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 AXION EYEPOD העיניים  משטפת 
אשר מותקנת על ברז כיור המעבדה, 
בברז  תכליתי  דו  שימוש  מאפשר 
רגיל,  כברז  שימוש  גם   - המעבדה 
וגם כמתקן לשטיפת העיניים. ההתקן 
בנוי כך שבאמצעות סיבוב של חלק 
המים  זרימת  כיוון  משתנה  ממנו, 
בברז לזרימה עילית דרך שני פתחים, 
העיניים  שטיפת  שמתאפשרת  כך 
שנערך  מפיילוט  כחלק  באמצעותו. 
מתקן  נרכש  הבטיחות,  ביחידת 
הותקן  אשר  אחד,  עיניים  לשטיפת 

בברז במעבדה בבניין אולמן. 

עם  הבינוי  לאגף  הועברו  הממצאים 
המלצה של יחידת הבטיחות להתקין 
ברחבי  במעבדות  העיניים  משטפת  את 

המכון.

אגף הבינוי החליט, בשלב זה, להתקין 
את  החדשים  הבנייה  פרוייקטי  בכל 

משטפת העיניים החדשה. 

האבטחה,  הבטיחות,  יחידת  עובדי 
במכון  וההצלה  החילוץ  צוות  וחברי 
חודש  במהלך  השתתפו  ויצמן 
סע"ר  חילוץ  בקורס   2014 אוקטובר 
נערך  הקורס  ראשוני(.  עצמאי  )סיוע 
יחידת החילוץ  ויצמן ע"י נציגי  במכון 
תרגול  יום  וכלל  העורף,  פיקוד  של 
הדרכה   בבסיס  הרס  באתר  מעשי 

בצריפין.
ידע  מתן  הייתה  הקורס  מטרת 
ויצמן  במכון  תפקידים  לבעלי  וכלים 
רעידות  עם  אקטיבית  להתמודדות 
לאירוע,  הראשונות  בשעות  אדמה 
חיצוניים  כוחות  של  להגעתם  עד 

מקצועיים. 
תכנים  הועברו  הקורס  במהלך 
עזרה  לחילוץ,  ראשוני  סיוע  בנושאי 
ראשונה, כיבוי אש. משתתפי הקורס 

הוסמכו כ"מחלץ סע"ר 01".

יחידת  השגרתית,  עבודתה  במסגרת 
בנושאי  הדרכות  מעבירה  הבטיחות 
עובדים  למאות  שונים  בטיחות 

וסטודנטים במכון ויצמן מדי חודש.

הדרכות  חדשים,  עובדים  הדרכות 
הדרכות  ותיקים,  לעובדים  ריענון 
סיכון פרטניים  בגורמי  עבודה  פי  על 
)קרינה, רעש, בניה וכד'(, השתלמויות 
בנושאי עזרה ראשונה והחייאה, כיבוי 

אש ועוד ועוד.

על מנת לטייב את ההדרכה, צילמה 
ויצמן יחידת הבטיחות סרטוני  במכון 
שונים,  בטיחות  בנושאי  הדרכה 
לשימושם של סקטורים שונים במכון: 

סרטונים בבטיחות כימיה - טיפול  �
בשפך כימי, החלפת מיכל בגזיה.

סרטון הדרכה בבטיחות לעובדי   �
ניקיון - מעידות ונפילות.

סרטון הדרכה בבטיחות לעובדי  �
המשרד. 

ניתן לצפות בסרטוני ההדרכה 
באתר האינטרנט של יחידת 

הבטיחות.

מדי שנה נהרגים בתאונות בבית, למעלה מ- 70 ילדים. את רוב התאונות ניתן למנוע!!
להלן מספר עצות מעשיות להפחתת הסיכון:

מניעת כוויות  .1
יש לאבטח את כפתורי התנור. �
להרחיק מיחמים וקומקומים מהישג ידם של ילדים. �
 במהלך הבישול, להשתמש בלהבות האחוריות ולהקפיד שידיות הסירים תהיינה כלפי פנים  �

ולא כלפי חוץ.
התקנת גלאי עשן בחדרי מגורים - השקעה קטנה יחסית לבטיחות המושגת.  �
שימוש באמצעי חימום בחורף - יש להימנע משימוש בתנורי "ספירלות" או תנורי גז הפולטים  �

קרינה ישירה, ולתת עדיפות ל"רדיאטורים", מזגנים או מפזרי חום בעלי תו תקן.
מומלץ להגביל את טמפרטורת המים בדוד החשמלי ל- 49° צלסיוס. �

מניעת נפילות  .2
אסור להשאיר ילד במקום גבוה ללא השגחה צמודה )בכלל זה: עגלות, כסא-אוכל, שידת- �

טיפולים, מתקני-משחק במגרש משחקים וכדומה(.
לאבטח/להצמיד רהיטים גבוהים ושידות לקיר באמצעות ברגים )ארונות, כונניות מדפים וכדומה(. �
אסור לאפשר לילדים מתחת לגיל 6 לישון בקומה עליונה במיטת קומתיים. �
יש להתקין מחסום בשני צידי גרם-מדרגות למניעת עליה/ירידה של הילד ללא פיקוח. �
עליה למקום גבוה רק באמצעים מתאימים! �
התקנת סורגים או מגבילי פתיחה בחלונות )10 ס"מ(. �

מניעת הרעלות  .3
יש לסגור ארונות נמוכים בסוגרי בטיחות בבית )ארונות, מקררים וארונות תרופות וחומרי ניקוי( �
אסור לאחסן תרופות וחומרים כימיים ו/או מסוכנים בהישג ידם של ילדים. �
יש לשמור חומרים מסוכנים/כימיים באריזה המקורית בלבד, אם אין ברירה, יש לשלט את  �

האריזה המאולתרת בצורה ברורה.
 מומלץ לרכוש ידע בתחום עזרה ראשונה והחייאה כגון: עצירת שטפי דם, הנשמה,  �

חבישה כללית וכדומה.  

חיוני ביותר  .4
להתקין מעצורים על דלתות פתוחות למניעת פגיעה באצבעות. �
להתקין מגיני פינות על רהיטים. �
לקצר חוטי חשמל וטלפון שעלולים להוות מכשול לילדים. �

בטיחות באמבטיה ובחצר  .5
עד גיל 5 - השגחה צמודה. �
לרוקן ממים כל כלי קיבול לאחר השימוש. �
הנחת שטיחון גומי למניעת החלקה. �
שימוש בתנורי חימום המותאמים לאמבטיה. �
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קורס חילוץ סע"ר -
סיוע עצמאי ראשוני 

סרטוני הדרכה מבית היוצר
 של יחידת הבטיחות

כל העובד במעבדה מחויב בשמירה על נוהלי הבטיחות. עובד מעבדה מקבל ציוד בטיחות 
ומיגון אישי בהתאם לסיכונים לו הוא חשוף. באחריות העובד להשתמש בציוד שסופק לו:

ü  חלוק - עשוי מ - 100% כותנה, מכיל כפתורי "תיק-תק" ושרוולים ארוכים עם מנג'טים. 	
ü נעליים שלמות / סגורות )עדיף מעור(. 	

ü משקפי מגן 	
ü כפפות - לפי הצורך ובהתאם לסוג החומר אתו עובדים. 	

הגנה על העיניים והפנים
לכל העובדים והמבקרים במעבדה מסופקים אמצעי הגנה, ומחובתם להשתמש בהם. 

משקפי המגן ומגן הפנים המשמשים במעבדות המכון לצורך מיגון מחומרים כימיים וביולוגיים, 
עשויים חומר פלסטי המגן גם מפני קרינת UV. חל איסור גורף על שימוש בעדשות מגע בעת עבודה במעבדה. 

מגיני העיניים המסופקים על ידי יחידת הבטיחות כוללים:
ü משקפי מגן עם מיגון צדדי - מספקים הגנה מפני נתזים חלקיקים, אבק ולכלוך. 	

ü משקפי מגן סגורים )goggles( - מספקים הגנה מפני רסיסים, אבק ונתזים, במיוחד    	
     בעבודה עם זכוכית בתת לחץ או בלחץ גבוה, או עם מקדחה.

ü מגן פנים שלם - מספק הגנה מפני חלקיקים. חובה בזמן עבודה עם אוויר נוזלי, חנקן נוזלי וחומצות חזקות. 	

הגנה על העור והגוף
בעת עבודה במעבדה יש ללבוש חלוק ארוך סגור, ונעלי עבודה סגורות. אין לעבוד במעבדה עם סנדלים,
כפכפים וכד'. סינרי גומי, כפפות גומי וערדלי גומי - מסופקים לפי הצורך )לדוג' בעבודה עם חומצות

מאכלות כגון: HF, גזים חומציים, חומצות אורגניות חזקות, חומרים קרצינוגניים ומוטגנים(. 
בסיום העבודה יש להשאיר את ציוד המגן במעבדה.

אסור ללבוש חלוק או לבוש מגן אחר במסעדות או באזורים המותרים לאכילה ושתיה.

הגנה על הנשימה
יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י 

מנהל המעבדה. במקומות בהם אין אוורור או שלא ניתן לעבוד במנדף יש להשתמש באמצעי הגנה 
על הנשימה. אמצעים אלה ניתנים על ידי יחידת הבטיחות, בהתאם לסוג החומר. 

מנדף כימי
יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י 

מנהל המעבדה. המנדף הכימי הוא אמצעי המיגון הטוב ביותר לעבודה עם חומרים מסוכנים. 
המנדף מקנה לעובד סביבת עבודה בטוחה, ע"י שאיבה של אוויר פנימה - מחלל המעבדה,

ופולט אותו )עם הזיהום( החוצה. 

אמצעי חרום 
 במקרה של התזת חומר כימי על הגוף, על הפנים או העיניים, יש להשתמש 

 במקלחת החרום או במתקן לשטיפת עיניים המצוי בקרבת מקום. 
מומלץ להחזיק במעבדה ליד הכיור גם בקבוק לשטיפת עיניים.

התקיים  נובמבר-דצמבר  בחודשים 
קורס מגישי עזרה ראשונה 44 שעות.

 20 כ-  הוכשרו  הקורס  במסגרת 
עובדים,  נאמני בטיחות חדשים, אנשי 
אבטחה,  ואנשי  והצלה,  חילוץ  צוות 
בהגשה מתקדמת של עזרה ראשונה. 
סכמת  למידת  כללו  הקורס  תכני 
בשטפי  מתקדם  טיפול  ההחייאה,  
טיפול  ובטן,  חזה  ראש,  חבלות  דם, 
פגיעות בעלי  כוויות, שברים,  במקרי 

חיים, פגיעות מזג אוויר, ועוד.

נדרשו  הקורס  של  האחרון  במפגש 
העובדים לעבור מבחן מסכם בכתב, 
את  הדגים  אשר  מעשי  מבחן  וכן 

יכולותיהם בהגשת עזרה ראשונה.

חובת השימוש בציוד מגן אישי בזמן העבודה במעבדה

בטיחות כ"דרך חיים" עם ילדים בבית

פרופ' יצחק הכהן  


