
 

Laboratuvar Acil Durum Prosedürü 

Önemli Telefonlar Numara Kısa Kod 

Acil Durum Telefonu (0212)338 11 22 11 22 

Sağlık Merkezi Acil Ambulans (0212)338 11 00 11 00 

Ana Giriş Güvenlik (0212)338 35 35 35 35 

Acil durum yaşanması durumunda aranacak personel:  
                               İsim                  24 Saat Ulaşılabilir Telefon Numarası 
Laboratuvar Sorumlusu        (                                                     )                                            (                                          ) 
Laboratuvar Teknisyeni        (                                                     )                                            (                                          ) 

Bu alanda bulunan acil durum ekipmanları aşağıda belirtilmiştir: 

Vücut Duşu
                

Yangin Tüpü
               

Kimyasal Emici Pedler
         

Diger
 (                    )                     

Göz Duşu
          

Yangin Battaniyesi
         

Ilkyardim Kiti
     

Belirtilen acil durum ekipmanı bu alanda yer almamaktadır ancak aşağıda belirtilen yerden ulaşabilirsiniz: 

(____________________________________)           

Duman görürseniz veya yangından şüphelenirseniz: 
1. 11 22 ’yi arayın ve detaylı bilgi aktarın. 
2. Panik yapmayın ve en yakındaki “Yangın alarm butonu”na basın. 
3. Yangın alanını hızlıca terk edin ve etrafınızdakileri uyarın. 
4. Yoğun ısıya veya dumana maruz kalma durumunda, diz çökün ve emekleyerek ilerleyin. 
5. Eğer yangın başlangıç seviyesindeyse, kendinizi tehlikeye atmadan, en yakın yangın söndürme cihazını kullanın. 

Eğer kıyafetleriniz tutuşursa: 
1. Eğer mümkünse, tutuşan kıyafeti çıkarın. 
2. Kıyafeti çıkarmanız mümkün değilse, “DUR, YAT, YUVARLAN” kuralını uygulayın. 
3. Yüzünüzü ellerinizle kapatarak koruyun. 
4. Mevcutsa, yangın battaniyesi kullanın ve yangın söndürme tüpünü insanlara uygulamak için asla kullanmayın. 

Eğer kimyasal veya biyolojik madde döküldüyse/saçıldıysa: 
1. Döküntünün büyüklüğünü/ciddiyetini tespit edin. 
2. Yaralanan veya döküntüye maruz kalan kişilere yardım edin. 
3. Ufak döküntüleri uygun materyallerle temizleyin. 
4. Bütün büyük döküntüler için 11 22 ‘yi arayın. 
5. Eğer bilgi ve eğitiminiz yeterliyse, büyük döküntülere uygun emici materyallerle müdahale edin. 
6. Giriş kapısına “GİRİŞ YASAK” yazısı asın ve alanı tahliye edin. 
7. Acil durum yetkilileri döküntüyü temizleyene kadar alana tekrar girmeyin. 

Eğer gözleriniz veya vücudunuzun herhangi bir kısmı kimyasala maruz kalırsa: 
1. Vücut duşunun kolunu çekerek veya göz duşunun tuşuna basarak su akışını başlatın. 
2. Gözlerinizden kimyasalı arındırmak için, gözlerinizi açık tutun ve suyu/çözeltiyi gözkapağının altına doğru tutun. 
3. Vücudunuzu kimysaldan etkili şekilde arındırmak için bulaşmış kıyafet ve ayakkabılarınızı çıkarın. 
4. Kimyasalı tamamen arındırmak için en az 15 dakika suyu tutmaya devam edin. 

Soluma tehlikesi olan çalışmalarda çeker ocak havalandırmasında sorun yaşarsanız: 
1. Çeker ocağın pencerelerini kapatın. 
2. Laboratuvarda bulunanlara ve komşu laboratuvarlara bilgi verin ve alanı boşaltmalarını söyleyin. 
3. Giriş kapısına “GİRİŞ YASAK, ZEHİRLİ ALAN” yazısı asın. 
4. 11 22 ’yi arayarak kirli hava ile ilgili bilgi alın. 
5. Kirlilikten arınana kadar laboratuvara tekrar girmeyin. 
6. Teknik servisi arayarak (30 20), çeker ocağın tamirini organize edin/takip edin. 

Tüm laboratuvar çalışanları acil durum sonrasında “Otopark veya Futbol Sahası”nda toplanacaktır. 
Belirlenen koordinatör herkesin güvenle çıktığından emin olmak için takip edecek. 
Acil durum yetkilileri “Alan geri dönmek için güvenlidir.” bildirimi yapmadığı sürece, laboratuvara veya alana tekrar giriş yapmayın. 


