10.pielikums
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
noteikumiem “Drošības noteikumi izglītojamiem”

Drošības noteikumi izglītojamiem
DABASZINĪBU un ĶĪMIJAS kabinetā
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Direktore

Kabinetā drīksti ienākt tikai ar skolotāja atļauju, organizēti, bez grūstīšanās, līdzi ņemot
stundai nepieciešamos piederumus.
Mācību stundas laikā uz galdiem novieto tikai darbam nepieciešamos mācību līdzekļus,
instrumentus un aparātus.
Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, lai izvairītos no savainojumiem, nedrīkst
pavērst griezošo vai durošo instrumenta daļu pret sevi vai citām personām.
Sagatavojot preparātus aplūkošanai mikroskopā, rīkojies saskaņā ar skolotāja
norādījumiem.
Praktiskos, laboratotijas darbus uzsāc tikai ar skolotāja atļauju.
Veicot laboratorijas darbus, precīzi izpildi skolotāja norādījumus un darba apraksta
instrukcijas. Vielas ņem norādītajā daudzumā, nelieto un nejauc kopā nepazīstamas
vielas.
Lietojot sausā spirta degli, uzmanies no apģērba un matu saskaršanās ar atklātu liesmu.
Liesmu nodzēs ar speciālu vāciņu.
Tuvu liesmai neturi atvērtas pudeles, papīrus, matus, apģērbu un citas viegli
uzliesmojošas vielas.
Karsējot šķīdumus mēģenē, lieto tikai speciālu tās turētāju. Nedrīkst pavērst mēģenes
vaļējo galu pret sevi un citām personām.
Izpildot darbus, kuri saistīti ar organisko šķīdinātāju karsēšanu, darba vietu neatstāj bez
uzraudzības.
Vielas nedrīkst garšot, jo tās var būt indīgas.
Vielas smaržu pārbaudi, mājot ar roku virs trauka uz deguna pusi.
Atšķaidot koncentrētas skābes, tās maisi, pielejot skābi ūdenim (nevis otrādi!). Šim
nolūkam izmanto tikai stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus.
Sārma izšķīdināšanai lieto stikla vai porcelāna ķīmiskos traukus. Sārmu iemet ūdenī
maziem gabaliņiem, pastāvīgi maisot.
Izmantojot pulverveidīgas ķīmiskās vielas, tās drīkst ņem tikai ar speciālu karotīti,
nepieskaroties pulverim ar rokām.
Nejauši izlijušās vielas un šķīdumus, kas pēc darba paliek pāri, izlej tikai speciāli šim
nolūkam paredzētajos traukos.
Ja viela iekļūst acī, tad aci izskalo ar daudz auksta ūdens.
Ja saplīsis stikls, nekavējoties informē skolotāju. Lauskas uzslauki ar birsti. Tās nedrīkst
vākt ar rokām.
Neņem vielas ar kailām rokām.
Saudzīgi izturies pret izmantojamo inventāru un iekārtām.
Pēc mācību stundas satīri un sakārto mācību darba vietu.
Ja darba laikā bija saskarsme ar ķīmiskām vielām, obligāti nomazgā rokas ar ziepēm.
Ja gūsti savainojumu vai apdegumu, par to nekavējoties ziņo skolotājam, kurš
nepieciešamības gadījumā organizēs un sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
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