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Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM 

1. Odzież wierzchnią oraz torby, plecaki itp. należy pozostawić w szafkach przed wejściem 

do sali ćwiczeń i założyć własny fartuch ochronny. 

2. Praca laboratoryjna wymaga spokoju i skupienia – należy unikać niepotrzebnego 

chodzenia po sali ćwiczeń i głośnych rozmów. 

3. W sali ćwiczeń nie wolno spożywać pokarmów i napojów. 

4. Na blatach stołów w sali ćwiczeń nie należy trzymać zbędnych przedmiotów. 

5. W trakcie pracy nie należy dotykać okolic oczu, ust i błon śluzowych. 

6. Przy pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym należy używać rękawiczek ochronnych. 

7. Materiał mikrobiologiczny należy pobierać wyłącznie za pomocą odpowiednich 

instrumentów (takich jak ezy, pipety, szczypce itp.). Używanych instrumentów nie wolno 

kłaść bezpośrednio na blacie stołu. Instrumenty po użyciu należy wyjałowić w płomieniu 

palnika lub umieścić w naczyniu do tego przeznaczonym (szczegółowe instrukcje poda 

prowadzący ćwiczenia). 

8. Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu palników gazowych (nie nachylać 

się nad palnikiem, nie podawać sobie przedmiotów w poprzek stołu w sąsiedztwie 

palników, spinać długie włosy itp.). 

9. W przypadku rozlania badanego materiału lub rozbicia szkła należy odsunąć się 

i bezzwłocznie zawiadomić prowadzącego ćwiczenia w celu przeprowadzenia 

dezynfekcji. 

10. Wszystkie wypadki (zwłaszcza skaleczenia) należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu 

ćwiczenia. 

11. Z sali ćwiczeń nie wolno wynosić żadnych hodowli, badanych prób ani preparatów. 

12. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń należy uporządkować swoje miejsce pracy zgodnie 

z poleceniami prowadzącego ćwiczenia. 

13. Przed wyjściem z sali ćwiczeń należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się w dozownikach umieszczonych przy umywalkach (w razie zabrudzenia 

wcześniej umyć ręce mydłem, spłukać wodą i wysuszyć). 

14. Przed opuszczeniem sali ćwiczeń fartuch ochronny należy zdjąć i umieścić w zamykanym 

worku (np. woreczek strunowy). 

15. W trakcie zajęć dodatkowych informacji udziela prowadzący ćwiczenia. 

16. W sali ćwiczeń należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP. 

17. W razie niebezpiecznych sytuacji, np. zagrożenia pożarem, należy bezwzględnie 

podporządkować się nakazom prowadzącego ćwiczenia i sprawnie opuścić salę ćwiczeń 

oraz budynek drogą ewakuacyjną. 

 


