
 
 

 
LABORI ÜLDISED OHUTUSNÕUDED JA TÖÖJUHISED  

    
1. Laboris töötamisel kantakse kitlit ja vahetusjalatseid. Lisaks kitlile kasutatakse 

vajadusel ja juhendaja korraldusel ka teisi töökaitsevahendeid (kaitse-
prillid, kummikindad  jm).  
2. Laboris ei sööda ega jooda ning siia ei tooda lapsi ega lemmikloomi. Labori töölaual 

ei hoita koos töövahenditega elektroonilisi infokandjaid. Laboris liigutakse ringi 
sihipäraselt ja sobivas tempos. Töölauad, põrandad ja vahekäigud hoitakse vabad 

ebavajalikest asjadest.  
3. Esimesel korral laboris tööd alustades tehakse koos juhendajaga kindlaks labori 
ohutus- ja hädaabivahendite (tulekustutite, esmaabivahendite, esmaabiduši, 

tulekahjuteatenupu, avariiväljapääsude ja evakuatsioonitee) olemasolu ja nende 
asukoht.   

4. Ohtlikest tingimustest, situatsioonidest ja õnnetustest informeeritakse koheselt 
juhendajat või muud instituudi personali liiget. Vajaduse korral alustatakse kohest 
abi osutamist.  

5. Labor tuleb alati hoida korras ja puhas. Pärast töö lõpetamist pannakse kõik 
kasutatud ained oma kohale tagasi.   

6. Iga labori kasutaja peseb kõik oma kasutatud nõud ja puhastab kasutatud 
seadmed. Katkised klaasnõud tuleb panna klaasijäätmete kasti. Enne klaasijäätmete 
kasti panemist eemaldage purunenud klaasnõudelt kõik plast- ja metallosad.  

7. Kõik oma uurimistööga seotud laborinõud ja viaalid tuleb arusaadavalt märgistada 
(teie nimi, kuupäev, sisu). Kui olete oma uurimisprojekti lõpetanud, likvideerige töös 

kasutatud proovid ja andke üle järele jäänud materjalid. Kõik sildistamata mahutid 
ja viaalid eemaldatakse laborist 6 kuu jooksul.  
8. Enne seadme või masina kasutamist tutvutakse koos juhendajaga nende kasutus- 

ja ohutusjuhenditega. Kõik seadmed tuleb enne kasutamist üle vaadata, neid ei tohi 
ühest laborist teise viia. Kaalusid ei tohi teisaldada ja neid tuleb hoida puhtana.  

9. Enne ohtlike materjalidega töötamist tuleb juhendaja abiga selgeks teha nende 
omadused (süttivus, plahvatusohtlikkus, reaktsioonivõime, toksilisus jm) ja neist 
tulenevad ohutusabinõud. Lenduvate materjalidega seotud tööoperatsioonid tehakse 

tõmbekapi all. Teiste kemikaalidega töötatakse vaid selleks sobivates kohtades.  
10. Ohtlikke kemikaale (nt lahusteid) ja kemikaalijäätmeid tuleb koguda vastavasse 

märgistatud anumasse.   
11. Laborist viimasena lahkuv isik kontrollib labori üle, veendub ohutuses ja kustutab 
tuled.  
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