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1. Podczas wykonywania ćwiczeń należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP 

obowiązujących na terenie Uczelni, a ponadto zasad podanych poniżej. 

2. Każdy student przed wejściem do pomieszczeń laboratoryjnych zobowiązany jest do 

założenia ubrania ochronnego – fartucha oraz zmiany obuwia (na wskazanie prowadzącego). 

3. Nie należy otwierać okien w pracowni. 

4. W czasie pracy drzwi do pracowni powinny być zamknięte. 

5. W części laboratoryjnej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania 

posiłków oraz napojów. 

6. Studenci nie mogą pracować w pracowni bez opieki pracownika dydaktycznego. 

7. Sprzęt wykorzystywany w pracowni podczas zajęć laboratoryjnych: 

a. szafa laminarna 

b. łaźnia wodna z wytrząsaniem 

c. wirówka z chłodzeniem 

d. mikroskop z odwróconą optyką 

e. inkubator do hodowli tkanek 

f. lodówki 

g. spektrofotometr- BioTek 

h. zamrażarki (-80°C) 

i. pojemniki do przechowywania w ciekłym azocie 

j. sterylizator parowy 

k. cieplarki 

l. licznik komórek 

m. aspirator płynów 

8. Obsługa aparatury i urządzeń dozwolona jest wyłącznie po przeszkoleniu przez 

prowadzącego lub zapoznaniu się z instrukcją producenta. 

9. Studenci wykonujący badania otrzymują wydzieloną powierzchnie roboczą (stoły 

laboratoryjne, półki w lodówce, zamrażarkach, szafach). Każda zajęta powierzchnia robocza, 

własny sprzęt, przechowywane próbki muszą być oznaczone nazwą odczynnika w środku, 

imieniem i nazwiskiem studenta oraz datą otwarcia lub przygotowania; Nie wolno trzymać 

żadnych substancji w niepodpisanych opakowaniach!!! 

10. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracy z materiałem biologicznym; 

11. W pracowni należy zachować ostrożność, porządek i czystość; 



 

12. Wszelkie prace z materiałem biologicznym w komorze z laminarnym przepływem lub poza 

nią wykonujemy w rękawiczkach jednorazowych; 

13. Nie wolno wynosić z pracowni żadnych odczynników i hodowli bez pozwolenia. 

14. Na terenie pracowni obowiązuje segregacja odpadów: 

a. biologiczne (ciała zwierząt, tkanki, zawiesiny komórkowe, jednorazowy sprzęt plastikowy po 

kontakcie z hodowlami) - czerwone worki; 

b. medyczne (końcówki do pipet, igły, strzykawki, jednorazowe skalpele itp.) - pojemniki tekturowe 

oznaczone „SKAŻONE”; 

c. chemiczne (żele poliakrylamidowe, agarozowe, zużyte odczynniki itp.) – niebieskie/czarne worki 

lub kanister na odpady płynne;  

d. inne (rękawiczki, jednorazowy sprzęt plastikowy bez kontaktu z hodowlami komórkowymi itp.) 

– niebieskie/czarne  worki; 

15. Osoby chore lub z objawami przeziębienia – mają całkowity zakaz pracy w laboratorium, 

ewentualnie po indywidualnym uzyskaniu zgody prowadzącego, stosując dodatkową ochronę 

hodowli np. maseczki na twarz. 

16. Pomieszczenia laboratoryjne po zakończeniu pracy należy sprawdzić czy wszystkie 

niepotrzebne urządzenia elektryczne i woda zostały wyłączone, drobny sprzęt odłożony na 

miejsce, a użyte naczynia laboratoryjne szklane umyte i odłożone do suszenia, a plastikowe 

wyrzucone. 

17. Miejsce pracy musi być pozostawione w ładzie i porządku; 

18. Po zakończonej pracy z materiałem biologicznym i przed opuszczeniem pracowni należy 

umyć ręce. 

19. W razie zaistnienia nawet najmniejszego wypadku należy niezwłocznie powiadomić 

prowadzącego zajęcia. 

20. Apteczka znajduje się w laboratorium 206 (naprzeciwko laboratorium hodowli 

komórkowych), oczomyjka ręczna w pracowni 205 na drzwiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


