hedeflenmelidir. Bu amaçla laboratuvarlarda "dökülme-saçılma kiti" bulunmalıdır. Kit içeriğinde kiĢisel koruyucu
donanım (önü kapalı ve sıvı geçirimsiz önlük, lateks/nitril eldiven yanı sıra daha kalın temizlik eldivenleri, aerosollere
karĢı N95 veya N99 maske, dalgıç tip gözlük ve yüz siperi (opsiyonel), emici özellikte madde (kağıt havlu veya içinde
emici olan sosis), dezenfeksiyon için çamaĢır suyu, temizleme ve atık ekipmanı (faraĢ, süpürge, otoklav ve tıbbi atık
torbası, delici-kesici atık kabı, cam kırıklarını toplamak üzere forseps veya maĢa) bulunmalıdır. Benzer bir kit
biyogüvenlik kabinlerinin ve santrifüjlerin yanında hazır bulundurulmalıdır.

Kit Kit içeriğindeki çamaĢır suyu orijinal ambalajında tutulabilir ve olay gerçekleĢtiğinde 1/10 sulandırılarak kullanılabilir. Bu durumda kit
içeriğinde sulandırmanın yapılacağı yeterli büyüklükte bir kap da olmalıdır. Diğer seçenek ise 1/10 çamaĢır suyunun hazır halde bulundurulmasıdır.
Ancak, bu durumda çözelti haftada bir tazelenmeli ve güneĢ ıĢığı geçirmeyen koyu renk kaplarda saklanmalıdır. Kit içeriğinde klor tabletleri
bulundurmak ve müdahale aĢamasında distile su içerisinde çözerek kullanmak da bir seçenektir

Bütün biyolojik dökülme-saçılma olayları çalıĢanlar için aynı riski oluĢturmaz. Dökülen materyalin:
• Ġçerdiği mikroorganizmanın risk grubu (RG 4>>>RG3>>>RG2) ve miktarı (miktar ne kadar çoksa risk o kadar
yüksek)
• Doğası (sıvılar >>>katılar)
• Miktarı (ne kadar çoksa risk o kadar yüksek)
• Aerosoller yoluyla bulaĢabilme özelliği (bulaĢabilenler daha riskli)
• Komplike materyallerin varlığı (cam kırıkları ve diğer maddelerin varlığı)
• Döküldüğü yer (açık bir zemine olan dökülmeler, biyogüvenlik kabini içinde olanlara göre daha riskli) risk düzeyini
etkiler.
Dolayısıyla dökülme-saçılmalara müdahale ederken önce bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve alınması gereken
önlemler buna göre Ģekillendirilmelidir. Bu bağlamda aĢağıdaki akıĢ kullanılabilir.
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ġekil 14.4:
Biyolojikdökülme
saçılmalarda karar ağacı

12.1.1.Zemine (yere) olan dökülme-saçılmalara müdahale
Dökülme-saçılma yüksek riskli ise:
• Ortamı izole edin ve müdahale etmeden önce en az 30 dakika aerosollerin yatıĢması (çökmesi) için bekleyin.
Ancak, bekleme süresi ortam havasının saatteki değiĢim hızı ile iliĢkilidir (Tablo 14.1). Bu öneri hava değiĢim sayısı
saatte 12-15 dolayındaki ortamlar için geçerlidir
• Yüksek riskli patojenler söz konusu ise temizleme aĢamasında tüm bedeni kapatan Hazmat giysisi ve temiz hava
veren PAPR (powered air purifying respirator) benzeri respiratör kullanılması gerekebilir.

Tüm odanın dekontamine edilmesi gerekebilir. Bu formaldehit buharı ile veya hidrojen peroksit gazı ile yapılabilir.
Biyogüvenlik kabinlerinin dekontaminasyonu için belirtilen prosedüre bakınız. Odanın dekontaminasyonu için özel
hidrojen peroksit gaz püskürten aygıtlarla bu iĢlem görece kolaylaĢmıĢtır.
Havadaki kontaminantların %99 ve %99.9 etkinlikte ortamdan uzaklaĢtırılması için gerekli saatteki hava değiĢim sayısı

Hava değiĢim sayısı

Öngörülen etkinlikte ortamdan uzaklaĢtırma için gereken dakika
%99.9

2

%9
9
138

4

69

104

6

46

69

12

23

35

15

18

28

20

7

14
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50
400

3

6

<1

1

Kaynak: CDC. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health care settings. MMWR 2005; 54 (No: RR-17).

Uluslararası rehberlerde ve bu rehberde yer alan "bir dökülme-saçılma durumunda odanın kapısı
kapatılarak 30 dakika beklenir ve ardından müdahale edilir" önermesi hava değiĢim sayısı saatte 12-15
dolayında olan ortamlar içindir merkezi havalandırması olmayan laboratuvarlarda aerosollerin
ortamdan uzaklaĢması için ne kadar süre gerektiği bilinmemektedir. Bu durumdaki laboratuvarların
havalandırma koĢullarına göre güvenli bir süre saptamaları önerilir. Bu sürenin 24 saat kadar uzun
olabileceği öngörülmelidir.
ĠĢlem
Dökülen sıvı miktarı 100 mL'den az ve/veya düĢük riskli bir dökülme ise ortam beklenmeksizin dekontamine edilir.
Yüksek riskli bir dökülme söz konusu ise ortamdaki aerosollerin çökmesi için yeterli süre bekledikten sonra risk
değerlendirmeye uygun gerekli kiĢisel koruyucu donanım giyilir. Lateks/nitril eldivenin üzerine temizlik eldiveni giyilir.
Dökülen alanın çevresinden baĢlayarak emici maddelerle alan sınırlandırılır ve sıvı emdirilir. Üzerini kaplayacak
miktarda 1/10 çamaĢır suyu (sıçratmayacak Ģekilde) dökülür. Dökülen sıvının miktarına ve mikroorganizma yüküne
bağlı olarak en az 20 dakika beklenir. Daha sonra kullanılan malzeme tıbbi atık torbalarına atılır. Cam kırıkları varsa
forseps/maĢa ile toplanır ve kesici-delici atık kabına atılır. Temizlik eldiveni çıkarılır ve tıbbi atık torbasına atılır. Dökülen
alanın üzerine bir kez daha 1/10 çamaĢır suyu (sıçratmayacak Ģekilde) dökülür ve alan temizlenir. Kullanılan tüm
malzeme atılır

Biyolojik dökülmelere müdahale

12.1.2.Enfeksiyöz katı materyalle olan dökülme-saçılmalara müdahale
Kontamine petri kapları, plastik tüpler, pipetler, pipet uçları, eldivenler ve enfeksiyöz her tür katı atığı ilgilendiren
dökülme ve saçılmalarda aĢağıdaki akıĢ çizelgesi kullanılabilir (ġekil 14.10). Bu tür malzeme kesinlikle elle toplanmaz.
Mutlaka faraĢ, forseps/maĢa gibi araçlarla toplanır. Hiçbir Ģey bulunamaz ise kalın bir kartonun üzerine toplanabilir.
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Katı materyalin dökülmesi durumunda izlenecek akış

12.1.3.Biyogüvenlik kabini içine dökülmelere müdahale
Biyogüvenlik kabininde çalıĢırken oluĢabilecek dökülme-saçılmalarda aĢağıdaki yol izlenir.
KABĠN ĠÇĠNE DÖKÜLME-SAÇILMA DURUMUNDA

•
Kabini çalıĢtırmaya devam edin. Yeterli miktarda %10 çamaĢır suyu çözeltisi hazırlayın.
•
Çift kat eldiven giyin.
•
Döküntü alanının çevresinden baĢlayarak kağıt havlular ile dökülen sıvıyı emdirin.
•
Kağıt havluların üzerine kaplayacak biçimde %10 çamaĢır suyu dökün ve 20 dakika bekleyin.
•
KırılmıĢ cam varsa forseps kullanarak bunları toplayın ve kesici-delici atık kabına atın. Kağıt havluları ve ardından üst kat
eldivenlerinizi kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atın.
•
Alanı tekrar %10 çamaĢır suyu ile temizleyin ve kağıt havluları kırmızı atık torbasına atın. Dekontamine edilen alanı %70 etanol veya
distile su ile durulayarak çamaĢır suyunun koroziv etkisini giderin.
•
Ġç kattaki eldivenlerinizi kırmızı atık torbasına atın.
•
Tekrar çalıĢmaya kabini 10 dakika çalıĢtırdıktan sonra baĢlayın.

Kabin içine dökülen sıvı çok miktarda ise aĢağıdaki yol izlenir
KABĠN ĠÇĠNE YOĞUN DÖKÜLME-SAÇILMA DURUMUNDA

•
Kabin altında drenaj kapağının kapalı olduğundan emin olun.
•
ÇalıĢma alanına ve ızgaralardan içeriye 1/10 çamaĢır suyu ya da koroziv olmayan etkili baĢka bir dezenfektan dökün.
•
En az 20 dakika bekleyin.
•
ÇalıĢma alanındaki dökülmüĢ sıvı ve dezenfektanı kağıt havluya emdirin ve tıbbi atık torbasına atın.
•
Drenaj valfine plastik bir hortum bağlayın. Hortumun ucunu dezenfektan içeren bir kabın tabanına değecek Ģekilde uzatın (sıvı
boĢalırken sıçrama ve aerosol oluĢum riskini azaltmak için) ve drenaj tepsisinde birikmiĢ olan sıvıyı boĢaltın.
•
Drenaj tepsisini suyla temizleyin ve hortumu çıkarın. Hortumu otoklav torbasına atın.
•
Koruyucu giysileri çıkarın, otoklav torbasına atın, eldivenlerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın.
•
Biyogüvenlik Sorumlusuna bilgi verin. Kabinin tamamen dekontamine edilmesinin gerekli olup olmadığına karar verin. Dökülen sıvı
yüksek riskli (RG-3) bir patojen içeriyor veya RG-2 patojen içermesine karĢı dökülen miktar yüksekse e kabinin tamamen dekontamine
edilmesi düĢünülebilir.
•
Eğer kabinin tamamen dekontamine edilmesi gerekmiyorsa, temizledikten sonra BGK'ni en az 10 dakika çalıĢtırın ve iĢlemlere
bundan sonra devam edin.

12.1.4.Santrifüj içine dökülmelere müdahale
Santrifüj içindeki dökülme-saçılma olayları genellikle iyi dengelenmemiĢ tüplerin kırılmasına bağlıdır. Bu nedenle, tüpler
iyi dengelenmeli ve olası ise plastik tüpler kullanılmalıdır
SANTRĠFÜJLEME SIRASINDA TÜP KIRILIRSA
•
•
•
•

•

Motoru kapatın ve aerosollerin çökmesini bekleyin (~30 dakika).
Gerekli KKD giyin (önü kapalı, arkadan bağlanan önlük, FFP2/3 maske, gözlük, eldiven)
Kefeleri çıkartın ve BGK içine taĢıyarak, kabin içinde açın.
1/10 sulandırılmıĢ çamaĢır suyu ya da koroziv olmayan baĢka bir dezenfektanı kabın içine
dökün ve en az 20 dakika bekletin.
Cam kırıkları varsa bir forsepsle kesici-delici atık kabına atın. Diğer tüm kontamine
materyali tıbbi atık olarak bertaraf edin.
Kefeleri (kuvarterner amonyum bileĢiği gibi ılımlı bir dezenfektan veya 1/100 sulandırılmıĢ
çamaĢır suyu ile) temizleyin

•
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12.1.5.Enfeksiyöz aerosollere maruz kalma
Aerosoller, sıvıya bir enerji uygulandığında ve bunun dıĢarı çıkmasına izin verildiğinde açığa çıkan sıvı damlacık
bulutudur. Bulutun içindeki görece büyük partiküller (0.1 mm çaptan daha büyük) hızla yere çökerler. Daha küçük
olanlar ise, hafif olduklarından yere hemen çökmez ve havada asılı kalırlar. Bu sırada ortam sıcaklığının ve nemin etkisi
ile damlacıklar hızla buharlaĢırlar. 0.1 mm çapta damlacıkların 1.7 saniyede, 0.05 mm çaptakilerin ise 0.4 saniyede
buharlaĢtıkları bilinmektedir. BuharlaĢma sonucu "damlacık çekirdeği" (droplet nuclei) denen ve çapları genellikle 5
mikrometreden küçük parçacıklar oluĢur. Bu parçacıkların her biri yaklaĢık 1-3 bakteri taĢır. Tek bir hapĢırma veya beĢ
dakika süresince konuĢma yaklaĢık 3000 damlacık çekirdeğinin oluĢmasına neden olur (kaynak:
http://textbookofbacteriology.net/tuberculosis 2.html. SET: 05.05.2014). BeĢ mikrometreden küçük parçacıklar
havada daha uzun süre asılı kalabilir ve 1,5-60 metreye kadar hava akımları ile taĢınabilir.
Aerosollerin boyutlarına göre sınıflandırılması ve çökme hızları
Partikül tipi
Damlacık
Toz
Damlacık çekirdeği

Boyut dağılımı (u,m çap)
100-400
10-100
1-10

Çökme hızı (cm/dakika)
1800-15200
18-1800
0.2-18

Kaynak: Biosafety Recommendations for the Contained Use of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates in Industrialized Countries. Belgium
Scientific Institute of Public Health D/2006/2505/22. http://www.biosafety.be/CU/PDF/MtubFinal DL.pdf SET 05.04.2014

Laboratuvarlarda aerosol oluĢumuna neden olan iĢlemler vardır. Bunlar ayrıntılı olarak "Biyolojik tehlikeler" bölümünde
ele alınmaktadır. Yeterli önlem alınmadığında çalıĢanların aerosollere maruz kalma ve enfekte olma riski vardır.
Literatürde tüberküloz, bruselloz, tularemi, Q ateĢi ve psittakoz en sık bildirilen aerosollere bağlı laboratuvar-kökenli
enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlardan korunma, güvenli mikrobiyolojik uygulamalar ve aerosollere yönelik mühendislik
ve kiĢisel önlemlerin alınması ile olasıdır. Enfeksiyöz aerosollere maruz kalındığında yapılacakları bilmek de yaĢam
kurtarıcı olabilir.
Aerosollere maruz kalan kiĢinin olayı bildirmesi ve en kısa sürede tıbbi yardım alması gerekir. Temas sonrası profilaksi uygulamaları ile
enfeksiyon geliĢimi engellenebilir.

Yeni bir literatür derlemesi laboratuvar kökenli enfeksiyonların %88'inin rutin iĢlemler sırasında oluĢan aerosollere,
%12'sinin ise kazalara bağlı olduğunu bildirmektedir (Traxler RM, 2013). CDC, Brusella türleri ile temas edenlere
temas sonrası profilaksi (TSP) uygulaması önermektedir. CDC önerisinde, sınıf II kabinde çalıĢılmıĢ olmasına karĢın
biyogüvenlik düzeyi 3 önlemleri (solunum koruyucu N95/N99 maske, önü kapalı ve büzgülü kollu önlük, çift kat
eldiven, eldivenler önlüğün kol manĢetinin üzerini kapatacak, vb.) alınarak çalıĢılmamasının yüksek riskli eylem olarak
kabul edildiğine ve bu kiĢilere TSP önerildiğine dikkat ediniz
ÖNEMLĠ NOT Tüm kan kültürlerini biyogüvenlik kabininde iĢleyiniz. Kan kültüründe geç üreme (>3 gün) söz konusu ise biyogüvenlik düzeyi 3

önlemleri alınız!

CDC tarafından Brusella türlerine maruz kalan kiĢiler için önerilen temas sonrası profilaksi (TSP) protokolu
Temas sonrası profilaksi uygulanan kiĢilerin 24 hafta boyunca izlenmesi gereklidir. Bu amaçla 0-6-12-18 ve 24.
haftalarda serolojik test yapılması, aynı zamanda kiĢinin günlük ateĢ ve haftalık semptom izlemi yapması
önerilmektedir. Testlerde bir pozitiflik saptanması veya kiĢisel izlemde kuĢkulu klinik tablo bildirimi varlığında kan
kültürü yapılması önerilmektedir.
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Neisseria

meningitidis

enfeksiyonlarında toplumdaki ölüm hızı %10-14 aralığında iken, laboratuvar
enfeksiyonlarındaki hız %50'lere varmaktadır (Sejvar JJ, 2005). Bu nedenle, meningokoklarla yoğun olarak çalıĢan
laboratuvarlardaki kiĢilere tetravalan meningokok aĢısı önerilmektedir.
Laboratuvar kökenli enfeksiyonların değerlendirildiği bir derlemede 31 olgunun otuzunda meningokok kültürlerinin açık
bankoda iĢleme öyküsünün olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla meningokok kuĢkusu olan tüm örneklerin ve kültürlerin
biyogüvenlik kabinlerinde iĢlenmesi önerilmektedir.
Meningokoka maruz kalan laboratuvar çalıĢanlarına kemoprofilaksi önerilmektedir. Bu amaçla siprofloksasin 500 mg
tek doz olarak veya rifampin 600 mg X2 /2 gün
kullanılabileceği bildirilmektedir. (Kaynak: Guidance for public health management of meningococcal disease in the
UK.
Health
Protection
Agency
Meningococcus
and
Haemophilus
Forum.
Upd.
http://www.hpa.org.uk/webc/hpawebfile/hpawebc/1194947389261 adresinden eriĢildi. SET: 05.04.2014)
ÖNEMLĠ NOT Normalde steril olan vücut sıvılarına ait (idrar dıĢında) örnekler ve kültürler
kabininde iĢlenmelidir

biyogüvenlik

Aerosolle bulaĢabilen ve RG-3 olan mikroorganizmalarla çalıĢmaların BGD-3 fiziksel koĢullarındaki laboratuvarlarda
yapılması önerilir. Ancak, bu tür fiziksel koĢullara sahip olmayan BGD-2 fiziksel koĢullarındaki bir laboratuvarda
aĢağıdaki BGD-3 uygulamalara çok sıkı biçimde uyulması) ve laboratuvarın yapacağı risk değerlendirme sonuçlarına
göre gerekirse ek önlemler de alınması koĢuluyla bu tür patojenlere ait iĢlemler yürütülebilir

AEROSOLLE BULAġMA RĠSKĠ YÜKSEK PATOJENLERLE ÇALIġIRKEN

Biyogüvenlik düzeyi-3 (BGD-3) laboratuvar koĢullarında çalıĢın.
Bu tür fiziksel koĢulara sahip değilseniz, mutlaka çok sıkı uyduğunuz BGD-3 uygulamaları ile iĢlemlerinizi yapın. Bu tür koĢullara BGD-2+
da denmektedir.
ĠĢlemler sırasında mutlaka yıllık sertifikasyonu yapılan baca bağlantılı sınıf II A2 biyogüvenlik kabinleri kullanın.
N95 veya daha üstü (N99/N100) partikül filtreli maske takın.
Sıçramalara dayanıklı, önü kapalı, arkadan bağlamalı ve kolları büzgülü önlük giyin. Bu önlüğün tek kullanımlık olması önerilir. Mümkün
değilse, giyilen önlükler sık yıkanmalı ve yıkama öncesi dekontamine edilmelidir.
Çift kat eldiven giyin.
Eldivenleri önlüğün kol manĢetlerinin üstüne çıkararak kullanın.
Tüm pipetleme iĢlemlerinde pipet yardımcıları ve TD serolojik pipetler kullanın.
Özeleri kabin içinde insineratörde sterilize edin veya tek kullanımlık öze kullanın.
Kesici-delici atık kaplarını bertaraf etmeden önce dekontamine edin.
Tüm katı ve sıvı atıkları bertaraf etmeden önce dekontamine edin. Katı atıklar otoklavlanarak, sıvı atıklar ise otoklav veya çamaĢır suyu ile
(son konsantrasyon %10 olacak Ģekilde) dekontamine edilebilir

12.1.6.Göze ve mukozalara sıçrama
Göz mukozası ve diğer mukozal yüzeyler enfeksiyon etkenleri için uygun giriĢ kapılarıdır. Bu nedenle sıçrama riski olan
tüm uygulamalarda eldiven yanısıra gözlük, gerekiyorsa yüz siperi ve diğer mukozal yüzeyleri kapatan maske
takılmalıdır. Mukozalara sıçrama olduğunda mukozal yüzey bol suyla yıkanmalıdır
Göze sıçrama olduğu takdirde etkilenen göz hemen yıkanmalıdır. Bu amaçla göz duĢu kullanılabilir. Göz yıkama
istasyonları her iki göze dakikada en az 1.5 L su verebilmelidir. Suyun akıĢ hızı göze zarar vermeyecek hızda olmalıdır.
Ġstasyon yerden 83.8 ile 114.3 cm yukarıda olmalı ve yakınındaki duvardan en az 15 cm uzaklıkta konuĢlandırılmalıdır.
Suyun aktığı ağızların üzerinde, mikroorganizmalarla kontaminasyonu önlemek için bir kapak olmalıdır.
Etkilenen gözün alt ve üst göz kapakları elle açılarak göz küresi iyice açığa çıkarılır ve suyla yıkanır. Göz küresi sağasola, aĢağı-yukarı oyanatılarak suyun her nokta ile teması sağlanır. Kontak lens kullanılıyor ise ön yıkamayı izleyerek
lens çıkarılmalı ve göz yıkanmaya devam edilmelidir. Kontamine olan lensin tekrar kullanılmaması, atılması önerilir.
Kaynaklarda belirtilen yıkama süresi kimyasallar içindir. Yıkama, kontaminant maddeyi sulandırarak konsantrasyonunu
seyreltmeyi hedefler. Enfeksiyöz maddeler için bu sürenin ne kadar olması gerektiği açık değildir. Gözün bol suyla
yıkanması önerilmektedir
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Önemli not

Kimyasallar göze sıçradığında müdahale 10-15 saniye içinde yapılmalı ve göz
yıkanmalıdır. Göz yıkama süresi:
•
Hafif iritanlar için en az 5 dakika
•
Orta-yüksek düzeyde iritanlar için en az 20 dakika
•
Penetran olmayan korozivler için en az 20 dakika
•
Penetran korozivler (alkaliler, hidroflorik asit ve fenol) için en az 60 dakikadır
http;//www_._ccohs_.c_a/oshansw

Gözün uzun süreli yıkanabilmesi için su sıcaklığının 16-38 oC arasında olması gerekir. Onaltı derecenin altında
hipotermi riski vardır, 38 oC üstü ise göz için zararlıdır
Göz istasyonları haftada 1 çalıĢtırılarak suyu akıtılmalıdır. Bu iĢle görevli bir kiĢi olmalı ve bir form üzerine bakım
yaptığı tarihi not etmelidir. Bu iĢlem, hem istasyonun çalıĢtığından emin olmak hem de sistem içindeki suda
mikroorganizma üremesine engel olmak için gereklidir.

12.2.-Kesici-delicicisim yaralanmaları
Kesici-delici yaralanmalarda en büyük risk HBC, HCV, HDV ve HIV ile enfekte olma riskidir. HIV bulaĢ riski %0.24-0.65,
HCV bulaĢ riski %1.5-2.5 ve HBV bulaĢ riski %10-30 arasındadır. Bu tip yaralanmalarda; iğnenin içinin boĢ olup
olmadığı (içi boĢ olanlarda bulaĢık kan miktarı daha fazladır), yaranın derinliği (ne kadar derine batarsa risk o kadar
yüksek), kaynak kiĢideki virüs yükü (ne kadar yüksekse risk o kadar yüksek), yaralanma sonrasında yaranın yıkanıp
yıkanmadığı gibi faktörler de bulaĢ riskini etkiler.
Kesici-delici yaralanmada ilk iĢ kesilen bölgenin su ve sabun ile yıkanmasıdır. Yara suyun altında tutularak kanaması
sağlanır. Bu aĢamada sıkarak kanatmaya çalıĢılmamalıdır. Antiseptik kullanımının kan yoluyla bulaĢan patojenlerle
enfeksiyonu engellemede etkin olduğuna iliĢkin kanıt yoktur, ancak kullanılmaları kontrendike değildir. ÇamaĢır suyu
(sodyum hipoklorit) kullanılmamalıdır.
KESĠCĠ-DELĠCĠ YARALANMADA ĠLK YARDIM
Kesici-delici yaralanmalarda etkilenen bölgeyi
• Su ve sabun ile yıkayın
• Suyun altında kanamasına izin verin (zorla kanatmadan, suyun akıĢına bırakarak)
• Yara bandı ile kapatın
• Laboratuvar sorumlusuna haber verin
• En kısa sürede (ilk 24-72 saat içinde ) tıbbi yardım alın (enfeksiyon hastalıkları
uzmanına baĢvurulabilir ve önerileri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılır ve
temas sonrası profilaksi uygulanır)
• Olay bildirim formu doldurarak olayı bildirin
Kesici-delici yaralanmalarda zaman geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. HBV ve HIV için temas sonrası profilaksi (TSP)
uygulanmaktadır. TSP ilk 72 saat, tercihen ilk 24 saat içinde baĢlanmalıdır. Bu nedenle kaza sonrası en kısa sürede
Enfeksiyon Hastalıkları uzmanına baĢvurulmalıdır.

USPHS önerisi

Önerilen profilaksi rejimi

TSP süresi

3 ya da daha fazla antiretroviral
içermeli. Ġlk tercih rejim
Raltegravir 400 mg x2/gün
+
Truvada 1x1/gün

4 hafta

CDC önerisi
Önceden aĢılı değilse

1 doz HBIG + aĢılama serisi baĢlatılır.
Veya (aĢıya yanıt vermeyenlerde)
1 doz HBIG (hemen) + 1 ay sonra 1 doz
daha HBIG

Önceden aĢılı ise

Anti-HBs
>10 IU/mL ise TSP gerekli değil
<10 IU/mL ise 1 doz HBIG ve 1 doz aĢı
3 doz aĢılama süresi veya aĢıya yanıt
vermeyenlerde 2. doz HBIG
enjeksiyonuna kadar

anti-HIV testi ile izlenenlerde 6 ve
12. Haftalarda ve 6. Ayda
veya

TSP sonrası izlem (kazaya 4. nesil anti-HIV (antijen ve antikor
uğrayan kiĢiye)
birlikte bakan) testi ile izlenenlerde 6
ve 12. haftalarda ve 4. Ayda
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HIV ve HBV için temas sonrası profilaksi önerileri
HIV*
TSP baĢlama için önerilen süre

HBV**

Tercihen ilk 24 saat
Tercihen ilk 24 saat
72 saat sonrası TSP etkinliğine iliĢkin veri 7 gün sonrası için HBIG etkinliğine iliĢkin veri
yoktur.
yoktur.
Anti-HIV
Anti-HBs (aĢı öyküsü varsa)

Kazaya uğrayan kiĢiye yapılacak
testler
Kaynak kiĢi (biliniyorsa) yapılacak Anti-HIV
veya (tercihen)
testler
4. nesil anti-HIV (antijen ve antikor
birlikte bakan)

HBsAg
veya

HBV DNA (pencere dönemi kuĢkusu varsa)

veya

HCV RNA (akut retroviral sendrom
kuĢkusu varsa)
*Kuhar DT, Henderson DK, Struble KA, et al. Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to Human Immunodeficiency
Virus and Recommendations for Postexposure Prophylaxis. Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34(9):875-892

HBV, HCV ve HIV yalnızca kanda bulunmaz, çeĢitli vücut sıvılarında ve çıkartılarında bulunabilir. Bu tür sıvıları içeren
kesici-delici yaralanmalarda da TSP uygulanmalıdır
HBV, HCV ve HIV içerebilen vücut sıvıları
Sıvı
Kan, serum ve plazma
Plevra, amniyon, perikard,
periton, sinovya ve BOS
Semen, vajinal sekresyon
Tükrük
Ġdrar, kusmuk, feçes, nazal
sekresyon, balgam, ter, göz
yaĢı (görünür olarak kanla
kontamine değilse)
Süt
Organ ve doku transplantları

HBV
Evet
Evet

HCV
Evet
Evet

HIV
Evet
Evet

Evet
Hayır (görünür olarak kanla
kontamine değilse)
Hayır

Evet
Hayır (görünür olarak kanla
kontamine değilse)
Hayır

Evet
Hayır (görünür olarak kanla
kontamine değilse)
Hayır

Meme baĢında çatlaklar ya da
kanama varsa biyolojik olarak
olası
Evet

Meme baĢında çatlaklar ya da
kanama varsa biyolojik olarak
olası
Evet

Evet
Evet

HCV için TSP yoktur. Dolayısıyla kan ve diğer vücut sıvıları ile temas eden laboratuvar çalıĢanlarının izlemi gerekir. Bu

bağlamda kullanılabilecek protokol aĢağıda sunulmuĢtur.
Yapılan bir meta analizde HCV ile enfekte olguların en az yarısında virüsün kendiliğinden ortadan kalktığı ve bunun ilk
12 hafta içinde gerçekleĢtiği gösterilmiĢtir. Akut HCV tedavisinin yararlı ve maliyet etkin olduğu kabul edilmekle birlikte
tedavinin ne zaman baĢlaması gerektiği ve ne kadar sürmesi gerektiği konusunda uzlaĢı yoktur. Tedavinin etkinliği
(kalıcı virolojik yanıt) %22 ile %100 arasında bildirilmiĢtir (Maheshwari A, 2012).
Kesici-delici yaralanma sonrası HCV enfeksiyonu yönünden izlem
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12.3.-Kimyasal dökülme ve saçılmalar
Kimyasalların dökülmesi veya saçılması kiĢiye doğrudan temas ile zarar verebileceği gibi dökülme sonrası ortaya çıkan
zararlı, toksik buharlar çevrede bulunan diğer kiĢileri de etkileyebilir. Bunun dıĢında kimyasalın türüne bağlı olarak
çevreye zarar verebilir. Bu nedenle hem kiĢiye hem de çevreye oluĢturabilecekleri zararlı etkileri ortadan kaldırmak için
dökülme-saçılma durumunda temizliğin yapılması önemlidir. Kimyasalların temizlenmesine etki eden faktörler;
•
•
•
•
•

Dökülen kimyasalın miktarı
Saçılmanın olduğu alanın büyüklüğü
Toksisitesi ( Güvenlik bilgi formundan kontrol edilmelidir)
Uçuculuk özelliği ( Güvenlik bilgi formundan kontrol edilmelidir)
Dökülme-saçılma kitinin varlığı,
ortaya çıkacak zararlı etkinin Ģiddetini etkiyecektir.

Kimyasal bir dökülme-saçılma durumunda izlenmesi önerilen akıĢ aĢağıdadır

Basit dökülme
yaralanma patlama
riski yok, toksisitesi
düĢük, miktar <2.5 L

+
Herhangi bir dökülme durumunda öncelikle panik yapılmamalı ve riskler değerlendirilmelidir. Dökülen maddenin ne
olduğu ve riskleri biliniyorsa (etiketinden ne olduğu okunabiliyorsa ve dökülen kimyasala ait bir güvenlik bilgi formu
laboratuvarda bulunuyorsa), dökülmenin basit bir dökülme olup olmadığına karar verilir. Basit bir dökülme ise ve
laboratuvar çalıĢanı kendini riske etmeden müdahale edebileceğini düĢünüyorsa kimyasal dökülme-saçılma kitini
kullanarak müdahale gerçekleĢtirilir ve olay bildirim formu doldurulur.
Dökülme basit değilse ya da kiĢi müdahale konusunda kendini yeterli hissetmiyorsa önce tüm çalıĢanlar alarm aracılığı
ile olaydan haberdar edilir. Etkilenen kiĢi varsa ortamdan uzaklaĢtırılır ve ilk yardım yapılır. Sonrasında ortam boĢaltılır
ve yetkililere haber verilir. Olay bildirim formu doldurulmalıdır.
Bir laboratuvardaki tüm çalıĢanlar bir kimyasal dökülme durumda aĢağıda yer alan ekipmanın yerini ve bu ekipmanın
nasıl kullanılacağını bilmelidir.
Göz yıkama duĢu
Tam beden duĢu
Kimyasal dökülme-saçılma kiti
Kimyasalların döküldükleri veya etrafa saçıldıkları durumda daha geniĢ alanlara yayılmasını önlemek ve gerektiğinde
nötralizasyonu için kullanılan kimyasal dökülme-saçılma kitleri kimyasalların çalıĢıldığı alanlarda kullanıma hazır halde
bulundurulmalıdır.
12.3.1.Kimyasal dökülme-saçılma kiti
Bu kitin içerisinde bulunan malzemeler Ģunlardır
Kimyasal dökülme-saçılma kiti
Bu kitin içerisinde bulunan malzemeler Ģunlardır
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KiĢisel koruyucu ekipman: Müdahale sırasında kimyasallara dayanıklı eldiven, gözlük, maske ve

önlük kullanılmalıdır.

Sınırlayıcı: Ticari olarak alınabileceği gibi, 1-2 metre uzunluğunda ve 10-15 cm çapında pamuklu bir
kumaĢtan sosis biçiminde
dikilen bir torbanın içi talaĢla doldurularak da yapılabilir. Dökülen-saçılan sıvının daha geniĢ alana yayılmasını önlemek amacıyla sıvının etrafını
çevirip sınırlandırılması amacıyla kullanılır.
Ayrıca farklı boyutlarda tabaka halinde sıvıyı emici nitelikte bezler de bulundurulabilir. Bunlar
dökülmenin
miktarca daha az olduğu durumlarda doğrudan sıvıyı emerek temizlenmesine yardımcı olurlar.
Emici-absorban-malzeme: Dökülen sıvının emdirilerek ortamdan uzaklaĢtırılması amacıyla kullanılır.
Kağıt havlu az miktarlardaki
dökülmelerde kullanılabilirse de, inert bir materyal olmadığından, yoğun
dökülmelerde kedi kumu, talaĢ veya kum kullanılması tercih
edilmelidir.
Nötralizan: Asitlerin nötralizasyonu için sodyum veya kalsiyum karbonat veya sodyum bikarbonat,
için sodyum bisülfat, borik asit, oksalik asit veya sitrik asit kullanılabilir.

alkalilerin

nötralizasyonu

Temizleme ve atık ekipmanı: Toz nitelikteki kimyasalların toplanmasında, emici malzeme ile
emdirilerek
toplanmıĢ
maddenin
atılmasında, kırık cam parçacıklarının toplanması amacıyla faraĢ, fırça ve
penset kullanılır. Atıklar atık torbası veya kovaya atılmalıdır.
Kimyasal dökülme-saçılma kiti ile müdahale
Müdahale aĢağıdaki Ģekilde yer alan sırayla yapılmalıdır. Öncelikle, KKD giyilmelidir. Ardından, dökülmenin dıĢ sınırının çevresi sınırlayıcı ile
çevrilerek, sıvının daha fazla yayılmasına engel olunur. Dökülen sıvının asit veya alkali olmasına göre uygun nötralizan madde ile sıvının
üzerikaplanır. Ardından emici maddeler (kedi kumu, vb.) kullanılarak nötralize edilmiĢ sıvı emdirilir ve faraĢ-süpürge kullanılarak temizlenir.
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12.3.2. Kimyasallara deri ve mukoza yoluyla maruz kalma
Kimyasallara olasılıkla en fazla maruz kalınan yoldur. Deri yolu ile maruz kalma genellikle derideki çatlak, kesi, döküntü
ile veya ciltten emilim ile gerçekleĢir. Deride hasar olması kimyasalların penetrasyonunu artırır. Fenol gibi bazı
kimyasallar sağlam deriden de geçebilirler. Deriden emilim kimyasalın konsantrasyonuna, reaktivitesine, su ve yağda
çözünürlüğüne, temas süresine ve temas bölgesine göre değiĢir. Kimyasalların deri ile teması sonrasında kaĢıntı,
kızarıklık, kuruluk, deride renk değiĢikliği, döküntü ve vezikül oluĢumu gözlenebilir. Güçlü asit ve bazlar ile kimyasal
yanıklar oluĢabilir.
AĢındırıcı kimyasallarla oluĢan basit yanıklarda öncelikle kimyasalın fazlası bir fırça ile
uzaklaĢtırılmalıdır. Daha sonra etkilenen bölge çeĢme suyu ile yıkanmalıdır. Yaralanan kiĢi, yanma hissinde azalma
tanımlayana kadar su ile yıkama iĢlemi sürdürülmelidir. Bu süre ortalama 15-20 dakikadır. Bu süreçte kiĢinin yüzüğü
varsa çıkarılmalıdır. Çünkü daha sonra ödeme bağlı olarak dokular ĢiĢecek ve yüzük sorun yaratacaktır. Son olarak
yaranın üzeri steril bir gazlı bezle kapatılarak tıbbi yardım alınmalıdır
Kimyasallara mukozalara sıçrama (göz, ağız, burun) yoluyla maruz kalınabilir. Kimyasalların çoğu gözde ağrı ve
iritasyona, diğer kimyasallar ise önemli ölçüde yanık ve görme kaybına neden olurlar. Alkali kimyasallar, fenoller ve
asitler gibi aĢındırıcılar kalıcı görme kaybına neden olabilirler.
12.3.3. Kimyasalların kazara içilmesi
Kimyasalların kazara içilmesi laboratuvarlarda nadirdir. Ancak, olduğu takdirde hemen zehir danıĢma birimlerini veya
sağlık birimlerini arayarak yardım isteyiniz. Bu birimler tarafından önerilmedikçe:
KiĢiyi kusturmayın,
Su ve süt içirmeyin
Ġçilen kimyasalın Güvenlik Bilgi Formunu alarak hemen tıbbi yardım alın.
Hastane Acil Durum Kodları

12.4. Doğal afetler
Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaĢantısını ve eylemlerini durduracak
veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir. Doğal
afetler insanların kontrolü dıĢında gerçekleĢen, doğa olaylarına bağlı afetlerdir.
Doğal afetlere karĢı önlemler afet öncesinde alınmalıdır. Afet öncesinde alınabilecek en iyi önlem doğru
konuĢlandırılmıĢ, tasarım ve yapım aĢamasında laboratuvarlardaki olası tehlikelerin de göz önüne alındığı güvenli
binalardır.
Laboratuvarlar su baskınları ve heyelanlardan etkilenme olasılığı düĢük alanlara yapılmalıdır. Laboratuvarlar tasarım
aĢamasında iken yangın gibi tehlikeleri en aza indirecek Ģekilde planlanmalı ve yangına dayanıklı malzemelerle
yapılmalıdır. Ayrıca, deprem anında yangın, ekipmanın ve mobilyaların devrilmesi veya düĢmesine bağlı tehlikelerin
oluĢmasını engellemek için önlemler alınmalıdır. Bu önlemlere örnek olarak:
• Deprem sırasında gazı otomatik olarak kesen vana sistemleri (yangın riskini önlemek için)
• Sabitleyici mekanizmalar (tüpler ve cihazlar)
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• ÇıkıĢ ve koridorların açık tutulması
• Kimyasallar için güvenli saklama koĢulları (düĢmeye karĢı korumalı raflar, ikincil kaplar, koroziv ajanları göz
hizasının altında saklama, vb.) verilebilir.

Deprem önlemleri

Afet öncesinde yapılması gereken diğer önemli bir iĢ, acil durum planlamasıdır. Amaç, herkesin ne yapacağını ve
ne yapmayacağını iyi bilmesini sağlamaktır.
Acil durum planı

Tehlikeli materyaller (biyolojik, kimyasal, radyoaktif) ile çalıĢan her laboratuvar acil durumlar için hazırlıklı olmalı ve bir acil durum planı
hazırlamalıdır.
Ġlgili yönetmelik acil durum planını "tüm iĢyerleri için tasarım veya kuruluĢ aĢamasından baĢlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz

etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kiĢilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluĢturulması,
dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aĢamaları izlenerek hazırlanır" Ģeklinde tanımlanmakta ve planda olması gereken baĢlıkları

Ģöyle sıralamaktadır:
•
Belirlenen acil durumlar
•
Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler
•
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
•
Krokiler (aĢağıdakilerin yerleri kroki(ler)de gösterilmelidir:
•
Yangın söndürme ekipmanlarının yeri
•
Ġlk yardım malzemesinin yeri
•
KaçıĢ yolları, toplanma yerleri ve uyarı sistemlerinin yeri
•
Görevlendirilen kiĢilerin ve yedeklerinin adı-soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletiĢim bilgileri
•
ÇalıĢanların "görevim ne, ne yapacağım, ne zaman yapacağım, kimlerle yapacağım ve görevimi tamamladıktan sonra kime bildireceğim
?" sorularına net yanıt verdiğinden emin olunmalıdır.
•
Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iĢyeri dıĢındaki kuruluĢların irtibat numaraları
Kurumlar kendi acil durum planlarını oluĢturmalıdır. Laboratuvarlar, içerdikleri riskler nedeniyle kendi planlamalarını yapmak veya kurum
planlamasında yeterince yer verildiğinden emin olmak için kurum yetkililerinin yardımını istemelidir.

Afet sırasında soğukkanlı olunmalı ve yetkili kurumlarca önerildiği biçimde davranılmalıdır. Deprem sırasında bina
güvenli ise bina içinde kalmak, üzerinize bir Ģey devrilme riski olmayan bir bölgede duvar kenarına çökerek beklemek
en doğru eylemdir. 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında çıkarılan yönetmeliğe göre yapılmıĢ binalar, önceki mevzuata
göre yapılan binalara göre belirgin olarak depreme dayanıklıdır. Eski mevzuata göre yapılmıĢ binaların deprem
dayanıklılığı test edilerek binanın durumu hakkında bilgi edinilebilir.

12.5. -Yangın
YANGIN DURUMUNDA YAPILACAKLAR (bkz. Fiziksel tehlikeler bölümü)

•

•
•

•

Yetkililere haber verin (acil telefon).
•
Kendinizi tanıtın ve arama nedeninizi bildirin
•
Olayın yerini bildirin
•
Olayın kapsamı hakkında bilgi verin (kimyasal, biyolojik, vb.)
Yangın alarmını çalıĢtırın (diğer çalıĢanları uyarmak ve yardım almak için).
Yaralanan/etkilenen kiĢi varsa yardım edin.
•
Yardım etmek riskli değil ve yardım edebileceğinizi düĢünüyorsanız yardım edin.
•
Duman veya kimyasal gazlardan etkilenen kiĢileri olay yerinden uzaklaĢtırın ve olası ise temiz havaya çıkarın.
•
Bilinci kapalı yaralıyı kurtarmayı sorunun ne olduğunu bilmeden denemeyin.
•
Ağır yaralanma durumunda yaralıyı, riskin daha da artma olasılığı yoksa hareket ettirmeyin.
•
Ġlk yardımı ancak eğitimli ve yetkin iseniz uygulayın.
•
Yaralıların tıbbi yardım almalarını sağlayın.
KiĢilere yardım ettikten sonra müdahale etmek hala riskli değil ise
•
Ortamdaki hayvanlara yardım edin.

. Risk değerlendirmesi yapın. Kendinize ve diğer çalıĢanlara yönelik riskleri-patlama, vb. değerlendirin. Riskleri yönetebileceğinizi düĢünüyor ve
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yangına müdahale etmeyi biliyorsanız, yangını söndürmeyi deneyin.
•
Yangının neden kaynaklandığını belirleyin ve eldeki yangın söndürücünün uygun olup olmadığına karar verin (ör. Elektrik
yangınlarında su ve köpük kullanılmaz, bilgi için "fiziksel tehlikeler" bölümüne bkz.)
•
Pencereleri açmayın (daha fazla oksijen daha çok alev demektir)
•
Yangın söndürücüyü alevlerin üzerine değil, alevlerin tabanına sıkın.
•
Yangına müdahale ederken, acil bir durumda ortamı hemen terk edebilmek için arkanız çıkıĢa dönük olmalıdır.
•
Yangın kontrol dıĢına çıkıyor ise ortamı terk edin. Mümkünse kapıyı arkanızdan kapatın.
•
Olayı yazılı olarak (olay/kaza bildirim formu) yetkililere bildirin.

Laboratuvarlarda yanıcı-parlayıcı birçok kimyasal madde kullanılmaktadır. Yüksek ısı veya açık alev gibi
tutuĢturucuların da var olduğu düĢünülürse laboratuvarlarda ciddi bir yangın riskinden söz edilebilir. Bu nedenle,
laboratuvar çalıĢanlarının yangın eğitimi alması büyük önem taĢır. Yangının önlenmesi, yangın durumunda yapılacaklar
ve yangınla mücadele ekipmanın kullanımı konularında laboratuvar personelinin eğitimi için sivil savunma/yerel itfaiye
memurlarının yardımı istenebilir.
Her odada, koridor ve geçitlerde yangın uyarıları, talimatları ve acil çıkıĢ yolları belirgin Ģekilde gösterilmelidir.

13. ÇalıĢan sağlığı ve sürveyansPersonel Sağlığı Takip Talimatı
Laboratuvar çalıĢanlarının periyodik muayene ve kontroleri sürveyans “Personel Sağlığı Takip Talimatı” doğrultusunda
yapılır.Ġlk iĢe giriĢlerde Anti-HBs, HBs-Ag, Anti-HIV, Anti-HCV, Kan Grubu, Hemogram ve Sedimantasyon tetkikleri
istenir. ĠĢe baĢlayan sağlık personelinin tetkikleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından “Personel Sağlığı Takip
Listesi” değerlendirilir ve sağlık problemi olanlara gerek görülen yönlendirmeler yapılır. Personelin Anti-HBs sonucuna
göre gerekli ise enfeksiyon kontrol hemĢiresi tarafından Hepatit B aĢı programına alınır. Tetanoz riskine karĢı korumak
amacıyla aĢılama durumu sorgulanır gerekiyorsa aĢı yapılır. Bu tetkikler yılda bir kez tekrarlanır.
Gerekli aĢıları olun ve sağlık durumunuz hakkında laboratuvar sorumlusuna bilgi verin! Herhangi bir kontrendikasyon
olmadıkça aĢağıdaki aĢılar önerilir:
 Hepatit B aĢısı. Üçüncü (son) dozdan 1-2 ay sonra anti-HBs titresine baktırın.
 Ġnfluenza aĢısı. Her yıl yapılması önerilir.
 MMR (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) eğer önceden yapılmamıĢ ise veya aktif geçirilmiĢ enfeksiyona bağlı
bağıĢıklığınız yoksa 4 hafta arayla 2 doz MMR yaptırın.
MMR aĢısı olmadan önce gebe olunmadığından emin olunmalıdır. AĢı olduktan sonra en az 1 ay süreyle gebe
kalınmamalıdır.


Suçiçeği. Önceden suçiçeği geçirilmemiĢ veya aĢılanılmamıĢsa ya da suçiçeğine bağıĢık olunduğuna iliĢkin
serolojik kanıt yoksa, 4 hafta arayla 2 doz suçiçeği aĢısı yaptırın.
 Tdap (Tetanoz, azaltılmıĢ difteri, boğmaca aĢısı). EriĢkin dönemde boğmaca aĢısı yapılmamıĢ ise bu aĢı
yapılabilir. Önceden Td (tetanoz-azaltılmıĢ difteri toksoidi) aĢıları yapılmıĢ ise Tdap yapılabilir. On yılda bir Td
rapeli yapılmalıdır.
 Meningokok. Rutin olarak meningokok çalıĢılan laboratuvarlardaki personele önerilir.
 Diğer. AraĢtırma ya da endüstriyel laboratuvarlarda kuduz, polio, sarı humma, japon ensefaliti ve tifo etkenleri
ile çalıĢan kiĢilere bu etkenlerin aĢıları uygulanabilir.
Laboratuvar çalıĢanları sağlık durumları hakkında laboratuvar sorumlusuna bilgi vermelidir. Bu durumlar arasında:
 Gebelik (TORCH etkenlerine yönelik çalıĢma yürütülen laboratuvarlarda gebelerin çalıĢtırılması risk analizi
yapıldıktan sonra değerlendirilmelidir).
 Ġmmunosüpresif durumlar ve tedavi (örneğin, kortikosteroid kullananların mikobakteriyoloji laboratuvarlarında
veya enterik patojenlerin çalıĢıldığı laboratuvarlarda çalıĢmaları riskli olabilir) yer alır.
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14. Eğitim programı
Eğitim programının amacı çalıĢanlar tarafından güvenli laboratuvar uygulamalarının gerçekleĢtirlmesidir.
BaĢta Laboratuvar Güvenliği olmak üzere genel konular yanısıra laboratuvara özgü iĢleyiĢ ve kuralllara yönelik eğitim
etkinlikleri “Yıllık Eğitim Planı” ile planlanır ve gerçekleĢtirilir.

15. Tanımlar
Aerosol: Sıvıya bir enerji uygulandığında ve bunun dıĢarı çıkmasına izin verildiğinde açığa çıkan sıvı damlacık bulutudur
Ambalaj atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vb. kaynaklı tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklardır.
Asfiksi: Oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulmadır.
AĢınma: bkz. korozyon
Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verebildiği için doğrudan veya
dolaylı biçimde ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.
Basınç regülatörü: Basınç altında tüp içerisinde depolanmıĢ özel gazların emniyetli bir Ģekilde istenilen basınç ve debi
değerinde kullanılmasını sağlayan aparat.
Birincil kap: Klinik örneği içeren, su geçirmez, sızdırmaz ve içeriğine uygun Ģekilde etiketlenmiĢ kaplardır.
Biyoemniyet: Değerli biyolojik materyallere izinsiz eriĢimi, bunların çalınması ve kötüye kullanımını engellemek
amacıyla alınan kurumsal ve kiĢisel önlemleri tanımlayan bir terimdir
Biyogüvenlik: Özellikle insanlar icin potansiyel patojenik tehlike içeren materyal, enfeksiyöz mikroorganizmalar veya
onların genetik ya da toksik komponentleri ile yapılan calıĢmaların, insan ve çevre icin güvenli Ģekilde yapılmasını
sağlamak amacıyla laboratuvar alt yapısı, tasarım, ekipman, teknik ve uygulamaların kombinasyonudur.
Biyogüvenlik düzeyi: Biyolojik risklerin kontroluna yönelik uygulamaları, laboratuvarın fiziksel koĢullarını ve güvenlik
donanımlarını tanımlayan terim.
Biyogüvenlik düzeyi-1: Sağlıklı eriĢkinlerde hastalık oluĢturmayan, çalıĢana, çevreye ve topluma minimal zararlı, risk
grup 1 içinde yer alan mikroorganizmalar (örneğin; Bacillus subtilis) ile çalıĢan laboratuvarlara uygun seviyedir.
Biyogüvenlik düzeyi-2: ÇalıĢana ve çevreye zarar verme potansiyeline sahip, etkin proflaksi ile önlenebilen ve tedavi
edilebilen; enfeksiyonlara neden olan etkenler ile çalıĢmak için uygun olan biyogüvenlik seviyesidir.
Biyogüvenlik düzeyi-3: ÇalıĢanlar için ciddi risk oluĢturan ve topluma yayılma potansiyeline sahip olmasına karĢın etkin
proflaksi ile önlenebilen ve tedavi edilebilen; çoğunlukla solunum yoluyla (aerosoller) bulaĢarak ölümcül
enfeksiyonlara neden olabilen M. tuberculosis, Brucella spp., F. tularensis, E. granulosus, HIV (kültür) gibi etkenlerin
söz konusu olduğu örneklerin çalıĢıldığı biyogüvenlik seviyesidir.
Biyogüvenlik düzeyi-4: Aerosol yol ile bulaĢan ve çalıĢanlar için ciddi risk oluĢturan ve topluma yayılma riski yüksek
olan, etkin proflaksi ve tedavisi olmayan ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen ajanların çalıĢıldığı biyogüvenlik
seviyesidir
Biyogüvenlik kabini (BGK): Laboratuvarda çalıĢanı, ürünü ve çevreyi enfeksiyöz aerosollerden korumak için tasarlanmıĢ
hava akımı düzenlenmiĢ cihazlardır.
Biyoterör ajanı: Bir ülke veya topluma karĢı savaĢ amacıyla kullanılan bakteri, mantar, parazit veya virüsler gibi
biyolojik mikroorganizmalardır. Üretimi kolay, enfeksiyon dozu düĢük, çevre koĢullarına dirençli, hava, su ve
yiyeceklerle yayılabilen, insandan insana bulaĢabilen, etkin bir tedavisi olmayan ajanlardır.
BulaĢ yolu: Enfeksiyon etkeninin yayılma yollarıdır.
Çeker ocak: ÇalıĢma ortamında oluĢan zararlı kimyasal gaz ve buharı uzaklaĢtırırarak temel olarak çalıĢan personelin
korunmasını hedef alan mühendislik önlemleridir
Çözücü: Bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluĢturan sıvı ya da gaz maddedir.
Dekontaminasyon: Bir materyalin, ekipmanın veya ortamın tehlikeli (biyolojik, kimyasal, radyoaktif, vb.) maddelerden
arındırılarak güvenli hale getirilmesidir.
Değerli biyolojik materyal: Kötüye kullanım potansiyeli olan ve özellikle biyoterör etkinliklerinde kullanılabilecek
etkenler.
Dezenfeksiyon: Yüzeylere ve materyallere uygulanan ve ortamdaki canlı organizmaların çoğunu ortadan kaldıran bir
iĢlemdir.
Dezenfektan: Dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan kimyasal madde ya da bileĢiklere denir.
Korozyon: Çevreyle etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan yıkım (degradasyon).
Material Safety Data Sheet (MSDS): bkz. Güvenlik bilgi formu
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Medyan Letal Doz (LD50): Solunum yolu dıĢında bir yolla organizmaya giren katı veya sıvı kimyasalların bir kez belirli
koĢullarda verildiğinde bir hayvan topluluğunun %50 sini öldüren doz.
Mikrop (mikroorganizma) yükü: Bir materyal veya organizmadaki ölçülebilir miktardaki mikroorganizma.
Mutajen: Kromozomal hasara neden olan maddelere denir.
Mühendislik önlemleri: Tehlikeyi kaynağında sınırlandırmayı hedefleyen biyogüvenlik kabini, çeker ocak, kesici-delici
atık kapları, güvenli enjektörler, yanıcı kimyasal dolaplar gibi tehlikeyi sınırlandıran önlemler yanısıra, kiĢileri ve çevreyi
korumaya yönelik laboratuvar tasarımlarıdır.
Nitrojen tankı: Sıvı nitrojen kullanılarak örneklerin dondurulduğu sistemdir.
Oksitleyici ajan: Ġçerdikleri oksijen atomunu kolayca aktarabilen veya bir redoks tepkimesinde elektron kazanabilen
maddelere oksitleyici ajanlar adı denir.
Olay: ÇalıĢana, ürüne, ekipmana veya çevreye olumsuz etkisi olan her tür durum.
Orta düzey dezenfektan: Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri, zarfsız virus ve diğer
mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon seviyesidir.
Piktogram: Kısa özel sembollerdir.
Perkütan (inokülasyon) yaralanma: Kesici delici cisimler aracılığıyla deri bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalardır.
Radyoaktiflik/Radyoaktivite: Atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ıĢımalar yayarak kendiliğinden
parçalanması ile oluĢan bir enerji türüdür
Ramak-kala kaza: GerçekleĢmiĢ olsaydı olumsuz bir sonuca neden olabilecek, ama bir Ģekilde gerçekleĢmeyen
kazalardır.
Respiratör: Partikülleri ya da gazları mekanik olarak filtre edebilen veya kiĢinin dıĢ ortamdaki hava yerine cihazdaki
temiz havayı soluduğu donanımlardır.
Risk: Bir tehlikenin olumsuz bir sonuca neden olma olasılığıdır.
Risk değerlendirme: Riskin gerçekleĢme olasılığı ve risk gerçekleĢtiği takdirde ortaya çıkacak sonucun Ģiddeti veya
etkisi temelinde görece ve öznel olan laboratuvardaki risklerin belirlenmesine yönelik sistematik bir yaklaĢımdır.
Risk grubu: Bir etkenin bireye ve topluma bulaĢma riski, ciddi hastalık oluĢturma riski, korunma önlemleri ve tedavi
varlığı temel alınarak belirlenen grubu temsil eder.
SıkıĢtırılmıĢ gaz: Basınç altında silindirlerde saklanan gaz ve gaz karıĢımlarıdır
Sınıf-I Biyogüvenlik Kabinleri (BGK I): ÇalıĢan kiĢiyi ve çevreyi enfeksiyon riskinden korumaya yönelik tasarlanmıĢ
çalıĢma kabinleridir.
Sınıf-II Biyogüvenlik Kabinleri (BGK Sınıf-II): ÇalıĢanların ve çevrenin korunması yanında ürün korumaya yönelik olarak
tasarlanmıĢ çalıĢma kabinleridir.
Sınıf-III Biyogüvenlik Kabinleri (BGK Sınıf-III): BGD-3/4 laboratuvarlarda risk grup 4 mikroorganizmalarla çalıĢmaya
yönelik tamamen kapalı sistem kabinlerdir.
Solvent: bkz. Çözücü
Sonikatör: Ses dalgaları kullanarak bakteri hücrelerini parçalamaya yarayan cihaz.
Sterilizasyon: Sterilizasyon, bakteri sporları dahil yaĢayan tüm canlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması iĢlemdir.
Sürveyans: Sağlık hizmetlerinde planlama yapabilmek, müdahalede bulunabilmek bu hizmetleri değerlendirebilmek
amacıyla sağlık ile ilgili verilerin süreğen ve sistematik olarak toplanması, analizi, yorumlanması ve ilgili birimlere
bildirilmesi sürecidir.
Tehlike: ÇalıĢanlara, diğer kiĢilere, lab ortamına ve çevreye zarar verebilecek her Ģey.
Temas sonrası profilaksi: Patojenlerle temas sonrasında hastalık geliĢme riskini azaltmak amacıyla alınan tedavi
Temizlik: Ortamın kir ve organik maddelerden arındırılmasıdır.
Temiz çalıĢma kabinleri (Clean Bench): Yalnızca ürünü korumaya yönelik tasarlanmıĢ temiz çalıĢma bankolarıdır.
Teratojen: Fetusta malformasyona neden olan maddelere denir
Tıbbi atık: Ġnsanlara ve çevreye zarar verebilen atıklardır. Ünitelerden kaynaklanan, enfeksiyöz, patolojik ve kesicidelici atıkları içerir.
Toksik kimyasal: Çevreye ve solunum, ağız yolu veya deriden emilerek alındığında insan sağlığına zararlı etkisi olan
ajanlardır.
Translüminatör: Jel görüntüleme sistemi
Uçucu: bkz. Volatil
UV: Ultraviyole (UV), dalga boyu 100 ile 400 nm arasında olan ıĢınımdır. UV ıĢınları; aynı karakteristiklere sahip
olmadıkları ve canlılar üzerindeki etkilerinin farklı olması sebebiyle UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç kategoriye
ayrılmıĢtır.
Doküman Kodu:LB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2012 Revizyon Tarihi:02/07/2018 Revizyon No:01

74

Labaratuvar Güvenlik Rehberi
ULPA filtre: 0.12 mikron çapındaki partikülleri en az %99.999 oranında tutan ve dıĢarıya verilen havayı temizleyen
filtrelerdir.
Üçlü paketleme sistemi: TaĢıyıcıların ve toplumun olası enfeksiyöz ajanlara maruz kalma riskini azaltmak/ortadan
kaldırmak amacıyla kullanılması önerilen birincil kap, ikincil kap ve üçüncül kaplardan oluĢan paketleme sistemidir
Üçüncül kap: Ġkincil kabı taĢıma sırasındaki fiziksel hasardan koruyan, klinik örnek bilgi formlarını ve yazıyı/mesajı,
bilgileri ve gerekli olabilecek diğer belgeleri içeren kaplardır.
Ventriküler fibrilasyon: Kalp ventrikül kaslarının titreĢerek kasılamamasıdır
Vinil: Polivinil klorür (PVC) türevidir.
Virülans: Etkenlerin patojenitesi, hastalık oluĢturma yeteneğidir.
Volatil: Buhar basıncı yüksek olduğundan kolayca gaz forma geçebilen
Yalıtım: Herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dıĢarı olan enerji akıĢının indirgenmesidir.
Yüz siperi: Yüzü ve boynu sıçrama ve saçılmalardan korumak için kullanılan bir kiĢisel koruyucu donanımdır.

16. Kaynaklar
1- Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvar Guvenlıgı, Laboratuvar Guvenliği Rehberi
2- SKS Sağlık Kalite Standartları (hastane)
3- Verimlilik Değerlendirme Rehberi (hastane)
4-Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
5-Hastane Acil Durum ve Afet Planı
6-Hastane Kalite Dokümanları/ĠNTRANET

17. Ekler
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek
Ek

1: Biyolojik Risk Değerlendirme Formu(BRDSF)
2: Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu
3:Kimyasal Risk Değerlendirme Formu(BRDSF)
4:Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu
5:Fiziksel Risk Değerlendirme Formu(BRDSF)
6: Risk Değerlendirme Ek Önlemler Ġzlem Formu
7: Hata, olay, tehlike, risk, kaza, düĢme, acil durum, advers etki bildirimleri

Ek 8:Acil durum; beyaz-pembe-mavi-kırmızı kod, tehlikeli madde bildirimleri
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