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СПИСЪК НА СТАНДАРТНИТЕ РАБОТНИ ПРОЦЕДУРИ (СРП)

№ по ред Код Версия Наименование

1 2 3 4

+ -

Инструкция за попълване на таблицата: 
Посочват се стандартни работни процедури, без да се ограничават само с тях, за следните категории дейности на 
лабораторията 
 
1. Изпитвани вещества и ССМ: приемане, идентифициране, обозначаване, манипулиране, вземане на проби и съхраняване. 
2. Технически средства, материали и реактиви: 
3. Управление на записите, докладване, съхраняване, архивиране и деархивиране. Кодиране на изследванията, събиране на 
данни, подготовка на доклади, системи за индексиране, обработка на данните, включително използването на компютърни 
системи. 
4. Тест системи (където е приложимо): 
 а) подготовка на помещенията и условия в помещенията за тест системата; 
 б) процедури за приемане, пренасяне, правилно разполагане, характеризиране, идентифициране, съхраняване и 
отглеждане на тест система; 
 в) подготовка на тест система, наблюдения и проучвания преди, по време и при приключване на изследването; 
 г) действия по отношение на отделни екземпляри от тест системата, открити умиращи или мъртви по време на 
изследването; 
 д) събиране, идентифициране и манипулиране с образци, включително аутопсионни и хистологични материали; 
 е) поставяне и разполагане на тест системи върху изпитвателните плотове. 
5. Процедури за осигуряване на качеството. 
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