
INSTRUKS TIL 

RENGØRINGSPERSONALE, HÅNDVÆRKERE OG 

ANDRE UDEFRA KOMMENDE 
 

For håndværkere og andre udefra kommende personer gælder det, at de INTET må foretage sig i 

laboratoriet, før det er aftalt med den ansvarlige. 
 

 

 

 

Såfremt dette skilt (til højre) 

er ophængt uden for laboratoriet må du UNDER INGEN 

OMSTÆNDIGHEDER gå ind i laboratoriet, medmindre du er 

ifølge med én af laboratoriets egne medarbejdere. 

 

 
 

Når du færdes i et laboratorium, der er klassificeret i forhold til Genteknologi og/eller Radioaktivitet, 

skal du behandle alt, som om det er farligt. Derfor 

 

LAD VÆRE MED AT FLYTTE PÅ NOGET 

LAD VÆRE MED AT PILLE VED NOGET 

LAD VÆRE MED AT SNUSE TIL FLASKER 

 

Går noget alligevel i stykker, så lad det være. Giv i stedet besked til en af laboratoriets egne 

medarbejdere. 

 

Det ødelagte, hvor ubetydeligt det end ser ud, kan være farligt, eller være resultatet af mange dages 

arbejde. En kyndig person kan måske endnu redde det - hvorimod alt vil være tabt, hvis du begynder at 

samle sammen på det. 

 

Går en flaske itu, så indholdet løber ud, skal du straks forlade laboratoriet. Du må ikke først tørre op, for 

indholdet kan være ætsende eller giftigt. Får du noget på dig, skal du straks efter at have forladt rummet 

skylle dig af med masser af vand. Kontakt derefter en person, der kan afgøre, hvad der videre skal ske. 

 

HUSK VED UHELD: 
 

RØR IKKE NOGET, MEN FORLAD LOKALET 

SKYL AF MED MASSER AF KOLDT VAND, HVIS DU HAR FÅET NOGET PÅ DIG 

HENT NOGLE AF LABORATORIETS FOLK 

 

Når du færdes i et laboratorium, der er markeret med det gule advarselsskilt ”Genteknologisk 

laboratorieområde - Klasse 1", skal du være iført en tilknappet gul kittel eller hvid kittel med det 

specielle gule genteknologimærke på brystlommen. Rengøringredskaber, der har været brugt i disse 

områder, må ikke bruges i andre lokaler. 

 

Håndværkere, der har udskiftet dele af laboratoriets installationer eller inventar, skal på forhånd 

aftale med den laboratorieansvarlige, hvorledes affald bortskaffes. 

 

Personer ansvarlig for dette laboratorium: 

 

 
NN, arbejdsmiljøleder - tlf. xxxx xxxx   

 

  NN, arbejdsmiljørepræsentant - tlf. xxxx xxxx 
 


