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Drošības noteikumi ķīmijas kabinetā izglītojamiem 

1. Pirms darba sākuma: 

a) noskaidrojiet eksperimentā paredzēto darba kārtību un izpildīšanas noteikumus, 
b) pārbaudiet eksperimentam domāto ierīču, trauku un citu priekšmetu stāvokli, 

c) atbrīvojiet darbavietu no nevajadzīgiem priekšmetiem un materiāliem. 

2. Sāciet eksperimentu tikai ar skolotāju atļauju. 
3. Veiciet tikai tos eksperimentus,  kuri ir darba uzdevumā vai kurus ir norādījis skolotājs. 

4. Ķīmisko reaģentu ņemiet tik daudz, cik paredzēts darba aprakstā vai norādījis skolotājs. 

5. Pirms ņemat reaģentus, uzmanīgi iepazīstieties ar tekstu, kas rakstīts uz etiķetes, un brīdinājuma 

zīmēm, kas attēlotas uz pudeles. 
6. Cietu vielu paņemšanai no pudeles, izmantojiet lāpstiņas vai karotītes, kas izgatavotas no porcelāna 

vai plastmasas. 

7. Nelejiet un neberiet atpakaļ traukā reaģentu pārpalikumus. 
8. Nepārbaudiet vielas garšu. 

9. Pareizi iemācieties noteikt vielu smaku vai smaržu! Tvaikus vai gāzi virziet uz sevi uzmanīgi ar 

roku un centieties dziļi neelpot. 

10. Visus eksperimentus, kuros izdalās indīgas vielas, veiciet tikai velkmes skapī, darbojoties 
ventilācijai. 

11. Šķīdinot ūdenī skābes un sārmus, izdalās liels siltuma daudzums, tādēļ šķidrumus gatavojiet 

termiski izturīgos traukos. Eksperimentus ar koncentrētām skābēm un sārmiem, arī šķidrumu 
pagatavošanu veic tikai skolotājs. Skābes šķīdiniet ūdenī, bet ne otrādi. 

12. Strādājiet ar skābēm un sārmiem ļoti uzmanīgi! Ja sārsms vai skābe nokļūst acīs, uz sejas vai 

rokām, tad cietušo vietu nekavējoties skalojiet ar lielu ūdens daudzumu! Nopietnākos gadījumos 
griezties tuvākajā medicīnas iestādē. 

13. Iesūciet šķidrumu pipetē ar gumijas baloniņa palīdzību. 

14. Spirta lampiņu aizdedziniet tikai ar sērkociņu  (šķiltavu)palīdzību. 

15. Spirta lampiņu nodzēsiet, uzliekot tai vāciņu. 
16. Nepiesārņojiet elektroierīces ar vielām. 

17. Darbu beidzot, atvienojiet elektroierīces no tīkla. 

18. Vielu karsējot, mēģenes atvērto galu nevērsiet pret sevi un klases biedriem. 
19. Pirms darba sākuma un darba beigās nomazgājiet rokas. 

20. Strādājot ķīmijas kabinetā, nedzeriet ūdeni un neēdiet. 
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