
Ph�n III 

V� sinh lao ��ng 

1. Thi�u ô xy 

a) Thi�u ô xy: 

Thông th��ng trong không khí ô xy chi�m 21%, ni t� chi�m 78%, còn l�i là các ch�t khác nh� dioxít 

cácbon, khí hêlium... Tr�ng thái thi�u không khí x�y ra khi n�ng 	
 ô xy h� xu�ng d��i 18%. 

b) Tn h�i s�c kho� do thi�u ô xy: 

- Ng��i c�m th�y thi�u ô xy khi n�ng 	
 ô xy kho�ng 16%, c�m giác khó th� càng t�ng khi n�ng 	
 

ô xy h� th�p xu�ng d��i 16%; N�ng 	
 ô xy d��i 10% có th� gây t� vong. Môi tr��ng thi�u ô xy 

tr�m tr�ng, d��i 6% ng��i có th� ch�t ngay do ng�ng tim, ng�ng th�.  

- Môi tr��ng làm vi�c có n�ng 	
 ô xy th�p s� làm gi�m s�c lao 	
ng, làm ng��i r�i, ngã do chóng 

m�t, chân tay không c� 	
ng ho�c b� ch�t ng�t. 

c) Các bi�n pháp 	� phòng: 

- Trong không gian kín, tr��c khi làm vi�c c�n ki�m tra n�ng 	
 khí 	
c; 

- Tr��c khi làm, ch�y máy thông gió 	� duy trì n�ng 	
 ô xy trên 18%; 

- S� d�ng d�ng c� b�o v� hô h�p nh�: máy hô h�p không khí (ô xy), m�t n� d��ng khí; 

- L�p 	�t, s� d�ng thi�t b� thoát hi�m; 

- T ch�c giáo d�c các quy t�c v� an toàn khi làm vi�c � môi tr��ng thi�u d��ng khí; 

- Ng��i ph� trách an toàn lao 	
ng th��ng xuyên ki�m tra, giám sát công vi�c. 

2. Suy gi�m thính giác do �n 

a) Tính ch�t nguy hi�m c�a ti�ng �n: 

Làm vi�c th�i gian dài trong khu v c có ti�ng �n, kho�ng 85 dB(A) tr� lên, s� b� tn th��ng thính 

giác v!nh vi"n; s  m�t m#i, c�ng th$ng và stress tác 	
ng thêm vào càng làm gi�m n�ng su�t lao 

	
ng. 

b) Bi�n pháp phòng ng�a: 

- L�p 	�t t��ng cách âm � n�i làm vi�c; 

- L�p 	�t lò xo, cao su ch�ng rung � máy, b
 ph%n phát ra ti�ng �n; 



- L�p 	�t thi�t b� hút âm 	� ng�n ch�n truy�n âm; 

- H�n ch� th�i gian phát ra ti�ng �n; 

- S� d�ng nút l& tai, b�t tai thích h'p; 

- H�n ch� th�i gian làm vi�c trong môi tr��ng có ti�ng �n; 

- Ki�m tra thính giác 	�nh k(. 

c) Các 	i�m c�n l�u ý: 

S� d�ng nút tai và b�t tai cùng lúc có th� 	em l�i hi�u qu� b�o v� thính giác cao nh�ng 	�ng th�i làm 

c�n tr� vi�c nghe chuông báo 	
ng, c�n tr� duy trì 	�i tho�i c�n thi�t v�i 	�ng nghi�p; do 	ó c�n l%p 

h� th�ng tín hi�u b)ng tay 	� 	� phòng khi s  c� x*y ra. 

3. Làm vi�c � nhi�t 	
 cao 

a) Làm vi�c � nhi�t 	
 cao: 

Thông th��ng nh+ng n�i có nhi�t 	
 n 	�nh tuy�t 	�i l�n h�n 28oC 	�'c g�i là n�i làm vi�c có nhi�t 
	
 cao. Ví d� nh+ng n�i sau: 

- Khu v c luy�n, tinh ch� gang nh� lò nung qu�ng, lò h�, lò xoay ho�c lò nung 	i�n; 

- Khu v c n�u ch�y qu�ng, thu, tinh, kim lo�i nh� thùng n�u, v�c n�u... 

- Khu v c 	�t, nung thu, tinh, kim lo�i, qu�ng nh� lò luy�n, lò phân hu,; 

- Khu v c nung g�m, s�; 

- Khu v c gia công v%n chuy�n, 	 khuôn, cán ép kim lo�i nóng ch�y; 

- Khu v c v%n chuy�n, rót kim lo�i nóng ch�y; 

- Khu v c t�o hình cho thu, tinh t� thu, tinh nóng ch�y; 

- Khu v c gia công cao su. 

b) Tác h�i 	�i v�i s�c kho�: 

- Gây co gi�t: 

+ Ch�ng này phát sinh do làm vi�c quá lâu trong môi tr��ng nhi�t 	
 cao làm ng��i ra nhi�u m� hôi, 

thi�u mu�i; 

+ Co gi%t cùng v�i ch�ng 	au c� tay chân, 	au thân d��i, 	i ti�u nóng. 



- M�t m�i: C�m giác m�t m#i, chóng m�t, bu�n nôn, 	au c� do thi�u n��c d-n t�i gi�m l�'ng 	��ng 

trong máu. 

- B�t t�nh: H
i ch�ng chóng m�t, b�t t.nh do thi�u ô xy trong não, tn th��ng huy�t qu�n. 

- Mê man: 

+ Tn th��ng c� quan 	i�u ch.nh nhi�t 	
 c� th� do làm vi�c � môi tr��ng *m có nhi�t 	
 cao; 

+ Nhi�t 	
 c� th� t�ng, hôn mê do ch�ng 	au 	�u, bu�n nôn. 

c) Bi�n pháp 	� phòng: 

- Th c hi�n rút ng�n th�i gian lao 	
ng, t ch�c lao 	
ng theo ca, b�i d��ng vitamine, ch�t mu�i; 

- B� trí th�i gi� ngh. ng�i, gi�i lao thích h'p; 

- M�c áo m#ng ho�c áo tr�ng d�y; � n�i làm vi�c có nhi�t h�p th� cao nên 	eo m�t n� ch�ng nhi�t 

ho�c áo ch�ng nhi�t; 

- Trong môi tr��ng có nhi�t to� ra nhi�u nên l�p 	�t h� th�ng thông khí thích h'p nh� �ng d-n khí 

nóng thoát lên cao. 

d) Các nguyên t�c c�n th c hi�n khi làm vi�c: 

- B�c cách nhi�t � thi�t b� có nhi�t 	
 cao; 

- C�i thi�n h� th�ng thông gió: 

+ H� th�ng thông gió th��ng: 	� lu�ng không khí mát t� ngoài vào ti�p xúc v�i ng��i tr��c khi b� 

làm nóng. 

+ L�p 	�t h� th�ng hút khí nóng � phía trên v%t nóng. 

- Dùng máy l�nh: có hi�u qu� trong không gian h/p; 

- Ng�n nhi�t: 	�t v%t ng�n nhi�t vào gi+a thân và áo b�o h
; 

- Dùng áo ch�ng nhi�t, thông gió khi làm vi�c v�i v%t nóng ho�c trong môi tr��ng *m có nhi�t 	
 

cao. 

4. Các ch�t dung môi 

a) Tác h�i c�a các ch�t dung môi: 



- Các ch�t dung môi dùng 	� ch� t�o, pha ch� các ch�t b�o v� ho�c s� d�ng 	� lau r�a, in kim lo�i... 
các ch�t này thông qua c� quan hô h�p, da, c� quan tiêu hoá h�p th� vào c� th� ng��i s� gây ra tn 

th��ng c�p ho�c mãn tính cho h� tu�n hoàn máu, th�n kinh trung ��ng, gan, th%n, m�t; 

- Các ch�t nhi"m 	
c c�p tính và �nh h��ng v�i c� th� ng��i. 

Phân lo�i Tên ch�t Gây �nh h��ng 

Hydrocarbon mùi 
Benzen, 

Toluen,Gcylen 
Gây 	
c c�p tính 

Hydrocarbon béo 
Aclyn amai, 

normalhexan... 
Tê li�t th�n kinh 

Hydrocarbonhelogen 
TCE, DMF, 

Bromopropane2... 

Tê li�t th�n kinh 

trung ��ng, gan, 

th%n 

H� c�n 
Metanol, c�n-propin2, 

putin2,..  

Gây tn th��ng 

th�n kinh, m�t 

H� Clicon 
Clicon etilen, 

metilete1... 

Gây tn th��ng 

b
 máy sinh d�c 

H� ete Etiete, isopropin ete... Gây mê 

H� etxte 
Nitric acid metil, 

etil... 

Tác 	
ng 	�n 

	��ng hô h�p 

trên 

H� aldehit 
Acrorein, 

Formaldehit... 

Gây �nh h��ng 

hô h�p 

H&n h'p c�a nit�, 

carbon 

Nit�, khí axít 

carbon... 
Gây t�c th�. 

* Th� t  x�p lo�i các ch�t hoá h�c gây 	
c c�p tính h� th�n kinh trung ��ng: Hydro carbon halogen > 

ete > c�n > các ch�t hydro carbon khác. 

b) Các bi�n pháp phòng ng�a nhi"m 	
c: 

- L�p �ng thoát khí và qu�t thông gió � n�i s� d�ng ch�t dung môi; 

- Khi b� b�n dung môi vào m�t, l%p t�c r�a s�ch b)ng n��c ch�y t� vòi và 	i g�p bác s0 nhãn khoa; 

- Ng��i s� d�ng ph�i tìm hi�u k0 các ký hi�u c�nh báo, chú ý tr��c khi s� d�ng; 



- Dùng áo b�o h
 tránh thâm nh%p 	� ng�n dung môi ti�p xúc v�i da; 

- Nên dùng d�ng c� b�o h
 nh� m�t n� phòng 	
c khi ti�p xúc v�i dung môi khi không có n�p ng�n 

b�c h�i ho�c không l�p �ng thoát khí; 

- 1�nh k( 	o n�ng 	
 khí dung môi � n�i làm vi�c, b�n ch�a, g�u ch�a... 

- Khi làm vi�c � n�i có ch�a dung môi, không 	�'c �n, u�ng r�'u ho�c s� d�ng l�a. 

c) Các quy 	�nh c�n tuân th�: 

- S� d�ng �ng thoát khí và h� th�ng thông gió toàn khu v c; 

- S� d�ng thi�t b� b�o h
 khi s� d�ng dung môi. 

5. B�i 

a) Tác h�i: B�i bay thông qua c� quan hô h�p thâm nh%p vào phi, gây ra ph�n �ng v�i phi làm x� 

phi và gây ra các b�nh khác cho c� th�. 

b) Các bi�n pháp phòng ng�a: 

- Các bi�n pháp h�n ch� b�i bay: 

+ Làm gi�m b�i bay b)ng cách thay 	i quy trình s�n xu�t, c�i ti�n môi tr��ng làm vi�c; 

+ T  	
ng hoá dây chuy�n s�n xu�t, c�i ti�n thi�t b�; 

+ Che ph� các n�i sinh b�i, s� d�ng �ng thoát khí và t�o môi tr��ng *m 	� tránh b�i bay. 

- Các bi�n pháp b�o v� ng��i lao 	
ng: 

+ Gi�m th�i gi� làm vi�c, cách ly ngu�n gây b�i; 

+ S� d�ng thi�t b� b�o h
 cá nhân nh� màng ch�ng b�i. 

c) Các quy 	�nh c�n tuân th�: 

- S� d�ng �ng thoát khí; 

- S� d�ng màng ch�ng b�i khi làm vi�c. 

6. Rung  

a) Tính nguy hi�m c�a rung (ch�n 	
ng): 

- Rung toàn thân 



Th��ng t%t do rung toàn thân th��ng x�y ra 	�i v�i nh+ng ng��i làm vi�c trên ph��ng ti�n giao 

thông, máy h�i n��c, máy nghi�n... Ch�n 	
ng làm co h� th�ng huy�t m�ch, t�ng huy�t áp và nh�p 

	%p tim. Tu( theo 	�c tính ch�n 	
ng t�o ra thay 	i � t�ng vùng, t�ng b
 ph%n trên c� th� ng��i. 

- Ch�n ��ng t�ng b� ph�n. 

Rung t�ng b
 ph%n có �nh h��ng nh� stress c�c b
 xu�t hi�n � tay, ngón tay khi làm vi�c v�i c�a 

máy, búa máy, máy 	ánh bóng. Rung gây ra ch�ng b't tay, m�t c�m giác, ngoài ra gây th��ng tn 

huy�t qu�n, th�n kinh, kh�p x��ng, c� b�p, xúc giác và lan r
ng, thâm nh%p vào h� th�ng th�n kinh 

trung ��ng, h� tu�n hoàn n
i ti�t.  

b) Các bi�n pháp phòng ng�a: 

- Bi�n pháp kh	 ngu
n gây rung 

Dùng lò xo, cao su có 	�m kh� rung khi làm vi�c v�i máy 	%p, máy cán kim lo�i. X� lý rung b)ng 

cách s�n ho�c dính ch�t v#, chân... là các b
 ph%n gây rung c�a máy. 

- Bi�n pháp ch�ng truy�n rung 

+ Gi�m t�i 	a 	
 rung, cách ly ngu�n gây rung, thay 	i v� trí 	�ng tránh 	��ng truy�n rung, cách ly, 

kh� rung m�t bên.... 

+ Làm gi�m 	
 rung b)ng cách s� d�ng v%t li�u ch�ng rung nh�: cao su 	�m, b�c, lò xo, không khí.... 

c) Các 	i�m c�n l�u ý khi làm vi�c: 

- Co giãn nh/ tay, chân, vai, l�ng... tr��c và sau khi làm vi�c; 

- Trong môi tr��ng l�nh c�n s��i �m tr��c khi làm; 

- S� d�ng giày, �ng, g�ng tay ch�ng rung. 

* Quy tc an toàn lao ��ng 

- S� d�ng d�ng c� c�m tay không truy�n rung; 

- Dùng máy thay th� khi làm vi�c v�i d�ng c� rung; 

- Luy�n t%p nhi�u l�n 	� tránh n�m quá ch�t vào tay c�m c�a d�ng c�; 

- Khi nhi�t 	
 n�i làm vi�c h� d��i 14oC c�n có bi�n pháp s��i �m; 

- Rút ng�n th�i gian làm vi�c xu�ng d��i 10 phút/m
t l�n, rút b�t th�i gian làm vi�c tng th�; 

- Làm gi�m s  truy�n rung b)ng cách s� d�ng g�ng tay ch�ng rung; 

- Nh+ng ng��i s� d�ng d�ng c� nên 	i ki�m tra s�c kho� 	�nh k(. 



7. Kim lo�i n�ng 

a) Tính nguy hi�m c�a kim lo�i n�ng: 

Kim lo�i n�ng là kim lo�i có tr�ng l�'ng riêng t� 4 - 5 tr� lên, thông th��ng là chì, crôm... Các kim 

lo�i này th��ng 	�'c s� d�ng r
ng rãi; có ngu�n g�c 	a d�ng tu( theo 	�c tính c�a kim lo�i. 

- Chì (Pb) 

+ Nhi"m 	
c c�p tính: làm vi�c trong môi tr��ng có nhi�u b�i, khói chì d" b� m�c ch�ng bi�ng �n, 

bu�n nôn, 	au 	�u, táo bón; 

 + Nhi"m 	
c mãn tính: th�i k( 	�u xu�t hi�n ch�ng 	au 	�u, bi�ng �n, m�t m#i, co gi%t, táo bón, 

xu�t hi�n nhi�u 	i�m t� máu, thi�u máu, n�ng 	
 coproporphyrin t�ng trong n��c ti�u. Th�i k( sau 

xu�t hi�n ch�ng thi�u máu, tê li�t th�n kinh tay, chân, tn th��ng th�n kinh trung ��ng. N�u tình 

tr�ng này kéo dài s� d-n 	�n gi�m t%p trung, gi�m trí nh�, co gi%t, n�ng tai, m�t trí, mê man và có th� 
gây t� vong. 

- Crôm (Cr6+, Cr3+) 

+ Nhi"m 	
c c�p tính: tn th��ng th%n, 	i ti�u ra máu, m�t ti�u, tính 	
c d-n 	�n t� vong; ngoài ra 

còn gây viêm phi, viêm da, loét da; 

+ Nhi"m 	
c mãn tính: gây ra ch�ng bi�ng �n, bu�n nôn. 1�c bi�t nó có th� gây loét da tay. H�p th� 

crôm trong th�i gian dài gây ra viêm khí qu�n, viêm phi và có nguy c� b� ung th� phi. 

- Thu� ngân (Ag) 

+ Các d�u hi�u c�a nhi"m 	
c thu, ngân vô c� th��ng là: viêm 	��ng hô h�p, viêm khí qu�n, viêm 

phi và viêm th%n; khi b� mãn tính có th� d-n t�i viêm khoang h�ng, b�t n th�n kinh, 	ái 	��ng; 

+ Các d�u hi�u c�a nhi"m 	
c thu, ngân h+u c� th��ng liên quan 	�n h� th�n kinh trung ��ng gây 

m�t m#i, gi�m trí nh�, gi�m t%p trung, tê li�t ngón tay, chân, �nh h��ng t�i kh� n�ng 	i l�i, nói 

chuy�n... 

- Cadium (Cd) 

Cadium thông qua h�ng, c� quan hô h�p tích t� l�i và di chuy�n t�i gan, th%n ng�n ho�t 	
ng c�a 

men tiêu hoá; khi thâm nh%p thông qua 	��ng hô h�p gây viêm phi mãn tính, khó th�, t�c ng c. 

- M�ng gan (Mn) 

Tr�ng thái ban 	�u th��ng là m�t m#i, bi�ng �n, 	au 	�u, nóng ru
t và di ch�ng pakisonism nh�: m�t 

kh� n�ng 	i, nói, thi�u v%n 	
ng, co gi%t, tn th��ng các c� � m�t. 

b) Bi�n pháp phòng ng�a: 



- Trong khu v c có kim lo�i n�ng nên dùng �ng hút khí 	� d-n ch�t 	
c ra b
 ph%n x� lý bên ngoài 

tr��c khi ti�p xúc v�i ng��i; 

- Nên dùng v%t li�u ch�ng th�m tr�i sàn 	� có th� d" dàng lau s�ch khi b� r�t vãi; 

- Cách ly ngu�n ch�a v�i ng��i, tránh 	� h� ch�t 	
c; 

- B�t ch�t ho�c ph� kín ngu�n ch�a tránh 	� ch�t 	
c phát sinh; 

- Khi tuy�n ng��i nên ki�m tra s�c kho� và trong quá trình làm vi�c t ch�c ki�m tra s�c kho� 	�nh 

k(, phát hi�n s�m các tri�u ch�ng b�nh; 

- Qu�n lý v� sinh cá nhân ch�t ch�, gi�m kh� n�ng ch�t 	
c thâm nh%p qua da, mi�ng; 

- S� d�ng 	�y 	� các d�ng c� b�o h
 (m�t n�, áo phòng 	
c). 

c) Các quy t�c c�n tuân th� khi làm vi�c: 

- Làm vi�c � n�i có l�p �ng thoát khí; 

- Tr��c khi làm vi�c ph�i 	�c các chú ý, c�nh báo; 

- Dùng qu�n áo ch�ng xâm nh%p 	� 	� phòng ch�t 	
c th�m vào thân th�; luôn gi+ s�ch qu�n, áo b�o 

h
, t�t, g�ng tay.... 

- H�n ch� �n u�ng, hút thu�c � n�i làm vi�c; 

- Nh+ng ng��i hay ti�p xúc v�i kim lo�i n�ng ph�i 	�'c 	i khám s�c kho� 	�nh k( ít nh�t m
t l�n 

trong 6 tháng; d a vào k�t qu� ki�m tra và l�i khuyên, bác s0 nên có các bi�n pháp c�i thi�n thích h'p 

nh�: thay 	i công vi�c... 

  

 


