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PAUTES DE SEGURETAT I HIGIENE  

ALS LABORATORIS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Laboratoris amb risc químic i biològic 

1. El professorat vetla per la teua seguretat i salut durant la realització de les pràctiques 
per a evitar accidents i incidents que podrien interrompre la normal continuïtat de les 
pràctiques i causar lesions a les persones. Consulta-li tots els dubtes que tingues i no 
poses en risc la teua seguretat ni la dels teus companys. Aquesta comesa ve recollit 
en el Pla de Prevenció de la Universitat de València aprovat per Consell de Govern, 1 
de desembre de 2009, punt 4.4.5 i Acord del Consell d'Universitats, 22 de Setembre 
de 2011, punt 2 de l'Annex I. Tots dos documents apliquen la llei de prevenció de 
riscos laborals en les universitats. 

2. L'ordre i la neteja són un dels principis bàsics del treball al laboratori. Quan acabes la 
sessió de pràctiques, deixa el material i els equips de treball sempre nets i en perfecte 
estat d'ús. Recorda: DESORDRE=RISC.  

3. La conducta al laboratori ha de ser correcta i responsable: has de seguir els 
procediments de treball i les normes de seguretat del laboratori. Extrema les 
precaucions i coneix els agents químics i biològics amb què treballes. (Fitxes de dades 
de seguretat, pictogrames, etiquetes…)  

4. No deixes destapats els envasos dels productes químics que faces servir. Recorda 
d’etiquetar-los i no llences els productes perillosos pel desguàs. 

5. Evita qualsevol contacte directe amb agents químics o biològics. Recorda que és 
obligatori l'ús de bata (que has de portar cordada), de guants de protecció i d’ulleres 
de seguretat. Evita utilitzar lents de contacte, ja que en cas de projecció de líquids no 
te les podries llevar prou ràpidament i et podria causar lesions oculars.  

6. No es permet beure i menjar al laboratori. Recull-te els cabells llargs. Evita polseres, 
rellotges, anells, mànegues amples, pantalons curts… Evita portar sandàlies o 
qualsevol tipus de calçat que no et protegisca els peus d'esquitxades o vessades.  

7. Abans d'utilitzar qualsevol material de vidre, comprova que està en perfecte estat. Si hi 
ha alguna fissura, esquerda, etc., rebutja’l. No utilitzes equips dels quals no conegues el 
funcionament; pregunta sempre al professorat com s’ha de fer servir.  

8. Abans d’eixir del laboratori, lleva't les ulleres de seguretat, la bata i els guants de 
protecció. Renta't bé les mans en finalitzar la pràctica. 

9. Si tens alguna al·lèrgia o tens especial sensibilitat a algun agent químic o biològic, o si 
estàs embarassada, posa-ho en coneixement del professorat. 

10. Coneix la senyalització de seguretat. Fixa't on són els dispositius de seguretat més 
propers: porta d’eixida, extintors, manta ignífuga, dutxes de seguretat, fonts rentaülls, 
etc. Davant qualsevol incident o accident que es produïsca al laboratori, per lleu que 
siga, mantingues la calma, comunica’l al professorat i segueix les seues instruccions. 
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