Kartu Rujukan Pra-perencanaan

Kartu di bawah ini dimaksudkan untuk dipotong dan diberikan kepada pegawai laboratorium untuk dibawa, atau dipasang
di tempat kerja mereka. Bagian depan kartu menunjukkan daftar pertanyaan yang harus dijawab sebelum bekerja dengan
bahan kimia berbahaya. Bagian belakang kartu menyediakan ruang untuk menulis informasi kontak penting yang bisa
dihubungi jika terjadi keadaan darurat.
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