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ベトナム語

化学物質取扱の安全衛生
Tìm hiểu qua truyện tranh
Vệ sinh an toàn trong sử dụng hóa chất

Tài liệu nghe nhìn này được tạo ra với mục đích giúp mọi người tìm hiểu
những kiến thức cơ bản về an toàn và vệ sinh cho người lao động tại nơi
làm việc có sử dụng hóa chất thông qua 4 tình huống ví dụ thực tiễn.

Hôm nay,
chúng ta sẽ cùng tìm
hiểu về vệ sinh an toàn trong
công việc sử dụng
hóa chất nhé!

Ngay cả những
nơi làm việc như vậy
cũng vẫn xảy ra tai nạn lao
động đấy!

Sao cơ!

Chúng ta hãy thử xem
qua các nguyên nhân chính
của tai nạn lao động
do hóa chất nhé.

Số vụ tai nạn lao động do hóa chất
(phân loại theo nguyên nhân)

Hóa chất được
ứng dụng ở khắp mọi nơi
xung quanh chúng ta, thật
tiện lợi nhỉ.

Đúng thế!

1

Chất độc hại

213 vụ

2

Chất dễ bắt lửa

164 vụ

3

Khí dễ cháy

59 vụ

4

Chất dễ phát nổ, v.v...

14 vụ

Nguồn: Thống kê số vụ tai nạn lao động có nguyên nhân do “Chất độc hại”,
“Chất dễ bắt lửa”, “Khí dễ cháy”, “Chất dễ phát nổ, v.v...”
trong Báo cáo các trường hợp tử vong, thương tích, bệnh tật ở người lao động năm 2019.

Không biết ở nhà
máy hóa chất
sử dụng những loại
hóa chất nào nhỉ?

Các sản phẩm
hóa chất còn được
sử dụng ở bên ngoài
nhà máy nữa đó.

Số vụ tai nạn lao động
do “Chất độc hại” và
“Chất dễ bắt lửa” nhiều quá nhỉ...

Đúng vậy.
Đầu tiên, có thể chia tai nạn do
“Chất độc hại” thành hai nhóm lớn là
“Nhiễm độc cấp tính” và “Nhiễm độc mãn tính”.

Chẳng hạn như
quy tắc nào ạ?

Tất nhiên là quy tắc về việc
sử dụng dụng cụ bảo hộ.
Quan trọng là trước hết phải xác nhận
rõ SDS, và nghiêm túc tuân thủ các
quy tắc khi sử dụng hóa chất.

SDS

Nhiễm độc cấp tính là
sự xuất hiện các triệu chứng như
“cảm thấy không khỏe, ngất xỉu
sau khi hít phải”, hay “bị bỏng sau khi
hóa chất tiếp xúc với mắt hoặc da”.

Safety Data Sheet
(Bảng dữ liệu an toàn)

SDS toàn chữ với chữ,
ngại đọc lắm.

Tóm lại, nên sử dụng
dụng cụ bảo hộ phải không ạ?
Nếu sử dụng hóa chất trong thời
gian dài sẽ dẫn đến nhiễm độc mãn tính,
mặc dù không ảnh hưởng ngay lập tức
nhưng có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến gan, v.v...
hoặc gây ung thư trong tương lai.

Phải làm thế nào
để phòng tránh vậy ạ?

Hửm?

Phải tuân thủ quy tắc
để không chỉ giúp bản
thân mà còn giúp những
người xung quanh
không bị tai nạn!!

Để đảm bảo an toàn,
điều quan trọng là phải
tuân thủ quy tắc ở nơi làm việc.

Vâng, vâng ạ!

“Các vụ nổ và hỏa hoạn”
xảy ra khi nào ạ?

Tiếp theo là “Các vụ nổ và hỏa hoạn”.
Tùy vào loại hóa chất mà có thể
sẽ gây cháy hoặc phát nổ.

Ví dụ như
dung môi bắt lửa

Không chỉ các nguồn đánh lửa có thể
nhìn thấy được như tia lửa, lửa trong điếu
thuốc, v.v..., mà còn có nhiều trường hợp
dung môi bắt lửa do tĩnh điện vô hình,
dẫn đến phát nổ hoặc cháy lan rộng.

Cần hết sức chú ý vì vụ nổ hoặc hỏa
hoạn có thể gây bỏng cho người lao động,
hay gây ra những thiệt hại lớn như
cháy, v.v... tòa nhà, nhà máy.
Nếu không thể làm việc
do chấn thương nặng hoặc hỏa
hoạn thì gia đình sẽ rất lo lắng và còn
ảnh hưởng đến thu nhập nữa...

Ra là vậy...

Chính vì vậy mà việc chuẩn bị
mỗi ngày là rất quan trọng.

Đầu tiên, phải xem SDS
để nắm được hóa chất có những tính
chất gì, và biết trước nên xử trí thế nào
trong tình huống khẩn cấp.

Nào,

Cách xử trí khi xảy ra hỏa hoạn
Chất chữa cháy:
Chất chữa cháy không được
sử dụng:
Tính nguy hiểm và độc hại tiêu
biểu:
Cách chữa cháy tiêu biểu:
Bảo hộ cho người chữa cháy:

Sau đó, cũng
rất cần xác nhận kỹ
cách chữa cháy.

Thực tế ở nơi làm
việc như thế nào
Cùng xem nhé!

Đi thôi.

Trường hợp 1
Đây rồi đây rồi.

Ối

Được rồi, giờ bắt đầu
chuẩn bị dung môi thôi.
Mang giúp tôi dung môi
từ trong kho ra nhé.

Vâng ạ!

Nhà kho

i
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r
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Đến giờ nghỉ trưa rồi.
Mọi người nghỉ ngơi đi nhé.

Thật là...,
khi dung môi bị đổ ra,
nếu xung quanh có nguồn lửa
thì sẽ dễ bắt lửa gây cháy đấy.

Vâng.

Nhìn xem, chỗ này trên nhãn
có ghi về tính nguy hiểm và cách
xử trí đúng không?

Phù...
Buổi chiều cũng phải
cố gắng làm việc
mới được.

Ngoài ra, khi vận chuyển
phải kiểm tra xem nắp thùng
đã đóng chắc chưa.

Trước tiên, bật
quạt thông gió lên...

Vâng,
tôi sẽ chú ý...

Á! Tia lửa từ công tắc
bắt vào dung môi bay hơi!

Thôi chết! Cái này...
Phải rồi, nước, nước.

Phù...
Nguy hiểm quá.
Cảm ơn
anh ạ.
Nghe này.

Á

Nguy hiểm! Mau lùi lại!

Khi vận chuyển xong và đang
bảo quản tạm thời hóa chất,
phải đặt thùng chứa hóa chất ở nơi
không bị ngã đổ hay rò rỉ, có nhiệt
độ thấp, chẳng hạn trong
bóng râm, v.v...

Nếu không đóng nắp thùng,
sẽ có nguy cơ hóa chất bị bắt lửa,
vì vậy từ nay về sau cậu nhớ phải
đóng nắp theo đúng như chỉ thị.

Khi sử dụng dung môi,
hãy giữ khoảng cách vừa đủ với các thiết bị điện.
Nghiêm cấm mang theo điện thoại thông minh, v.v...
vì chúng cũng có thể tạo ra tia lửa điện.

êm
Nghi
cấm

Nếu chẳng may xảy ra cháy thì phải dập lửa
bằng dụng cụ phù hợp như bình chữa cháy dạng
bọt, v.v... Nếu tưới nước thì ngược lại một số chất
có thể làm cho hỏa hoạn trầm trọng hơn.

Và nếu ngửi thấy mùi nồng nặc
tức là hóa chất đã bị rò rỉ, lúc này
phải báo cáo ngay cho người phụ trách.

Vâng.

Được rồi! Làm việc thôi!

Trường hợp 2
Hôm nay trời
cũng lạnh ghê.

Lẽ ra việc này
phải làm ở bên ngoài...
nhưng ở đây rộng rãi,
thông gió cũng tốt nữa...
chắc không sao đâu!

Đúng vậy.

Được rồi, chúng ta
chuẩn bị dung môi pha sơn thôi.

Á!
Thùng thiếc bị!!

Vâng ạ!
Tôi sẽ làm việc
ở đằng kia,

Phải tìm khăn
để lau...

còn cậu ở bên ngoài giúp tôi
chuyển dung môi từ thùng thiếc
vuông sang thùng thiếc
tròn nhé.
Lau bằng cái kia vậy.

Đã rõ ạ!

Thế là xong.

À, phải vứt rác đã.

Bên ngoài trời có vẻ lạnh,
mình sưởi ấm một chút
rồi hãy đi vứt rác.

Ôi~
Ấm quá đi~

Vậy cậu nghỉ ngơi
đi nhé.

Cậu xong việc rồi à?

Vâng ạ!

Cảm ơn
anh ạ!

Ối!

Có sao
không!?

Quy tắc là phải bảo quản hóa chất trong
thùng chứa chống cháy có thể đậy kín,
đúng không?
Hơn nữa, tuyệt đối
không được để chất dễ cháy
gần nguồn đánh lửa như lò sưởi.

... Vâng.

Nghiêm
cấm

Vâng.

Vốn dĩ, khi làm việc
với dung môi, phải thực hiện
ở nơi thông thoáng.

Và khi chuyển dung môi vào thùng chứa,
phải thực hiện chậm rãi, tránh làm đổ dung
môi. Cũng có thể sử dụng phễu.

... Xin lỗi ạ.

Còn nữa, phải chăm
thực hiện 4S ở nơi làm việc,
dọn dẹp những vật dụng không cần thiết.
Vì các vật dụng xung quanh có thể va vào
thùng chứa hóa chất khi xảy ra động đất
hoặc gió to.

Seiri

(Sàng lọc)
lọc)

Tôi hiểu đầu đuôi
câu chuyện rồi.

Seiton

((Sắp
Sắp xếp)
xếp)

Seiso

(Sạch sẽ)
sẽ)

Seiketsu
(Săn sóc)
sóc)

Chúng ta hãy cùng nhau chú ý
để không bị thương nhé.
Đầu tiên,
cậu tuyệt đối không được
vứt khăn lau dung môi
chung với rác thông thường.

Vâng ạ!!

Nhắc mới nhớ,
những người khác cũng nói như vậy.
Họ bảo gần đây cậu khó chịu lắm.
Cậu lo chơi nhiều quá phải không?
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Tôi đâu có chơi.

Gần đây tôi
chẳng muốn ăn gì,
lại còn dễ mệt mỏi nữa.

Cậu làm việc vất vả rồi...
Ủa, sao thế?
Trông vẻ mặt cau có vậy.

Chào cậu.
Dạo gần đây tôi cảm
thấy không khỏe.

Cả khả năng chú ý lẫn
năng lực tập trung đều
giảm sút.

Vậy à.
Khổ cho cậu.

... Có phải do căn phòng này
nóng bức quá không?

Phải rồi.

Và cả căn phòng còn
thoang thoảng mùi dung
môi hữu cơ nữa.

Máy lạnh thổi
đúng hướng mà.

Có khi nào nguyên nhân do
dung môi hữu cơ không?
Lúc trước cũng có người
ở cùng phòng ban của cậu bị triệu
chứng giống thế này...

Chúng ta có bác sĩ
sức khỏe nghề nghiệp,
hay cậu thử đến trao đổi với
bác sĩ ngay xem sao?

Không biết nguyên nhân là gì,
nhưng tôi đã mắc nhiều sai sót
trong công việc, điều này khiến
tôi càng bực bội thêm.

... Thật là tồi tệ.

Được rồi, tôi sẽ thử.
Cảm ơn cậu nhé.

Ngày tiếp
theo

Ngày hôm sau

Bệnh viện

Hôm nay anh cần
trao đổi về chuyện gì?

○○

Tôi chắc chắn là phải có
nguyên do gì đó,
sau khi kiểm tra kỹ lưỡng,
tôi đã tìm ra nguyên nhân.

Để bù cho sự thiếu hụt công suất của
máy điều hòa, không khí lạnh từ đường
ống thổi trực tiếp vào người đã tạo ra luồng
khí đi ngược với chiều hút của tủ hút khí độc,

Dạo gần đây,
tôi có các triệu chứng
“cáu kỉnh”, “không hứng thú
làm việc”, “lo âu”...

Đồng nghiệp bảo là có thể do
tôi sử dụng dung môi hữu cơ,
việc này có liên quan gì đến
những triệu chứng của tôi không ạ?

Thông gió
cục bộ

Điều hòa
Điều hòa

và dường như anh đã
liên tục hít phải dung môi hữu cơ
bay ra từ tủ hút khí độc.

Hơi dung môi
hữu cơ

Tạo độ ẩm

Chuyện là
như vậy sao.

Trước hết, để chắc
chắn, chúng ta sẽ kiểm
tra chi tiết nhé.

Lần này nhờ anh cho biết là
đang sử dụng dung môi hữu cơ,
nên tôi mới tìm ra được nguyên nhân,
Xin nhờ bác sĩ ạ!

Đã có kết quả
kiểm tra chi tiết rồi.
Có vẻ như anh bị nghi ngờ
mắc bệnh rối loạn thần kinh tự trị.
Anh cũng bị nghi ngờ nhiễm độc dung môi
hữu cơ, vì vậy hãy để tôi xem xét nội dung
công việc và môi trường làm việc của anh.

nếu anh cứ tiếp tục hít phải
dung môi hữu cơ như vậy
thì bệnh tình sẽ trầm trọng hơn đấy.

Thật sao
bác sĩ!?

Nếu cảm thấy tình trạng cơ thể
có điều gì bất thường khác với mọi khi
thì có thể anh đã bị ảnh hưởng bởi
hóa chất đang sử dụng. Khi đó,
phải trao đổi ngay với “người
phụ trách” nhé.

Vậy nhờ cậu nhé,
có chuyện gì thì gọi tôi.
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Vâng ạ!
Được rồi, kế tiếp nhờ cậu
tháo cái này ra nhé.
Tháo...
đai ốc này ra nhỉ!

Vâng ạ!
Làm thôi.

À, tôi có cần mang
mặt nạ phòng độc không?

Không cần, không cần.
Không bị rò rỉ ra đâu.

Vâng.

Tháo xong rồi.
Chắc ổn rồi nhỉ.

Cố gắng lên!
Tôi gọi người đến cứu
ngay...
Hự...

Tiếp theo là...
... Ơ?

Này,
sao thế...

...!!!
Cậu có sao
không!?

Hửm?

Này,
chuyện gì thế!

Còn nữa, dù cậu rất muốn cứu đàn
em của mình, nhưng nếu bản thân cậu cũng
bị tai nạn thì chẳng có ý nghĩa gì.

Không được hành động
theo cảm tính, không suy nghĩ là
mình phải cứu người.

Được rồi, tôi đã hiểu sự việc.
Dù sao thì cũng may là
không xảy ra chuyện
nghiêm trọng. Nhưng...
Nghe này, công ty có
quy định là khi xảy ra điều gì bất
thường thì trước tiên phải phát cảnh
báo, đúng không nào.
“Cứu người bị nạn là ưu tiên hàng đầu”,
nhưng điều này không có nghĩa là
bỏ mặc bản thân để cứu giúp.

Người mang dụng cụ bảo hộ
phù hợp sẽ thực hiện cứu giúp.
Nếu không có bảo hộ thì trước tiên phải
thoát ra ngoài và phát cảnh báo. Ngoài ra,
hãy la lớn để thông báo tình hình cho
những người xung quanh.

May mà tình cờ tôi đi ngang,
nếu không, trong một số trường hợp
các anh có thể bị nguy hiểm
đến tính mạng đấy.

Rất khó để phản ứng một cách
bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp.
Chính vì vậy, ngay từ thường ngày, cần chuẩn
bị trước cho các tình huống khẩn cấp.
Hãy xác nhận trước con đường thoát
hiểm trong tình huống khẩn cấp,
động thái đầu tiên khi phát hiện tai họa,
những điểm cần chú ý khi cứu người bị nạn,
cách xử lý sau khi giải cứu, v.v...

ớ

Hư

ẫn

d
ng

Đừng dựa vào kinh nghiệm trong quá
khứ và trực giác, hãy đọc lại “Hướng dẫn xử
trí tình huống khẩn cấp” của công ty,
và mục 4 “Biện pháp sơ cứu”,
mục 5 “Biện pháp xử trí khi xảy ra hỏa hoạn”,
mục 6 “Biện pháp xử trí khi rò rỉ hóa chất” trong
bảng SDS để hình dung cụ thể những hành động,
cách xử trí trong tình huống khẩn cấp,
và chia sẻ với mọi người.

Vâng ạ!

Điểm cần lưu ý trong sử dụng hóa chất
Quản lý các chất dễ bắt lửa, dễ cháy một cách phù hợp
Thế là xong.

Ối

Trời

Rủi ro luôn cận kề
mà chúng ta không nhận ra,
các bạn hiểu rồi chứ?

Hãy đảm bảo đóng nắp thùng khi vận chuyển,
bảo quản.

Những tình huống vụng
về của các nhân vật cũng
giống ai đó nhỉ.

Hả?
Cậu nói gì cơ?

Để giữ gìn vệ sinh an toàn tại
nơi làm việc, điều quan trọng
là ý thức và việc tuân thủ quy
định của mỗi người.

Phải trao đổi ngay nếu có
điều gì lo lắng hoặc khác
thường
Gần đây tôi
chẳng muốn ăn gì,
lại còn dễ mệt
mỏi nữa.

Sau khi sử dụng hóa chất, hãy xử lý theo cách phù
hợp. Nếu không có thể dẫn đến tai nạn không lường
trước.

Không hành động bốc
đồng
Cố gắng lên!
Tôi gọi người đến cứu
ngay...
Hự...

Cả khả năng chú ý lẫn
năng lực tập trung đều
giảm sút.

Hãy cùng xem lại
các tình huống
một lần nữa.

Phơi nhiễm với hóa chất có nguy cơ gây tổn hại cho
sức khỏe. Nếu cảm thấy tình trạng sức khỏe không
ổn, hãy trao đổi ngay với người phụ trách.

Cứu người một cách thiếu suy xét có thể khiến bản
thân bạn cũng bị tai nạn. Hãy xác nhận trước các
quy tắc, chuẩn bị trước cho tình huống khẩn cấp.

ụng
Sử d
hất
hóa c

Tai nạn lao động
không phải là việc của người
khác mà là vấn đề của
chính mình.

Những điều sau đây cũng cần chú ý!

Gợi ý để bảo vệ an toàn
và sức khỏe!

Tôi muốn mọi người
luôn nhớ rằng, tuân thủ quy định
chính là bảo vệ “Bản thân”,
“Gia đình”, “Cuộc sống”.

Nghiêm cấm lửa
ở gần chất dễ cháy!

Tuân thủ quy trình làm
việc!

Để phòng khi xảy ra
vấn đề gì đó,
thì giao tiếp hằng ngày
ở nơi làm việc cũng rất
quan trọng.

Được
rồi!

Hãy chú ý đến cả nguy cơ bắt lửa từ tia lửa.

Nếu làm sai quy trình, thì có thể dẫn đến tai nạn
nghiêm trọng.

Rửa dưới vòi nước chảy
ngay lập tức nếu bị dính
chất độc hại!

Mang dụng cụ bảo hộ
theo quy tắc!
Chất tẩy rửa
công nghiệp

Hãy tuân thủ quy định
và nỗ lực hết mình mỗi
ngày nào!

Đối với công việc cần dụng cụ bảo hộ, hãy đảm bảo
mang dụng cụ bảo hộ để phòng ngừa tai nạn.

Ngoài ra cũng đừng quên tạo thói quen thường
xuyên rửa tay, lau bàn thao tác, v.v...

tranh
Học bằng
minh họa

Hiểu biết về những nguy hiểm tiềm ẩn
trong công việc tại nơi làm việc!
Thử nghĩ xem nguy hiểm có thể xảy ra ở đâu!

Đây là các tình
huống nguy hiểm!

Sử dụng thiết bị thông gió cục bộ khi
làm việc.

Tìm hiểu qua truyện tranh

Vệ sinh an toàn trong sử dụng hóa chất
Khi sử dụng lửa, phải xác nhận xem có
nguy cơ bắt lửa hay không.
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