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Recomanacions de seguretat i higiene 

als laboratoris i tallers docents i d’investigació 
 
 

Mesures generals de seguretat 
 

En cap cas els laboratoris o tallers docents estaran sense el professorat o la persona 
responsable de les pràctiques. En absència momentània haurà d’estar localitzable. 

 

1. Elements de seguretat i vies d’evacuació. 

Cal que us familiaritzeu amb els elements de seguretat de què disposa el recinte: localització 
dels extintors, dutxes de seguretat i rentaulls, així com localitzar totes les eixides, siguen o no 
d’emergència.  

 

2. Roba adequada i equipament personal 

Cal que vestiu bata per tal d’evitar possibles esquitxades o projeccions de material. Pel mateix 
motiu, és aconsellable no vestir amb pantalons o faldes curtes. També es recomana dur 
sabates tancades i no sandàlies. La bata no s’ha de dur posada quan aneu a la cafeteria o altres 
dependències 

Els cabells llargs s’han de recollir. No dugueu polseres, anells, penjolls, mànigues amples ni res 
que es puga enganxar a les màquines o equips de treball. 

 

3. Protecció dels ulls 

L’ús d’ulleres de seguretat és obligatori sempre que es vaja a realitzar alguna activitat amb risc 
d’esquitxades o projeccions de partícules. Si utilitzeu lents de contacte, és recomanable l’ús 
d’ulleres de seguretat tancades pels laterals.  

No us toqueu el ulls abans de rentar-vos bé les mans.  

Si un producte químic us esquitxa els ulls utilitzeu immediatament un rentaulls i renteu-los 
completament. Actueu sempre amb urgència. Informeu el professorat encarregat del que ha 
ocorregut i si és necessari demaneu assistència mèdica.  

 

4. Normes higièniques 

No s’ha de menjar ni beure ni guardar aliments o begudes als laboratoris o als tallers. Hi ha la 
possibilitat que els aliments o begudes s’hagen contaminat amb productes químics. 

Renteu-vos sempre les mans després de realitzar un experiment i abans d’eixir del laboratori o 
del taller. 

Fumar està prohibit per raons higièniques i de seguretat. 

No inhaleu, tasteu ni oloreu productes si no esteu degudament informats. 
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Per a la mesura d’àcids o bases concentrades o productes tòxics, no pipetegeu mai 
directament amb la boca. Feu servir provetes, o en el cas que s’hagen de mesurar els volums 
amb exactitud, empreu propipetes.  

 

5. Condicions de l’àrea de treball 

S’ha de mantenir sempre neta i sense llibres, abrics, bosses. Els productes vessats s’han de 
netejar immediatament i l’excés de recipients de productes químics s’eliminarà de la zona de 
treball.  

En cas de trencament de termòmetres, aviseu immediatament el responsable per tal 
d’eliminar el mercuri.  

 

6. Conducta al laboratori 

No abandoneu el lloc de treball mentre s’estiga duent a terme alguna reacció, destil·lació o 
qualsevol altra activitat.  

La conducta personal ha de ser correcta i exercitar el sentit comú. No s’han de fer bromes, 
córrer, jugar, empènyer, cridar,...  

 

7. Experiments no autoritzats 

No s’han de realitzar mai experiments ni treballs que no siguen autoritzats pel professorat o 
personal responsable del laboratori o taller.  

 

8. Utilització d’equips i aparells 

No utilitzeu mai una màquina, un equip o aparell sense conèixer perfectament el seu 
funcionament. En cas de dubte, pregunteu sempre a la persona responsable.  

Les màquines, els equips i aparells han d’estar en perfectes condicions d’ús, i els materials i 
aparells que s’utilitzen s’han de deixar sempre nets i en perfecte estat per ser utilitzats una 
altra vegada.  

 

9. Material de vidre 

No s’ha d’utilitzar material de vidre que tinga defectes o haja rebut un colp fort. Cal comprovar 
que la qualitat del vidre pot suportar l’esforç i la temperatura a la qual ha de ser sotmès, 
especialment si s’ha de fer servir al buit o a pressió superior a l’atmosfèrica. 

Les peces defectuoses i els fragments trencats s’han de deixar al contenidor de vidre, mai no 
s’han de deixar a la paperera. 

No s’ha de forçar la separació de vasos o recipients que s’hagen quedat obturats dins els 
altres. 

No forçar directament amb la mà els taps o els tancaments dels flascons o de les ampolles, de 
les claus de pas, dels connectors, etc. que s’hagen quedat obturats. Consulteu el professorat o 
personal tècnic responsable del laboratori o taller. 
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10. Manipulació de productes químics 

Els productes químics poden ser perillosos per les seues propietats tòxiques, corrosives, 
inflamables o explosives, per la qual cosa s’han de manipular amb molta cura.  

El perill més gran al laboratori és el foc. Cal evitar la presència de flames obertes sempre que 
siga possible. Si l’ús d’un bunsen és inevitable, assegureu-vos de la no existència de material o 
productes inflamables al seu voltant, en especial dissolvents.  

No inhaleu els vapors dels productes utilitzats i treballeu en vitrines d’extracció, especialment 
amb productes tòxics, irritants, corrosius o lacrimògens.  

Eviteu el contacte de productes químics amb la pell. Utilitzeu guants d’un sol ús per a 
manipular productes tòxics o corrosius.  

Tots els productes, així com els residus, han d’estar correctament etiquetats. No utilitzeu 
productes sense etiquetar.  

Les dissolucions preparades al laboratori han d’estar degudament etiquetades. No s’han de 
reutilitzar envasos sense haver-ne tret abans l’etiqueta original. 

No substituïu mai un producte químic per un altre en un experiment, llevat que us ho indique 
el professorat responsable.  

Per escalfar productes, dirigiu l’obertura dels recipients en sentit contrari a un mateix i a altres 
persones properes. No escalfeu mai un recipient totalment tancat.  

Per a emmagatzemar producte químics, cal tindre en compte les incompatibilitats entre tipus 
de productes, i tindre la menor quantitat possible de reactius en el lloc de treball. 

 

11. Recollida de residus 

Dipositeu el material de vidre trencat en recipients corresponents.  

Els papers s’han de tirar a les papereres.  

No aboqueu directament a la pica més que dissolucions salines neutres. 

Seguiu les normes de vessament de productes tòxics i perillosos. Etiqueteu-los i deixeu-los als 
contenidors especials. 
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Primers auxilis en cas d’accident 

 

En cas d’accident o incident, la persona encarregada en aqueix moment farà un informe, en 
l’imprès corresponent, detallant-hi el que ha succeït.  

 

1. Foc al laboratori o l taller 

Si el foc és xicotet i localitzat, retireu els productes i material inflamable que estiga al seu 
voltant. Apagueu-lo utilitzant l’extintor adequat o ofegant-lo. No utilitzeu mai aigua per apagar 
un foc provocat per la inflamació d’un dissolvent.  

Si no podeu controlar el foc, aviseu la persona responsable, accioneu l’alarma de foc i evacueu 
el recinte amb calma.  

Si us cremeu la roba, demaneu ajuda, tireu-vos a terra i rodeu sobre vosaltres mateixos per tal 
d’apagar les flames. No corregueu ni intenteu arribar a una dutxa de seguretat si no és que 
està molt a prop vostre. No utilitzeu mai un extintor sobre una persona.  

 

2. Cremades 

Renteu la zona afectada amb aigua freda durant 10-15 minuts.  

Si és extensa, utilitzeu les dutxes de seguretat i demaneu assistència mèdica immediata. No 
utilitzeu pomades o cremes greixoses en cremades greus.  

 

3. Talls 

Cal rentar-los bé amb aigua i després aplicar un apòsit adequat. Si són grans i no paren de 
sagnar demaneu assistència mèdica immediata.  

 

4. Vessament de productes químics sobre la pell 

Tot producte químic vessat sobre la pell ha de ser rentat immediatament amb aigua corrent 
durant 10-15 minuts. Si no hi ha prou amb el rentat de la pica, utilitzeu la dutxa de seguretat. 
Si la roba s’ha contaminat, retireu-la ràpidament.  

No utilitzeu antídots químics.  

 

5. Corrosió als ulls 

Renteu els dos ulls amb abundant aigua corrent durant 15 minuts com a mínim en un rentaulls. 
Cal mantenir l’ull obert i separar les parpelles per tal de facilitar el rentat.  

Demaneu assistència mèdica immediata, per petita que semble la lesió.  

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=313&p_tema=12
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6. En cas d’ingestió de productes 

No provoqueu el vòmit si el producte ingerit és corrosiu.  

Diluïu el corrosiu donant a beure abundant quantitat d’aigua.  

Demaneu assistència mèdica immediata.  

 

7. En cas d’inhalació de productes 

Conduïu immediatament la persona afectada a un lloc amb aire fresc.  

Demaneu assistència mèdica immediata.  

 

 

Recordeu: 

Familiaritzeu-vos amb els elements de seguretat del laboratori. 

Respecteu escrupolosament les normes de seguretat i higiene del laboratori o del taller. 

Seguiu les instruccions del professorat abans de realitzar un experiment. En cas de dubte, 
pregunteu. 

Manteniu la calma en cas d’accident o emergència. 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions generals sobre identificació, etiquetatge, emmagatzematge i transvasaments 
de productes químics 
- Accidents greus freqüents en la manipulació de substàncies perilloses. Mesures bàsiques de 
prevenció 
- Prevenció davant del risc químic 
- Prevenció davant del risc mecànic 
- Prevenció davant del risc elèctric 
- Prevenció davant del risc biològic 
 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/etiq.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/etiq.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/manip-perill.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/manip-perill.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/risc-qui.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/risc-mec.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/risc-elec.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/risc-bio.pdf

