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Zasady ogólne:

1. Wstęp do Pracowni Badań Strukturalnych mają tylko pracownicy Katedry Fizyki Materii

Skondensowanej i studenci odbywający zaJęcla. Wszystkie osoby przebywające w

pracowni zobowl,ązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.
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Osoba prowadząc a ząęcia lub opiekun naukowy zobowiązany j est do zapoznania studenta

z przepisamt t zasadami bhp w pracowni oraz niniejszym Regulaminem. Fakt

przeszkolenia studenta w tym zakresie należy potwierdzić na piśmie.

Przed przystąpieniem do właściwych ząęc laboratoryjnych należy zaznajomic studenta ze

specyfiką ząęć w pracowni oraz poinformować go o zagrozeniach wynikających z

niewłaściwego uzytkowania aparatury. W szczególności na|eży wskazać na zagrożenla'.

skutków dzl,ałania prądu elektrycznego i mozliwości nim porazenia, roli przewodu

ochronnego w urządzeniach elektrycznych, roli bezpteczników w tych utządzeniach,

zasadami włączania l wyłączanla zasllaczy, skutki działania promieniowania

rentgenowskiego i promieniowania y, mozliwości poparzeniaprzezutządzenta (elementy)

pracrrjące w podwyzszonej temperaturze, mozliwości poparzenia ciekłym azotem,

Praca studenta w laboratorium dozwolona jest jedynie, gdy w pracowni znajduje się jego

opiekun naukowy lub inny pracownik, ktory zgodził się go zastąpió. Za zgodą opiekuna

lub Kierownika Katedry, doktorant moze wykonywać czynnośct związane z jego pracą w

zakresie ustalonym przęz opiekuna, z vryłączeniem prac stwarzających szczegÓlne

zagrożente.

Okrycie wierzchnie oraz torby należy pozostawić w szatni; do pracowni mozna wnieŚĆ

tylko materiały niezbędne do zilęć.

Podczas pracy z ciekłym azotem (napełniania zbiornika ciekłego azotu, podłączanta

zbiornika ciekłego azotu do kamery niskotemperaturowej, wymiany probki w zimnym

kriostacie) operatol zobowtązany jest do uzywania rękawic ochronnych oraz okularów

ochronnych lub korekcyj nych z soczewkami plastikoq,mi o wielkości oprawki chroniącej

oczodoł.

Osoby z długimi włosami zobowiązane są do ich bezpiecznego upinania.
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8. W pomieszczeniach laboratoryj nych zabrania się jedzenia, picia i korygowania makijazu.

9. W trakcie zajęć obowlązuje zakaz korzystania z telefonow komórkowyclr i innych

urządzen elektronicznych. Telefon komórkowy wnoszony do laboratorium należy

wyłącz},ć i schować. o dopuszczalności uzywania urządzeń elektrorricznych. w tym

należącychdo studenta takich jak laptopy, tablety, urządzenia słuzące do utrwalanlaobrazu

i dźwięku itp., decyduje Kierownik Katedry lub prowadzący zajęcl,a.

10.Na czas pracy w laboratorium zaleca się zdjęcia biżuterl,i, szczegolnte z palców i

przegubów. Zakazane są nadmiernie wyeksponowane (zwisające) ozdoby trszu i szyi.

11. W laboratorium nalezy zachowac ciszę i skupienie. Zabrania się słuchania muzyki, takze

ptzy użyciu słuchawek.

12. Zawsze należy postępowac rczważnie aw razie wątpliwości pytac prowadzącego zajęcia.

13. Chęó opuszczenia Sali należy zawszę zgłaszac osobie prowadząc ej ząęcia.

14. W przypadku jakiegokolwiek niebezplęcznego zdarzenia (np. poparzęnlę. oparzenie

ciekłym azotem, skaleczenie. porazenie prądem elektrycznym) nalezy terr fakt natychmiast

zgłosić osobie prowadzącei ćwiczenia.

15,Nalezy zapoznac się z lokaltzacją oraz instrukcją użytkowania sprzętu ratunkowego

(instalacje i sprzęt przeciwpożarowy, apteczka), dróg ewakuacli oruz \Ąyjść (drzwi,

ewentualni okien).

16. Studenci zobowiązani są do posługiwania się sprzętem laboratoryjnym ze szczegolną

ostroznością. W razie umyślności, lekkomyślności lub niedbalstwa, student zostanie

pociągnięty do odpowiedzialności, takze materialnej za spow-odowane szkody.

17. Ręce i aktualnie uzywanę rękawice ochronne muszą pozostawać cały czas czyste i strche.

78. Zakazane jest jakiekolwiek manipulowanie przy urządzeniach i instalacjach

laboratoryj nych bez pozwolenia o soby prowadząc ej zą ęcia.

79.Bezwzględnie zakazane jest wynoszenie z pracowni jakichkolwiek przedmiotów

znajdujących się na jej wyposazeniu.

ZO.Prowadzący zapcia moze wyprosić z pracowni studenta naruszającego niniejszy

Regulamin.

W przypadku rażacego naruszenia przez studenta któregokolwiek z postanowień

ninieiszego Regulaminu. prowadzacy zaięcia zobowiazanv iest do wyproszenia

takiego studenta z pracowni.



Stanowisko pracy:

1. Ptzedrozpoczęciem pracy należy zapoznac się z całym opisem wykonywanego ćwiczenia,

zrozumięc i ocenić wszystkie zagrożenia towarzyszące przeprowadzanym

doświadczeniom.

2. Nie wolno rozpoczynac praey na przygotowanej/składanej aparaturze zanim prowadzący

zajęciajej nie sprawdzl,inie rłryda wyrażnego pozwolenia narozpoazęcie pracy.

Po zakończeniu pracy:

l. Nalezy uporządkować miejsce ptacy: odłożyć na miejsce sprzęt laboratoryjny i materiały.

2" Nalezy zgłosic prowadzącemu fakt zakończęnia pracy i opuszczenia laboratorium.

Opracował Sprawdził; zatwierdził.
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