
NORMES DURANT LA VISITA AL LABORATORI 
 
 
El laboratori és un espai municipal on es desenvolupa prevenció en matèria sanitària, 

especialment en aquelles instal·lacions o activitats municipals que suposin un risc per la 

salut dels habitants de Palma. Per tant, és un espai viu on fa feina un equip 

multidisciplinari que realitza anàlisis per protegir-nos a tots. Alhora la seva activitat té 

una sèrie de riscos pels equips i productes químics que fan servir. Amb l’objectiu de que 

aquesta visita escolar al laboratori sigui lo més segura possible, es determina a 

continuació una sèrie de mesures que s’han de seguir: 

 
 

• La visita es realitzarà en petits grups, organitzats de tal manera que no hi hagi 

una acumulació d’alumnes en cap part del laboratori. Cada grup estarà amb una 

persona del laboratori i tindrà supervisió constant d’un professor del centre 

educatiu a qui pertoqui. 

• El centre educatiu aportarà mínim dos professors per controlar els petits grups. 

• No es pot córrer al laboratori, ni cridar per tal de no pertorbar el seu 

funcionament ordinari.  

• Els alumnes han de romandre amb el seu grup de referència per les instal·lacions 

municipals.  

• No poden tocar aliments, productes químics, mostres virals i altres elements 

sense permís del personal del laboratori.   

• Per realitzar fotografies dins el laboratori hauran de demanar permís.  

• Es guardarà confidencialitat si durant la visita tenen accés a informació de 

caràcter personal que comprometi a terceres persones o institucions. 

 

Per part del laboratori municipal es retiraran tots els elements que suposin un risc per la 

visita, s’acordarà el dia i la duració de la visita així com qualsevol informació necessària 

per al bon funcionament de la activitat. Se comunicarà al inici de la activitat el 

recorregut i desenvolupament de la visita, així com tots els elements a tenir en compte 

per garantir la integritat i seguretat de tots.  

 

Els centres escolars que seleccionin aquesta activitat, es comprometen a complir 

aquestes normes.  


