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Mục Đích  

Lớp Khoa Học là một lớp học thực hành trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, những hoạt động thí nghiệm khoa học có 

thể tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Chúng tôi sẽ sử dụng một số thiết bị và sinh vật sống có thể gây nguy hiểm nếu không được 

sử dụng đúng cách. An toàn trong lớp học là một phần quan trọng trong quy trình khoa học. Để đảm bảo một lớp học an toàn, 

chúng tôi đã lập một danh sách về các quy tắc và được gọi là Hợp Đồng Khoa Học An Toàn. Những quy tắc này phải luôn được 

tuân thủ. Các hướng dẫn an toàn bổ sung khác sẽ được cung cấp cho mỗi hoạt động. 

 Không có một học sinh nào trong lớp Khoa Học được phép tham gia vào các hoạt động khoa học cho đến khi hợp 

đồng này đã được ký bởi cả học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ.  

Quy Tắc An Toàn  

1. Bản thân học sinh luôn luôn phải có trách nhiệm trong phòng Khoa Học. Giểu cợt, chơi khăm, nói đùa sẽ không được 

dung thứ.  

2. Tuân theo tất cả các hướng dẫn bằng văn bản và bằng lời nói một cách cẩn thận. Hỏi giáo viên của bạn nếu bạn không 

hiểu những hướng dẫn.  

3. Không đụng chạm vào bất kỳ thiết bị, vật dụng, sinh vật sống, hoặc các tài liệu khác trong phòng khoa học mà không 

được phép của giáo viên. 

4. Chỉ thực hiện các thí nghiệm được giáo viên cho phép và đã được phê duyệt. Không tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào 

khi giáo viên không có trong lớp học. 

5. Không bao giờ được ăn, uống, nhai kẹo cao su, hoặc nếm bất cứ thứ gì trong phòng khoa học. 

6. Để tay cách xa mặt, mắt và miệng khi sử dụng tài liệu khoa học hoặc khi làm việc với hóa chất hoặc sinh vật sống. 

Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi rời khỏi phòng khoa học.  

7. Đeo kính an toàn hoặc kính bảo hộ khi được hướng dẫn. Không bao giờ tháo kính an toàn hoặc kính bảo hộ trong khi 

làm thí nghiệm. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này! 

8. Giữ cho khu vực làm việc của bạn và phòng khoa học gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ mang theo giấy hướng dẫn của phòng 

thí nghiệm, bài tập, và dụng cụ viết của bạn đến phòng thí nghiệm. 

9. Dọn dẹp tất cả các khu vực làm việc và thiết bị sau khi kết thúc thí nghiệm. Hoàn trả tất cả các thiết bị đã làm sạch vào 

vị trí thích hợp. 

10. Làm theo hướng dẫn của giáo viên để vứt bỏ tất cả chất thải được tạo ra từ quá trình thí nghiệm. 

11. Báo cáo bất kỳ tai nạn nào (cháy, đổ, vỡ, v.v.), thương tích (cắt, bỏng, v.v.), hoặc tình trạng nguy hiểm (thiết bị bị 

hỏng, v.v.) cho giáo viên ngay lập tức.  

12. Xem tất cả các hóa chất được sử dụng trong phòng khoa học là nguy hiểm. Không chạm vào hoặc ngửi bất kỳ hóa chất 

nào trừ khi được hướng dẫn cụ thể. 

13. Quan tâm và tôn trọng tất cả các loài sinh vật sống.  

a. Chỉ mở lồng sinh vật sống khi được cho phép. 

b. Không bao giờ đụng chạm vào bất kỳ con vật nào khi giáo viên không có trong lớp. 

c. Không mang con vật nào ra khỏi phòng thí nghiệm. 

d. Không trêu chọc hoặc đối xử sinh vật sống một cách thô bạo. 

e. Không để sinh vật sống gần mặt của học sinh. 

f. Mang găng tay khi tiếp xúc với sinh vật sống. 

g. Báo cáo ngay cho giáo viên bất kỳ vết cắn hoặc vết xước nào từ sinh vật sống. 

14. Luôn luôn cầm kính hiển vi bằng cả hai tay. Giữ một tay bên trên kính hiển vi; đặt một tay kia bên dưới đế của kính 

hiển vi. 

15. Cẩn thận và tôn trọng tất cả các mẫu vật được bảo quản và các vật dụng mổ xẻ. 

a. Không được mang các mẫu vật được bảo quản ra khỏi phòng khoa học. 

b. Chỉ sử dụng dao mổ, kéo và các dụng cụ sắc nhọn khác theo hướng dẫn. 
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c. Không bao giờ cắt bất kỳ vật liệu nào hướng về phía bạn — hướng ra xa cơ thể của bạn. 

d. Báo cáo ngay cho giáo viên bất kỳ vết cắt hoặc vết xước nào từ những dụng cụ sắc nhọn. 

16. Không bao giờ mở tủ bảo quản vật dụng hoặc vào phòng dự bị / nhà kho mà không được phép của giáo viên.  

17. Không được mang hóa chất, thiết bị, dụng cụ, sinh vật sống ra khỏi phòng thí nghiệm khi chưa được phép của giáo 

viên.  

18. Cẩn thận khi sử dụng tất cả các dụng cụ bằng thủy tinh. Không bao giờ lượm thủy tinh nóng hoặc thủy tinh bị vỡ bằng 

tay không. 

19. Hết sức thận trọng khi sử dụng diêm quẹt, lò đốt hoặc bếp điện. Chỉ đốt lửa khi được hướng dẫn và không cho bất cứ 

thứ gì vào ngọn lửa trừ khi được hướng dẫn cụ thể.  Không để lửa đang đốt mà không có người giám sát.  

20. Ăn mặc phù hợp. Tóc dài phải được buộc lại, không đeo đồ trang sức lủng lẳng, và không mặc quần áo rộng hoặc rộng 

thùng thình. Mặc tạp dề khi được hướng dẫn.  

21. Nên biết nơi đặt thiết bị an toàn và tìm hiểu cách sử dụng. Nên biết vị trí của các lối thoát hiểm và những việc cần làm 

trong trường hợp khẩn cấp hoặc hoả hoạn. 

HỢP ĐỒNG   

Tôi, _________________________ (tên học sinh) đã đọc và hiểu từng quy tắc an toàn trong hợp đồng này. Tôi đồng ý làm 

theo những quy tắc an toàn để đảm bảo sự an toàn không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác trong lớp Khoa 

Học hoặc trong phòng thí nghiệm. Tôi cũng đồng ý luôn luôn tuân theo các quy tắc chung về những hành vi thích hợp trong 

lớp học để tránh tai nạn và có một môi trường học tập an toàn cho tất cả mọi người. Tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân theo 

tất cả các quy tắc an toàn và biện pháp phòng ngừa, tôi sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động Khoa Học.  

Chữ ký của học sinh VÀ Ngày, tháng  

_____________________________________________ 

 

Kính gửi phụ huynh hoặc người giám hộ:  

Chúng tôi cảm thấy rằng bạn nên được thông báo về những cố gắng của trường học trong việc duy trì môi trường an toàn 

trong phòng thí nghiệm / lớp Khoa Học. Vui lòng đọc các quy tắc an toàn. Không học sinh nào được phép thực hiện các 

hoạt động Khoa Học trừ khi hợp đồng này được ký bởi cả học sinh và phụ huynh / người giám hộ và được lưu giữ trong tập 

hồ sơ của giáo viên. Chữ ký của bạn trong bản hợp đồng này cho thấy rằng bạn đã đọc Hợp Đồng Khoa Học An Toàn này, 

và bạn hiểu rõ và nhận thức được các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn cho con của bạn trong lớp Khoa Học.  

Chữ ký của phụ huynh / người giám hộ VÀ Ngày, tháng  

_____________________________________________ 

 

Những câu hỏi quan trọng:   

Con bạn có đeo kính áp tròng không?  Có hoặc Không 

Con bạn có bị mù màu sắc không? (không phân biệt được màu sắc) Có hoặc Không 

Con bạn có bị dị ứng gì không? Có hoặc Không 

Nếu có, vui lòng liệt kê: 

________________________________________ 


