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 قواعد السالمة في المختبر الخاصة بالطالب

Student Laboratory Safety Rules 
1. You must not enter a laboratory unless instructed to do so by a teacher. 

 يجب أن ال تدخل المختبر إال إذا تم طلب منك ذلك من قبل المدرس                     

2. You must follow all instructions precisely. 

 يجب أن تتبع جميع التعليمات بدقه                    

3. You must wear eye protection when instructed to do so and keep it on until instructed to remove it. 

 يجب أن تضع النظارات الواقية عندما يطلب منك ذلك وال تنزعهم إال إذا طلب منك             

4. Stand up when working with liquids so you can move away quickly if there is a spill. 

 قف عند العمل بالسوائل كي تتمكن من االبتعاد بسرعة في حال حدوث انسكاب                    

5. When using a Bunsen burner make sure your hair and clothes are kept well away from the flame. 

احرص على أن يكون شعرك ومالبسك بعيده عن اللهب         بنسنعند استخدام موقد             

6. Never put anything into your mouth. This includes food, fingers or pens and pencils. 

األصابع واألقالم                     , الطعام ال تضع أي شي في فمك وهذا يتضمن             

7. If any chemicals get onto your hands wash them off immediately. 

 If you have been using chemicals wash your hands at the end of the lesson. 

 إذا المست يديك أي مواد كيميائيه اغسلهم في الحال وإذا كنت تستخدم مواد كيميائيه فاغسل يديك في نهاية الدرس  

8. Don't put anything down the sink unless instructed to do so. 

لمغسله إال إذا طلب منك ذلك        اال تضع أي شي في حوض             

9. Report any accident, however small, to the teacher. 

 ابلغ المدرس عن أي حادث مهما كان بسيط                   

10. Keep your bench clean and tidy.  

 حافظ على مقعدك نظيف ومرتب             

 11. Put your bags and clothing somewhere safe where nobody can trip over them. 

 ضع حقائبك ومعطفك في مكان امن حتى ال يدوسهم احد              
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