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“Ấn phẩm mới này của Hesperian là một nguồn thông tin tuyệt vời, nó giúp
người lao động có một công việc an toàn và xứng đáng...đầy đủ các cách làm
sáng tạo và bền vững để người lao động, người sử dụng lao động và người
tiêu dùng biến những điều cần làm thành hiện thực”
—Guy Ryder, Tổng giám đốc – Tổ chức lao động quốc tế
(International Labour Organization - ILO)

Nội dung chi tiết và kỹ thuật trong cuốn Hướng dẫn dành cho người lao động này hữu ích trong bất kỳ
nhà máy nào, đặc biệt là trong các nhà máy may, da giày và điện tử. Nội dung bao gồm:

• Cách xác định các nguy hiểm từ hóa chất, máy móc và từ những thứ khác tại nơi làm việc
• Các giải pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề thường gặp tại nơi làm việc
• Các ý tưởng đào tạo, cách để trở thành một cán bộ tuyên truyền sức khỏe
• Các hoạt động và câu chuyện thực tế ở nơi làm việc
• Cách để chống lại những điều ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động như bạo lực, phân biệt giới,
bóc lột lao động di trú, trả lương thấp

• Thông tin liên quan đến công việc như sơ cứu, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, kế hoạch hóa gia
đình, và các phòng tránh bệnh HIV, lao, cũng như các căn bệnh khác

Cuốn sách Hướng dẫn dành cho người lao động về sức khỏe và an toàn này rất dễ sử dụng và đầy đủ các
thông tin, nên nó rất thu hút mọi người và ai cũng có thể sử dụng để đảm bảo công tác an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp.

“Hàng trăm người lao động đã được
tiếp thêm sức mạnh khi tham gia
thử nghiệm nội dung của cuốn sách
này ở châu Á. Cuốn sách này cũng
sẽ cần cho hàng ngàn người lao
động và mang lại các lợi ích cho họ”

—Sharan Burrow, Tổng thư ký Công đoàn quốc tế
(International Trade Union Confederation – ITUC)
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—Sanjiv Pandita, Giám đốc
Trung tâm theo dõi nguồn lực châu Á
(Asia Monitor Resource Center - AMRC)

“Một cuốn sách thực sự rất thực tế, đáng
trân trọng dành cho người lao động để nâng
cao chất lượng công việc và cuộc sống của
mình. Những thông tin chuyên môn chính xác
và những câu chuyện mang tính khích lệ đã
chứng minh rằng, người lao động có thể làm
việc trong môi trường được đảm bảo về an
toàn vệ sinh lao động khi họ làm vì điều đó”

Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động
dành cho người lao động

Công việc – là việc mà chúng ta dành phần lớn thời gian để làm việc - có ảnh hưởng rất lớn đến sức
khỏe và khả năng chăm sóc bản thân, gia đình và mọi người xung quanh chúng ta. Nhưng ở nhiều nơi trên
thế giới, người lao động phải đối mặt với các điều kiện làm việc có hại cho sức khỏe, nguy hiểm, đe dọa
đến tính mạng và không thể giúp họ trở lên giàu có. Cuốn sách này cung cấp các công cụ để thay đổi điều
đó, để hướng đến nơi làm việc an toàn, lành mạnh, công bằng và trọn vẹn hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động
dành cho người lao động
Todd Jailer     Miriam Lara-Meloy



  Maggie Robbins
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Lời nói đầu
Người lao động làm việc trong các nhà máy sản xuất quần áo, giày dép và đồ điện tử được xem là
những người làm việc chăm chỉ nhất trên thế giới. Hầu như tất cả mọi người trên hành tinh này
đều phụ thuộc vào sức lao động của họ và sử dụng những gì họ làm ra. Mặc dù vậy, nhiều người
trong số họ hàng ngày phải đối mặt với các điều kiện làm việc không lành mạnh, không an toàn
và không công bằng tại nơi làm việc.
Chúng ta có thể thiết kế công việc tại nhà máy để giúp người lao động làm việc trong môi
trường lành mạnh và an toàn, đem lại cho họ thu nhập tốt để họ có thể sống đàng hoàng và khỏe
mạnh cũng như không gây hại cho con người hoặc môi trường. Chúng tôi đã làm việc với người
lao động, cán bộ công đoàn, chuyên gia về an toàn vệ sinh lao động và người sử dụng lao động
để xác định các vấn đề, tìm ra các giải pháp, cũng như đưa ra các ví dụ về việc hợp tác và tham
gia tập thể để tổ chức nơi làm việc tốt hơn. Cuốn sách này chính là kết quả của quá trình 10 năm
đó.
Cuốn Tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động này sử dụng
ngôn ngữ đơn giản và rất dễ hiểu. Cho dù người đọc là ai, với bất kể trình độ học vấn, chuyên
môn hoặc kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như thế nào cũng đều có thể sử dụng cuốn sách
này. Điều đó rất quan trọng vì chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu về an toàn vệ sinh
lao động tại nơi làm việc và bất kỳ ai cũng có thể giúp người khác học hỏi và tổ chức.
Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa. Nó không thể bao quát hết toàn bộ thông tin về
sức khỏe nghề nghiệp, cũng như không thể thay thế cho sự hỗ trợ và chuyên môn của các
chuyên gia và những người có kiến thức trong lĩnh vực này. Mục đích khi biên soạn cuốn sách
này là giúp người lao động có kiến thức để tích cực tham gia vào việc tạo ra một nơi làm việc lành
mạnh và an toàn hơn. Cuốn sách cũng là một công cụ để khuyến khích các chuyên gia và người
sử dụng lao động sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của người lao động trong quá trình đưa ra
các giải pháp về an toàn trong lao động. Không có người lao động thì những thay đổi không thể
trở nên bền vững.
Chúng tôi đã biên soạn cuốn sách này với niềm tin rằng:

• Sự thay đổi lâu dài xảy ra khi mọi người xác định các vấn đề họ nghĩ là quan trọng và có
được các công cụ họ cần để giải quyết chúng.

• Từ ngữ, khái niệm và minh họa dễ hiểu giúp xây dựng kiến thức và hành động.
• Phụ nữ chiếm một phần lớn trong số người lao động làm việc
trong các nhà máy xuất khẩu và những gì mà họ trải qua
thể hiện tình hình chung của người lao động.

• Các chuyên gia quan tâm đến nhu cầu và những

vấn đề bên trong của người lao động có thể
có những hiểu biết sâu sắc để tạo ra nơi làm việc an toàn hơn.

Các vấn đề về an toàn và vệ sinh lao động phát sinh từ các
điều kiện làm việc và cấu trúc của công việc và chúng
có thể được cải thiện thông qua các giải pháp
chứ không nên đổ lỗi cho người lao động!

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động
dành cho người lao động
do Todd Jailer,
Miriam Lara-Meloy
và Maggie Robbins
biên soạn
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Đây là bản dịch của cuốn sách do Hesperian biên soạn
Và được biên dịch bởi:
Center for Development and Intergration
Trung tâm Phát triển và Hội nhập
Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84 4 35380100
info@cdivietnam.org
Hesperian khuyến khích các tổ chức, cá nhân sao chép, tạo bản sao, điều
chỉnh bất kỳ hoặc tất cả các phần của cuốn sách này bao gồm cả hình
minh họa nếu không nhằm mục đích thương mại, ghi nhận việc biên soạn
của Hesperian và tuân theo các yêu cầu khác trong Giấy phép bản quyền
mở của Hesperian (xem www.hesperian.org/about/open-copyright).
Trong một số trường hợp mong muốn điều chỉnh và phân phát cụ thể,
chúng tôi yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải xin phép ý kiến của Hesperian.
Xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email permissions@hesperian.org khi
mong muốn sử dụng bất kỳ phần nào của cuốn sách này: cho mục đích
thương mại; với số lượng hơn 100 bản in; với bất kỳ định dạng kỹ thuật
số nào; hoặc với ngân sách hơn 1 triệu đô la Mỹ.
Chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên hệ với Hesperian để xin
phép trước khi bắt đầu thực hiện công tác biên dịch cuốn sách để xem
sách đã được dịch chưa và khi muốn có các điều chỉnh thông tin trong
cuốn sách này. Vui lòng gửi cho Hesperian một bản sao của tài liệu mà
trong đó có sử dụng nội dung hoặc hình minh họa từ cuốn sách.
BẠN CŨNG CÓ THỂ GIÚP CUỐN SÁCH NÀY HOÀN THIỆN HƠN. Nếu bạn
là người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, chuyên gia về an
toàn vệ sinh lao động, người tổ chức cộng đồng hoặc bất kỳ ai có ý tưởng
hoặc đề xuất về những thay đổi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng
của mình, xin vui lòng gửi thư cho Hesperian. Xin chân thành cảm ơn sự
giúp đỡ của bạn.
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Quản lý biên tập
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Biên soạn bổ sung và
nghiên cứu
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Michele Gonzalez Arroyo
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Michelle
Loya-Talamantes
Tara Mathur
Tom O’Connor
Suzanne Teran

Lập mục lục
Victoria Baker

Thiết kế bìa

Kathleen Tandy

Thiết kế và sản xuất
Iñaki Fernandez
Shu Ping Guan
Kathleen Tandy

Hỗ trợ dự án

Catherine Doe
Yelena Ionova

Hỗ trợ dự án bổ sung

Catherine Doe
Todd Jailer
Miriam Lara-Meloy
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Kathleen Bubriski
Lilian Chen
Amber Collins
Kate Dube
Alison Hamburg
Sa Liu
Lila Marshall
Patricia Navarro
Candace O’Bryann
Sana Patel
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Michaela Simmons
Nainwant Singh

Đánh giá kỹ thuật

Hiệu đính

Phối hợp nghệ thuật
Catherine Doe
Miriam Lara-Meloy

Phối hợp đánh giá
cộng đồng

Garrett Brown
Tom Gassert
Enrique Medina
Rory O’Neill

Sunah Cherwin

Ảnh bìa
Andrew Biraj/Reuters (Rana Plaza, Bangladesh)
Viện nghiên cứu lao động và quyền con người toàn
cầu (Institute for Global Labour and Human
Rights, NLĐ đang ngủ, Trung Quốc)
Miriam Lara-Meloy (nhà máy giày, Indonesia)
Marco Longari/AFP/Getty Images (NLĐ ngành may
mặc, Châu Phi)
R. B. Reed (dây điện)
Andy Shapiro (chỉ)
Richard Vogel/AP Photo (NLĐ ngành giày dép,
Vietnam)
Bobby Yip/Reuters (NLĐ ngành điện tử, Trung
Quốc)
Joseph Younis (dây giày)

Tranh vẽ
Roberto “Galo” Arroyo
Heidi Broner
Gil Corral
Regina Doyle
Sandy Frank
Shu Ping Guan
Jesse Hamm
Haris Ichwan
Lori Nadaskay
Mabel Negrete
Chengyu Song
Yoly Stroeve
Ryan Sweere
Kathleen Tandy
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Solidarity
Christine Wong
Center và Tổ chức Lao động Quốc tế
Kevin Wood
(International Labour Organization - ILO) vì đã
cho phép sử dụng các hình ảnh minh họa của họ. Mary Ann Zapalac
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Thử nghiệm hiện trường
Úc:

Oxfam - Australia

Bangladesh:

Karmojibiu Nari (KN)
Nari Uddug Kendra (NUK)

Chile:

Centro de Capacitación para la Mujer
Trabajadora (CECAM)

Trung Quốc:

China Labor Support Network
Chinese Working Women’s Network
-CWWN
Female Migrant Workers’ Training Project
Guangzhou Occupational Health and
Occupational Rehabilitation Resource
Center
Institute of Contemporary Observation
- (ICO)

Costa Rica:

Asociación Servicio Pro-Laboral
(ASEPROLA)

Đan Mạch:

Misión Dinamarca (PRODECA)

Cộng hòa Dominica:

Centro de Investigación para la Acción
Femenina (CIPAF)
Federación Dominicana de Trabajadores
de
Zonas Francas y Afines y Project
Alta
Gracia (FEDOTRAZONAS)

El Salvador:

Centro de Estudios y Apoyo Laboral
(CEAL)
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes (MAM)

Ghana:

Industrial and Commercial Workers
Union (ICU)

Guatemala:

Centro de Acción Legal en Derechos
Humanos
(CALDH)
Comisión de Verificación de Códigos de
Conducta (COVERCO)
STITCH
UNSITRAGUA
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Honduras:

Central General de Trabajadores (CGT)
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Comunicación Comunitaria (COMUN)
Equipo de Monitoreo Independiente de
Honduras (EMIH)
Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC)
International Textile, Garment and
Leather
Workers’ Federation
(ITGLWF)

Hồng Kông:

Asia Monitor Resource Center - AMRC
Hong Kong Workers’ Health Centre
(HKWHC)

Ấn Độ:

Initiatives for Social and Health
Advancement - ISHA
Peoples Training And Resource Center
- PTRC
Self-Employed Women’s Association
- SEWA

Indonesia:

Local Initiatives for OSH Network - LION
Social Information and Legal Guidance
Foundation -SISBIKUM

Kenya:

Kenya Women Workers Organization
- KEWWO

Hàn Quốc:

Social Programme for Action and
Research in Korea - SPARK

Malaysia:

Women’s Development Collective - (WDC)

Mexico:

Alianza Fronteriza de Obreras (ALFO)
Casa Amiga
Centro de Apoyo al Trabajador (CAT)
Comité Fronterizo de Obreras (CFO)
Centro de Información para
Trabajadores, A.C.
(CITTAC)
Colectivo de Obreras Insumisas
La Mujer Obrera
Servicio, Desarrollo y Paz, A.C.
(SEDEPAC)
SITEMEX

Namibia:

Labor Resource and Research Institute
(LaRRI)

Nicaragua:

Movimiento de Mujeres Trabajadoras y
Desempleadas “Maria Elena Cuadra”
(MEC)

Pakistan:

Working Women Organization (WWO)

Philippines:

Institute for Occupational Health and
Safety Development (IOHSAD)
Kilusan Ng Manggagawang
Labor Education and Research Network
(LEARN)
Resource Center for People’s Development
(RCPD)
Trade Union Congress of the Philippines

Nam Phi:

Community Health Global Network
Industrial Health Resource Group (IHRG)
South African Clothing and Textile
Workers Union (SACTWU)

Srilanka:

Free Trade Zone and General Services
Employee Union (FTZ & CSEU)

Hoa Kỳ:

ENLACE
Environmental Health Coalition - (EHC)
Garment Worker Center
Madre
Mujeres Unidas y Activas

Lời cảm ơn
Garrett Brown là người đỡ đầu cho dự án biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách
được hoàn thành dựa trên những lời khuyên tận tình, sự hỗ trợ không mệt mỏi
và khả năng kết nối không ngừng thông qua Mạng lưới đoàn kết an toàn và sức
khỏe Maquiladora (Maquiladora Health and Safety Solidarity Network) của ông.
Chúng tôi cũng không thể biên soạn được Chương về điện tử nếu không có Tom
Gassert, Jeong-ok Kong và các thành viên của KILSH và SHARPS, Ted Smith và
Mandy Hawes đến từ ICRT đã dành rất nhiều thời gian và đưa ra những góp ý về
mặt chuyên môn. Rory O’Neill đến từ Hazards Magazine là người cung cấp rất
nhiều thông tin, tài nguyên và mạng lưới kết nối. Chúng tôi rất biết ơn Apo Leong,
Sanjiv Pandita, Omana George, Sally Choi và những đồng nghiệp khác làm việc tại
Asia Monitor Resource Center cũng đã đồng hành ngay từ khi bắt đầu biên soạn
cuốn sách này và vì tất cả sự hỗ trợ của họ trong suốt những năm qua. Jagdish
Patel, Noel Colina, Melody Kemp và Darisman Man trong số nhiều người trong
mạng lưới Mạng lưới châu Á bảo vệ quyền của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi
bệnh nghề nghiệp và môi trường (Asian Network for the Rights of Occupational
and Environmental Victims - ANROEV), cùng với Julia Quiñones đến từ Comité
Fronterizo de Obreras ở Mexico đã chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ cũng
như thường xuyên nhắc nhở chúng tôi về lý do cuốn sách này cần ra đời. Lynda
Yanz, Ana Enriquez và Kevin Thomas làm việc cho Mạng lưới đoàn kết Maquila
Canada (Canadian Maquila Solidarity Network) đã chia sẻ mạng lưới và tài nguyên
thiết yếu cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Suzanne Teran,
Betty Szudy, Laura Stock, Diane Bush, Valeria Velazquez, Robin Dewey và những
đồng nghiệp của Chương trình Sức khỏe Nghề nghiệp và Lao động của UC Berkeley
(UC Berkeley’s Labor and Occupational Health Program), Katie Quan của Trung
tâm Lao động UC Berkeley (UC Berkeley’s Labor Center) và Linda Delp, Deogracia
Cornelio, Sarah Jacobs và những người khác thuộc chương trình Sức khỏe và an
toàn lao động và lao động của UCLA (UCLA’s Labor and Occupational Safety and
Health) về mặt kỹ thuật giảng dạy phổ thông cho đến giảm thiểu rủi ro. Cuối cùng,
chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã và đang làm việc tại
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Làm việc để kiếm sống
và sống đủ

Một công việc an toàn, được đối xử công bằng và nhận được sự tôn trọng
nếu nó không gây hại tới sức khỏe và cuộc sống xung quanh chúng ta. Tuy
nhiên, hàng triệu người lao động trên thế giới đang phải làm những công
việc nguy hiểm gây hại cho sức khỏe của họ. Trải qua những ngày dài lao
động vất vả và nặng nhọc, họ không được trả công xứng đáng để có thể trang
trải cho cuộc sống của mình.
Cuốn sách này muốn đề cập tới các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh
lao động mà những người lao động tại các nhà máy xuất khẩu đang phải đối
mặt, đồng thời đưa ra những giải pháp cho các vấn đề đó.
Cuốn sách cũng chỉ ra cách người lao động xây dựng các biện pháp để
cải thiện điều kiện lao động, chấm dứt tiền công rẻ mạt, lắp đặt các trang
thiết bị đảm bảo an toàn hơn, sử dụng hóa chất ít hơn và an toàn hơn; trong
những biện pháp đó, có biện pháp chủ doanh nghiệp ủng hộ có biện pháp
chủ doanh nghiệp phản đối. Những ví dụ được nêu trong cuốn sách tập
trung chủ yếu tới các vấn đề tồn tại trong các nhà máy xuất khẩu, tuy nhiên
đó cũng là những vấn đề chung của mọi cơ sở sản xuất hoặc mọi loại hình
công việc.
Những ngành công nghiệp được đề cập trong cuốn sách gồm ngành may
mặc, sản xuất giày dép, sản xuất thiết bị điện tử – đây là những ngành sản
xuất có lợi nhuận, đủ điều kiện cải thiện điều kiện làm việc cho người lao
động. Những công ty đầu tư tiền bạc vào việc cải thiện vấn đề an toàn, vệ
sinh lao động sẽ thu được rất nhiều lợi ích, ví dụ: khi người lao động cảm
thấy khỏe mạnh và hạnh phúc họ sẽ làm việc tốt hơn và gắn bó lâu dài
hơn với công việc của mình, cùng với đó nhà máy sẽ sản xuất được những
sản phẩm với chất lượng tốt hơn, giảm thiểu sự lãng phí và tạo ra một môi
trường làm việc công bằng hơn.
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Hệ thống nhà máy toàn cầu

Hệ thống nhà máy toàn cầu
Những công ty với quy mô toàn cầu (công ty mẹ) đều sở hữu các nhà máy
sản xuất khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia nghèo để tạo ra sản
phẩm. Những công ty này đều là những “thương hiệu” nổi tiếng như GAP,
Walmart, Apple, Adidas và nhiều thương hiệu khác – sẽ chỉ định một cách
chính xác các nhà máy cần phải sản xuất cái gì. Trong hệ thống sản xuất
đó, các công ty mẹ thực chất không phải chịu trách nhiệm trực tiếp vào việc
xây dựng hay điều hành bất kì nhà máy sản xuất nào của họ. Nhưng vì có
rất nhiều đơn đặt hàng nên họ có thể áp đặt các điều khoản trong hợp đồng
với các nhà máy (bao gồm giá, yêu cầu chất lượng và tiến độ) rồi chỉ thị cho
các nhà máy phải đáp ứng các yêu cầu đó nếu các nhà máy muốn có công
ăn, việc làm.
Ở những nước nghèo, các công ty có quy mô toàn cầu luôn đạt được thỏa
thuận với chính phủ nước sở tại với mục đích tránh thuế hoặc chỉ phải chịu
khoản thuế thấp, chỉ phải trả mức lương thấp cho người lao động, tránh được
những điều kiện của luật pháp trong vấn đề bảo vệ môi trường và quyền của
người lao động và chỉ phải trả rất ít chi phí cho cơ sở vật chất, điện năng, hệ
thống thông tin cũng như hệ thống đường xá. Những sự thỏa thuận đó sẽ đảm
bảo cho các chủ nhà máy – những người đang tạo việc làm cho người lao động
sở tại – sản xuất ra sản phẩm với chi phí thấp và đặc biệt là có lợi cho những
công ty mẹ khi họ bán sản phẩm ra với mức giá cao hơn nhiều lần mức giá
sản xuất.
Rất nhiều các nhà máy xuất khẩu trên khắp thế giới đang phải cạnh tranh
với nhau bằng cách đưa ra một mức giá thấp nhất nhằm đạt được hợp đồng
sản xuất từ các công ty lớn có quy mô toàn cầu. Hiện tượng này thường được
gọi là “cuộc chạy đua ngược” vì các thương hiệu nổi tiếng sẽ chỉ thỏa thuận với
những nhà máy sản xuất ở quốc gia mà tại đó họ chỉ phải trả lương thấp cho
người lao động, nơi chấp nhận ô nhiễm cùng với rất ít quy định liên quan đến
việc chi trả làm sạch môi trường.

Giá chúng tôi thấp
hơn, chỉ bằng một
nửa chi phí sống
và không có bảo
hiểm y tế!

Một nửa mức chi phí
sống, không bảo hiểm
y tế, tự do xả rác thải
độc hại!

Giá của chúng tôi thấp
bằng một nửa mức chi
phí sống!

Tôi sẽ chờ thêm
để có được thỏa
thuận tốt hơn.
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Chính “những cuộc chạy đua ngược” đó đã tạo ra những việc làm không
đảm bảo sức khỏe, không đảm bảo sự an toàn và gây mất công bằng cho
những người lao động ở các nhà máy sản xuất trên toàn cầu.

Ai đã xây dựng nhà máy và tạo công ăn,
việc làm?
Người lên kế hoạch về việc xây dựng nhà máy nơi bạn làm việc và quyết định
số lượng máy móc, hóa chất, công cụ cũng như nguyên vật liệu mà bạn sử
dụng trong quá trình tạo ra sản phẩm: Đó có thể là chủ nhà máy, người trực
tiếp quản lý bạn hay là chủ công ty mua sản phẩm. Đó cũng chính là những
con người có tiếng nói quyết định về tạo công ăn việc làm, về tạo môi trường
làm việc ít độc hại, công bằng hơn và thành công hơn, đặc biệt là họ sẽ lấy ý
kiến của người lao động (NLĐ) để chia sẻ kinh nghiệm và cách thức làm sao
đạt được các mục tiêu đó.
Trách nhiệm của chủ nhà máy là phải đảm bảo nơi làm việc và công việc
được an toàn. Nếu chủ nhà máy không thông thạo trong việc đó (phần lớn là
không có chuyên môn trong lĩnh vực này), thì có thể thuê chuyên gia về an
toàn, vệ sinh lao động giám sát điều kiện tại nơi làm việc. Tại nhiều nhà máy
luôn có phòng, ban chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động, có ban
chuyên trách gồm cả người lao động và người quản lý giám sát mức độ an
toàn lao động, thường xuyên có những điều chỉnh và cải thiện điều kiện làm
việc sao cho hiệu quả hơn. Khi những người ở trong ban chuyên trách cam
kết bảo vệ sức khỏe người lao động, thì họ có đủ năng lực để tạo ra những
sự thay đổi lớn cho nhà máy.
Nhưng khi các công ty toàn cầu đã ký kết với các nhà máy sản xuất, họ
luôn đạt được thỏa thuận liên quan đến “cuộc chạy đua ngược”. Những công
ty này thường không để cho những chủ nhà máy sở tại có nhiều lựa chọn để
có thể cải thiện điều kiện lao động, tăng tiền lương cũng như thực hiện được
các thay đổi lớn cho nhà máy. Các thương hiệu nổi tiếng áp đặt các điều kiện
lên hệ thống nhà máy sản xuất toàn cầu. Chính vì thế mà sự liên kết giữa
những người lao động với khách hàng – những người mong muốn có sự công
bằng và ổn định, giữa người lao động với chính phủ cũng như với các chuyên
gia về an toàn, vệ sinh lao động – những người mong muốn bảo vệ sức khỏe
cho người lao động trở nên vô cùng quan trọng.

Mọi người lao động có thể làm việc cùng nhau, có thể tranh luận với nhau nhưng đều
nhằm tạo ra một nơi làm việc tốt hơn
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Ai đã xây dựng nhà máy và tạo công ăn, việc làm?

Ai có thể cải thiện điều kiện lao động và việc làm an toàn?
Chủ nhà máy: Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp cho người lao
động nơi làm việc lành mạnh và an toàn. Tìm và giải quyết các vấn đề ATVSLĐ
thuộc về trách nhiệm của chủ nhà máy. Một người chủ thực sự quan tâm đến
người lao động sẽ luôn biết tạo ra sự khác biệt.
Đối tác mua sản phẩm của nhà máy nơi bạn làm việc: Trong trường hợp nhà
máy của bạn ký hợp đồng với một nhà máy khác, mọi điều kiện lao động – từ
việc bạn sản xuất sản phẩm gì, những nguyên vật liệu và hóa chất nào mà bạn
sử dụng cho đến giá của sản phẩm được bán ra v.v. đều do đối tác quyết định.
Và lúc đó, nhà máy của bạn giống như một người làm thuê cho bên đối tác vậy.
Chủ thương hiệu: Các chủ thương hiệu sẽ thiết kế sản phẩm riêng của họ bằng cách làm nổi bật lên nội dung sản phẩm, nhấn mạnh kiểu dáng, chất liệu
và quy trình tạo ra sản phẩm đó v.v. Mọi quyết định của họ tác động đến từng
công đoạn sản xuất. Nếu như trong quá trình thiết kế sản phẩm, các thương
hiệu đó đã bỏ qua vấn đề an toàn và sức khỏe của NLĐ thì họ đã tạo ra điều
kiện làm việc có hại, tác động xấu đến sức khỏe NLĐ. Các chủ thương hiệu đó
sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quy trình sản xuất cũng như điều kiện
lao động.
Thanh tra lao động của chính phủ: Đa số các quốc gia đều có bộ luật lao động
cũng như cơ quan thanh tra lao động chịu trách nhiệm điều tra cũng như tiến
hành các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại các nhà máy. Tuy
nhiên, điều trớ trêu là lực lượng thanh tra thường rất mỏng và mức lương họ
nhận được rất thấp, vì thế đã tạo điều kiện cho vấn nạn tham nhũng xảy ra:
những người thanh tra nhận hối lộ sẽ thẩm định không dựa trên luật pháp, còn
những người liêm chính thường bị đối xử tệ bạc hoặc thậm chí bị sa thải khi họ
cố gắng ép buộc doanh nghiệp thực thi các tiêu chuẩn lao động.
Giám sát độc lập và bộ quy tắc ứng xử: Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động
hay “kiểm toán độc lập” là những người được các thương hiệu cũng như chủ nhà
máy thuê để kiểm tra điều kiện làm việc trong các nhà máy. Do những kiểm
toán viên được thuê và trả lương, nên không ngạc nhiên là họ thường phát hiện
được rất ít vấn đề. Do đó các thanh tra có làm gì, chủ nhà máy thường không
để ý đến họ. Chủ nhà máy dường như chỉ tập trung xây dựng các mối quan hệ
xã hội hơn là quan tâm tới việc cải thiện điều kiện lao động.
Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Chương trình Việc làm tốt hơn của Tổ
chức lao động quốc tế: Tổ chức lao động quốc tế đã xây dựng các tiêu chuẩn
quốc tế về điều kiện làm việc và quyền lao động. Các quyết định của họ có thẩm
quyền về đạo đức, chứ không có thẩm quyền về thực thi. Chương trình Việc làm
tốt hơn là kết quả của sự hợp tác của các tổ chức nhà nước và tư nhân, đã được
áp dụng tại 7 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, trong đó nguồn vốn
quốc tế được sử dụng để cải thiện điều kiện lao động trong các nhà máy may.
Các đoàn thể, các tổ chức của người lao động và các tổ chức cộng đồng:
Sẽ là quá khó khăn cho một tổ chức lao động hay một tổ chức cộng đồng có
thể dành thắng lợi trong mọi cuộc đấu tranh cho vấn đề cải thiện điều kiện lao
động. Kinh nghiệm chỉ ra rằng để có những chiến thắng liên tục cần phải có sự
hợp tác của các tổ chức với nhau. Một lực lượng lao động có tổ chức sẽ đủ điều
kiện để đấu tranh cho một nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Câu chuyện của Chakriya
Chakriya chuyển từ vùng nông thôn vào Phnom Penh, thủ đô của
Campuchia để làm việc trong một nhà máy. Cô nhanh chóng tìm được
một công việc tại Song Industrial, một công ty chuyên sản xuất quần áo
cho các thương hiệu quốc tế. Cô và đứa con trai bé bỏng của mình chuyển
đến sống cùng một người phụ nữ cùng làng tên Veasna, trong một căn
phòng nhỏ ở khu ổ chuột Canadia gần nhà máy. Mức lương tối thiểu mà
Chakriya kiếm được chỉ đủ để trả tiền ăn và tiền thuê nhà. Để gửi tiền cho
bố mẹ và các chị gái, cô đã phải làm thêm rất nhiều giờ.
Mức lương tối thiểu ở Campuchia không đủ để chăm sóc sức khỏe hoặc
sống đàng hoàng, điều này làm cho cuộc sống rất khó khăn cho người lao
động và gia đình của họ, nhưng đó là lý do tại sao các thương hiệu đến
với các quốc gia như Campuchia ngay từ đầu. Các công ty quốc tế ký hợp
đồng với các nhà máy Campuchia vì họ đưa ra giá rẻ nhất. Khi các nhà
máy cạnh tranh để đưa ra mức giá thấp nhất, hiếm khi họ đầu tư vào việc
bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động.
Nhà máy nơi Chakriya làm việc rất nóng. Không khí có cảm giác như
một đám mây ngột ngạt, ướt át không bao giờ di chuyển. Một ngày trong
một tuần rất bận rộn, Chakriya nhận thấy một mùi hóa chất kinh khủng
khiến đầu óc cô quay cuồng. Rồi cô ngất đi. Một chiếc xe tải đã đưa cô và
20 người lao động khác bị ngất tới bệnh viện. Hơn 2.400 người lao động
ngành may Campuchia bị ngất tại nơi làm việc mỗi năm, nhưng các công
ty trong lĩnh vực này đều nói rằng họ không biết tại sao lại có hiện tượng
như vậy.
Các chủ sở hữu nhà máy đổ lỗi cho người lao động phù phép ngất xỉu,
nói rằng họ là những người phụ nữ cuồng loạn, những người nuôi dưỡng
nhau bằng những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng Chakriya không
nghĩ rằng vấn đề là ở trong tâm trí cô. “Chúng tôi làm việc quá nhiều giờ
và chúng tôi quá mệt mỏi. Tiền lương của chúng tôi không đủ để mua thức
ăn. Và nếu chúng tôi mua thức ăn, chúng tôi không thể trả học phí cho con
cái của chúng tôi. Và không còn gì để gửi về nhà cho cha mẹ.”
Tăng mức
lương tối thiểu
sẽ không gây
hại cho lợi
nhuận.

Mức lương
cao hơn
sẽ gửi các
thương hiệu
đến các quốc
gia khác, rẻ
hơn.

ILO

Chủ nhà máy

Chúng tôi
không kiểm
soát tiền
lương của
nhà máy.

Bộ phận nguồn hàng
của nhãn hàng
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Chúng tôi ủng
hộ mức lương
công bằng
nhưng không
thể chỉ mỗi
chúng tôi là
được trả lương
công bằng.

Bộ phận trách nhiệm xã hội
của nhãn hàng

Ai đã xây dựng nhà máy và tạo công ăn, việc làm?

Một hôm, ông chủ gọi người lao động lại với nhau. Một số người nước
ngoài nói về cách chương trình Việc làm tốt hơn của ILO đã thỏa thuận với
nhà máy của họ để cải thiện các điều kiện. Chẳng mấy chốc ánh sáng và
thông gió đã được cải thiện nhưng tiền lương vẫn giữ nguyên. Đó là lần cuối
cùng Chakriya nghe nói về chương trình Việc làm tốt hơn và là lần duy nhất
nhà máy thay đổi tích cực hơn.
Chakriya đã gia nhập một công đoàn tại nhà máy của mình với hy vọng
rằng bằng cách cùng nhau hành động, người lao động có thể nhận được
mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Công đoàn đã tham gia
một cuộc tổng đình công về tiền lương trong năm 2010 và 68.000 người lao
động đã ngừng làm việc trong một tuần. Công ty ngay lập tức sa thải 160
đoàn viên đứng ra đình công. Công đoàn đã tổ chức người lao động làm việc
chậm hơn, từ chối làm thêm giờ và phàn nàn về tình trạng máy móc của họ
cho đến khi công ty cho những đoàn viên công đoàn đã bị sa thải đi làm lại.
Sau 5 tháng, những người lao động bị sa thải đã lấy lại được công việc của
họ nhưng nhà máy vẫn không tăng lương.
Vào cuối năm 2013, những người lao động không thể chịu đựng thêm được
nữa. Họ yêu cầu mức lương tối thiểu gấp đôi, từ 80 đô la lên 160 đô la một
tháng, một “mức lương cơ bản” cho phép người lao động trả tiền thuê nhà, ăn
thực phẩm bổ dưỡng và chăm sóc gia đình họ. Nhưng chính phủ, bị áp lực
bởi các chủ nhà máy, chỉ tăng lương lên 95 đô la, vẫn là không đủ! Người lao
động đã tổ chức tổng đình công kéo dài gần một tháng.
Lần này chính phủ phản ứng dữ dội. Cảnh sát tấn công người lao động và
giết 4 người. Nhiều người chạy trốn về làng của họ vì họ sợ hãi. Cuối cùng,
cơn đói và sự đàn áp đã đẩy người lao động trở lại với công việc của họ. 23
người biểu tình đã bị bỏ tù trong 5 tháng.

Chúng tôi không mong đợi bạo lực vì chúng tôi đến với hai bàn tay
trắng. Chúng tôi chỉ yêu cầu tăng mức lương tối thiểu. Chúng tôi không
mong đợi sự đối xử tàn nhẫn như vậy.
Cuộc đấu tranh của người lao động may Campuchia không được chú ý.
Các công đoàn quốc tế, ILO, các tổ chức phi chính phủ (NGO) từ Châu Âu và
Hoa Kỳ, và thậm chí một số thương hiệu có trách nhiệm bắt đầu gây áp lực
cho chính phủ Campuchia và chủ sở hữu nhà máy để cải thiện điều kiện.
Quan trọng nhất, những người lao động Campuchia đã đoàn kết và mạnh
mẽ, và vào tháng 11 năm 2014, họ đã giành được một mức tăng mức lương
tối thiểu mới.
Chakriya vẫn kiếm được quá ít và làm việc quá sức trong điều kiện tồi
tệ. Nhưng những lợi ích cô ấy đã đạt được với công đoàn của mình và các
liên minh mà công đoàn của cô ấy đã tham gia trên phạm vi quốc tế, đã cho
thấy rằng việc tổ chức và làm việc cùng nhau để thay đổi là cần thiết để làm
cho mọi thứ được cải thiện.

Tài liệu hướng dẫn
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Cách giải quyết các vấn đề an toàn,
vệ sinh lao động tại nơi làm việc
Cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định và cải thiện những vấn đề tồn tại ở
nơi làm việc của bạn và nó là công cụ của người tuyên truyền sức khỏe của
người lao động (xem trong Chương 2: Học và đào tạo về sức khỏe của người
lao động tại nơi làm việc). Người lao động trong các nhà máy đều phải hứng
chịu nhiều vấn đề, nên mỗi người đều đóng vai trò quan trọng trong việc cải
thiện điều kiện lao động. Một số phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn trong
việc giải quyết các vấn đề cũng sẽ được đề cập.

Những chính sách không bảo vệ người lao động
Làm cho nơi làm việc được an toàn là trách nhiệm của chủ nhà máy. Tuy
nhiên, một khi phải đối mặt với những nguy hiểm tại nơi làm việc, những
người chủ nhà máy thường phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Thường
thì họ sẽ đổ lỗi cho những người lao động đã khiếu nại vô căn cứ hoặc đã
không tuân thủ theo các quy định đã có. Trong trường hợp họ thừa nhận
vấn đề của mình, họ cũng sẽ tìm kiếm giải pháp được xem là ít chi phí hơn
thay vì đưa ra giải pháp hiệu quả nhất nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn
lao động.

Chính sách “tảng lờ”
Chủ nhà máy có thể phủ nhận
những công việc được coi là
nguy hiểm và không làm gì để
cải thiện. Khi có một người lao
động bị chấn thương hoặc bị
bệnh, chủ nhà máy sẽ sa thải
họ và thuê một người khác. Dĩ
nhiên, chủ nhà máy sẽ không
lập biên bản hoặc giấu hoàn toàn
sự việc đó.

Người quản lý
thúc giục tôi phải
làm việc nhanh
hơn, nhưng chất
làm sạch này
khiến tôi thực sự
rất mệt mỏi!

Bây giờ tôi thấy
rất nóng và bất
tiện. Thật khó
khi phải làm
việc trong điều
kiện này.

Tài liệu hướng dẫn
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Chiến lược “Thay đổi người lao
động”
Người chủ sử dụng lao động có thể
cố gắng thay đổi người lao động
bằng cách bắt làm công việc theo
cách khác hoặc buộc phải mặc thiết
bị an toàn không thoải mái. Và khi
người lao động không thể làm được,
họ sẽ bị cho là lười biếng và tự gây ra
thương tích hoặc bệnh tật. “Thay đổi
người lao động” thường chỉ có nghĩa
là “đổ lỗi cho người lao động.”

Cách giải quyết các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Các chiến lược giúp công việc an toàn hơn
Với sự giúp đỡ của các chuyên gia ATVSLĐ, một chủ sử dụng lao động cam
kết về sức khỏe và sự an toàn của người lao động sẽ hỏi: những nguy hiểm
nào mà người lao động thực sự phải đối mặt và họ nguy hiểm như thế nào?
Một chủ sử dụng lao động tốt sẽ thay đổi nơi làm việc bằng cách sửa chữa
hoặc thay thế thiết bị, công cụ và quy trình để loại bỏ các nguy hiểm và làm
cho công việc an toàn hơn. Biết rằng những người lao động là những chuyên
gia thực sự về công việc của họ, một người chủ sử dụng lao động tốt sẽ cho
phép người lao động tham gia vào tất cả các bước để giúp cho công việc an
toàn hơn. Các ủy ban sức khỏe và an toàn bao gồm quản lý và người lao động
là cần thiết để làm cho công việc an toàn hơn và họ hoạt động tốt nhất khi
mọi người có thể nhờ các chuyên gia ATVSLĐ giúp đỡ trong việc tìm kiếm
giải pháp.

Chiến lược “Thay đổi nơi làm việc”
Ngăn chặn tác hại mà những nguy hiểm
trong công việc có thể gây ra.

Loại bỏ sự nguy hiểm. Các máy móc và sản

Hệ thống thông gió
mới này thay đổi mọi
thứ! Và bàn chải làm
sạch tốt hơn!

phẩm cải tiến đang được phát triển mọi lúc
để giúp công việc an toàn hơn. Chúng có thể
có giá cao hơn, nhưng nếu chúng ngăn ngừa
ung thư hoặc cứu sống một đứa trẻ thì chúng
cũng đáng giá. Nó cũng quan trọng để đào
tạo người lao động trong các quy trình mới
và trong cách sử dụng các hệ thống cảnh báo
và báo động.

Khoanh vùng sự nguy hiểm, loại bỏ nó
hoặc bảo vệ người lao động khỏi nó. Lắp
đặt thùng, rào chắn, khu vực làm việc riêng
biệt, bảo vệ máy, thông gió, và bất cứ điều gì
khác là cần thiết.

Thay đổi cách tổ chức công việc. Giảm thời
gian cá nhân người lao động tiếp xúc với
công việc nguy hiểm. Làm cho công việc bớt
nhàm chán. Những công việc hấp dẫn và được hoàn thành có xu hướng dẫn
đến ít tai nạn hơn.
Cung cấp thiết bị an toàn khi cần thiết. Khi 3 bước trước thành công, sẽ
không cần thiết bị bảo vệ cá nhân (TBBVCN, xem Chương 18). Nhưng nếu
vẫn còn nguy hiểm trong công việc, TBBVCN có thể được sử dụng để làm
cho công việc an toàn hơn miễn là nơi làm việc có chương trình để đảm bảo
TBBVCN:
• Phù hợp với từng người lao động sử dụng nó.
• Là loại thích hợp cho những nguy hiểm phải đối mặt trong mỗi công việc.
• Được làm sạch hoặc thay thế thường xuyên khi cần thiết.
Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

9

10

Làm việc để kiếm sống và sống đủ

Loại bỏ các mối nguy hiểm về mặt xã hội để làm cho
công việc an toàn hơn
Các vấn đề tại nơi làm việc không chỉ gây ra bởi tiếp xúc hóa chất, điện
không an toàn, các thiết bị không được che chắn và các mối nguy hiểm khác
mà có thể cải thiện được bằng cách sửa chữa các máy móc thiết bị hoặc cung
cấp các máy móc thiết bị tốt hơn. Ngoài ra, các vấn đề tại nơi làm việc còn có
thể bắt nguồn từ vấn đề xã hội như kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc, thái
độ, lối sống, cách hành xử và các điều kiện làm việc từ chối quyền và nhân
phẩm của những người lao động. Đa số những mối nguy hiểm về mặt xã hội
phản ánh mối quan hệ quyền lực trong cộng đồng và đôi khi khó nhận biết
hơn cả những mối nguy hiểm trong công việc. Nếu trong cộng đồng không
có sự công bằng và minh bạch thì tại chỗ làm việc cũng không thể đòi hỏi
có được điều đó. Thay đổi những điều kiện trên để cho nơi làm việc được an
toàn và lành mạnh hơn là rất cần thiết và đôi khi việc xử lý phân biệt giàu
nghèo, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính tại nơi làm
việc dễ dàng hơn là thực hiện trong cộng đồng.
Anh ấy là người da màu
nhưng không có nghĩa là ông
giao cho anh ấy công việc
nặng nề, bẩn thỉu nhất.

Để tôi
giúp anh.

Chung tay làm sẽ khiến công việc thuận
lợi hơn
Một người người lao động có thể tạo ra được sự thay đổi nho nhỏ nhằm cải thiện
công việc, ví dụ: đặt thêm một chiếc đệm dưới ghế ngồi hoặc đệm lưng trong khi
làm việc. Nhưng một người lao động không thể thay đổi được tất cả những vấn
đề cấp bách đang gây hại đến sức khỏe của những người lao động trong nhà
máy, chẳng hạn như: sử dụng hóa chất nào để tẩy rửa; có nên khoanh vùng
khu vực máy móc hoạt động nguy hiểm không; làm thể nào để đảm bảo rằng
không có người nào hay nhóm người lao động nào phải đối mặt với những công
việc đặc biệt nguy hiểm, độc hại hay nhàm chán. Phải hợp lực cùng với những
người thực sự muốn đóng góp vào sự thay đổi của nhà máy thì người lao động
mới có thể quyết định được điều mà họ muốn thay đổi cũng như tổ chức các
chiến dịch để thuyết phục và gây sức ép lên chủ nhà máy về những yêu cầu đó.
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Quyền của người lao động
Mỗi quốc gia đều có các quy định luật pháp riêng của mình nhằm bảo vệ
người lao động không làm việc trong điều kiện thiếu an toàn và thiếu công
bằng. Thông qua sự tư vấn của luật sư, của quan chức nhà nước, của liên
đoàn lao động hay các tổ chức lao động, tổ chức cộng đồng, hoặc nghiên cứu
qua mạng, đều có thể tìm được các thông tin về vấn đề này.
Một bộ luật lao động cơ bản thường có các điều khoản quy định về mức
lương tối thiểu, thời gian nghỉ phép, thời gian nghỉ thai sản, bảo hiểm y tế
và các điều khoản liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đa số
các bộ luật đều quy định rõ ràng về việc các điều khoản thực thi: quy định
ai sẽ là người trực tiếp thanh tra tại các nhà máy, cách đệ trình khiếu nại
lên chính phủ và cách chính phủ giải quyết các vấn đề. Ở một số quốc gia,
họ có bộ luật rất chặt chẽ và nghiêm ngặt, tuy nhiên việc thực thi luật lại
không được tốt.

Luật quốc tế về quyền người lao động
Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN) được xem là cầu nối gắn kết chính phủ
các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và phát
triển trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và các
vấn đề nhân quyền. Công ước Liên Hợp Quốc (hay luật quốc tế) bảo vệ
nhân quyền và sự tự do được đề cập trong cuốn sách giống với biểu tượng của
Liên Hợp Quốc
Công ước Liên Hợp Quốc về Xóa Bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt Đối
Với Phụ Nữ (CEDAW) là một công cụ đắc lực trong việc giúp đỡ phụ nữ
được đối xử công bằng ở nơi làm việc cũng như trong xã hội.
Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) là một phần của Liên Hợp Quốc
nhằm thúc đẩy quyền của những người lao động và thiết lập nên các
tiêu chuẩn quốc tế về quyền, điều kiện lao động cũng như quy định
về sức khỏe người lao động. ILO thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức
người lao động, liên đoàn lao động hoạt động dân chủ, độc lập. Các tiêu chuẩn mà
ILO thiết lập được chấp nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới, mà trong cuốn sách
này được tham chiếu rất nhiều, được biểu thị như các hình trên trong đó có biểu
tượng của ILO. ILO tài trợ cho một chương trình có tên là “Việc làm tốt hơn” cho
nhiều quốc gia trên thế giới; chương trình đó được thực hiện dựa vào sự hợp tác
giữa các tổ chức nhà nước và tư nhân (PPP) trong việc cải thiện điều kiện lao động
trong các nhà máy may.
Để biết thêm thông tin về các Công ước của ILO
và cách sử dụng chúng, hãy xem Phụ lục A.
Để biết thêm thông tin về chương trình Việc làm tốt hơn của ILO, xem trang 464.
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Quyền của người lao động được nhấn mạnh rất rõ ràng trong một số bộ
luật quốc tế, ví dụ như trong công ước của Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ Chức
Lao Động Quốc Tế (ILO). Các quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc và
Tổ Chức Lao Động Quốc Tế sẽ đồng ý ký vào các công ước đó và cam kết
quyền người lao động như là một phần quan trọng trong bộ luật của mỗi
quốc gia. Công ước của Liên Hợp Quốc và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế nhấn
mạnh rằng mọi người đều có quyền được làm việc trong điều kiện an toàn
và công bằng, những người lao động sẽ được trả lương thỏa đáng, gia đình
của họ cũng nhận được sự tôn trọng. Những công ước đó có vai trò quan
trọng trong việc giúp người lao động đấu tranh cho một môi trường làm việc
tốt hơn và khuyến khích chính phủ các nước cải tiến và thực thi các bộ luật
lao động. (Những thông tin chi tiết hơn về công ước của Liên Hợp Quốc và Tổ
Chức Lao Động Quốc Tế và các bộ luật quốc tế về quyền người lao động được
đề cập trong phần ghi chú trước đó và trong phần Phụ lục A ở trang 456).

Quyền của lao động nữ
Việc hiểu và bảo vệ những quyền của lao động nữ trong các nhà máy xuất
khẩu là vô cùng quan trọng vì lao động nữ thường chiếm đa số. Công ước
của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao Động Quốc Tế hay nhiều bộ luật khác
trên thế giới đều khẳng định rằng luôn có sự công bằng trong địa vị kinh
tế, chính trị và xã hội giữa nữ giới và nam giới. Những quyền cơ bản được
đề cập gồm:

• được trả thù lao như nhau khi làm những công việc như nhau.
• được đào tạo và có cơ hội thăng tiến như nhau.
• không phân biệt đối xử với những lao động nữ chưa và đã làm mẹ. (xem
trang 317 và trang 388).

Yêu cầu về sức khỏe của lao động nữ, bao gồm cả việc mang thai và chăm
sóc con cái đều phải được quan tâm khi thiết kế công việc.

Công đoàn và các tổ chức của người lao động
Luật quốc tế cũng như bộ luật ở một số quốc gia đều thừa nhận sự tồn tại
của công đoàn với tư cách là một tổ chức của người lao động, có quyền và
trách nhiệm bảo vệ quyền của các thành viên trong tổ chức của mình. Người
sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thỏa hiệp các điều khoản lao động với tổ
chức công đoàn đại diện cho NLĐ. Công đoàn có quyền và trách nhiệm
trong việc đàm phán các vấn đề liên quan đến tiền lương, số giờ làm việc,
ATVSLĐ và đối xử công bằng với người lao động. Một số tổ chức công đoàn
còn chịu trách nhiệm thỏa thuận với NSDLĐ về cách tổ chức, sắp xếp công
việc. NSDLĐ và chính quyền bị nghiêm cấm có những hành vi quấy rối hoặc
đe dọa NLĐ là thành viên của tổ chức công đoàn.

Quyền được thành lập các tổ chức công đoàn: Phải mất nhiều năm đấu
tranh, người lao động mới giành được quyền hợp pháp trong việc thành lập
các tổ chức công đoàn, tuy nhiên ở một số quốc gia, việc thành lập các tổ
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chức công đoàn vẫn được xem như là một hành động bất hợp pháp. Ngay cả
ở những nơi cho phép sự hoạt động của các tổ chức công đoàn, những người
lao động đấu tranh để có được nơi làm việc lành mạnh hơn cũng phải đối
mặt với rất nhiều những mối đe dọa, bạo lực, sự phân biệt đối xử từ những
chủ nhà máy, những tên côn đồ được nhà máy thuê, cảnh sát và cả quân
đội. Tuy nhiên, ở những quốc gia mà hoạt động của phong trào công đoàn
diễn ra mạnh mẽ, những người lao động không chỉ thành công trong việc
đòi quyền lợi được cải thiện đời sống, điều kiện lao động mà còn được đấu
tranh cho công lý trong xã hội.

Các tổ chức công đoàn độc lập và dân chủ: Ở một số quốc gia, tổ chức công
đoàn hoạt động dưới sự kiểm soát của những người chỉ bảo vệ lợi ích cho
các chủ nhà máy và các công ty hơn là bảo vệ lợi ích của NLĐ. Sự xuất hiện
của tổ chức công đoàn khi đó chỉ mang tính hình thức, đại diện tượng trưng
cho người lao động và mang lại rất ít lợi ích cho những thành viên trong tổ
chức. Trong những tình huống đó, NLĐ sẽ thành lập các tổ chức công đoàn
độc lập, dân chủ hay các dạng tổ chức khác của NLĐ như: trung tâm của
người lao động, hội những người bị tai nạn lao động, hội phụ nữ và các tổ
chức cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ.

Một số tổ chức khác của người lao động
Trải qua nhiều năm, những người phụ nữ đã thành lập ra Hội phụ nữ để đào
tạo và tìm hiểu về quyền của phụ nữ và để bảo vệ phụ nữ và mở rộng Hội.
Hội phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc giúp những lao động nữ tham
gia thành lập công đoàn cũng như nhận được sự tôn trọng. Đôi khi lao động
nữ tự thành lập ra tổ chức công đoàn riêng của họ vì thường những người
lãnh đạo công đoàn là nam giới thì bỏ qua những yêu cầu của lao động nữ
hoặc họ không cho phép lao động nữ tham gia công đoàn công bằng như lao
động nam.
Ở những khu vực làm việc mà công đoàn chịu sự kiểm soát của các tập
đoàn và chính phủ, người lao động sẽ thành lập các nhóm nhỏ khác nhau
để đấu tranh cho sự thay đổi mà không cần đến sự can thiệp của công
đoàn. Ví dụ, khi công đoàn không ủng
hộ việc bồi thường cho những người bị
tai nạn lao động, những người lao
động sẽ lập hội “nạn nhân do tai
nạn lao động” để đòi công lý
và sự bồi thường thỏa đáng
cho bản thân và gia đình họ.
Khi công đoàn không phản
đối việc các nhà máy gây ô
nhiễm, những người lao động
sẽ lập ra các hội bảo vệ môi
trường để đấu tranh cho việc
sử dụng năng lượng và trang
thiết bị sản xuất sạch hơn và
an toàn hơn.
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Dựa vào các yếu tố sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ hoặc nền tảng quốc gia,
những người lao động đã thành lập nên các hội khác nhau nhằm hỗ trợ và tăng
cường sự đoàn kết. Những hội này sẽ hướng dẫn những thành viên trong hội
và các thành viên khác về quyền cũng như cách bảo vệ bản thân những người
lao động tại nơi làm việc và trong xã hội. Yếu tố truyền thống cũng như sợi dây
gắn kết NLĐ với quê hương và đất nước cũng sẽ được chú trọng.
Người lao động thường thành lập liên minh với các nhóm khác để tăng sức
mạnh tổ chức của họ. Một liên minh có thể tổ chức một chiến dịch cụ thể hoặc
tập hợp nhau lại trong một thời gian dài vì các mục tiêu vận động chính sách
và mục tiêu tổ chức liên minh. Các liên minh này có thể bao gồm các đoàn thể
công đoàn, hội phụ nữ, tổ chức tín ngưỡng, hội nhân quyền, sinh viên, những
người về hưu và các hội xã hội, cộng đồng và các hội người lao động khác.

Tổ chức của người sử dụng lao động
Các công ty thường liên kết với nhau để bảo vệ cho lợi ích của họ. Họ đàm
phán để đạt được giảm thuế, thúc đẩy việc thi hành các quy định luật pháp,
điều kiện lao động cũng như đạt được thỏa thuận đóng góp cho sự phát triển
địa phương và thương mại quốc tế và những việc đó giúp cho các công ty hoạt
động ổn định và thu được lợi nhuận. Các công ty này thường làm mọi cách để
gia tăng lợi nhuận, kể cả việc phải mua chuộc các cơ quan chức năng, chống
đối hay phớt lờ các công ước của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao Động Quốc Tế,
các quy định quốc gia về bảo vệ môi trường và điều kiện lao động và đi ngược
lại lợi ích của người lao động.
Một số công ty đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử cho người sử dụng lao động
và người lao động tại các nhà máy gia công sản phẩm cho họ. Theo Bộ quy tắc
này, các công ty sẽ chỉ được làm việc với các nhà máy sản xuất cũng như các
đối tác khi mà họ tuân thủ theo các tiêu chuẩn về lao động và nhân quyền. Bộ
quy tắc ứng xử đó không có hiệu lực bằng tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và
Tổ chức Lao Động Quốc Tế xét trên khía cạnh về việc làm bền vững hay bảo vệ
quyền của người lao động, tuy nhiên bộ quy tắc được xem như một giải pháp
hữu hiệu cho các vấn đề xảy ra phổ biến trong một ngành công nghiệp cụ thể.
Chẳng hạn như, bộ quy tắc yêu cầu người sử dụng lao động phải trả cho
người lao động ít nhất phải bằng mức lương tối thiểu và phải dựa trên số giờ
lao động được pháp luật nước sở tại quy định. Tuy nhiên ở một số quốc gia, tại
một số nhà máy xuất khẩu, mức lương tối thiểu thường ở mức rất thấp trong
khi số giờ lao động được quy định lại rất dài. Vì vậy, nếu người sử dụng lao
động tuân thủ theo những bộ quy tắc này, người lao động sẽ luôn trong tình
trạng làm việc kiệt sức và mức lương không đủ sống.
Nhiều người đã đặt câu hỏi rằng tại sao các công ty đa quốc gia lại phải tự
xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của riêng họ thay vì sử dụng các tiêu chuẩn
quốc tế được thiết lập bởi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao Động Quốc Tế. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp, các bộ quy tắc ứng xử đó lại trở nên hữu ích
giúp người lao động trong việc cải thiện điều kiện lao động tốt hơn.
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Đấu tranh dành được sự thay đổi

Một số công ty cũng quan tâm tới vấn đề nhân quyền, môi trường và biến
đổi khí hậu, để giúp họ kịp thời tạo ra những thay đổi trong việc kiểm soát
nguồn nguyên vật liệu đầu vào cũng như quy trình sản xuất. Các tổ chức
như BizNGO sẽ giúp cho các công ty loại bỏ các hóa chất độc hại ra khỏi qui
trình sản xuất, nhờ vậy cải thiện sức khỏe của người lao động cũng như bảo
vệ môi trường. Mô hình Doanh nghiệp vì Trách Nhiệm Xã Hội đã tài trợ cho
dự án HER với mục đích giáo dục các vấn đề sức khỏe cho lao động nữ. Viện
nghiên cứu về Việc Làm và Nhân Quyền nghiên cứu các vấn đề nhân quyền
tại nơi làm việc cũng như ở các chính sách của chính phủ, vấn đề nhân
quyền của người lao động nhập cư, các mối đe dọa giám sát từ xa người lao
động và các vấn đề khác.
Khi các tập đoàn lớn chấp nhận và tuân thủ các giá trị quốc tế về nhân
quyền, quyền người lao động cũng như quyền của phụ nữ, họ sẽ thay đổi
cách nhìn của mình để đóng góp sức lực vào cuộc đấu tranh cho một môi
trường làm việc an toàn hơn và thế giới bền vững hơn.

Đấu tranh giành được sự thay đổi
Công đoàn là tổ chức có tiếng nói, đại diện cho những người lao động ở mọi
quốc gia trên toàn thế giới, đấu tranh cho quyền được làm việc trong môi
trường lành mạnh hơn và đồng thời sát cánh cùng với những tổ chức khác
bảo vệ cho sự đấu tranh đó. Trải qua rất nhiều năm, công đoàn mới giúp cho
những người lao động được hưởng mức thù lao cao hơn, hạn chế được số giờ
làm việc, được làm việc trong môi trường an toàn hơn, được hưởng các chính
sách về bảo hiểm xã hội và chăm sóc sức khỏe – điều này rất quan trọng cho
những người lao động bị ốm, bị tai nạn lao động hay những người đã nghỉ
hưu. Đôi khi, công đoàn còn giúp chính phủ có cái nhìn cởi mở hơn với lợi
ích của người lao động.
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Làm việc để kiếm sống và sống đủ

Người lao động Trung Quốc phát triển
những cách thức mới để đấu tranh
Điều kiện làm việc trong các nhà máy ở Trung Quốc thường rất kém
như lương thấp, làm thêm giờ, ca làm việc không ổn định, quấy rối và
bạo lực và sức khỏe và an toàn ít được đảm bảo. Người lao động di cư
đến các thành phố để làm việc trong các nhà máy thì thường họ không
có quyền chính trị và không tiếp cận được các dịch vụ công. Mặc dù
chính phủ Trung Quốc có thành lập và lãnh đạo tổ chức công đoàn
nhưng người lao động vẫn có ít quyền để cùng nhau đấu tranh làm thay
đổi điều kiện làm việc. Các cuộc đình công ở đây là bất hợp pháp và
bị đàn áp. Người lao động ở Trung Quốc bị buộc phải làm việc nhiều
nhất có thể, không được phàn nàn, họ buộc phải chuyển đến một nơi
làm việc khác với điều kiện làm việc cũng tệ như nhà máy hiện tại của
họ khi họ không thể chịu đựng được công việc hiện tại và rồi sau đó họ
trở về quê khi họ đã suy sụp về thể chất hoặc tinh thần.
Nhưng như một nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc đã từng
nói: “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và người lao động đang tìm
mọi cách để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Mỗi năm, người lao động
thực hiện hàng chục ngàn hành động, bày tỏ sự tức giận và yêu cầu cải
thiện. Các cuộc đình công “tự phát” là các cuộc đình công diễn ra bất
ngờ, giống như một cái nồi đang sôi được xem là một công cụ rất hữu
ích cho người lao động.
Sự gián đoạn gây ra bởi các cuộc đình công tự phát cũng đã giúp
người lao động thấy công việc của họ được kết nối với công việc được
thực hiện trong các nhà máy khác như thế nào. Khi một nhà máy sản
xuất pin không hoàn thành đơn đặt hàng do người lao động đình công,
thì nhà máy nhập những pin đó không thể hoàn thành đơn hàng của
họ. Người lao động trong các nhà máy lắp ráp điện tử đang bắt đầu sử
dụng các kết nối trong “chuỗi cung ứng” này để đưa ra các yêu cầu của
họ rộng hơn và hiệu quả hơn.
Các hình thức đấu tranh mới của người lao động Trung Quốc đang
bắt đầu tăng lên vì các công đoàn chính thức của họ không bảo vệ họ
nên họ đã thành lập các trung tâm người lao động. Vì họ không thể đấu
tranh công khai nên kết nối thông qua các phương tiện truyền thông xã
hội hoặc điện thoại. Mặc dù còn đó các cuộc đình công tự phát nhưng
đã có nhiều cuộc đình công có chiến lược và tổ chức tốt. Nhu cầu của
người lao động là toàn diện và rõ ràng, họ đang tiến xa hơn việc phản
ứng với các điều kiện tồi tệ để trở thành nhà lãnh đạo về sức khỏe và
tương lai của chính mình.
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Mọi người đều có thể học cách nhận biết được những tác hại của công
việc đến sức khỏe cũng như tìm ra những sự thay đổi cần thiết làm cho
nơi làm việc trở nên an toàn hơn, công bằng hơn và lành mạnh hơn. Cần
phải có sự tham gia của rất nhiều người để làm nên sự thay đổi, nên điều
quan trọng là học hỏi để giúp những người khác học.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để từ đó bạn có thể trở
thành một người tuyên truyền về sức khỏe của người lao động. Những
công cụ đó sẽ cho phép bạn:

• xác định được những vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động tại nhà máy
của bạn.

• tìm ra những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao
động tại nhà máy.

• suy nghĩ và tiến hành những giải pháp trước mắt cho những vấn đề
đó.

• lên kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các giải pháp dài hạn cho
các vấn đề đó.
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Công việc ở nhà máy có thể gây hại
đến sức khỏe của bạn như thế nào
Có rất nhiều mối nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của NLĐ
trong các nhà máy. Trong phạm vi của cuốn sách, cụm từ “mối nguy
hiểm” phản ánh những điều kiện tại nơi làm việc (hay trong xã hội) mà có
thể gây hại cho sức khoẻ của bạn. Không phải tất cả người lao động đều
bị chấn thương, bị mắc bệnh hay bị ảnh hưởng từ những mối nguy hiểm
mà họ phải tiếp xúc, nhưng một vài trong số họ bị chịu hậu quả đó. Vấn
đề sức khỏe của người lao động (thường bao gồm việc mắc bệnh hoặc bị
chấn thương do lao động) có thể tác động tới những người lao động tức thì
hoặc cũng có thể xuất hiện sau nhiều năm. Một ví dụ điển hình là, một
người lao động khi tiếp xúc với các hóa chất có thể bị mẩn ngứa nhưng
một người khác sẽ mắc bệnh ung thư vì nhiều năm liền tiếp xúc với các
hóa chất.
Một số vấn đề về sức khỏe do công việc gây ra thường không xảy ra ngay
sau khi kết thúc công việc và bạn cũng không nghĩ rằng những vấn đề sức
khoẻ đó do công việc gây nên. Ví dụ, một số hóa chất sẽ làm giảm ham
muốn cũng như khả năng tình dục của con người. Một số mối nguy hiểm
khác ở trong các nhà máy cũng khá phổ biến trong cuộc sống thường
ngày. Ví dụ như nước uống bị nhiễm bẩn hoặc không khí bị ô nhiễm.
Một số vấn đề sức khỏe tồn tại là do “những mối nguy hiểm trong
công việc”. Những mối nguy hiểm đó rất dễ nhận biết và cũng không khó
để giải quyết và những mối nguy hiểm đó có thể là:

•
•
•
•
•

những thao tác lặp đi lặp lại
các vụ hỏa hoạn trong nhà máy
tiếp xúc với hóa chất
hệ thống thông gió kém
thực phẩm ôi thiu, nước uống không vệ sinh, thiếu phòng vệ sinh
sạch sẽ

Một số vấn đề sức khỏe gây ra bởi “những mối nguy hiểm mang tính
xã hội” như sự không công bằng và bất công về địa vị xã hội ở cả trong
và ngoài khu vực nhà máy. Các mối nguy hiểm mang tính xã hội này là:

• mức thù lao thấp
• các ca làm việc liên tục bị thay đổi theo từng tuần và thường xuyên
phải làm ca đêm

•
•
•
•

sự đe dọa hay quấy rối từ chủ nhà máy và những người lao động khác
phải làm việc quá nhiều giờ
có sự phân biệt đối xử về giới tính, sắc tộc, tình dục, tôn giáo
phải làm nhiều công việc khác nhau
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Các vấn đề sức khỏe của người lao động do nhiều nguyên nhân gây ra

Trong khi các mối nguy hiểm xuất phát từ công việc, từ xã hội thường
chỉ được xem là ảnh hưởng tới từng cá nhân riêng biệt, thì vấn đề sức
khỏe của người lao động không đơn thuần chỉ là vấn đề riêng của mỗi cá
nhân. Những vấn đề đó sẽ làm ảnh hưởng xấu tới những nhóm, tới những
người lao động làm việc cùng nhau trong nhà máy. Chỉ khi những người
lao động trực tiếp đấu tranh và tự giải quyết các vấn đề liên quan đến
điều kiện lao động khiến họ bị chấn thương và bị bệnh thì vấn đề an toàn,
vệ sinh lao động mới được cải thiện. Vấn đề này được xem là quan trọng
nhất trong các vấn đề có liên quan tới khía cạnh sức khỏe người lao động.

Các vấn đề sức khỏe của người lao
động do nhiều nguyên nhân gây ra
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra các vấn đề tại nơi làm việc. Khi quan sát
và trao đổi về các vấn đề đó, bạn sẽ nhận ra được một vài nguyên nhân
trực tiếp, nhưng khi tìm hiểu sâu bạn sẽ tìm thấy những nguyên nhân sâu
xa hơn của các vấn đề đó.
Thử tưởng tượng có một con sông bị ô nhiễm đang đưa rác thải đổ ra
các đại dương. Đi ngược dòng chảy, bạn sẽ tìm thấy một người ném những
cái chai và can nhựa xuống dòng sông đó. Chợt nhìn, bạn sẽ thấy anh
ta chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm cho dòng sông. Sau
khi bạn chỉ cho anh ta cách làm thế nào để tái chế và tái chế một phần
rác thành phân bón, mặc dù lượng rác thải đã giảm đi nhưng dòng sông
vẫn bị ô nhiễm. Bạn tiếp tục đi ngược dòng và tìm thấy một gia đình đặt
đường ống nước xả từ máy giặt và nước từ khu vệ sinh chảy thẳng xuống
dòng sông. Đó cũng được xem như là một nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm.
Sau khi bạn tư vấn giúp họ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại và bể chứa nước
thải thì có thể thấy mặc dù chất thải đã giảm, nhưng dòng sông vẫn bị ô
nhiễm. Ngược dòng lên phía trên nữa và bạn thấy một nhà máy đang xả
trực tiếp nước thải xuống dòng sông. Chỉ khi nào nhà máy đó thay đổi
phương pháp sản xuất an toàn hơn, biết cách tôn trọng những người sống
trong cùng khu vực và môi trường xung quanh, biết trân trọng vấn đề
sức khỏe của người lao động thì khi đó sự ô nhiễm mới được ngăn chặn.
Các vấn đề tại nơi làm việc cũng giống như dòng sông ở ví dụ trên.
Những mối nguy hiểm trong lao động, giống như cách con người vứt rác
xuống sông và giống như bao nguyên nhân khác mà chúng ta dễ dàng
nhận thấy và thay đổi được. Tuy nhiên, giống như việc bạn tiếp tục ngược
dòng sông để đi tìm ra những nguyên nhân, thì bạn sẽ nhận thấy vấn đề
ngày càng trở nên phức tạp. Để giải quyết được các vấn đề tại nơi làm
việc, chúng ta cần phải thẳng thắn chỉ ra các vấn đề liên quan đến xã hội,
chính trị, kinh tế đã gây ra hiện tượng đó, bao gồm: việc các công ty chú
trọng tới lợi nhuận hơn là vấn đề con người, các vấn đề xã hội tiềm ẩn như
nạn phân biệt chủng tộc, nạn phân biệt đối xử, nạn bạo hành đối với phụ
nữ, cấu trúc quyền lực và bộ máy chính quyền địa phương.
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Câu chuyện của Juanita
Juanita là một người vận hành máy may trong 5 năm. Trong nhà
máy, tay cô di chuyển nhanh như chớp khi cô liên tục khâu các đường
may khoảng 800 lần mỗi ngày.
Khi cô khâu, ngón tay và bàn tay cô nắm, túm, vặn, đẩy và kéo các
bộ phận quần áo, bó, thùng, và dụng cụ. Cô làm việc 10 giờ mỗi ngày, 6
ngày mỗi tuần, đôi khi nhiều hơn. Mặc dù tiến độ công việc đã nhanh,
nhưng những người giám sát của cô không ngừng thúc cô làm nhiều
việc hơn.
Cổ tay và cẳng tay của cô đã bị đau trong nhiều năm, nhưng vì cô
vẫn có thể làm việc, cô không bận tâm. Cô biết tay đau do công việc
của mình vì vào ngày lễ khi cô dành thời gian nghỉ ngơi để thăm gia
đình, đôi tay cô bắt đầu cảm thấy đỡ đau hơn. Cuối cùng, cơn đau trở
nên tồi tệ đến nỗi cô không thể ngủ được. Khi tay cô ngày càng yếu đi
và đau đớn hơn, cô càng khó khăn hơn khi xách nước, nấu ăn và làm
các công việc nhà khác.
Cô biết những người lao động khác cũng bị đau như cô. Không ai
biết phải làm gì ngoài hy vọng nó sẽ biến mất. Khi cô yêu cầu gặp bác
sĩ, người giám sát của cô nói: “Không. Hãy quay lại làm việc”. Cuối cùng
cô đã đi gặp một bác sĩ sau khi tan làm. Anh bảo cô nghỉ ngơi và uống
thuốc giảm đau. Cô không đủ tiền mua thuốc, nhưng cô vẫn phải mua.
Những viên thuốc giúp cô làm việc thêm 2 tháng nữa. Sau đó, cơn đau
làm cô ấy chậm lại đến nỗi cô ấy không thể hoàn thành chỉ tiêu được
giao và cô ấy đã bị sa thải.
Tại sao ông chủ
của chúng ta có thể ép
chúng ta làm việc
nhiều đến vậy?
Tại sao chúng
ta phải làm việc
nhanh như vậy??

Tại sao chúng ta
cứ bị thương?

Tại sao chỉ có
việc làm xấu?

Juanita không biết cô sẽ sống sót như thế nào. Cô không có kỹ năng
công việc nào khác ngoài may vá. Cô chỉ đi học được vài năm vì trong
gia đình chỉ có con trai là được đi học và học các kỹ năng làm việc khác.
Cô có thể dọn dẹp nhà cửa, nhưng việc đó trả tiền thậm chí ít hơn may
vá và cũng là công việc khó khăn. Cô hy vọng việc nghỉ ngơi sẽ giúp tay
chóng hết đau để có thể quay lại công việc may.
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Đặt câu hỏi “nhưng tại sao?”

Việc đặt câu hỏi “nhưng tại sao?” sẽ giúp bạn nhận ra được những nguyên
nhân gây ra vấn đề của Juanita và cách để lựa chọn những giải pháp phù
hợp. Luôn luôn đặt câu hỏi “nhưng tại sao?” sẽ giúp cho những người lao
động liên tưởng tới một loạt các nguyên nhân dẫn đến sự việc đó ngay từ lần
đầu họ nghe về câu chuyện của Juanita.
1. Tại sao Juanita lại đau nhiều như vậy?

Công việc của cô ấy là may các mảnh vải lại với nhau càng nhanh càng tốt. Cô ấy
phải cúi, phải xoay tay liên tục và lặp lại thao tác đó hàng trăm lần mỗi ngày.
2. Nhưng tại sao công việc đó lại như vậy?

Chủ nhà máy xây dựng nhà máy trong một khoảng thời gian rất ngắn cũng như
tốn rất ít chi phí. Ông ta không hề nghĩ tới việc làm sao để bảo vệ đôi tay và thân
thể của những người lao động tránh khỏi chấn thương. Ông ta trả lương cho
Juanita dựa trên số lượng áo mà cô ấy may được, chứ không dựa vào số giờ mà cô
ấy thực chất làm. Vì vậy để đáp ứng được tiến độ công việc cũng như kiếm đủ tiền
trang trải cho cuộc sống, Juanita đã phải làm nhanh hết mức có thể và làm liên tục
trong nhiều giờ.
3. Nhưng tại sao cô ấy chỉ được nhận tiền công dựa trên số áo mà cô ấy

may được thay vì số giờ lao động thực tế của cô?

Chủ nhà máy muốn cô ấy phải làm sao may xong một chiếc áo càng tốn ít thời
gian bao nhiêu thì ông ta càng kiếm được nhiều lợi nhuận bấy nhiêu. Hơn nữa,
chủ nhà máy cạnh tranh với các nhà máy khác trả lương cho người lao động theo
cách như vậy.
4. Tại sao Juanita vẫn hài lòng với công việc này cho dù nó gây ra quá

nhiều nỗi cực nhọc cho cô ấy?

Đây là công việc duy nhất mà cô ấy có thể kiếm được. Cô ấy không được đào
tạo bài bản cũng như không có những kĩ năng chuyên môn nào khác. Ở thị
trấn của cô ấy, những người phụ nữ làm việc cho các nhà máy thường là những
người ít học.
5. Nhưng tại sao đây lại là công việc tốt nhất mà Juanita có thể tìm được?

Gia đình của cô ấy rất nghèo và bố mẹ cô ấy nghĩ rằng con gái thì không cần phải
đến trường để học. Các nhà máy thuê những người phụ nữ như Juanita vì họ cần
có việc làm và sẽ không có bất cứ phàn nàn gì trong công việc do họ không muốn
mình bị mất việc.
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Các vấn đề sức khỏe của người lao động do nhiều nguyên nhân gây ra

6. Nhưng tại sao chủ nhà máy lại chối bỏ trách nhiệm đối với những

người lao động làm quá sức và hưởng lương quá thấp như vậy?

Thực ra ông ta có thể giải quyết được tình trạng này nhưng vì chính quyền sở tại
không thực thi nghiêm ngặt bộ luật lao động và người lao động thì không đủ
quyền hạn để ngăn cản việc làm bất công của ông ta. Có rất nhiều người lao động
khác muốn có được công việc như Juanita. Những người lao động trong các nhà
máy may khác cũng đều gặp phải tình trạng tương tự.
7. Nhưng tại sao lại không có công việc tốt hơn cho những người nghèo

như Juanita?

Các quốc gia kém phát triển ra sức thu hút các công ty nước ngoài xây dựng nhà
máy và tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước như Juanita. Chính phủ
cho phép xây dựng các Khu chế xuất tập trung hoặc có những thỏa thuận đặc
biệt để giảm thuế cho các doanh nghiệp đó. Để thực hiện điều đó, chính phủ các
nước sẽ cắt giảm chi tiêu cho giáo dục, các chương trình đào tạo việc làm và một
số chương trình mà có thể hỗ trợ tạo ra việc làm tốt hơn và trang bị cho Juanita để
sẵn sàng làm việc cho các doanh nghiệp đó.
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Phân tích các nguyên nhân của vấn đề
sức khỏe người lao động

Bàn luận về các nguyên nhân của một vấn đề sẽ giúp người lao động tìm ra
được nhiều cách giải quyết và ngăn chặn chúng xảy ra trong tương lai. Người
lao động có thể thảo luận để tìm ra nguyên nhân nào là quan trọng nhất,
nguyên nhân nào họ có thể thay đổi và ai sẽ cùng chung tay để giúp họ ngăn
chặn những nguyên nhân đó. Người lao động sẽ đưa ra một loạt các câu hỏi
khác nhau và đi kèm với nó là rất nhiều những câu trả lời đa dạng và phong
phú. Những câu hỏi và câu trả lời sẽ giúp cho bạn có nhiều giải pháp hơn
cho vấn đề của mình.
Nhóm các câu trả lời theo như hoạt động “nhưng tại sao” sẽ giúp cho việc
hiểu các nguyên nhân dẫn đến vấn đề của Juanita trở nên dễ dàng hơn. Ví
dụ, nhóm các nguyên nhân xoay quanh vấn đề “điều kiện làm việc”, “nguyên
nhân mang tính xã hội”, “nguyên nhân mang tính kinh tế - chính trị” và sau
đó tự thiết lập nên các nhóm nguyên nhân xoay quanh vấn đề của bạn.

Những điều kiện lao động nguy hiểm bao gồm các hoá chất độc, đường dây

điện bị hở, các thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, nước uống không
đảm bảo vệ sinh.

nhanh

khoán sản phẩm

giờ làm việc quá dài

máy móc

lặp đi lặp lại

Các nguyên nhân mang tính xã hội gây ra vấn đề sức khỏe của người lao
động như thái độ làm việc, lối sống và cách ứng xử thể hiện sự thiếu tôn
trọng tới quyền và nhân phẩm của những người lao động thông qua việc bị
trả lương thấp, việc bị quấy rối và sự phân biệt đối xử. Những người lao động
nữ thường là đối tượng chính chịu tác động bởi những loại nguyên nhân này.

chủ nhà máy
phớt lờ

tăng ca

phụ nữ không
được tôn trọng

không có trường
học cho trẻ em gái

Các nguyên nhân mang tính kinh tế - chính trị gây ra vấn đề sức khỏe của

người lao động thường là những hành động của những người có quyền sở
hữu hay kiểm soát khu đất xây dựng, nguồn tài nguyên hoặc là những người
có quyền lực chính trị ở thành phố, khu vực và đất nước. Nguyên nhân này
bao gồm: các điều khoản trong bộ luật lao động cũng như trong chính sách
của nhà nước cho phép các chủ nhà máy chỉ phải trả một mức thù lao thấp
cho những người phải làm việc trong nhiều giờ, được phép sa thải người lao
động mà không cần lý do chính đáng và ngăn cấm sự hoạt động của các tổ
chức công đoàn. Những nguyên nhân này còn được biểu hiện thông qua việc
chính phủ không đảm bảo điều kiện nước uống an toàn, vệ sinh môi trường,
điều kiện giáo dục và các dịch vụ phụ trợ cho người lao động; những chính
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Có rất nhiều cách để bắt đầu giải quyết vấn đề

sách đó đồng thời gây áp lực và ép buộc những người nông dân nghèo khó
phải bằng mọi cách tìm kiếm công việc trong thành phố hay trong các nhà
máy để tồn tại.

không có các công
việc khác

pháp luật không
được thực thi

các nước nghèo cạnh
tranh lẫn nhau

tham lam

thương mại tự do chứ
không phải công bằng

mọi người cần
việc làm

Có rất nhiều cách để bắt đầu giải quyết
vấn đề
Trong khi các vấn đề đã khá rõ ràng, nhưng việc đưa ra giải pháp đôi khi lại
không đơn giản. Hãy tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh
vực an toàn, vệ sinh lao động, cũng như tiếp cận các nhân viên y tế, những
người đại diện của công đoàn về an toàn hoặc những tổ chức có kinh nghiệm
trong lĩnh vực liên quan. Những người lao động thường có những ý kiến hữu
ích và thiết thực trong việc tạo ra công việc của họ an toàn hơn. Việc nhận
hỗ trợ từ nhiều người khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra được những giải
pháp hiệu quả và thiết thực nhất.

Các giải pháp ngắn hạn/trước mắt: các giải pháp đơn giản, chi phí thấp
có thể coi là một cách tiếp cận tốt để khởi đầu mà không cần sự hỗ trợ nhiều
của các chủ nhà máy. Một giải pháp ngắn hạn có hiệu quả bảo vệ ngay được
người lao động và sẽ chiếm được cảm tình của họ và phục vụ cho những giải
pháp mang tính lâu dài. Mặc dù những giải pháp ngắn hạn không gỡ bỏ được
trách nhiệm bảo vệ NLĐ của NSDLĐ trong việc triển khai một giải pháp tổng
thể, nhưng những giải pháp đó sẽ đem đến trải nghiệm hữu ích cho người lao
động trong việc tiến hành những hoạt động đòi quyền được lao động trong
một môi trường làm việc lành mạnh hơn.
Giải pháp mang tính lâu dài: Nhiều giải pháp có thể liên quan tới việc tìm
và sử dụng những loại hóa chất an toàn hơn, hay lắp đặt những thiết bị mới
như hệ thống thông gió hoặc máy móc an toàn hơn hay khoanh vùng những
khu sản xuất riêng biệt. Các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp
bạn trong việc thiết lập và thực hiện những thay đổi phù hợp, cho dù việc
này sẽ phải mất thời gian để đạt được. Điều cần thiết nhất trong việc xây
dựng các giải pháp mang tính lâu dài - đó là có sự tham gia của người lao
động. Những đóng góp của họ sẽ giúp giảm thiểu được chi phí do những sai
lầm trong thiết kế và lắp đặt trang thiết bị mới, hay những áp lực mà họ tạo
ra sẽ giúp việc cải thiện an toàn vệ sinh lao động được diễn ra nhanh hơn.
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Với sự tham gia tích cực của người lao động trong việc giải quyết một số
vấn đề tại nhà máy, bạn có thể bắt đầu áp dụng những sáng kiến của họ vào
cải thiện những khu vực khác trong nhà máy, ví dụ như đóng góp cho việc
cải thiện cách thức làm việc có tổ chức và hiệu quả hơn, hay cải thiện chất
lượng của sản phẩm. Sự tham gia đóng góp ý kiến cũng như việc được trực
tiếp tham gia còn có thể tạo ra được những thay đổi tích cực cho cả những
vấn đề mang tính cộng đồng.

Vấn đề

Giải pháp
trước mắt

Giải pháp
lâu dài

Đau mỏi lặp
đi lặp lại khi
làm việc

Co duỗi tay
chân
Mát-xa

Giải lao
thường xuyên

Giúp người lao động hiểu về vấn đề sức
khỏe người lao động tại nơi làm việc
Những người tin tưởng vào người lao động có thể làm việc cùng nhau để thay
đổi thế giới được xem là người phù hợp nhất giúp đỡ những người lao động
khác tìm hiểu về sức khỏe và tổ chức các nhóm phụ trách vấn đề sức khoẻ
tại nơi làm việc.
Người muốn giúp đỡ những người lao động học tập về vấn đề sức khỏe
người lao động tại nơi làm việc cũng như tìm ra các phương án để cải thiện
an toàn lao động thường được gọi là “Cán bộ tuyên truyền về sức khỏe người
lao động”. Một cán bộ tuyên truyền về sức khỏe người lao động sẽ không thể
biết hết tất cả mọi thứ về công việc gây ảnh hưởng đối với sức khỏe của người
lao động. Không phải bất kì vấn đề nào cũng có giải pháp và không phải vấn
đề nào cũng cần được làm sáng tỏ. Nhưng người tuyên truyền về sức khỏe
người lao động có thể tạo ra một sự khác biệt lớn:
Một cán bộ tuyên truyền về sức khỏe của người lao động có thể:

• là người được những người lao động khác tôn trọng và chia sẻ ý kiến
cùng.

• có kinh nghiệm và hiểu rõ các vấn đề sức khỏe người lao động tại nơi
làm việc được hình thành từ các điều kiện tự nhiên và xã hội.
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• hiểu được rằng điều kiện làm việc là do con người tạo ra nên con người
có thể thay đổi nó để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

• tin rằng những người lao động khỏe mạnh và được trao quyền sẽ xây
dựng được doanh nghiệp phát triển bền vững và lành mạnh.

• tin rằng những người được cung cấp thông tin, đào tạo đầy đủ và những

công cụ phù hợp thì sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn và là những
NLĐ mạnh khỏe hơn, làm việc an toàn hơn.

Cán bộ tuyên truyền về sức khỏe của người lao động thường là những
tình nguyện viên. Trong trường hợp nhà máy đã có Ban an toàn lao động,
thì những người đó sẽ trực thuộc ban chuyên trách đó. Những người tuyên
truyền sẽ cam kết bằng mọi cách có thể để cải thiện an toàn, vệ sinh lao
động, qua đó nâng cao đời sống của những người lao động.

Mọi người đều có thể tìm hiểu về sức khỏe tại nơi làm việc.
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Vai trò của bạn khi trở thành một người tuyên truyền về sức khỏe người lao
động là:

• Hiểu rõ về vấn đề sức khỏe người lao động tại nơi làm việc để hướng

dẫn những người khác bằng những thông tin và lời khuyên hữu ích khi
họ tiến hành một hoạt động cụ thể.

• Hướng dẫn người lao động biết cách quan sát nơi làm việc, nhận diện

các vấn đề và cách tìm ra những nguồn lực cần thiết để giải quyết các
vấn đề đó.

• Xây dựng mối quan hệ thân thiết với các cán bộ ATVSLĐ để sử dụng
các hỗ trợ kĩ thuật trả lời các câu hỏi do bạn và những người lao động
khác đặt ra.

• Nâng cao lòng tự trọng cá nhân trong mỗi người lao động bằng cách

khuyến khích họ chủ động hơn trong vấn đề sức khỏe của mình tại nơi
làm việc. Những người lao động sẽ đưa ra được những lời bằng chứng
chân thật và sâu sắc nhất vì họ có kinh nghiệm thực tiễn và họ cũng sẽ
là người được hưởng lợi trực tiếp khi cải thiện vấn đề ATVSLĐ tại nơi
làm việc.

• Hỗ trợ những NLĐ sẵn sàng tổ chức các hoạt động để giải quyết các vấn
đề có liên quan nhất đối với họ.

Cán bộ tuyên truyền về sức khỏe người lao động
ở Mexico
Các cán bộ tuyên truyền làm việc cho tổ chức Comité Fronterizo de
Obreras (CFO) ở Mexico nói chuyện với người lao động và khuyến khích
họ nói chuyện với nhau về điều kiện tại nơi làm việc. Quá trình trao đổi
thường bắt nhịp chậm với 3 hoặc 4 người thảo luận về vấn đề liên quan
đến điều kiện làm việc và sự thất vọng của họ. Thông qua quá trình
này, người lao động trong các nhóm có được sự tự tin bằng cách bắt
đầu với hoạt động nhỏ chẳng hạn như nhập vai đối đầu với người quản
lý. Một khi người lao động luyện tập với bạn bè họ có thể tự tin nói với
quản lý của mình: “Đừng la lên
với tôi như vậy, tôi vẫn nghe
Chúng tôi đã tạo ra tổ chức
được lời anh nói với giọng
này để chúng tôi có thể chia
điệu bình thường đấy”.
sẻ mối quan tâm của mình
Những người quản lý
và tìm hiểu về các quyền của
thường bị sốc khi thấy sự
mình. Bây giờ chúng tôi có
kháng cự và người lao
thể
lên tiếng tại nơi làm việc
động biết rằng họ có sức
và
chúng
tôi được lắng nghe.
mạnh.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Giúp người lao động hiểu về vấn đề sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

Những quy định về sức khỏe người lao động trong
công tác ATVSLĐ đối với người tuyên truyền
1. Một trong những quy định quan trọng nhất đối với các nhà máy - đó là

đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ. Ưu tiên hàng đầu trong trách nhiệm của
NSDLĐ là phải tổ chức sản xuất, bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho
NLĐ và cộng đồng, sau đó mới là đáp ứng các yêu cầu về sản xuất và
lợi nhuận.
Luật lao động cho
phép chúng tôi từ chối
quyền được biết về các hóa
làm những công việc
chất, nguyên vật liệu và máy
nguy hiểm.
móc mà họ đang sử dụng.
Trách nhiệm của người sử
dụng lao động là cung cấp
đầy đủ mọi thông tin liên quan,
bao gồm tên, các mối nguy hiểm
tiềm tàng cũng như các biện pháp
bảo vệ cần thiết đối với người lao
động.

2. Tất cả người lao động có

Chúng tôi sẽ không quay
trở lại làm việc cho đến
khi nào ông khắc phục
được các vấn đề.

3. Người lao động có quyền từ chối

làm việc trong những điều kiện
nguy hiểm hoặc phải tiếp xúc với
các chất nguy hiểm.

4. Tìm ra nguyên nhân và xây dựng

các giải pháp thay thế an toàn hơn là
cách tốt nhất để tránh được nguy hiểm tại nơi làm việc. Giải pháp hữu
hiệu nhất là thay thế các chất, máy móc nguy hiểm bằng các chất và máy
móc an toàn hơn, khoanh vùng riêng hoặc lắp đặt che chắn cho máy móc
hoặc cho quy trình làm việc nguy hiểm, cải thiện hệ thống thông gió,v.v.
Việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được xem là giải pháp cuối cùng
hoặc chỉ để hỗ trợ.

5. Những người lao động có quyền tham gia giám sát các vấn đề an toàn,

vệ sinh lao động tại nhà máy của họ, được hưởng các chế độ khám và
chữa bệnh. Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải giám sát
điều kiện làm việc, cũng như đảm bảo việc người lao động được khám
chữa bệnh đầy đủ và miễn phí.

6. Những nỗ lực của NLĐ và các tổ chức của họ trong việc cải thiện công

tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc là góp phần vào việc nâng
cao chất lượng lao động, năng suất lao động cũng như sức khỏe cho
cộng đồng xung quanh. Người sử dụng lao động phải cho phép người
lao động được thoải mái tham gia các hoạt động đó.

7. Vì người lao động là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mối nguy hiểm

về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nên họ cũng được xem là lực
lượng có vai trò quan trọng và hiệu quả nhất trong việc cải thiện nơi làm
việc được an toàn và lành mạnh hơn.
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Khuyến khích người lao động phân tích các vấn đề
và thực hiện các giải pháp
Nhờ vào sự quan sát và không ngừng suy nghĩ, con người dễ dàng nhận biết
cũng như tìm ra được những vấn đề gây ảnh hưởng tới bản thân, bạn bè, gia
đình và những người lao động xung quanh họ. Mọi hoạt động được thực hiện
giữa bạn với những người lao động khác, bao gồm cả những cuộc thảo luận
không chính thức cũng sẽ làm họ phải suy nghĩ thay vì bắt họ phải tuân
theo. Khi được hỏi: “Bạn đang nghĩ gì vậy?” thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ
tới những điều hữu ích và tích cực nhất để trả lời. Hãy chắc chắn rằng bạn
luôn lắng nghe những điều họ nói thay vì việc dùng tiếng nói của bạn để áp
đặt người khác. Khi một người nào đó từ chối bàn luận về nguyên nhân cũng
như kết quả của các vấn đề, hãy cố gắng tìm hiểu tường tận vấn đề thay vì
từ chối không bàn luận đến. Một ý kiến trái chiều có thể được coi như là cơ
hội để mở ra những vấn đề khác nhau mà chúng ta đang phải đối mặt trong
công việc và cũng đồng thời mở ra những giải pháp giúp cải thiện cuộc sống
của chúng ta được tốt hơn.

Một cán bộ tuyên truyền về sức khỏe của người lao động tốt phải là người:
đi từ thực tế được chia sẻ

đến học và truyền đạt các kỹ năng

đi từ những câu chuyện được chia sẻ

đến giải quyết vấn đề

đi từ lớp học (lý thuyết)

đến các nhà máy (thực hành)

Đây là cách chúng ta
làm việc.

2. Phân tích
1. Quan sát
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3. Hành động
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Tư vấn từ những người tuyên truyền về sức khỏe của
người lao động
Hãy bắt đầu từ những điều người lao động biết
Hãy tham khảo ý kiến chia sẻ từ kinh nghiệm và những gì người lao động
nắm vững trước khi bắt đầu một dự án, một khóa đào tạo hay bất kì một
cuộc thảo luận nào đó. Để giúp đỡ người lao động suy nghĩ về những điều
kiện làm việc có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của họ trong tương lai, hãy
bắt đầu từ những kinh nghiệm bài học mà họ thu được trong quá trình làm
việc. Hoạt động có tên gọi là Vẽ bản đồ cơ thể đánh dấu những vị trí cảm giác
đau ở trang 48 của cuốn sách là một ví dụ điển hình để nói về việc những
người lao động chia sẻ kinh nghiệm cũng như những cán bộ tuyên truyền
sức khỏe của người lao động chia sẻ về việc giảng dạy những thông tin mới.
Thực tế có những người làm việc trong nhà máy rất nhiều năm nhưng
chưa bao giờ được hỏi về vấn đề làm thế nào để cải thiện điều kiện lao động
tại đây. Hơn thế nữa, có những người lao động nắm rất rõ về những khía
cạnh liên quan đến công việc của mình cũng như có những ý kiến rất hay
đóng góp vào việc cải tiến điều kiện lao động trở nên an toàn hơn, hiệu quả
hơn nhưng cũng không bao giờ có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm. Hãy để cho
những người lao động có cơ hội được đóng góp ý kiến và tham gia bàn luận
về các vấn đề họ quan tâm.

Phân tích các vấn đề lớn trước
Hãy cố gắng ưu tiên giải quyết các vấn đề
gây nhiều tác hại trước. Ví dụ như, với vai
trò là một tuyên truyền viên bạn cảm thấy
việc hạn chế tiếp xúc với các hóa chất nguy
hiểm là quan trọng nhất, trong khi những
người lao động chấp nhận làm công việc
nguy hiểm đó nếu họ được trả lương cao
hơn. Vậy một trong những giải pháp cho
vấn đề này là người lao động sẽ vẫn được
nhận mức lương như hiện tại nhưng họ
phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại ít
thời gian hơn. Cùng lúc bạn cũng phải đề
xuất việc sử dụng các chất an toàn hơn
cũng như cải thiện hệ thống thông gió của
nhà máy.

Giảng những điều
cần thiết nhất.

Tập trung ưu tiên cho các vấn đề có thể dễ dàng thay đổi và cải thiện sẽ
giúp những người lao động cảm thấy có động lực và sự tôn trọng, họ sẽ tích
cực đóng góp những ý kiến tích cực hơn.
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Hãy đào tạo cho người lao động những điều thật sự cần thiết
Có rất nhiều các thông tin có sẵn liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động tại
nơi làm việc, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để có thể đề cập được hết
các vấn đề đó; và khi có quá nhiều thông tin sẽ gây khó cho những người lao
động trong quá trình tiếp nhận.
Bạn sẽ phải tự cân nhắc xem “Những thông tin nào hữu ích nhất cho nơi
làm việc của bạn?”. Hãy đưa những thông tin quan trọng trở thành chủ đề
trung tâm của các lớp học hay các khóa đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.
Hãy tập trung vào các vấn đề giúp cho người lao động có thể đưa ra những
hành động thiết thực – cung cấp cho họ những công cụ, ý tưởng và những
thông tin liên quan giúp cho họ có những suy nghĩ chủ động hơn trong mọi
vấn đề và định hướng họ tìm ra những giải pháp phù hợp nhất cho các vấn
đề của chính mình
Bạn đã bao giờ
cảm thấy khó thở
chưa?

Hít phải khí
ammoniac sẽ
gây phù phế
quản.

Sáng nào cũng
bị như vậy!
Ít phù hợp

Thích hợp hơn

Sử dụng ngôn từ dễ hiểu
Các chuyên gia thường sử dụng các thuật ngữ chuyên môn để miêu tả một
cách chính xác nhất khía cạnh khoa học của vấn đề. Họ được tiếp xúc với
những thuật ngữ đó từ quá trình học tập và nghiên cứu và thường có xu
hướng sử dụng không chỉ vì mục tiêu có thể diễn giải vấn đề một cách chính
xác nhất mà còn là một cách để họ thể hiện trình độ chuyên môn cũng như
năng lực của bản thân.
Tuy nhiên đa số những người lao động chẳng bao giờ sử dụng đến những
thuật ngữ đó. Với vai trò là một cán bộ tuyên truyền về sức khỏe của người lao
động, bạn phải tìm cách nào đó có thể chuyển đổi những thuật ngữ phức tạp
trở thành ngôn ngữ quen thuộc mà những người lao động hay sử dụng, cho dù
điều đó khiến cho những khái niệm không được hoàn hảo hoặc đôi khi không
sát với nghĩa thực của chúng. Trong khi giảng dạy, đôi khi bạn phải dừng lại
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một chút, giảng dạy kĩ hơn về một thuật ngữ hay một khái niệm mà những
người lao động chưa hiểu rõ, và phải thường xuyên đề nghị họ bàn luận về
những vấn đề đó. Những người lao động thực sự không cần nắm những thuật
ngữ chuyên sâu để có thể giúp họ cải thiện điều kiện lao động.

Dạy cho người lao động cách học
Thay vì chỉ ngồi nghe những điều từ người khác, người lao động sẽ học tập
hiệu quả hơn nếu họ có cơ hội được tham gia và thực hành về các vấn đề
trong bài học. Luôn đề nghị những thành viên trong lớp phát biểu ý kiến
về cách mà họ sẽ giải quyết các vấn đề đó như thế nào. Hoạt động Đóng vai
(được nhắc đến ở trang 325) giữa chủ nhà máy và người lao động được xem
là một cách khá thú vị nhằm cuốn hút người lao động tham gia tranh luận
về việc ủng hộ hay phản đối về một giải pháp nào đó.
Người tuyên truyền sức khỏe của người lao động phải là người biết chia
sẻ thông tin, ý kiến nhằm khuyến khích người lao động hiểu sâu sắc hơn về
những đóng góp của họ. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với một người
tuyên truyền là dạy cho người lao động biết được cách tìm kiếm thông tin,
cách thảo luận vấn đề với những người lao động khác sao cho hiệu quả hơn.
Và khi bạn làm được điều này, bạn sẽ giúp cho những người lao động cảm
thấy tự tin hơn vào bản thân cũng như giúp họ học được những kĩ năng
trong việc giải quyết các vấn đề, cũng như khuyến khích họ có những sáng
kiến chủ động hơn.

Nhận sự trợ giúp khi cần thiết
Khi bạn nhận thấy điều kiện làm việc vô cùng nguy hiểm hoặc những lãnh
đạo nhà máy thường xuyên làm những điều trái pháp luật khiến bạn và
những người lao động khác có thể không biết liệu có thể dừng ngay công
việc đó lại hoặc tự tìm cách khắc phục vấn đề đó. Pháp luật ở nước bạn cho
phép bạn yêu cầu sự trợ giúp từ Bộ Lao động, cơ quan Phòng cháy chữa cháy
hoặc các cơ quan chức trách khác để gây áp lực lên những người sử dụng lao
động trong việc khắc phục những vấn đề và phải tuân thủ các quy chuẩn về
an toàn, vệ sinh lao động, về điều kiện lao động, lương bổng cũng như lợi
ích của người lao động.
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Quyền thanh tra nơi làm việc
Công ước về Thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại của
Tổ chức Lao động Quốc tế (Số 81) khẳng định rằng Chính phủ các nước phải
chịu trách nhiệm thành lập các ban thanh tra về lao động như một yêu cầu bắt
buộc được quy định trong luật pháp.
Thanh tra lao động, không phân biệt nam hay nữ đều có quyền hạn và trách
nhiệm là:
• bất chợt kiểm tra nơi làm việc mà không cần thông báo trước, đặc biệt là
những nơi mà họ tin rằng nơi đó không tuân thủ các quy định của pháp
luật.
• nói chuyện và trao đổi với những người lao động.
• đọc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến công việc đang thanh tra.
• thông báo cho các doanh nghiệp về các vấn đề quy định trong luật pháp.
• được phép thu thập các mẫu nguyên vật liệu, hóa chất để kiểm định.
• thanh tra thường xuyên và thanh tra kỹ các doanh nghiệp để đảm bảo
việc tuân thủ hiệu quả các quy định pháp luật tại các cơ sở đó.
Công ước về Thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại
cũng khẳng định rằng các thanh tra viên là một phần quan trọng của hệ thống
thanh tra; họ có nhiệm vụ:
• báo cáo với chính phủ.
• bắt buộc doanh nghiệp thực thi các điều luật quy định về giờ làm việc,
tiền lương, về an toàn, vệ sinh lao động, về việc sử dụng lao động vị thành
niên và các vấn đề liên quan khác.
• cung cấp thông tin cần thiết cũng như tư vấn đầy đủ cho người lao động
và người sử dụng lao động.
• báo cáo lại tất cả những trường hợp lạm dụng cho chính phủ biết, kể cả
trong trường hợp những điều đó không được quy định trong luật pháp.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trong
việc thúc đẩy quyền của những người lao động được làm rõ hơn trong phần Phụ lục A.
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Nên tìm thông tin và sự trợ giúp ở đâu?
Có rất nhiều cách khác nhau để thu thập thông tin liên quan đến các mối
nguy hiểm trong công việc và các giải pháp. Rất nhiều các chuyên gia về
ATVSLĐ sẵn sàng giúp đỡ những người lao động – đó chính là động lực
chính giúp họ thường xuyên đến thăm các cơ sở làm việc. Đừng tỏ ra ngần
ngại khi bạn cần sự giúp đỡ. Đôi khi một người nào đó chỉ cần trả lời được
những câu hỏi đơn giản của bạn cũng sẽ trở thành một người đồng minh, hỗ
trợ và giúp đỡ bạn trong việc tổ chức những hoạt động khác.

Những người đồng nghiệp của bạn là nguồn cung

cấp thông tin hữu hiệu nhất về điều kiện làm việc
và được xem là có ý tưởng thực tiễn nhất về cải thiện
điều kiện làm việc. Hãy nói chuyện với họ thường
xuyên hơn để chia sẻ ý kiến và cập nhật những thông
tin hữu ích nhất. Đừng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện
với những người mà bạn đã quen từ trước, hãy tập
thói quen bắt chuyện với người lạ mỗi tuần.

Công đoàn thường nắm vững những thông tin phù
hợp liên quan tới quyền của người lao động và các vấn
đề an toàn, vệ sinh lao động của từng ngành công
nghiệp. Họ có những thông tin rất chi tiết về các mối
nguy hiểm của ngành công nghiệp mà ở đó có tổ chức
công đoàn cấp dưới hoạt động. Công đoàn cũng được
xem là tổ chức có kinh nghiệm trong việc giải quyết
các vấn đề tại doanh nghiệp, trong việc sắp xếp tổ
chức các nhóm lao động, trong thỏa thuận ký kết hợp
đồng lao động cũng như trong việc gây áp lực đối với
những người sử dụng lao động phải thay đổi. Học hỏi
kinh nghiệm từ họ sẽ giúp cho bạn nắm được những
điều nào có thể làm theo và những điều gì nên tránh.
Các tổ chức cộng đồng luôn đóng một vai trò quan

trọng với những nguồn thông tin cần thiết liên quan
đến luật, quyền, các chính sách về tổ chức và giáo dục
cộng đồng và thường có ảnh hưởng liên quan đến các
hoạt động chính trị tại địa phương. Hội phụ nữ, các tổ
chức tín ngưỡng hay tổ chức chính trị khác thường rất
tích cực mở các chiến dịch để đấu tranh cho quyền lợi
và sức khỏe của người lao động. Một vài tổ chức trong
số đó có mối liên hệ xuyên quốc gia cũng như quốc tế,
có vai trò rất quan trọng trong việc thu thập cũng như
chia sẻ thông tin về các chiến dịch liên quan.
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Các cơ quan của Chính phủ cũng có thể cung cấp thông

tin về các mối nguy hiểm trong các ngành công nghiệp
của nước sở tại, cũng như cung cấp quy định, bộ luật
quan trọng nhằm bảo về quyền và sức khỏe của người lao
động. Họ có thể nói cho bạn biết làm thế nào để có thể đệ
trình các khiếu kiện về điều kiện làm việc vi phạm các
quy định của pháp luật hay làm thế nào để luật pháp
được thực thi. Trước khi bạn cần thông tin hoặc trợ giúp
từ chính phủ, có thể cân nhắc xem cán bộ nào hoặc
phòng ban nào có quyền lực, có vị thế chính trị có thể
giúp được bạn.

Các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động có khả

năng cung cấp các thông tin kĩ thuật cũng như những
giải pháp cần thiết. Họ biết rõ nơi có thể mua các trang
thiết bị, máy móc, công cụ và vật tư mới để cung cấp cho
người sử dụng lao động khi họ cần để khắc phục các vấn
đề nguy hiểm. Họ cũng có đầy đủ trang thiết bị để đo
mức độ nguy hiểm ở nơi bạn đang làm việc. Họ cũng nắm
vững về luật và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
Họ sẽ giúp bạn tham khảo các cuốn sách, tìm kiếm thông
tin trên mạng hay hỏi ý kiến từ những chuyên gia khác.

Hồ sơ của công ty là nơi tập hợp và lưu giữ các thông tin
hữu ích có liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau: Tài
liệu ghi chép số giờ làm việc và tiền lương được trả cho
người lao động, số người lao động bị chấn thương hoặc bị
ốm trong khi làm việc, số tiền mà công ty kiếm được hay
số tiền dùng để chi tiêu, những hóa chất được sử dụng
hay thậm chí những hoạt động có liên quan tới việc họ có
thường xuyên đo lường/đánh giá mức độ nguy hiểm tại
nơi làm việc hay không. Ở một số quốc gia, trong bộ luật
còn quy định việc người sử dụng lao động phải cung cấp
đầy đủ thông tin khi người lao động yêu cầu.
Ghi chép về người sử dụng lao động sẽ ghi lại những

sự cố mà người sử dụng lao động đã ngược đãi người lao
động hay các vụ cháy nổ, rò rỉ hóa chất. Bạn sẽ tìm ra
được thông tin về việc lãnh đạo hay chủ nhà máy đã làm
gì để giúp đỡ cộng đồng, hay cách họ móc nối với các cơ
quan chính quyền địa phương. Lướt qua các bài báo cũ,
các văn bản gửi chính phủ, sau đó nói chuyện với những
người đã và đang làm việc tại nhà máy, đồng thời hỏi các
tổ chức cộng đồng khác để xác thực thông tin. Bạn cần
biết cách nhận xét về người bạn hỏi là ai, làm thế nào để
có thể hỏi được những thông tin mà bạn mong muốn hay
cách hiểu câu trả lời từ người mà bạn hỏi có liên quan tới
các sự kiện được công ty ghi lại. Nên nhớ rằng, cùng một
sự việc xảy ra, nhưng hai người sẽ ghi theo cách hoàn
toàn khác nhau.
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Những cuốn sách và mạng Internet là những nguồn
thông tin rất bổ ích cho việc tìm kiếm thông tin về sức
khỏe, hóa chất, ngành công nghiệp và doanh nghiệp.
Bạn có thể thường xuyên tìm thấy thông tin về quyền lao
động, điều kiện lao động an toàn, quyền của phụ nữ và
nhiều vấn đề khác được quy định trong luật của quốc
gia của nước bạn. Bạn cũng có thể đọc được rất nhiều
thông tin chi tiết đề cập tới các vấn đề nguy hiểm khi
làm việc, cũng như tên những tổ chức uy tín mà bạn có
thể tham khảo ý kiến từ họ.

Lời khuyên dành cho các chuyên gia an toàn, vệ sinh
lao động
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có những hiểu biết và kinh nghiệm quý
báu, nhưng không ai có thể tự khẳng định mình là người “biết tất cả mọi
thứ”. Các chuyên gia cũng không phải là ngoại lệ. Với vai trò là một cán bộ
về ATVSLĐ, bạn phải giúp đỡ những người lao động suy nghĩ tích cực hơn về
những gì họ biết và những điều họ nghe được. Khi có một thông tin hay một
vấn đề gây tranh cãi từ người sử dụng lao động hay từ ý kiến của một chuyên
gia mà không đúng với thực tế hoặc không phản ánh chính xác kinh nghiệm
của người đó, người lao động sẽ đặt ra nghi vấn và họ sẽ cố gắng tìm hiểu
sâu hơn và đặt ra những câu hỏi khi cần thiết. Nếu người lao động mắc sai
lầm, bạn phải giúp đỡ họ tìm hiểu và đánh giá lại những thông tin, điều đó
sẽ thay đổi sự nhận thức của họ.

Các vấn đề
Phát ban
Không có
đồ bảo vệ

Khuyến khích người lao động tham gia vào từng giai đoạn.
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Trao đổi với những người lao động trước. Hãy hỏi những người lao động về

kinh nghiệm của họ. Cần tập trung vào thực trạng và những điều đang xảy
ra ở nhà máy hơn là suy nghĩ tới những điều kiện lý tưởng khác, từ các con
số thống kê hay thông tin thu thập từ sách báo.

Ưu tiên những điều có lợi cho người lao động và cộng đồng trước ngay cả

khi sẽ dễ dàng hơn nếu dành sự ưu tiên cho những vấn đề được quyết định
nhanh chóng nhất và tốn ít chi phí nhất, những thứ đem lại lợi nhuận cao
nhất, hoặc những điều phục vụ cho tham vọng của người sử dụng lao động
hay các chính trị gia.

Quan tâm tới các vấn đề mang tính xã hội như tiền lương hay việc quấy rối

trong nhà máy; cả vấn đề an toàn, vệ sinh lao động nữa. Sức khoẻ của người
lao động tại nơi làm việc còn phụ thuộc khá nhiều vào máy móc, trang thiết
bị được sử dụng.

Hãy trung thực trước những định kiến. Một số chuyên gia an toàn, vệ sinh

lao động làm việc cho các tổ chức công đoàn, số khác thì lại không tin vào
các tổ chức công đoàn ngay cả khi các tổ chức này được thừa nhận là đối tác
quan trọng của các doanh nghiệp và chính phủ.

Chia sẻ những hiểu biết của bạn cho những người lao động khác để họ có
thể tự tin hơn trong việc bảo vệ những ý kiến của mình về an toàn, vệ sinh
lao động.
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Các vấn đề tại nơi làm việc ảnh hưởng tới rất nhiều người, vì thế cách tốt
nhất để giải quyết các vấn đề đó thì cần phải có sự tham gia của nhiều thành
phần. Cán bộ tuyên truyền về sức khỏe của NLĐ cần phải có khả năng
khuyến khích người lao động tham gia thảo luận, học tập và tổ chức các hoạt
động liên quan đến vấn đề sức khỏe người lao động tại nơi làm việc. Thành
lập các nhóm hoạt động cũng như thúc đẩy những người lao động tham gia
vào quá trình cải thiện sức khỏe tại nơi làm việc là việc quan trọng nhất bạn
phải làm. Đây là một hoạt động cần thời gian và bạn phải kiên nhẫn trong
việc khuyến khích người lao động tham gia và hoạt động trong các tổ chức.
Chương này của cuốn sách sẽ đề cập tới những hoạt động giúp bạn có thể
kết nối những người lao động lại với nhau, giúp họ nhận biết và tìm hiểu
sâu sắc hơn về các vấn đề, cũng như giảng dạy và thuyết phục những người
lao động về những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong việc cải thiện
điều kiện làm việc. Chương này trong cuốn sách cũng sẽ chỉ ra cách để
thành lập ban chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động nhằm hỗ trợ người
lao động, các chuyên gia ATVSLĐ và người sử dụng lao động đưa ra những
quyết định thực hiện thay đổi cần thiết một cách thuận lợi hơn.
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Khi lựa chọn một hoạt động bất kỳ, hãy nghĩ tới những điều sau:

• Hoạt động nào sẽ phù hợp với những thông tin mà bạn muốn thu thập?
• Hoạt động nào mà bạn và những người lao động khác có đủ thời gian
để tham gia?

• Hoạt động nào có thể tạo ra một mạng lưới thông tin đủ sức kết nối

những người lao động? Hoạt động nào sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa nhiều
nhóm hoạt động, như ban lãnh đạo nhà máy, các chuyên gia ATVSLĐ
và cả những người sống xung quanh khu vực nhà máy?

• Hoạt động nào sẽ giúp cho những người lao động cảm thấy hào hứng
khi tham gia?

Thông qua những hoạt động này bạn học hỏi được điều gì?
Không cần biết bạn lựa chọn sẽ tham gia vào hoạt động nào, nhưng những
thông tin mà bạn thu được từ những người lao động khác thông qua việc tổ
chức các cuộc thảo luận, các cuộc khảo sát, vẽ các bản đồ và việc so sánh
các sự kiện đặc biệt được ghi chép lại sẽ rất đa dạng và phong phú. Tuy
nhiên, những điều đó chỉ giúp bạn dễ dàng xác định các vấn đề phổ biến và
cách tiến hành các biện pháp hiệu quả, vì vậy bạn luôn luôn phải tự đặt ra
cho mình những câu hỏi kiểu như là:

• Những vấn đề nào được đa số người lao động chia sẻ?
• Những vấn đề được đề cập bởi người lao động nam và nữ có khác nhau
không?

• Những vấn đề sức khỏe nào thường hay gặp? Những vấn đề nào hiếm
khi gặp?

• Những vấn đề nào là nghiêm trọng nhất hoặc có thể có hại nhiều nhất?
• Những vấn đề nào mà người lao động muốn can thiệp ngay?
• Những vấn đề nào nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người
đứng đầu trong cộng đồng?

• Những vấn đề nào có thể dễ dàng và nhanh chóng được giải quyết?

Chia sẻ về những điều bạn được học
Chia sẻ thông tin mà bạn thu thập được từ những người lao động khác, đặc
biệt là từ những người chia sẻ ý kiến về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trao
đổi với những người lao động khác sẽ thúc đẩy họ cùng tham gia, đồng thời
tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc thực hiện kế hoạch thay đổi trong
tương lai. Và với cùng chung một mục đích như vậy, việc chia sẻ thông tin
với những tổ chức liên quan khác trong cộng đồng như hội phụ nữ, tổ chức
tín ngưỡng hay những người dân sống quanh khu vực nhà máy cũng đóng
vai trò rất quan trọng.
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Trao đổi với những người lao động về
vấn đề họ quan tâm
Hãy tìm ra những cách khác nhau để có cơ hội được trao đổi với những
người lao động khác về những điều kiện làm việc khiến họ cảm thấy không
thoải mái và giúp họ nhận ra tầm quan trọng của việc thay đổi. Thông qua
các cuộc thảo luận, bạn sẽ “bắt mạch được tình trạng” của nhà máy và hiểu
được người khác nghĩ gì khi bàn luận tới việc thay đổi điều kiện làm việc.
Thông qua việc tiếp xúc với những người khác, bạn sẽ nhận được niềm tin
từ họ và điều này sẽ tạo ra sức mạnh gắn kết những người lao động với nhau.
Hãy bắt đầu từ việc tiếp xúc với những người trong nhà máy như một sự
tình cờ. Điều này sẽ giúp việc trao đổi thông tin diễn ra bên ngoài khu làm
việc được an toàn và thuận tiện hơn. Bạn cần thể hiện sự rõ ràng và cởi mở
trong cách đặt những câu hỏi và nói cho họ biết về kế hoạch của bạn thông
qua các câu trả lời. Đừng ép buộc bất kì ai phải chia sẻ thông tin khi họ cảm
thấy không thoải mái. Phải thận trọng khi tiếp xúc với một người nào đó,
đặc biệt là ở những nơi công cộng.
Khi bạn cảm thấy đã sẵn sàng để có thể tổ chức được một cuộc họp chính
thức, hãy bắt đầu từ những nhóm nhỏ những người bạn cảm thấy tin tưởng
và thực sự quan tâm tới các vấn đề. Hãy chọn một địa điểm nằm ngoài nhà
máy và mời họ tới họp. Cuộc họp đầu tiên tốt nhất là trong nhóm nhỏ. Những
nhóm nhỏ sẽ hữu ích khi những người tham dự thuộc nhiều nền văn hóa
khác nhau, nói đa dạng ngôn ngữ, là thành phần nhiều dân tộc hoặc những
người nhập cư. Cuộc họp đầu tiên nên mời riêng lao động nam và lao động
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nữ, vì như vậy những người lao động nữ sẽ cảm thấy được tự do đóng góp
ý kiến vào những vấn đề họ quan tâm. Lâu dần, khi tổ chức của bạn phát
triển, sẽ nhận được sự tin tưởng của nhiều thành phần lao động khác nhau.
Trong các cuộc thảo luận với những người lao động khác, hãy tạo ra nhiều
không gian và dành nhiều thời gian để cho họ được trao đổi về những vấn
đề làm họ khó chịu và những vấn đề họ nghĩ là quan trọng. Có cái nhìn
bao dung với những người không muốn tham gia trao đổi ý kiến và đặc biệt
không được phân biệt đối xử với họ khi họ không tham gia. Một số người
cần thời gian để cân nhắc lại sự lựa chọn của họ.
Đôi lúc những vấn đề mà mọi người đề cập tới sẽ khiến bạn cảm thấy
không thoải mái. Hãy cố gắng cởi mở lắng nghe ý kiến của họ và tìm kiếm
sự giúp đỡ từ những người khác khi mà bạn chưa tìm được cách để giải đáp
những thắc mắc đó. Hãy nhớ rằng, vai trò của bạn không phải là để giúp đỡ
họ giải quyết tất cả các vấn đề, mà là giúp họ nhận thức và tìm ra được cách
giải quyết các vấn đề đó từ chính bản thân họ.

Nếu bạn hỏi về vấn đề sức khỏe của
người lao động, hãy để cho mọi người
trao đổi về vấn đề sức khỏe nói chung
vì sức khỏe không giới hạn trong hay
ngoài nơi làm việc

Hoạt động
Tiếng máy to
quá làm tai tôi
ù đi.

Trao đổi trong các nhóm nhỏ
Khi về nhà tôi cảm
thấy đau nhức
toàn thân.

Việc này khiến
tôi và đứa con
tôi phát ốm
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Người quản lý la hét tôi
“Phải làm việc nhanh hơn”,
điều này gây áp lực cho tôi!
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Mỗi nhóm nhỏ sẽ có từ 1 đến 2 người phụ trách hoặc là bạn sẽ cử ra một
số người phụ trách từ 1 đến 2 nhóm. Điều này cho phép người lao động
có điều kiện phát huy khả năng lãnh đạo cũng như giúp cho việc thu thập
thông tin diễn ra nhanh chóng.

Gặp mặt: Liên lạc với một số người lao động và hẹn gặp họ tại một nơi nào
đó khi bạn muốn trao đổi với họ về các vấn đề. Tốt nhất nên chọn một nơi
an toàn và dễ dàng đi lại.
Trao đổi về các vấn đề được quan tâm: Hãy hỏi về những vấn đề gây
phiền toái cho người lao động hay đề cập tới sự việc mà bạn đang quan tâm.
Cùng nhau thảo luận về điều kiện làm việc nào có hại nhất theo họ nghĩ
hoặc có khả năng gây hại cho sức khỏe của họ.
Lắng nghe các vấn đề và đề xuất giải pháp: Cẩn thận lắng nghe các ý
kiến về từng vấn đề, từng mối quan tâm được người lao động chia sẻ. Thảo
luận về các mối quan tâm đó ảnh hưởng đến các nhóm lao động như thế
nào. Đặc biết chú ý tới ý kiến của những lao động nữ hay các nhóm lao động
thường xuyên chịu cảnh phân biệt đối xử như nhóm lao động nhập cư hay
nhóm những người lao động khuyết tật.
Ghi chép những điều bạn học tập được: Đây là cách giúp ghi nhớ mọi
thứ. Cố gắng ghi lại thật nhanh những nội dung quan trọng trong các cuộc
thảo luận và viết ra những suy nghĩ của bạn sau mỗi cuộc thảo luận đó.
Tổng hợp lại các kết quả: Sau khi thảo luận với những người lao động
về các vấn đề, cố gắng tổng hợp lại những điều bạn học được bằng cách trả
lời một số câu hỏi như: Vấn đề nào thường xuyên xảy ra với nhiều người
lao động? Vấn đề nào được người lao động nghĩ là vô cùng quan trọng?
Vấn đề nào sẽ dễ dàng tìm ra phương án giải quyết? Bạn có cần sự giúp đỡ
hay không? Nếu có, hãy khuyến khích các nhóm, tổ chức chủ động gặp các
chuyên gia về ATVSLĐ, tổ chức công đoàn, các tổ chức phi chính phủ, các tổ
chức có kĩ năng và kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề để có thể nhận
được sự trợ giúp và tư vấn từ họ.

Đặt ra những câu hỏi trong khi khảo sát
Tiến hành một cuộc khảo sát sẽ giúp bạn thu thập được những thông tin
chung nhất từ ý kiến của nhiều người và sẽ dễ dàng hơn trong việc so sánh
các câu trả lời với nhau. Một cuộc khảo sát cũng có vai trò trong việc xây
dựng mối quan hệ giữa các nhóm với nhau, giữa các thành viên trong nhóm
và với những người lao động được tham gia trao đổi về các vấn đề.
Cuộc khảo sát sẽ ít bổ ích nếu thu thập các thông tin phức tạp. Những
vấn đề này nên trao đổi trong nhóm khi có nhiều người tham gia. Các chủ
đề trong cuộc khảo sát một-đối-một tốt nhất nên xoay quanh các vấn đề liên
quan đến suy nghĩ và điều kiện làm việc khiến người lao động cảm thấy
không được thoải mái.
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Hãy đặt ra những câu hỏi mang tính thiết thực như: “Tuần trước bạn đã
phải làm việc trong bao nhiêu giờ?” khi thấy trên da của họ xuất hiện những
nốt phát ban hoặc nếu NLĐ bị người quản lý của nhà máy hạn chế cả thời
gian đi vệ sinh.
Những phương pháp đơn giản
nhất, thuận tiện nhất để thu thập
thông tin luôn là những phương pháp
hiệu quả nhất. Nếu bạn chỉ nghĩ ra
một vài những câu hỏi đơn giản, thay
vì phải tiến hành một cuộc khảo sát,
bạn cũng có thể thu thập được thông
tin thông qua những cuộc trao đổi
ngắn với những người khác khi cùng
ở trong căng tin.

Hãy nói cho người khác
biết bạn là ai, tại sao bạn
lại thực hiện cuộc khảo sát,
và giải thích cho họ thấy
những kinh nghiệm được
chia sẻ sẽ giúp cải thiện cuộc
sống của người lao động.

Những cuộc khảo sát nếu chứa đựng quá nhiều
các câu hỏi phức tạp sẽ rất khó thực hiện và phân tích những thông tin thu
được. Mọi người thường có xu hướng muốn trao đổi nhiều hơn là những điều
mà cuộc khảo sát muốn đề cập. Hãy lên một kế hoạch cụ thể để có thể lắng
nghe tất cả ý kiến của mọi người, ghi chép lại và sau đó mời những người đó
tới các cuộc gặp gỡ, các cuộc thảo luận sau để họ có cơ hội tiếp tục theo dõi
và bám sát được các nội dung trước đó.
Khi thực hiện cuộc khảo sát, điều quan trọng là giữ cho những thông tin
mà bạn thu thập được càng ít người biết càng tốt. Điều đó sẽ bảo vệ bạn và
cả những người đã tham gia thực hiện cuộc khảo sát đó.

Theo bạn thì cần
cải thiện vấn đề nào
trước tiên?

Tôi nghĩ nên thay
đổi số giờ lao động.
Chúng tôi cần được
nghỉ ngơi và chăm
sóc gia đình.
Vấn đề tiền lương.
Chúng tôi không
thể sống được với
mức tiền công
hiện tại.
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Hoạt động

Tiến hành một cuộc khảo sát

Gặp gỡ: Hãy đề nghị sự giúp đỡ từ những người làm việc cùng với bạn. Hãy
gặp họ ở những nơi mà bạn cảm thấy thoải mái để trao đổi và thảo luận về
các vấn đề rắc rối tại nơi làm việc.
Trao đổi về những mối quan tâm: Bàn bạc với những người trong nhóm của
bạn để lập ra danh sách những câu để hỏi người lao động sẽ tham gia vào
cuộc gặp mặt đó. Hãy bắt đầu từ những vấn đề được quan tâm nhất tại nơi
làm việc. Từ danh mục những vấn
đề đó, hãy lựa chọn ra những vấn
đề hay những mối nguy hiểm phổ
biến nhất mà bạn nghĩ rằng cần
phải ưu tiên làm sáng tỏ.

Hãy đặt những câu hỏi cho cuộc
khảo sát: Hãy tạo ra danh mục các

câu hỏi cho những người tham gia.
Khi bạn muốn đề cập tới một vấn
đề cụ thể ở nơi làm việc, hãy luôn hỏi xem mức độ quan trọng của vấn đề
cũng như xem xét sự quan tâm của họ trong việc giải quyết vấn đề đó. Nếu
bạn có rất nhiều câu để hỏi, hãy nghĩ tới những câu nào mà bạn cho là quan
trọng nhất. Những câu hỏi với dạng “Có hay Không” hay những câu dưới
dạng nhiều đáp án trả lời sẽ khiến bạn dễ tổng hợp thông tin hơn là những
dạng câu hỏi theo dạng mở. Không nên giới hạn phương án lựa chọn vì điều
đó sẽ giúp bạn tìm ra được những người lao động thực sự nghĩ gì về vấn đề
đó. Hãy cố gắng tiến hành khảo sát với những người lần đầu tiên được tiếp
xúc với những câu hỏi được đưa ra. Nếu họ thấy những câu hỏi không được
rõ ràng hoặc có nhiều câu hỏi quá, hãy viết lại những câu hỏi cho rõ nghĩa
và rút bớt số các câu hỏi lại.

Lên kế hoạch cho cuộc khảo sát: Quyết định số người lao động sẽ tham gia
vào cuộc khảo sát cũng như họ đến từ những phân xưởng nào trong nhà
máy. Lên lịch cuộc gặp các thành viên trong nhóm để kiểm tra tiến độ của
công việc. Dự kiến các tình huống sẽ xảy ra trong cuộc khảo sát để sẵn sàng
đối phó với những diến biến bất chợt xảy ra. Lập kế hoạch cho cả việc sau
cuộc khảo sát bạn sẽ thu được điều gì thông qua những câu hỏi, xem xét liệu
những câu trả lời có giúp bạn đạt được những thông tin cần thiết hay không.
Tiến hành khảo sát: Vì có một số người lao động khả năng đọc hạn chế, bạn
có thể hỏi trực tiếp và ghi lại câu trả lời.

Cùng với những người trong nhóm kiểm tra lại: Sau mỗi cuộc khảo sát, khi

các thành viên trong nhóm gặp nhau, hãy để cho từng thành viên được nói
về những người vui vẻ nhất hay thú vị nhất mà họ đã gặp trong quá trình
khảo sát cũng như những người rất khó khăn mới có thể thuyết phục họ
tham gia. Nếu trong đội có thành viên nào gặp khó khăn, hãy đề nghị những
thành viên khác chia sẻ cách làm để việc khảo sát diễn ra thuận lợi hơn.

Tài liệu hướng dẫn
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Tổng hợp kết quả thu được: Khi bạn đã thu thập đầy đủ thông tin, hãy kiểm
tra lại các câu trả lời và phân loại chúng. Sau đó hãy tổng hợp lại những gì
mà nhóm đã học được thông qua việc trả lời những câu hỏi: Mối nguy hiểm
nào là phổ biến nhất mà những người lao động đã quan sát được hay trải
nghiệm qua? Những mối nguy hiểm nào mà chỉ có duy nhất một nhóm lao
động đã gặp phải? Các vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc mà người
lao động đang gặp phải? Điều gì khiến những người lao động quan tâm
nhất? Điều gì mà họ mong muốn làm để thay đổi?

Lắng nghe ý kiến từ người lao động
Đã từng có một nhóm tổ chức hội thảo về các vấn đề về ecgônômi.
Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ việc làm thế nào để thiết kế
công việc sao cho ít gây hại hơn. Khi sắp xếp các đồ vật cần dùng gần với vị
trí làm việc hơn, chúng tôi sẽ hạn chế được việc phải đi lại trong nhà máy
và cũng chính vì thế sẽ ít phải chịu những ảnh hưởng xấu hơn. Chúng tôi
cũng được học về những cách xoa bóp, thư giãn cũng như các bài tập vận
động để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn.
Khi giảng viên nói về những chấn thương từ việc lặp đi lặp lại nhiều lần
các thao tác đó, chúng tôi mới hiểu rõ được vấn đề mà giảng viên muốn
truyền đạt. Có rất nhiều người lao động như chúng tôi bị đau ở bàn tay
vì phải làm những công việc đó! Vì vậy, khi quay lại nhà máy và trao đổi
về vấn đề “Các chấn thương gây ra bởi những thao tác lặp đi lặp lại” cho
những người khác, chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ hào hứng khi được nghe về
điều đó. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, họ lại bảo với chúng tôi rằng “Bạn
đã hoàn toàn sai! Những gì chúng tôi mắc phải là bệnh viêm khớp, không
phải từ nguyên nhân của những thao tác lặp đi lặp lại như vậy. Khi bạn
làm việc nhiều và già đi, bạn cũng sẽ mắc các chứng bệnh liên quan tới
viêm khớp và không gì có thể chữa được căn bệnh đó”.
Trong cuộc hội thảo sau đó, chúng tôi có phàn nàn với giảng viên về một
số người lao động cùng trong nhà máy tỏ ra khá cứng đầu. Các chuyên gia
đã giải thích rằng mỗi người có những quan điểm khác nhau về vấn đề sức
khỏe. Vai trò của chúng ta là đánh giá, nhận định ý kiến của họ và sau đó
giúp họ tiếp cận với những ý tưởng mới. Nếu chúng ta nói với họ rằng họ
hoàn toàn sai, họ có thể sẽ không lắng nghe những điều chúng ta muốn
nói. Chúng ta cần phải tìm ra những cách thuyết phục để giúp họ hiểu và
tiếp cận với những vấn đề mới cũng như chỉ ra mối quan hệ giữa những
vấn đề mới đó với những gì mà họ đã biết.
Thay vì phủ nhận hoàn toàn nhận định sai lầm của những người lao
động khác về vấn đề viêm khớp, giảng viên đã đề nghị chúng tôi hỏi họ
một số câu hỏi như: Bạn cảm thấy đau ở đâu? Bạn có cảm thấy ngứa, mệt
mỏi hay những cảm giác khác ngoài những chỗ đau không? Khi bạn ngừng
làm việc bạn còn cảm thấy đau không?

Tài liệu hướng dẫn
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Những câu hỏi như vậy sẽ giúp những người lao động dần dần nhận ra
được sự khác nhau giữa bệnh viêm khớp với các chấn thương gây ra do
phải làm những công việc lặp đi lặp lại nhiều lần. Và sau khi họ nhận ra
được điều đó, họ sẽ dễ dàng tiếp thu những thông tin mới hơn.
Giảng viên cũng nói với chúng tôi là nên mời mọi người tới để kiểm
nghiệm những ý kiến mới cũng như chứng kiến cách mà các sự việc đó
diễn ra trong thực tế. Đề nghị một số người cố gắng làm giảm các cơn đau
của họ thông qua việc áp dụng một số thay đổi nhỏ ở nơi làm việc hoặc
chỉ cho họ cách thư giãn cơ thể trong những giờ giải lao, điều đó giúp bạn
minh họa rõ hơn về những điều diễn ra trong thực tế. Sau một thời gian
áp dụng, hãy hỏi những người lao động về những thay đổi tích cực mà họ
cảm nhận được.
Chúng tôi làm theo lời khuyên của giảng viên và những người lao động
khác cũng tìm hiểu về những vấn đề có thể ảnh hưởng tới cơ thể của họ
trong quá trình làm việc, đồng thời họ cũng thực hiện theo một số lời
khuyên thay vì cứ phải chịu đựng nỗi đau. Trên tất cả, chúng tôi học được
một bài học quý giá hơn, đó là: khi chúng tôi giúp những người khác tự
hiểu bản thân họ thay vì giảng giải, chúng tôi sẽ thu được những kết quả
tốt hơn cũng như xây dựng được một nhóm hoạt động mạnh mẽ và chủ
động hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm với các hoạt động lập bản đồ
Các hoạt động nhóm trong đó mời người lao động tới chia sẻ kinh nghiệm
cũng như những quan sát của họ về cơ thể, công việc, cộng đồng của nơi họ
sinh sống làm việc, là một cơ hội tốt để củng cố sự hiểu biết cho người lao
động cũng như tạo điều kiện để họ được chia sẻ sự hiểu biết của mình về các
vấn đề xảy ra ở nơi làm việc. Các hoạt động vẽ bản đồ sẽ giúp cho người lao
động nắm được những vấn đề thường xuyên xảy ra. Điều này cũng giúp cho
các nhóm khi đề xuất các giải pháp và tiến hành những hoạt động cần thiết
trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Không ai hiểu rõ về cơ thể mình cũng như điều kiện làm việc hơn
chính những người lao động. Hãy để người lao động chỉ ra những
vị trí bị đau trên cơ thể họ; họ sẽ giúp chúng ta xác định chính xác
những vị trí làm việc cần phải cải thiện để giúp giảm bớt những
đau đớn mà họ phải chịu đựng.

Vẽ bản đồ cơ thể: Loại bản đồ này sẽ cho bạn biết
“Bộ phận nào trên cơ thể bị đau do ảnh hưởng của
công việc?”. Tất cả mọi người trong nhà máy đều được phép tham gia đóng
góp ý kiến để xây dựng bản đồ này. Cách tốt nhất để bạn khởi đầu câu
chuyện là chỉ ra ngay trên cơ thể bạn đang bị đau ở đâu do công việc gây ra.
Tài liệu hướng dẫn
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Điều này sẽ giúp những người khác cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi nói
về bản thân họ cũng như những vấn đề mà họ găp phải tại nơi làm việc của
mình. Xem ví dụ về lập bản đồ cơ thể ở trang 167.

Vẽ bản đồ nhà máy của bạn: Hãy làm cho người lao động cảm thấy thoải

mái khi được trao đổi về các vấn đề xảy ra ở nơi làm việc, đồng thời vẽ bản
đồ khái quát về nơi làm việc. Đánh dấu những khu vực làm việc, công việc
và các quy trình sản xuất có thể gây nguy hiểm cho những người lao động,
bao gồm cả người gây hại, ví dụ như người quản lý phân xưởng có tính lỗ
mãng. Và dĩ nhiên phải đánh dấu lại những nơi mà có tai nạn lao động xảy
ra. Việc vẽ bản đồ nơi làm việc sẽ giúp các nhóm tập trung vào những vấn
đề cụ thể cũng như những khu vực cần chú trọng trong nhà máy. Từ đó, bạn
sẽ dễ dàng trao đổi với họ về những giải pháp cụ thể hơn cho từng vấn đề.
Bạn có thể tham khảo về ví dụ cho việc vẽ bản đồ nơi làm việc ở trang 260
trong cuốn sách.

Vẽ bản đồ cộng đồng của bạn: Sau tiến hành các Hoạt động nhằm tìm hiểu

về vấn đề ô nhiễm được nêu ở trang 451, hãy tổng hợp các thông tin mà bạn
thu thập thành một nhóm các vấn đề rồi sau đó vẽ bản đồ đường đi của ô
nhiễm từ nhà máy lan ra cộng đồng như thế nào. Bạn có thể vẽ bản đồ về sự
ô nhiễm trong nhà máy thông qua việc quan sát nơi chất thải sẽ được vận
chuyển đến địa điểm nào sau khi được thu gom từ nhà máy và các vấn đề
sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Bằng cách chỉ ra mối quan hệ giữa nhà máy với
môi trường xung quanh, bạn có thể thuyết phục người sống quanh khu vực
hay các tổ chức cộng đồng trong khu vực đó ủng hộ cho chiến dịch của
những người lao động trong việc cải thiện điều kiện lao động cũng như
thuyết phục các tổ chức công đoàn thông qua các biện pháp cải thiện môi
trường.

Hoạt động

Vẽ bản đồ cơ thể

Gặp gỡ: Tập hợp một nhóm các bạn đồng nghiệp rồi cùng nhau vẽ lên những
chất liệu nào đó để dễ nhìn thấy. Bạn có thể vẽ bản đồ trên một tờ giấy trắng
khổ lớn và bằng bút dạ, hoặc vẽ trên một tấm bảng đen bằng phấn trắng hay
thậm chí vẽ trên một nền đất mềm và xốp bằng những viên đá.
Phác họa bản đồ cơ thể người: Phác họa một bản đồ cơ thể người trên giấy,
trên bảng đen hay trên đất.

Đánh dấu và nói về các bộ phận trên cơ thể bị đau: Đề nghị mọi người đánh

dấu vào những vùng trên bản đồ cơ thể mà họ cảm thấy đau mỏi do làm
việc. Sau khi mọi người đánh dấu những vùng quan trọng trên bản đồ, hãy
hỏi họ tại sao họ lại đánh dấu vào những vùng như vậy. Những đau mỏi nào
mà họ phải chịu đựng? Những hoạt động nào trong quá trình lao động gây ra
những sự đau mỏi đó? Hay những mối nguy hiểm nào gây ra những đau mỏi
như vậy? Sau khi hỏi từng người một về các lựa chọn của họ, hãy hỏi những
người khác xem họ có bị đau mỏi như thế không.

Tài liệu hướng dẫn
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Thảo luận về các mối nguy hiểm và các biện pháp khắc phục: Sau khi lắng
nghe ý kiến chia sẻ của mọi người, hãy thảo luận xem những mối nguy hiểm
nào ảnh hưởng đến hầu hết mọi người, những mối nguy hiểm nào được xem
là rất nghiêm trọng, những vấn đề nào có thể dễ
dàng được giải quyết và
những vấn đề nào, theo
Đây là tư thế lúc tôi
ý kiến của nhóm, cần
vận hành máy cắt. Vai
giải quyết trước. Hãy hỏi
và lưng tôi bị đau vì
mọi người về các ý tưởng
lưỡi dao quá nặng.
trong cách khắc phục
các vấn đề.

Viết ra những điều
bạn học được: ghi chép

lại những đau mỏi được
mọi người miêu tả,
những mối nguy hiểm
gây ra những đau mỏi
đó cũng như những giải
pháp được mọi người
đề xuất. Hãy viết những
điều này ở những khu vực
mà những người khác có thể đọc được để họ có thể đóng góp
thêm cũng như chỉnh sửa những ý kiến đã được bàn luận trước đó.

Hãy nhìn
những chỗ
chúng ta
bị đau.

Sử dụng bút màu: Hãy đánh dấu bằng nhiều bút với màu mực khác nhau để
thể hiện sự đa dạng của các vấn đề. Ví dụ, để biểu thị cho những vấn đề về
ecgônômi bạn dùng bút màu đỏ, còn những vấn đề do sử dụng hóa chất bạn
dùng bút màu xanh. Hoặc những người lao động làm cùng một khu vực
đánh dấu cùng một màu. Việc sử dụng màu sắc khác nhau sẽ giúp cho bạn
dễ dàng nhận ra loại vấn đề nào thường xảy ra nhiều hơn. Bạn cũng có thể
sử dụng những mẩu giấy dán màu để đánh dấu những vùng bị đau trên cơ
thể được phác họa trên bản đồ.

Hoạt động

Vẽ nhà máy của bạn

Gặp gỡ: Nên tập trung ở những nơi mà bạn cảm thấy thoải mái khi trao đổi

về các vấn đề nguy hiểm ở nơi làm việc. Sử dụng một khổ giấy lớn với những
chiếc bút màu, đặt ở trên bàn để phác họa bản đồ (hoặc bạn có thể sử dụng
bảng đen và phấn).

Phân chia nhóm lớn thành các nhóm nhỏ: Việc phân chia thành các nhóm
nhỏ sẽ tạo điều kiện cho những người lao động được trao đổi cũng như phác
họa được bản đồ từ chính sự hiểu biết của họ. Mỗi một nhóm sẽ chịu trách
nhiệm giải thích cho những nhóm khác về bản đồ mà họ lập ra, như vậy sẽ
cho chúng ta thấy được những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề
xảy ra ở nơi làm việc.
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Chúng tôi sử dụng
chất tẩy rửa tại
chỗ ở đây. Nó quá
mạnh.

Người giám sát đó
rất cứng nhắc và
hung hăng.

Các bàn ở
đó quá thấp.

Phác họa bản đồ khái quát về nhà máy: Yêu cầu các nhóm vẽ về những gì

họ quan sát được, tưởng tượng như họ được nhìn toàn bộ khung cảnh nơi
làm việc từ trên mái nhà. Mỗi một tầng làm việc của nhà máy đều cần phải
có bản đồ riêng. Bản đồ cũng bao gồm các bức tường, cửa ra vào, cửa sổ,
các lối ra vào. Phác họa tất cả những gì liên quan tới khu vực làm việc, vị trí
thao tác, máy móc sử dụng, khu vực của người quản lý và những người lao
động khác và tất cả những điều liên quan mà những người lao động muốn
quan sát.

Đánh dấu và trao đổi về những mối nguy hiểm: Yêu cầu các nhóm đánh
dấu trên bản đồ những nơi nào mà họ đã gặp và đã nhìn thấy những mối
nguy hiểm. Hãy dùng nhiều màu khác nhau để đánh dấu chúng. Ví dụ, để
đánh dấu những khu vực có những mối nguy hiểm về vật lý như hỏa hoạn,
điện giật, sàn nhà trơn trượt hoặc cầu thang hỏng v.v. thì sử dụng bút màu
đỏ. Dùng màu xanh để biểu thị cho những mối nguy hiểm về hóa chất, bụi
trong nhà máy. Dùng màu vàng để biểu thị cho những những mối nguy hiểm
về sinh học như đồ ăn ôi thiu, nước uống không sạch, hay nhà vệ sinh bẩn.
Dùng màu xanh lá cây để biểu thị cho những áp lực người lao động phải chịu
đựng từ những sự đe dọa, sự quấy rối hay bị đối xử không công bằng.
Xem lại một lượt bản đồ: Hãy để cả nhóm xem lại bản đồ từ trên xuống dưới

một lần nữa và soát lại xem còn những mối nguy hiểm quan trọng nào bị bỏ
sót không. Nếu có, hãy thêm những chi tiết đó vào trong bản đồ, sử dụng từ
chú thích, màu hoặc hình vẽ để kí hiệu. Trao đổi với những người từng mất
việc hoặc bị bệnh phải nghỉ việc do công việc gây ra, sau đó chú thích thêm
vào bản đồ những khu vực mà họ đã từng làm việc.

Tổng hợp các mối nguy hiểm: Đặt ra những câu hỏi để tổng hợp các mối
nguy hiểm được thảo luận, ví dụ: Những người lao động phải thường xuyên
đối mặt với mối nguy hiểm nào? Những mối nguy hiểm nào thường chỉ xảy
ra với một nhóm lao động? Mối nguy hiểm nào gây ra các vấn đề nghiêm
trọng nhất?
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Trao đổi với người lao động về các quan ngại của họ

Hoạt động Vẽ bản đồ cộng đồng nơi bạn sinh sống
Mang theo giấy và bút chì, bút mực, hoặc bút đánh dấu để vẽ bản đồ. Hoặc
sử dụng đá, que, và các chất liệu khác để vẽ bản đồ trên nền đất.

Gặp gỡ: Mời người lao động và thành viên cộng đồng đến để cùng làm một
bản Khảo sát về ô nhiễm trong cộng đồng như ở trang 451 nói về việc mọi
người tham khảo ý kiến các thành viên cộng đồng, tham quan cộng đồng,
và chụp ảnh. Tất cả những hành động này đều giúp ích cho việc vẽ bản đồ.
Vẽ bản đồ: Yêu cầu mọi người vẽ bản đồ cộng đồng thể hiện vị trí các nhà
máy và những nơi họ sinh sống, học tập, ăn uống, cũng như những nơi họ
hay vui chơi. Đừng quên vẽ bản đồ nguồn nước, những nơi chứa nước, vùng
trồng trọt và nơi vứt rác thải của cộng đồng. Kích thước của các vùng trên
bản đồ to hay nhỏ, tùy thuộc vào nhu cầu thể hiện của bạn.
Đánh dấu đường đi và ảnh hưởng của ô nhiễm: Hãy dùng màu (hoặc vật
liệu) khác nhau để thể hiện từng loại ô nhiễm. Đánh dấu nguồn xuất phát ô
nhiễm, cách di chuyển của từng loại ô nhiễm qua khu dân cư cũng như tác
động của chúng đến sức khỏe con người.
• Nguồn phát sinh ô nhiễm: Liệu các nhà máy hoạt động trong cộng

đồng đang làm ô nhiễm không khí, đất và nước? Những nhà máy nào
đang gây ô nhiễm? Ô nhiễm ra sao? Hãy đánh dấu nguồn phát sinh ô
nhiễm và cách thức nhà máy đó gây ô nhiễm. Cũng có một số loại hình
ô nhiễm không nhìn thấy được bằng mắt thường.

• Dấu hiệu của ô nhiễm: Chất thải sẽ đi về đâu? Có phải chất thải và hóa
chất đều được đổ xuống nguồn nước? Bạn có thể nhìn hoặc ngửi thấy
khói hay hóa chất bay vào không khí không? Người và động vật sinh
sống trong cộng đồng có tiếp xúc với chất thải nhà máy không? Hãy
yêu cầu tất cả mọi người nói về các loại ô nhiễm cũng như cách thức họ
tiếp xúc với ô nhiễm hàng ngày. Đừng quên lấy ý kiến của những người
chịu trách nhiệm thu gom, dọn vệ sinh hoặc tái chế chất thải trong cộng
đồng mà bạn đang sinh sống.

• Những người mắc bệnh: Đánh dấu các khu vực có người phản ánh về

các vấn đề sức khỏe như phát ban, hen suyễn, các vấn đề về sinh sản,
trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh và ung thư, vì có thể ô nhiễm gây ra một
số vấn đề sức khỏe mà khảo sát của bạn chưa bao trùm hết được. Hãy
kiểm tra xem có bệnh nào xuất hiện “tập trung” ở một khu vực dân cư
cụ thể không. Thông thường thì bạn sẽ thấy bệnh tập trung xuất hiện
trong các cộng đồng nằm gần nhà máy nhất. Nhưng nếu nhà máy đó
xả hóa chất hoặc các chất thải khác xuống sông thì các cộng đồng sinh
sống ở vùng hạ lưu cũng có thể là các tụ điểm bệnh.
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Nước màu xanh
nhà máy thải ra
chảy vào khúc
sông này.

Người dân ở đây
phản ánh rằng họ
hay bị phát ban
và các bệnh da
liễu khác.

Xem lại một lượt: Hãy cùng nhau xem lại tổng thể bản đồ và tự hỏi liệu
còn bỏ sót thông tin quan trọng nào không. Ví dụ, có thể mọi người
muốn vẽ thêm các khu vực tái chế vật liệu trong cộng đồng cũng như
muốn bàn luận về tình trạng ô nhiễm tại những vùng đó hoặc nói về
những nguồn gây ô nhiễm lớn khác trong cộng đồng.

Lưu giữ thông tin và tóm tắt lại những gì bạn đã thu được: Nếu bạn vẽ
bản đồ trên giấy, bạn hãy mang theo mình; nếu bạn vẽ bản đồ trên mặt
đất, bạn hãy chụp lại. Hãy thảo luận về cách thức chia sẻ bản đồ cũng
như những thông tin trong bản đồ với những người lao động, người dân
sinh sống trong cộng đồng, quan chức chính phủ chịu trách nhiệm về
môi trường và y tế công cộng, với truyền thông xã hội và các loại hình
truyền thông khác. Làm cho mọi người quan tâm đến những vấn đề ô
nhiễm bên ngoài do nhà máy gây ra sẽ giúp cho họ quan tâm đến những
vấn đề xảy ra bên trong nhà máy và hỗ trợ cho việc xử lý các nguồn ô
nhiễm.

Lưu giữ thông tin về công việc và sức khỏe
Rất nhiều quốc gia có hẳn các đạo luật yêu cầu nhà máy phải lưu giữ biên
bản về các tai nạn cũng như các vấn đề về sức khỏe của người lao động.
Những biên bản lưu giữ này sẽ giúp bạn nhận biết được đâu là nơi nguy hiểm
nhất trong nhà máy, liệu những người lao động làm việc trong cùng một khu
vực có mắc các bệnh tương tự như nhau và loại tai nạn nào xảy ra nhiều
nhất. Điều này có thể hỗ trợ bạn khi làm việc với lãnh đạo nhà máy để giảm
thiểu bệnh tật và chấn thương tại nơi làm việc. Hãy yêu cầu người sử dụng
lao động chia sẻ những thông tin này với bạn.
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Lưu giữ thông tin về công việc và sức khỏe

Nhiều người sử dụng lao động sẽ không chia sẻ những thông tin này. Dù
trong bất kỳ trường hợp nào, tự lưu giữ biên bản về sức khỏe của bản thân
và chỉ cho những người lao động khác cùng làm như vậy là một ý tưởng
không tồi. Một điều quan trọng cần nhớ khi lưu giữ sổ theo dõi sức khỏe là
bạn có thể sử dụng nó ngay cả khi bạn chuyển sang làm công việc khác. Bạn
sẽ không đánh mất thông tin về việc tiếp xúc với hóa chất hay số lần bị đau
đầu như búa bổ khi bạn chuyển nơi làm việc.
Nếu chúng tôi tập hợp biên
bản lưu giữ của anh cùng với
biên bản của chúng tôi, thì
chúng ta sẽ có thêm nhiều
thông tin để giúp nhà máy an
toàn hơn.

Nhà máy sẽ hoạt động
hiệu quả hơn với thời gian
nghỉ việc ít hơn do bị tai
nạn lao động hay bị ốm.

Hãy giữ một cuốn sổ ghi chép riêng
Hãy giữ một bản ghi chép về công việc cũng như tình trạng sức khỏe của
bạn, hãy ghi thật chi tiết về điều kiện làm việc, hóa chất đã sử dụng, dấu
hiệu về các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là khi bạn bắt đầu làm một công việc
mới. Ngoài ra, chụp ảnh hoặc ghi hình nơi làm việc hoặc những chỗ phát
ban trên cơ thể cũng là một cách hay có thể giúp ích cho bạn. Thông tin này
có thể giúp bác sĩ dễ dàng chẩn đoán vấn đề sức khỏe mà bạn đang gặp
phải. Thông tin này cũng giúp ích cho các luật sư, các chuyên gia về ATVSLĐ,
các tổ chức công đoàn, nhà báo và cả những người muốn giúp đỡ bạn. Giữ
một cuốn sổ ghi chép riêng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính cơ thể mình
cũng như điều kiện làm việc.

Bạn sẽ thấy biểu tượng này được vẽ rất nhiều trong cuốn sách để nhắc nhở
bạn ghi chép những mối nguy hiểm và các vấn đề về sức khỏe gặp phải
khi làm việc vào trong sổ
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Về sức khỏe: Hãy ghi chép một cách ngắn gọn về tình trạng sức khỏe hàng
ngày của bạn. Vào những ngày đầu, bạn có thể ghi chép về những chỗ bị
đau hay nguyên nhân khiến bạn không khỏe, chẳng hạn như khi bạn bị
cảm hoặc phát ban. Nhưng nếu ngày nào bạn cũng ghi chép, dần dần bạn
sẽ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cảm giác cũng như những thay đổi của cơ
thể mình. Hãy ghi lại thông tin về những cơn đau đầu, chóng mặt, phát ban,
và cả những vấn đề về hô hấp, những vấn đề này thường do hóa chất gây ra.
Đừng quên ghi cả những vấn đề về sức khỏe có thể không do công việc gây
ra. Và nếu bạn có kết quả khám sức khỏe, hãy sao thêm một bản, chụp ảnh
lại hoặc cố gắng ghi lại hết những gì bạn có thể nhớ được.
Về công việc và người sử dụng lao động: Mỗi khi bạn đổi chỗ làm, hãy ghi
lại nhiều thông tin nhất có thể về người sử dụng lao động nơi bạn làm việc.
Hãy ghi tên công ty, địa chỉ chính xác (chụp ảnh lại nếu có thể), cũng như
tên của người sử dụng lao động và người quản lý. Nếu công ty bạn bị chuyển
nhượng lại, hoặc thay đổi người sử dụng lao động, đừng quên cập nhật thông
tin về việc đó vào sổ ghi chép. Ngoài ra, hãy ghi lại thông tin về những lần
tập huấn, kiểm tra sức khỏe, hoặc các giấy chứng nhận bạn đã nhận được
trong thời gian làm việc ở đó. Hãy ghi lại những lần thay đổi hóa chất hoặc
hóa chất mới trong quá trình sản xuất.
Cùng những người lao động khác kiểm tra lại sổ ghi chép: Hãy cùng xem

xét những dấu hiệu sức khỏe hay các vấn đề khác tại nơi làm việc với những
người lao động khác cũng có sổ ghi chép như bạn. Hãy tìm xem có vấn đề
phổ biến nào xảy ra vào cùng những thời điểm như nhau không. Nguyên
nhân của những vấn đề đó là gì? Chẳng hạn như khi các bạn thấy việc thay
đổi hóa chất tẩy rửa khiến mọi người bị đau đầu, các bạn có thể yêu cầu
người sử dụng lao động sử dụng một chất tẩy rửa tốt hơn và an toàn hơn.
Đôi khi, ban ATVSLĐ sẽ thu thập thông tin và tổng hợp vào một cuốn sổ
ghi chép chung cho một khu vực làm việc nhất định hoặc toàn bộ nhà máy.

Giúp đỡ đo lường các mối nguy hiểm tại nơi làm việc
Bạn có thể giúp đỡ các chuyên gia ATVSLĐ trong nhà máy bằng cách giám
sát và đo lường các mối nguy hiểm. Đây là một hoạt động hữu ích cho một
nhóm nhỏ người lao động cùng làm việc tại một khu vực bởi hoạt động này
cho phép người lao động tìm được giải pháp và câu trả lời cho câu hỏi: liệu
thay đổi có giải quyết được vấn đề đó hay không?
Một số mối nguy hiểm chỉ có thể đo lường bằng các trang thiết bị chuyên
dụng hoặc bằng các khâu kiểm tra đặc biệt, ví dụ như khi đo nồng độ hóa
chất có trong không khí mà bạn đang hít thở. (Xem mục Xét nghiệm hóa
chất, trang 163). Tuy nhiên bạn cũng có thể đo lường được nhiều dựa vào
các giác quan cơ thể.
Dưới đây là một số mối nguy hiểm mà bạn có thể đo lường được, cũng
như một số cách để đo chúng:
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• Ecgônômi: Hãy đếm xem tay bạn chuyển động bao nhiêu lần khi thao
tác với một sản phẩm và bạn làm ra bao nhiêu sản phẩm trong một giờ,
một ca, hoặc một ngày.

• Nóng và lạnh: Hãy đo nhiệt độ không
khí bằng nhiệt kế.

• Hỏa hoạn: Hãy đếm xem ở nhà máy

có bao nhiêu cửa thoát hiểm khi có
hỏa hoạn và bao nhiêu cửa ra vào bị
khóa trong ca làm. (Tất cả các cửa đều
không được khóa!)

Xem hôm nay
chúng ta đã
chuyển được bao
nhiêu bọc rồi.

• Phân biệt đối xử: Hãy so sánh mức
lương của lao động nam và lao động
nữ.

• Bạo lực: Hãy đếm xem có bao nhiêu

người lao động bị người quản lý dọa nạt hoặc đánh đập.

• Nhà vệ sinh: Hãy đếm xem trong nhà máy có bao nhiêu nhà vệ sinh;

trong số đó có bao nhiêu nhà vệ sinh không bị khóa và bao nhiêu nhà
vệ sinh được dọn dẹp sạch sẽ.

Hãy ghi lại tất cả các vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc vào sổ ghi chép
cá nhân, ví dụ như đổ hóa chất hoặc bất cứ tình huống nào khiến người lao
động phải đối mặt với nguy hiểm. Sau đó đếm xem mỗi tháng có bao nhiêu
vụ việc như vậy xảy ra và tại khu vực nào trong nhà máy. Điều này sẽ giúp
bạn đo lường được mức độ nguy hiểm của một khu vực hoặc tại một thời
điểm nhất định. Hãy ghi lại chính xác thời gian, địa điểm, nội dung sự việc
và liệu có ai bị chấn thương không, người phụ trách có báo cảnh sát, thanh
tra và gọi cứu thương không hay bất cứ thông tin hữu ích nào khác.

Thành lập ban an toàn, vệ sinh lao động
Thành lập ban an toàn, vệ sinh lao động trong nhà máy có thể giúp người
lao động giải quyết các vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động cũng như giúp
tạo nên sự thay đổi. Dù nơi làm việc có công đoàn hay không thì bạn vẫn có
thể thành lập ban an toàn, vệ sinh lao động. Thông thường ban an toàn, vệ
sinh lao động có các thành viên bao gồm cả người lao động và người quản
lý, với số lượng ngang bằng nhau. Công việc của các thành viên trong ban là
xác định các mối nguy hiểm, đề xuất biện pháp xử lý, giám sát việc xử lý và
theo dõi xem vấn đề còn tiếp tục xảy ra sau khi xử lý hay không và khuyến
khích người lao động chủ động trong việc giám sát an toàn, vệ sinh lao động
cho chính mình.
Ban an toàn, vệ sinh lao động sẽ hoạt động hiệu quả khi họ:

• để những người lao động đại diện cho quyền lợi của tất cả người lao
động tham gia vào ban.
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• tổ chức bầu chọn những người đại diện cho người lao động.
• cho phép người lao động trình bày quan điểm mà không bị xử phạt
• khởi xướng những thay đổi và xem xét các thay đổi.
• có các quy trình để đối mặt với các vấn đề nguy hiểm khi chúng chưa
được xử lý.

Có thể pháp luật đã có quy định về việc phải có ban an toàn, vệ sinh lao
động tại nhà máy. Hãy hỏi công đoàn hoặc luật sư về Luật lao động của nước
sở tại. Nếu pháp luật không quy định về ban an toàn, vệ sinh lao động, hãy
cố gắng thuyết phục người sử dụng lao động rằng ban ATVSLĐ có thể giúp
phát hiện các vấn đề xảy ra tại nhà máy trước khi chúng trở nên nguy hiểm
đối với người lao động và tốn kém chi phí khắc phục. Ban ATVSLĐ cũng có
thể giúp nhà máy giành được nhiều hợp đồng hơn bằng cách chuẩn bị cho
công tác kiểm toán và đảm bảo sự an toàn trong công việc. Điểm hạn chế
của Ban an toàn, vệ sinh lao động là họ thường có xu hướng làm ngơ với
nhiều vấn đề liên quan đến lao động. Ví dụ, vấn đề trả lương đủ và đúng hạn,
hạn chế thời gian làm việc và số ca làm đều có ảnh hưởng đến sức khỏe và
tinh thần của người lao động nhưng phạm vi hoạt động của Ban an toàn, vệ
sinh lao động lại không bao gồm giải quyết những vấn đề đó.
Bạn cũng có thể thành lập ban an toàn, vệ sinh lao động chỉ gồm những
người lao động. Nếu bạn không thể tự tổ chức một buổi bầu chọn, hãy tìm
chọn những người lao động mà bạn biết chắc rằng họ là người có trách
nhiệm và tận tâm trong việc cải thiện công việc. Những cuộc họp của ban
không chính thức, không có sự tham gia của người quản lý để các thành
viên trong ban ATVSLĐ có cơ hội thảo luận các vấn đề và quyết định cách
thức chia sẻ thông tin với những người lao động khác. Những người này cũng
có thể giúp bạn có tiếng nói mạnh mẽ hơn khi đối mặt với người sử dụng
lao động. Ví dụ, ban của bạn có thể thu thập các Phiếu dữ liệu an toàn dành
cho các hóa chất được sử dụng và sau đó tổ chức một buổi tập huấn để giúp
mọi người hiểu hơn về chúng. Ban an toàn, vệ sinh lao động chính thức cũng
có thể làm được việc này. Bạn không nhất thiết phải tập hợp nhiều người
– bạn chỉ cần có một nhóm đủ mạnh gồm những người muốn những người
lao động khác nắm bắt được thông tin cũng như cùng tham gia vào nhóm.

Thành lập tổ chức công đoàn ở các nhà
máy xuất khẩu
Khi được tham gia vào công đoàn, những người lao động sẽ được làm việc
trong môi trường an toàn hơn, với những điều kiện lao động tốt hơn, được
trả công cao hơn và có tiếng nói hơn trong công việc. Ở hầu hết các quốc gia,
thành lập công đoàn là việc làm hợp pháp nhưng cũng có trường hợp như
ở các khu sản xuất hàng xuất khẩu, thành lập công đoàn lại là trái pháp
luật. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó là hợp pháp, thì có thể chính quyền địa
phương cũng không sẵn sàng hoặc không thực thi các điều luật lao động và
không bảo vệ những người lao động đứng ra thành lập tổ chức công đoàn.
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Và cả khi người lao động đã thành lập được công đoàn, vẫn có trường hợp
người sử dụng lao động từ chối công nhận công đoàn hoặc từ chối thương
thảo lại hợp đồng.
Mặc dù gặp phải những khó khăn trong khâu tổ chức, nhưng những công
đoàn dân chủ và trung thực vẫn là giải pháp tốt nhất mà người lao động có
thể tìm được để cải thiện công việc và đời sống của bản thân. Khi những
người lao động có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các thay đổi
tại nơi làm việc, chiến dịch tổ chức thành lập công đoàn của họ sẽ có cơ
hội thành công cao hơn. Trong công cuộc đấu tranh vì an toàn, vệ sinh lao
động, điểm mấu chốt để tổ chức công đoàn có hiệu quả là lắng nghe ý kiến
đồng nghiệp để biết được họ muốn thay đổi điều gì, đồng thời khuyến khích
họ tham gia vào việc biến những điều đó thành hiện thực. Mỗi thành công
trong việc thành lập một tổ chức công đoàn đều là động lực cho chiến dịch
tiếp theo tại nhà máy của bạn, hoặc một nhà máy lân cận hay nói xa hơn là
trên toàn thế giới.

Thành lập tổ chức công đoàn cho dù công ty phản đối
Người lao động làm việc tại xưởng may Yoo Yang ở Honduras rất mệt
mỏi vì họ bị quấy rối, trả lương thấp và làm việc trong điều kiện tồi tệ.
Họ đã quyết định thành lập công đoàn, lấy cảm hứng từ những người
lao động trong một nhà máy gần đó, những người đã giành thắng lợi
trong cuộc đấu tranh để công đoàn của họ được công nhận. Trong một
năm, những người lao động đã thúc đẩy sự công nhận từ chính quyền
địa phương và nhà máy. Họ gây áp lực cho chủ nhà máy để lắng nghe
họ thông qua các hành động sáng tạo như tẩy chay quán cà phê và
dán ruy băng đoàn kết màu xanh trên tất cả các dây chuyền máy của
họ. Sau bữa trưa, họ cùng nhau trở lại nhà máy. Họ đã tổ chức 5 phút
dừng làm việc.
Một số người lao động bị quấy rối, một số bị sa thải bất hợp pháp
và nhà máy đe dọa đóng cửa, nhưng công đoàn vẫn mạnh mẽ và giành
được thắng lợi. Chủ nhà máy đã đồng ý trả lương cao hơn, tăng lợi ích
và gặp gỡ ban ATVSLĐ của người lao động hàng tháng. Đó là một chiến
thắng lớn. Sau đó, công đoàn bắt đầu hỗ trợ người lao động trong một
nhà máy khác thuộc sở hữu của Yoo Yang nơi đã thành lập công đoàn.
Họ cũng đang làm việc để có được sự công nhận, giành được thỏa ước
và ngăn chặn sự đe dọa đối với những người ủng hộ công đoàn. Khi
người lao động từ 2 nhà máy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của họ,
điều đó đã giúp ích rất nhiều.
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[p7]

Quyền tổ chức và thành lập công đoàn

Các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (xem ở trang 454)
đã được cân nhắc để xây dựng các quyền lao động cơ bản quốc tế bao gồm Xóa bỏ
Lao động Cưỡng bức, Xóa bỏ Lao động Trẻ em, Loại bỏ Phân biệt đối xử tại Nơi làm
việc và Quyền được Tập hợp và Tổ chức Công đoàn. Những công ước dưới đây đề
cập cụ thể về quyền thành lập các công đoàn:
Công ước về Tự do liên kết và Bảo vệ quyền tổ chức của Tổ chức Lao động Quốc
tế (Số 87) quy định rằng:
• Người lao động và người sử dụng lao động có quyền tổ chức và tham gia các
tổ chức.
• Các tổ chức của người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền soạn
thảo các điều lệ và quy định của riêng mình, có quyền tự do bầu đại diện và tổ
chức các hoạt động cũng như các chương trình.
• Chính phủ không được ngăn cản người lao động thực hiện quyền được thành
lập hội.
• Các hội nhóm của người lao động và người sử dụng lao động có quyền tham
gia vào các liên đoàn và liên minh cũng như liên kết với các tổ chức quốc tế.
• Các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động cần được bảo vệ
để không bị đình chỉ hoạt động hoặc giải tán.
Công ước về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể của Tổ chức Lao động Quốc
tế (Số 98) bảo vệ Công đoàn chống lại các hành vi phân biệt đối xử chống phá công
đoàn. Người lao động phải được bảo vệ để tránh khỏi:
• điều kiện lao động mà buộc người lao động phải từ bỏ quyền đoàn viên công
đoàn cũng như điều kiện ngăn cấm họ tham gia công đoàn.
• bị sa thải do là đoàn viên công đoàn hoặc do tham gia vào các hoạt động
công đoàn.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trong việc
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Công đoàn tranh đấu vì các vấn đề sức khỏe
Ngay từ khi bắt đầu, ngành công nghiệp điện tử đã cố gắng ngăn
người lao động thành lập công đoàn vì họ thấy rằng nhu cầu về tiền
lương công bằng, điều kiện làm việc tốt và nơi làm việc an toàn là một
thách thức đối với sự kiểm soát và lợi nhuận của họ. Họ tuyên bố,
“Không để công đoàn tồn tại là điều cần thiết cho sự sống còn của các
công ty của chúng ta”.
Nhưng bên trong Đặc khu kinh tế ở Nam
Nếu không có công
Luzon, Philippines, Công đoàn Người lao động
, bạn không được
đoàn
NXP đã tổ chức người lao động trong hơn 20
phép thành lập nó.
năm. Ban quản lý đã sa thải các nhà lãnh đạo
Nếu có công đoàn,
công đoàn và trấn áp những người lao động
công đoàn đó không
đấu tranh để có tiền lương và thời giờ làm việc
được phép hoạt động
tích cực.
tốt hơn. Bằng cách thúc đẩy nền dân chủ công
đoàn và tiếp tục nỗ lực xây dựng công đoàn,
NXP vẫn mạnh mẽ trước các cuộc tấn công này
và giành được thắng lợi trong nhiều chiến dịch.
Trong khi tiền lương và điều kiện đã được cải thiện, nhưng công tác
an toàn, vệ sinh lao động thì không. Nhiều người lao động vẫn tin rằng
các công ty điện tử là nơi an toàn để làm việc. Mặc dù NXP đã thực
hiện nghiên cứu để hiểu người lao động nào đang bị bệnh và tại sao,
công việc an toàn và lành mạnh hơn tại NXP vẫn là một thách thức.
Công ty vẫn sử dụng các hóa chất bị cấm và nguy hiểm chẳng hạn
như tetrachloroetylen (PERC) và trichloroetylen (TCE). Nhiều người lao
động bị điếc nhưng NXP không thể yêu cầu công ty giảm cường độ tiếng
ồn bằng lắp đặt các máy chạy êm
Khi cuộc sống quá khó
hơn. Mặc dù công đoàn cố gắng
khăn, nó khó thuyết
thúc đẩy người lao động trở nên
phục người lao động
tích cực hành động vì sức khỏe
người lao động nhưng không
rằng sức khỏe của họ là
nhiều người lao động hưởng ứng.
điều quan trọng nhất
vì điều quan trọng hơn
Nhưng Công đoàn NXP chẳng
đó là tiền.
là gì nếu họ không đấu tranh.

Ban lãnh đạo công đoàn đã bị bắt và bị sa thải vì phản đối điều kiện
làm việc của nhà máy. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đoàn viên công
đoàn, sau 5 tháng hầu hết đã được quay lại làm việc và yêu cầu của họ
đã được công ty chấp nhận. Bây giờ các lãnh đạo công đoàn đang cố
gắng thuyết phục những người lao động trong công ty đấu tranh hết sức
vì sức khỏe và sự an toàn của họ.
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Lập kế hoạch các chiến dịch để giải
quyết các vấn đề quan trọng nhất
Thu thập thông tin về các vấn đề tại nơi làm việc khiến mọi người trò chuyện
nhiều hơn và cảm thấy được gắn kết với nhau. Với nhiều người lao động,
những buổi trao đổi này là lần đầu tiên họ cảm thấy được người khác lắng
nghe về những băn khoăn của họ trong công việc. Đây có thể là một trải
nghiệm mạnh mẽ để họ biết được rằng còn có những người khác cũng gặp
phải các vấn đề tương tự.
Một khi người lao động biết và tin tưởng đồng nghiệp của mình, họ có thể
bắt đầu nói về những điều họ muốn thay đổi. Đầu tiên, họ sẽ xác định vấn
đề và sau đó tìm giải pháp. Thậm chí khi nhiều nhóm người lao động khác
nhau đối mặt với cùng một vấn đề, mỗi nhóm lại ủng hộ một giải pháp mà
họ cho rằng phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại của mình.

Hãy lên tiếng!
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Lập kế hoạch các chiến dịch để giải quyết các vấn đề quan trọng nhất

Bước 1: Hãy chọn vấn đề dễ giải quyết nhất
Có thể cần thay đổi nhiều lần, nhưng nếu thành công trong một lần thử thì
nhóm bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Đầu tiên, hãy chọn một vấn đề
có thể giải quyết dễ nhất. Khi nhóm đã học được cách phối hợp với nhau,
mọi người có thể chuyển sang giải quyết các vấn đề phức tạp hơn. Nếu chọn
nhiều vấn đề cùng một lúc thì cần có một nhóm mạnh hơn và một chiến
dịch toàn diện hơn.
Để giúp một nhóm quyết định được nên giải quyết vấn đề nào trước, các
thành viên trong nhóm có thể thảo luận các câu hỏi như:

• Mối nguy hiểm nào ảnh hưởng nhiều nhất đến người lao động?
• Mối nguy hiểm nào gây ảnh hưởng lớn nhất hoặc nguy hiểm nhất?
• Mối nguy hiểm nào có thể xử lý nhanh?
• Các đồng nghiệp của bạn sẽ ủng hộ nhóm xử lý mối nguy hiểm nào?
• Các hội nhóm, các nhà chính trị hay những người lãnh đạo cộng đồng
nào có thể giúp đỡ?

• Phương tiện truyền thông địa phương nào - đài, báo, hoặc đài truyền
hình nào - có thể chung tay giúp đỡ?

• Công ty đó có vi phạm bất cứ điều luật nào không?
• Có tổ chức quốc tế nào có thể giúp đỡ?
Có thể bạn sẽ cần nhiều thông tin hơn trước khi đưa ra quyết định về một
vấn đề và chuyển sang Bước 2. Xem thêm tại trang 35 và trang 36.
Có rất nhiều vấn đề. Chúng
ta cần bắt đầu với một vấn
đề mà chúng ta cho là quan
trọng nhất đối với chúng ta
vào lúc này?
Quấy rối thực sự
là rất tệ.
Mức lương quá thấp,
chúng ta không thể
mua thức ăn và trả
tiền thuê nhà.
Tất cả chúng ta đều cần
ghế ngồi thoải mái hơn.
Chúng cứng đến mức
khiến chân tôi đau.

Vấn đề:
lương thấp
ghế không đảm bảo
thoải mái ***
hóa chất

Nghe có vẻ như ghế là
một vấn đề đối với một
số người. Chúng ta có
nên thảo luận về vấn đề
đó trước tiên?
Ghế của tôi bị
vẹo nghiêng. Tôi
cần một cái mới!

Một số người trong
chúng ta thậm chí còn
không có ghế. Tôi phải
đứng cả ngày!
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Bước 2: Quyết định cách giải quyết vấn đề
Hãy liệt kê tất cả các cách có thể giải quyết vấn đề. Sử dụng dẫn chứng trong
mục “Giải quyết các vấn đề an toàn, vệ sinh lao động” tại trang 8 và trang
9 để nói về những thay đổi có thể thực hiện được. Tuy nhiên, không nên bó
hẹp ý kiến của nhóm vào những câu trả lời đó. Hãy sẵn sàng lắng nghe mọi
ý kiến về cách xử lý vấn đề – ý kiến trực tiếp của người lao động thường dễ
áp dụng với nhà máy họ đang làm việc. Hãy coi những thay đổi và giải pháp
là các bậc thang. Bậc thang đầu tiên là mức thay đổi dễ dàng nhất, rồi dần
dần tiến tới các giải pháp lâu dài và bền vững hơn. Hãy chọn những cách có
thể tận dụng tối đa sức mạnh và nguồn lực của nhóm.

những giải pháp khả thi?
Đây đều là những
ý tưởng hay. Còn
ai có ý tưởng gì
nữa không?

có nhiều giờ giải lao hơn
ghế cao hơn
thay thế ghế mới
thêm đệm ghế
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thay đổi các công việc
trong một ngày
thuê nhiều nhân viên hơn
thời gian làm ngắn hơn
trả công theo giờ
thành lập ủy ban
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Bước 3: Xem xét những điểm mạnh, những rào cản
và đồng minh của nhóm
Ngoài điểm mạnh là làm việc tập thể, người lao động còn có điểm mạnh nào
khác để có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề này không? Hãy thảo luận
về điều đó và ghi lại:

• Chúng ta có những điểm mạnh gì? Chúng ta có những cơ hội nào để
thay đổi? Chiến lược nào hữu ích nhất trong việc gây sức ép lên người
sử dụng lao động để thực hiện các thay đổi?

• Chúng ta sẽ phải vượt qua những rào cản nào? Người lao động có những
quan tâm gì khi tổ chức hội nhóm? Người sử dụng lao động có những
đồng minh nào để phản đối những yêu cầu của người lao động?

• Chúng ta có thể liệt kê ra những đồng minh nào có thể gây sức ép lên
người sử dụng lao động?

Chúng ta cần phải biết được
điểm yếu của chính mình,
nhưng chúng ta cũng có
những người bạn và đồng
minh có thể giúp đỡ. Hãy liệt
kê một số đồng minh.

ĐIỂM MẠNH:

RÀO CẢN:

ĐỒNG MINH:

cùng chung
vấn đề

sợ hãi

công đoàn

mọi người đều
tức giận
những người đứng
lên tổ chức đều
có kỹ năng

mệt mỏi

gia đình

không thể nói chuyện
tại nơi làm việc

giáo viên

những người lao động mới

báo đài

không có ngân sách
phân biệt đối xử

Lãnh đạo
các tổ chức
tín ngưỡng

Các chuyên gia
về quyền lợi của
người lao động.

Sinh viên đại
học có thể
được đấy.
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Bước 4: Xây dựng kế hoạch hành động
Có thể sẽ mất một thời gian để tổ chức người lao động đứng lên hành động,
nhất là nếu người lao động sợ bị tấn công hoặc mất việc. Hãy lên kế hoạch
và quyết định ai sẽ đảm nhiệm từng phần việc cụ thể. Bàn luận về cách thức
tiến hành từng nhiệm vụ cụ thể. Cùng nhau chia sẻ ý kiến và kỹ năng để tổ
chức thành công. Có lẽ nhiệm vụ đầu tiên bạn phải làm là chiêu mộ thêm
người cho ban tổ chức. Hãy đặt ra thời hạn hoàn thành cho mỗi nhiệm vụ
trong kế hoạch, sau đó chọn thời gian tổ chức một buổi gặp khác để xem xét
tình hình công việc.
Đầu tiên chúng ta cần nói
chuyện với tất cả người
lao động. Chúng ta có thể
quyết định ngày mang
đệm ghế đến nơi làm việc

Thợ bảo trì có thể hạ
thấp các bàn làm việc.
Chúng ta có đủ dụng
cụ để làm

Làm sao để gặp
được tất cả người
lao động?
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Không nên! Như
vậy tất cả chúng
ta sẽ bị đuổi việc.
Chúng ta cứ lo
đệm ghế trước đi.

Như vậy chưa đủ đâu!
Chúng ta hãy đình công
một ngày để yêu cầu có
ghế mới.
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Bước 5: Kế hoạch tiến hành ra sao?
Hãy yêu cầu từng người báo cáo về tiến trình công việc đối với nhiệm vụ
được giao. Chúc mừng những kết quả đã đạt được, ví dụ như có bao nhiêu
người lao động ủng hộ những yêu cầu nhóm đưa ra hoặc sẵn sàng tham gia
hành động. Sau đó quyết định liệu đó có phải kết quả mà bạn mong muốn
hay bạn cần thay đổi kế hoạch.
Tôi đã nói chuyện
với 20 người sống
ở khu tôi. Họ đều
muốn tham gia làm
một điều gì đó!

Tôi đã nói chuyện
với một số sinh
viên rồi. Các bạn
ấy sẽ giúp chúng
ta làm nghiên cứu
trực tuyến

Tôi đã nói chuyện
với 15 người tất cả.
Nhiều người sợ,
nhưng họ cũng mệt
mỏi với điều kiện
làm việc quá tệ.

Tôi đã nói chuyện
với một số người, và
một trong số đó đã
nổi nóng với tôi. Anh
ấy bảo tôi sẽ khiến
anh ấy bị mất việc.
Tôi cũng sợ phải nói
chuyện với những
người khác nữa.

Chúng ta
cùng nhau đi
nói chuyện
với họ nhé?

Bước 6: Điều chỉnh kế hoạch nếu cần
Nếu công việc không theo đúng kế hoạch, hãy phân tích nguyên nhân. Cần
phải thay đổi điều gì để kế hoạch thành công? Điều chỉnh kế hoạch và phân
công công việc cho từng người trong nhóm. Sau đó cũng đặt thời hạn hoàn
thành cho từng nhiệm vụ và thời gian họp nhóm để đánh giá và điều chỉnh
kế hoạch như trước.
Nếu ai cần giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ, hãy hỏi họ xem họ cần giúp
gì và ai có thể giúp. Một người lao động mới gia nhập nhóm cũng có thể thực
hiện các nhiệm vụ mà họ chưa từng làm nếu người đó được chỉ bảo, tập
huấn và nhận được sự giúp đỡ của những nhà tổ chức đã có kinh nghiệm.
Hãy giúp đỡ họ thay vì chỉ trích. Đừng đánh mất những nhà tổ chức tiềm
năng chỉ vì họ mắc một vài lỗi.
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Một chiến dịch quốc tế có thể giúp đỡ được gì không?
Các tổ chức trong nước và quốc tế có thể giúp đỡ người lao động làm việc
trong nhà máy. Họ có thể cung cấp những thông tin và kinh nghiệm hữu ích.
Ví dụ, họ có thể cung cấp thông tin về công ty thu mua hàng may mặc của
một nhà máy cụ thể. Họ có thể tìm hiểu về điều kiện lao động ở các nhà máy
mà công ty đó ký hợp đồng. Biết được công ty nào sở hữu hoặc có hợp đồng
với một nhà máy cụ thể có thể giúp ích trong việc tổ chức một chiến dịch
quốc tế để gây áp lực cho một công ty, buộc công ty đó phải đối xử tốt hơn
với người lao động của nhà máy.
Đây có phải nhà máy
của anh không?

Khi các tập đoàn có phạm vi toàn cầu,
chiến dịch của bạn cũng có quy mô như vậy!

Các cuộc vận động quốc tế có thể đưa tiếng nói về những nỗ lực của người
lao động địa phương tới toàn thế giới. Các công ty lớn thu mua sản phẩm từ
các nhà máy xuất khẩu không thích công chúng biết đến họ với tư cách các
công ty “chuyên bóc lột”. Kể một câu chuyện về những khó khăn mà người
lao động trong nhà máy phải đối mặt là một cách tuyệt vời để giành được sự
ủng hộ của người dân trên toàn thế giới.
Một cuộc vận động quốc tế chỉ có thể giúp đỡ chiến dịch và các mục tiêu
của người lao động địa phương khi người lao động nói với những người tham
gia cuộc vận động về điều họ cần được giúp đỡ và khi những người ủng hộ
trên thế giới lắng nghe họ. Việc trình bày ý kiến với những người tham gia
cuộc vận động sẽ dễ dàng hơn khi người lao động liên kết thành một nhóm
vững mạnh. Những người lao động cũng có thể có mối liên hệ chặt chẽ với
một công đoàn hoặc nhóm cộng đồng bên ngoài – những nhóm hoạt động
như cầu nối giữa những người lao động không tham gia công đoàn và một
chiến dịch quốc tế.
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Hành động để đạt được sự thay đổi
Không phải chỉ có một cách tổ chức duy nhất hiệu quả mọi lúc. Có thể thực
hiện nhiều dạng hành động; và thực hiện nhiều hành động khác nhau để
tạo nên sức mạnh của người lao động và xử lý các vấn đề tại nơi làm việc. Có
thể bạn sẽ giành được sự thay đổi mà bạn muốn trong thời gian ngắn, cũng
có thể bạn sẽ phải mất hàng tháng hay hàng năm để giành được điều đó.
Giáo dục và chỉ ra những điều người lao động cần cho những người
lao động khác, cho cộng đồng, người sử dụng lao động và hiệp hội người sử
dụng lao động cũng như viên chức và các cơ quan chính phủ.
Tạo dựng mối quan hệ với các đồng minh và những người đứng đầu cộng
đồng – những người có thể thuyết phục người sử dụng lao động và cả những
người khác tham gia, hoặc ít nhất là không phản đối những hành động mà
bạn tổ chức. Hãy cố tạo dựng cả mối quan hệ với các chủ nhà máy và quan
chức chính phủ. Một trong những thử thách lớn nhất mà bạn phải vượt qua
với tư cách một nhà tổ chức là giúp những người làm việc cùng bạn có thể
thể hiện được hết khả năng của họ. Và hãy tập trung vào những nguồn hỗ
trợ mà bạn cần để có thể giành chiến thắng.
Tổ chức cho nhiều người lao động cùng tham gia hành động để yêu cầu
người sử dụng lao động đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Đây là cách thức
hữu hiệu để khiến những người sử dụng lao động phải chú ý. Tuy nhiên
cách này cũng đầy rủi ro đối với những người lao động tham gia hành động.
Nhưng càng có nhiều người lao động cùng tham gia hành động thì thông
điệp của người lao động sẽ càng mạnh mẽ, và bản thân từng thành viên
tham gia cũng ít gặp nguy hiểm hơn. Hãy nhớ, thỏa thuận với người lãnh
đạo nhà máy không phải là công việc của bạn. Hãy đưa các bản dự thảo cho
người lao động và để họ tự quyết định. Đó chính là cách thức củng cố sức
mạnh tập thể.
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Học hỏi kinh nghiệm về những hoạt động thành
công từ những người lao động khác
Dưới đây là một số phương thức hành động mà người lao động đã thực hiện
thành công tại các nhà máy xuất khẩu trên khắp thế giới. Hãy áp dụng và
điều chỉnh sao cho phù hợp với tình trạng nơi làm việc hoặc cộng đồng để
hành động có thể thành công. Khi là thành viên tham gia vào những hành
động này hoặc những hành động khác bạn hãy thảo luận phương thức để
bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bị trả thù.
Tổ chức người lao động thực hiện những hoạt
động mang tính cá nhân để làm cho nơi làm
việc tốt hơn (như mang theo gối để lót chỗ ngồi
hoặc tự làm chỗ để chân). Hoặc tổ chức tẩy chay
một khu vực (ví dụ như xưởng máy quá ồn)
hoặc một dịch vụ kém (ví dụ như quán ăn tự
phục vụ). Nếu tất cả mọi người làm như vậy
cùng một lúc, người sử dụng lao động sẽ phải
chú ý. Xem mục “Người lao động yêu cầu được
cung cấp thực phẩm tốt hơn và thành lập được
công đoàn” trang 415.
Tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề
ATVSLĐ. Bạn biết càng nhiều thì bạn càng
có nhiều công cụ để khiến người sử dụng
lao động và chính phủ phải lắng nghe và
hành động. Xem mục “Lao động nữ tổ chức
thông qua hoạt động nâng cao sức khỏe”
trang 382.
Thiết lập một mạng lưới thông tin liên lạc
giữa mọi người lao động, ở tất cả các bộ phận
trong nhà máy. Người lao động có thể tự lưu
truyền thông tin nội bộ về tình trạng sử dụng
hóa chất trong nhà máy, về kế hoạch mà lãnh
đạo nhà máy dự kiến thực hiện, về kinh nghiệm
của người lao động ở các bộ phận khác nhau và
cách mọi người phản ứng với tư cách là một tập
thể. Xem mục ”Chúng tôi sử dụng hóa chất an
toàn hơn” trang 195 đến trang 196.
Đình công trong vài phút, một giờ, hoặc lâu hơn và
nói cho người quan lý và người sử dụng lao động biết
lý do mọi người làm như vậy. Hoặc vận động để các bộ
phận khác nhau đình công vào các khung giờ khác nhau.
Những hành động này có kết quả tốt khi có nhiều người
tham gia. Nếu có quá ít người đình công, kế hoạch sẽ thất
bại. Xem mục “Cùng nhau làm mát”, trang 241.
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Hành động để đạt được sự thay đổi

Cử một đoàn đến gặp người sử dụng lao động và thảo luận về những yêu
cầu cụ thể. Tuyệt đối không đi một mình. Hãy giải thích về cách giải quyết
vấn đề để nó cũng đem lại lợi ích cho cả người sử dụng lao động. Hãy ghi lại
tất cả những gì được bàn luận trong cuộc họp, bao gồm cả thời gian, địa
điểm, những người tham dự và những thỏa thuận đã đạt được. Chụp ảnh
hoặc ghi âm lại quá trình họp bằng điện thoại.
Đệ trình những khiếu nại của NLĐ tới các cơ
quan chính phủ để buộc họ phải thực thi các
luật lao động, luật an toàn, vệ sinh lao động và
luật chống phân biệt đối xử. Xem mục “Làm thế
nào chúng ta thành công trong việc chống lại
tăng ca” trang 301 đến trang 302.
Hãy xin ý kiến và sự giúp đỡ của các luật sư,
sau đó kiện chính phủ hoặc công ty chủ quản ra tòa. Những vụ kiện có thể
mất nhiều thời gian, nhưng quyết định của tòa có thể giúp cải thiện điều
kiện lao động của nhiều người. Xem mục “Làm sạch tấm wafer đã gây ung
thư cho Yu-mi và khiến cô tử vong” ở trang 76.
Hãy mời phương tiện truyền thông đến tham dự các sự kiện của nhóm và
học cách viết tin tức. Hãy sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng như
phương tiện liên lạc giữa những người lao động và những người quan tâm
đến họ. Chụp ảnh và phân phát những bức ảnh đó. Xem mục “Nước của
chúng tôi chuyển sang màu xanh nhạt!” ở trang 115.
Hãy tổ chức một phiên điều trần công khai, nơi
những người lao động có thể làm chứng trước những
người lãnh đạo cộng đồng và những dân cư lân cận
của họ về những vấn đề trong nhà máy, cũng như đề
đạt nguyện vọng muốn xử lý những vấn đề đó. Xem
mục “Chúng tôi yêu cầu cần được biết nhà máy đang
sử dụng loại hóa chất nào” ở trang 191.
Tổ chức các buổi mít tinh, hội nghị và hội thảo để
giáo dục mọi người về những vấn đề mà người lao
động đang phải đối mặt đồng thời hối thúc chính
phủ lắng nghe và hành động. (Xem mục “Người lao
động không nên chết vì thời trang!” ở trang 112).
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Các nhà máy sản xuất điện tử

Hàng triệu người đang làm việc trong các nhà máy điện tử để sản xuất ra
điện thoại và các thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày. Nền kinh tế thế giới
của chúng ta phụ thuộc vào các nhà máy này. Vậy tại sao người lao động
tiếp tục bị bệnh do các hóa chất được sử dụng trong các thiết bị điện tử gây
ra, bị chấn thương do làm công việc căng thẳng và lặp đi lặp lại, phải chịu
nhận lương thấp và sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ? Các chính phủ,
tập đoàn và lãnh đạo của các nhà máy điện tử phải đặt ưu tiên hàng đầu là
đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của người lao động.

Để cải thiện sức khỏe của người lao động trong các nhà máy điện tử:
• Chính phủ và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phải thường xuyên
đánh giá các mối nguy hiểm trong các nhà máy điện tử và thúc đẩy các
nhà máy và thương hiệu cải thiện điều kiện làm việc. Chính phủ phải
cung cấp hỗ trợ y tế và xã hội cho những người lao động bị bệnh do công
việc và đảm bảo bồi thường cho họ và gia đình của họ.

• Các nhãn hàng phải đảm bảo các nhà máy tuân thủ các quy định về
lao động, các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường của
nước sở tại và quốc tế. Họ nên thiết kế các sản phẩm được sản xuất mà
không phải sử dụng các vật liệu độc hại, bền và có thể tái chế an toàn.

• Các nhà máy phải tuân thủ các luật về lao động, về an toàn và vệ sinh

lao động và môi trường. Họ nên thông báo cho người lao động, cộng
đồng và chính phủ về tất cả các hóa chất mà nhà máy sử dụng, nơi
và cách sử dụng chúng (bao gồm trong cả sản phẩm phụ và rác thải).
Họ nên chia sẻ thông tin giám sát về tiếp xúc và bệnh tật với người lao
động, cộng đồng và chính phủ.

• Người lao động phải chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của họ và

điều kiện làm việc trong nhà máy. Họ nên tổ chức các ban an toàn và
công đoàn trong các nhà máy điện tử.
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Các nhà máy điện tử có thể trông an toàn nhưng không phải vậy

Các nhà máy điện tử có thể trông an toàn nhưng
không phải vậy
Người lao động rất khó biết họ tiếp xúc với hóa chất trong các nhà máy điện
tử như thế nào vì các nhà máy trông có vẻ rất an toàn. Các khu vực sản xuất
trông rất sạch sẽ, với nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát. Người lao động
được che kín từ đầu đến chân với bộ quần áo đặc biệt mà nhà máy nói với
họ là để bảo vệ họ tránh những nguy hiểm trong công việc. Nhiều quy trình
được thực hiện bằng máy móc.
Các nhà máy điện tử được thiết lập để bảo vệ các vật liệu tinh tế bên trong
thiết bị điện tử chứ không phải là để bảo vệ người lao động. Để biết thông
tin về thiết bị bảo vệ cá nhân (TBBVCN), xem Chương 18.

Những phương
tiện này bảo vệ
con chip

Cái gì được bảo vệ?

Những phương tiện
này không bảo vệ
người lao động:
Những mặt nạ bằng giấy
hoặc vải mỏng không
bảo vệ người lao động tiếp
xúc với hóa chất đặc biệt
khi sửa chữa, vệ sinh máy
móc hoặc xử lý hóa chất

Những mặt nạ bằng giấy
hoặc vải mỏng này tránh
nước bọt của người lao
động bắn lên tấm wafer.

Quần áo bảo hộ mỏng,
bằng ni lông ngăn không
cho người lao động và
quần áo của họ chạm vào
các tấm wafer.

Quần áo bảo hộ mỏng
bằng ni lông không bảo vệ
người lao động tránh hóa
chất văng bắn vào người

Găng tay ngăn không cho
người lao động chạm vào
tấm wafer

Một số găng tay bị hỏng
nhanh và làm rò rỉ hóa chất
lên tay của người lao động

Bao giày thường rất trơn
và không bảo vệ người lao
động khi hóa chất đổ tràn.

Bao giày ngăn chất bẩn
dính từ giày vào tấm wafer

Khi bạn mặc bộ đồ
bảo hộ này không có nghĩa
là bạn đã được bảo vệ
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Chế tạo và làm sạch tấm wafer
Con chip là trái tim và bộ não của sản phẩm điện tử được làm từ các tấm wafer
silicon. Để làm wafer, người lao động đặt miếng silicon trong một cái hộp để
nấu chảy và kéo thành sợi để tạo ra một ống dài được gọi là “thỏi.” Người lao
động cắt thỏi thành tấm wafer mỏng và làm sạch chúng bằng hóa chất.
Các hóa chất được sử dụng để làm sạch tấm wafer bao gồm dung môi (từ
trang 525 đến trang 537) và acid/axit (từ trang 482 đến trang 484). Những
hóa chất này có thể gây kích ứng và làm bỏng da của bạn. Nếu để hấp thụ
trực tiếp qua da hoặc tiếp xúc thường xuyên qua hơi thở, chúng có thể gây
hại cho các cơ quan nội tạng của bạn. Một trong những hóa chất nguy hiểm
nhất được sử dụng để chế tạo và làm sạch tấm wafer là hydrofluoric acid/
axit hydrofluoric (xem bảng bên dưới).
Nếu da của bạn bị một hóa chất bắn vào:

• xả sạch chỗ bị bắn hóa chất ngay lập tức dưới vòi nước trong ít nhất 15 phút.
• lột bỏ các thiết bị bảo vệ hoặc quần áo bị hóa chất bắn vào để hóa chất
không dính vào người bạn.

Xem Sơ cứu khi hóa chất bắn vào da hoặc mắt của bạn ở trang 182.
Không quay trở lại làm việc khi chưa nhận được các phương tiện bảo vệ cá
nhân mới và sạch.

Sơ cứu khi bị bỏng
hydrofluoric acid/axit hydrofluoric (HF)
Bỏng HF thường không gây đau tức thời nhưng gây bỏng sâu hơn các
hóa chất khác. Hít phải HF gây bỏng bên trong cơ thể và có thể dẫn đến
tử vong.

Sơ cứu

1. Ngay lập tức lột bỏ quần áo hoặc găng tay bị dính axit và rửa sạch
da với nhiều nước trong 5 phút.
2. Nếu bạn có gel canxi gluconate, hãy bôi nó lên da. Làm điều này
ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy bỏng.
3. Nếu bạn không có canxi gluconate, hãy rửa sạch vùng này trong 15
phút trở lên cho đến khi nhân viên y tế có thể giúp bạn. Bạn cũng
có thể sử dụng một túi nước đá để làm chậm vết bỏng. Xem Sơ cứu
ở trang 175.
4. Tại cơ sở y tế, họ sẽ ngâm và bôi chỗ bị bỏng bằng canxi gluconate.
Nếu vết bỏng nghiêm trọng, bác sĩ có thể tiêm canxi gluconate trực
tiếp vào vết bỏng.
Những gì nên có sẵn trong nhà máy của bạn
Tất cả các chỗ nơi mọi người làm việc với HF phải có vòi sen khẩn
cấp và canxi gluconate để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Để biết thêm về cách điều trị bỏng, xem trang 224. Để biết thêm về HF,
xem từ trang 483 đến trang 484.
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Ngăn ngừa hóa chất xâm nhập vào mũi và miệng
của bạn
Các nhà máy điện tử sử dụng rất nhiều hóa chất, do đó nhà máy cần phải
xây dựng hệ thống thông gió và bảo trì tốt để làm sạch không khí hoặc đem
không khí trong lành vào khu vực làm việc của bạn. Xem thêm về Hệ thống
sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) ở trang 256.
Ngay cả khi không khí được lọc và làm mới bằng không khí sạch, bạn vẫn
có thể gặp các vấn đề về sức khỏe do hóa chất có trong không khí. Chú ý đến
các dấu hiệu khi bạn có thể hít phải hóa chất:

• Bạn nhìn thấy hoặc ngửi thấy hóa chất. Nhưng nhiều hóa chất không có
mùi hoặc bạn có thể đã quen với chúng.

• Bạn có vấn đề về hô hấp, da hoặc kích ứng mắt, cảm thấy chóng mặt,
bối rối hoặc buồn nôn.

• Bạn có vấn đề về sức khỏe có thể do hóa chất bạn đang tiếp xúc khi
làm việc.

Nếu bạn hít phải hóa chất, hãy rời khỏi nơi làm việc ngay lập tức và hít
không khí trong lành sau đó tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Xem Sơ cứu khi bạn
hít phải hóa chất, ở trang 181.
Nhà máy của bạn cũng phải có kế hoạch khẩn cấp ứng phó với rò rỉ hóa
chất, bao gồm cả nơi cất giữ phương tiện bảo vệ cá nhân khẩn cấp và cách
sử dụng chúng. Nếu nhà máy của bạn không có kế hoạch khẩn cấp hoặc
chưa đào tạo bạn về những việc cần làm, hãy rời khỏi khu vực đã xảy ra sự
cố tràn hóa chất một cách nhanh nhất có thể.

Hít phải hóa chất gây ra các vấn đề sức khỏe
Hóa chất trong không khí có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi
và gây ra khó thở, làm cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Bạn có thể
thấy tức ngực do không hít đủ không khí cần thiết hoặc không hít thở
sâu. Nhiều người cũng bị ho kéo dài không khỏi hoặc chỉ khỏi khi
không phải làm việc.
Nếu có bất cứ dấu hiệu trên, đặc biệt là sau khi hít phải hơi hóa chất,
bạn hãy đến gặp nhân viên y tế. Nhân viên y tế có thể chụp X-quang
phổi hoặc làm kiểm tra chức năng hô hấp của phổi và nồng độ oxy
trong máu. Có nhiều cách điều trị khác nhau cho việc khó thở: thở
oxy bằng bình oxy hoặc dùng thuốc corticoid-steroid hoặc uống các
thuốc khác để làm giảm khó thở. Ngoài ra cần tránh xa hơi hóa chất và
không hút thuốc lá. Trong trường hợp này sử dụng thuốc kháng sinh
sẽ không có tác dụng.

Thông
tin
sức
khỏe

Mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng corticoid-steroid có thể gây hại
nếu sử dụng không đúng cách. Xem trang 51 Cần làm gì khi không
có bác sĩ và trang 503 Phụ nữ cần làm gì khi không có bác sĩ để biết
thêm thông tin.
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Làm sạch tấm wafer đã gây ung thư cho Yu-mi
và khiến cô tử vong
Khi người lao động bị bệnh do tiếp xúc với hóa chất tại nơi làm việc, họ
thường phải đấu tranh để bệnh tật của họ được công nhận có liên quan đến
công việc.
Đó là những gì đã xảy ra với con gái xinh đẹp của tôi. Yu-mi chỉ mới 21 tuổi
bị bệnh bạch cầu, ung thư máu. Con tôi đã làm việc tại khu vực làm sạch các
tấm wafer tại một nhà máy bán dẫn Samsung ở Hàn Quốc. Ngay sau khi Yu-mi
được chẩn đoán, một người phụ nữ khác trong cùng một khu
vực làm việc cũng mắc bệnh. Samsung đề nghị thanh toán chi
phí điều trị cho họ nhưng cho biết bệnh tình của họ không có gì
liên quan đến công việc. Họ nói rằng đó là một vấn đề sức khỏe
cá nhân. Yu-mi chiến đấu với bệnh bạch cầu trong nhiều tháng,
nhưng bệnh đã quá nặng. Cô đã qua đời vào năm 2007.
Rõ ràng là Yu-mi mắc bệnh bạch cầu do làm việc tại
Samsung. Nhà máy của cô sử dụng hóa chất được biết là gây
ra bệnh bạch cầu và các gia đình khác có người làm việc tại
Samsung cũng mất con cái của họ do ung thư từ khi làm việc ở
đó. Chúng tôi quyết định đấu tranh để khiến Samsung phải chịu trách nhiệm,
và ngăn chặn việc người lao động bị nhiễm độc và phá hủy gia đình của họ!
SHARPS (Những người ủng hộ cho sức khỏe và quyền của người lao động
trong Công nghiệp bán dẫn - Supporters for the Health and Rights of People
in the Semiconductor Industry) đã tập hợp người đã và đang là lao động của
Samsung và gia đình của họ, các tổ chức công đoàn, và các nhóm nhân quyền.
Chúng tôi tổ chức cuộc biểu tình, phản đối, và các chiến dịch. Chúng tôi đã gặp
các nhóm từ khắp nơi trên thế giới cùng chung mục tiêu đấu tranh với các công
ty điện tử đang đầu độc người lao động. Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm
của các học giả và các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu để tìm ra chính xác
hóa chất đã làm cho người lao động bị bệnh.
Chúng tôi đã đi đến tòa án nhiều lần, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc công nhận
bệnh ung thư của người lao động là bệnh liên quan đến nghề nghiệp. Nhưng
Samsung rất có ảnh hưởng tại Hàn Quốc, và các tòa án giữ phán quyết rằng
bệnh ung thư của người lao động không do nguyên nhân từ công việc.
Nhưng vào năm 2011, tòa án của Hàn Quốc cuối cùng đã phán quyết có
lợi cho chúng tôi. Vì nhiều hóa chất và các sản phẩm phụ trong các nhà máy
Samsung được biết là gây ra ung thư, họ nói rằng rất có khả năng Yu-mi và một
người lao động khác bị ung thư do làm việc tại Samsung. Samsung ngay lập tức
thuê một công ty tư vấn tên là Environ làm một nghiên cứu “chứng minh” người
lao động của Samsung không bị ung thư nhiều hơn so với người lao động của
các tập đoàn khác tại Hàn Quốc. Và họ kháng cáo phán quyết của toà án.
Nhưng phán quyết đó đã là một chiến thắng lớn cho phong trào của chúng tôi.
Nó cho thấy những người quyết tâm có thể thách thức các công ty điện tử mạnh
nhất và giàu nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống của
người lao động trong Samsung và để tưởng nhớ con gái tôi Yu-mi.
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Thiết kế các con chip trên wafer
Để tạo ra các chip riêng lẻ trên tấm wafer silicon, người lao động đã đặt các
tấm wafer vào một số máy để phủ hóa chất và chiếu
ánh sáng cực tím (UV) lên chúng. Các hóa chất và
ánh sáng sẽ tạo ra thiết kế riêng cho mỗi chip trên
wafer. Quá trình phủ các lớp hóa chất và chiếu
ánh sáng lên các tấm wafer được gọi là “quy trình
mặt nạ quang” (photomasking). Quá trình loại
bỏ các hóa chất không mong muốn để hoàn thành
thiết kế được gọi là “ăn mòn”.
Mặc dù quy trình mặt nạ quang và ăn mòn xảy ra
bên trong các máy kín, nhưng người lao động vẫn có
thể tiếp xúc với hóa chất khi:

• máy móc, đường ống và lỗ thông hơi bị rò rỉ hoặc không hoạt động

tốt. Bằng cách thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị và kiểm tra,
thay thế các máy kiểm soát chất lượng không khí thì có thể phát hiện
rò rỉ hóa chất và được xử lý ngay lập tức. Một lịch trình bảo trì theo kế
hoạch giúp người lao động, hoạt động sản xuất và cộng đồng an toàn
hơn là chỉ phản ứng khi có sự cố. Các nhà máy hoạt động 24 giờ một
ngày theo ca có thể không phản ứng khi gặp tình huống rò rỉ nhanh
như các nhà máy có thời gian để sửa chữa máy mà không ảnh hưởng
đến sản xuất.

• người lao động mở máy móc, đường ống và lỗ thông hơi để làm

sạch và sửa chữa chúng. Nhân viên bảo trì hoặc kỹ sư mở máy và tiếp
xúc trực tiếp với hóa chất sẽ gặp nguy hiểm nhất nhưng tất cả người lao
động đều bị ảnh hưởng khi hóa chất bay vào không khí.

Để bảo vệ tất cả người lao động, nhân viên bảo trì nên:
• tuân thủ đầy đủ các quy trình tắt, khóa và gắn thẻ khi sửa chữa máy
(xem trang 208).

• mặc các phương tiện bảo vệ ở mức cao nhất (xem Chương 18: Thiết bị
bảo vệ cá nhân).

• đảm bảo những người lao động khác rời khỏi khu vực nếu hóa chất có
thể đang rò rỉ.
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Mối nguy hiểm từ quy trình mặt nạ quang: các hóa
chất cản quang
Tất cả người lao động, các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia y tế tin
chất cản quang là một trong những hỗn hợp hóa chất độc hại nhất được sử
dụng trong sản xuất thiết bị điện tử. Các công ty sản xuất chất cản quang
thường từ chối tiết lộ thành phần hóa chất và số lượng của từng loại trong
chúng, nói rằng đó là một “bí mật thương mại”. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của
chúng gây ra đối với sức khỏe của chúng ta không có gì là bí mật.
Chất cản quang chứa một hỗn hợp các hóa chất từ 4 loại cơ bản: chất dẫn
xuất (hóa chất phản ứng với nhiệt hay ánh sáng), dung môi, polymer và các
chất phụ gia. Khi tiếp xúc với ánh sáng, một số hoá chất cản quang phá vỡ,
giải phóng thành các hóa chất khác, được gọi là sản phẩm phụ. Những sản
phẩm phụ hóa học này cũng có thể rất có hại cho sức khỏe người lao động.
Chất cản quang được nhanh chóng hấp thụ vào da. Mang găng tay, quần áo,
và mặt nạ chống hóa chất đúng chủng loại để bảo vệ chống lại các hóa chất cản
quang và các sản phẩm phụ (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

Một số hóa chất độc hại trong chất cản quang
Có quá nhiều loại hóa chất khác nhau trong các chất cản quang
khác nhau vì thế nó rất khó để biết chính xác chất nào gây tác hại đối
với sức khỏe của NLĐ trong các nhà máy điện tử. Một số hoá chất đáng
quan tâm là:

• phenol formaldehyde là một polymer thường được biết đến

với tên thương mại là nhựa Novolak. Khi bị nung nóng, phenol
formaldehyde giải phóng ra formaldehyde, gây ung thư. Nó cũng
thải ra khí hydrocarbon thơm như benzene/benzen, toluene/toluen
và xylene/xylen. Các hydrocarbon thơm làm hỏng gan, thận, não
và hệ thần kinh, và là nguyên nhân gây ra một số bệnh ung thư và
các vấn đề sức khỏe sinh sản. (Xem: polymers từ trang 519 đến
trang 521; formaldehyde ở trang 504 đến 505 và hydrocarbon
thơm từ trang 530 đến trang 531).

• glycol ether (còn gọi là ête glycol) là dung môi đã bị cấm ở nhiều

quốc gia bởi vì chúng rất có hại. Glycol ether gây ra vấn đề sức
khỏe sinh sản. Hóa chất thay thế cho glycol ether được sử dụng
trong chất cản quang bao gồm xylene/xylen, butyl acetate, acetone/
axeton và methyl chloroform, nhưng chúng cũng gây hại cho
người. (Xem: glycol ether từ trang 535 đến trang 536, xylene/xylen
từ trang 530 đến trang 531, butyl acetate ở trang 534, acetone/
axeton ở trang 537 và methyl chloroform từ trang 532 đến trang
533).

• hydrocarbon béo là dung môi được sử dụng như các chất dẫn
xuất. Chúng có thể ảnh hưởng đến não và tổn thương gan và thận.
Liều cao của một số hydrocarbon béo có thể gây tử vong. (Xem
dung môi hydrocarbon béo từ trang 528 đến trang 529).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Thiết kế các con chip trên wafer

Những mối nguy hiểm của quá trình mặt nạ quang:
ánh sáng tia cực tím
Ánh sáng tia cực tím (UV) trong máy mặt nạ quang cần phải tắt khi máy
được mở và người lao động xếp hoặc dỡ tấm wafer. Các tia sáng UV có thể
nhanh chóng làm hỏng đôi mắt của bạn, ngay cả khi nó trong máy kín. Người
lao động làm việc trong khu vực này cần phải sử dụng kính polycarbonate,
găng tay nitrile và mặt nạ chống UV (xem Chương 18). Họ cũng nên sử dụng
quần áo bao trùm toàn bộ cơ thể của họ và đặc biệt là bảo vệ cổ tay. Ngay
cả một khoảng cách nhỏ giữa ống tay áo và găng tay có thể khiến người lao
động bị bỏng ở phần da tiếp xúc với ánh sáng tia cực tím.
Bóng đèn tia cực tím dễ dàng bị vỡ. Vì chúng có chứa thủy ngân, một bóng
đèn tia cực tím vỡ không chỉ gây nguy cơ chấn thương từ vết cắt, nó cũng làm
người lao động tiếp xúc với thủy ngân.
Khi một bóng đèn tia cực tím bị vỡ, những mảnh nhỏ của thủy ngân phát
tán. Điều này cũng đúng với bóng đèn huỳnh quang, nhưng nó chứa ít thủy
ngân hơn. Tắt tất cả máy, máy sưởi, quạt, hoặc điều hòa không khí. Rời khỏi
khu vực và đảm bảo tất cả người lao động đi ra trước khi đóng cửa. Thông
báo cho người giám sát về sự cố rò rỉ thủy ngân để nhân viên bảo trì có thể
dọn dẹp.

Cách thức

Làm sạch thủy ngân bị tràn

Nếu bạn phải dọn dẹp thủy ngân bị đổ tràn, bạn phải có găng tay, dụng
cụ hút thủy ngân có quả bóp, 2 miếng giấy cứng hoặc giấy bìa cứng, 2 túi
nhựa, băng dính, một đèn pin, và một thùng chứa thủy tinh có nắp đậy và
có nước trong đó.
1. Không chạm vào thủy ngân.
2. Tháo bỏ đồng hồ và đồ trang sức. Thủy ngân dính vào kim loại khác.
3. Chiếu đèn pin vào khu vực này để dễ thấy thủy

ngân hơn, ngay cả ban ngày.

4. Đeo găng tay chống hóa chất nếu có thể. Nếu

bạn chỉ có găng tay cao su, đeo 2 đôi.

5. Sử dụng những mảnh giấy nhỏ cứng hoặc giấy

bìa cứng để thu gom thủy ngân và thủy tinh vỡ
thành một đống nhỏ.

6. Sử dụng một công cụ hút có quả bóp để hút các hạt thủy ngân, và cho

thủy ngân vào thùng thủy tinh có nước.

7. Dùng băng dính để đảm bảo thu hết tất cả các hạt thủy ngân nhỏ nhất.
8. Bỏ băng dính, công cụ hút, găng tay, và tấm bìa cứng trong một túi

nhựa.
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9. Ghi nhãn túi “rác thải thủy ngân” và đặt túi vào trong thùng thủy tinh

có nước.

10. Niêm phong và đánh dấu các thùng. Đặt nó bên trong một túi nhựa.
11. Thải bỏ như rác thải độc hại.

Những mối nguy hiểm của quá trình ăn mòn axit:
Ăn mòn axit ướt
Tấm wafer được nhúng vào một số bể hóa chất có chứa các nitric acid/axit
nitric, acetic acid/axit acetic và hydrofluoric acid/axit hydrofluoric (HF). Các
axit thải ra khói độc, vì vậy khu vực làm việc này phải được khép kín và có
một hệ thống hút cục bộ (xem trang 257 đến 258).
Axit có thể gây bỏng da và mắt một cách nhanh chóng, vì vậy tất cả người
lao động trong khu vực này phải được trang bị các phương tiện bảo hộ chống
axit bao gồm cả mặt nạ phòng độc nếu hệ thống thông gió không đủ mạnh
hoặc nếu người lao động phải di chuyển vật liệu từ vị trí này sang vị trí khác.
Cần phải lắp đặt một vòi hoa sen toàn thân và bồn rửa mắt gần đó. (xem Sơ
cứu khi da hoặc mắt tiếp xúc với hóa chất ở trang 182).

Những nguy hiểm của quá trình ăn mòn axit:
Ăn mòn axit khô
Các tấm wafer được phun bằng khí fluorinated hydrocarbon và được nung
nóng bằng bức xạ tần số vô tuyến (radiofrequency - RF). Nhiệt từ bức xạ tạo
ra khí di chuyển xung quanh để chúng “tấn công” và loại bỏ các phần thừa
không được bao phủ bởi các chất cản quang. RF có thể làm tổn thương hệ
thần kinh và gây ra các vấn đề sức khỏe sinh sản. Biện pháp tốt nhất để bảo
vệ người lao động tránh tiếp xúc với bức xạ là giới hạn thời gian làm việc, sử
dụng các tấm chắn và phương tiện bảo vệ cá nhân để che chắn tránh các tia
phóng xạ (tham khảo: Phóng xạ ở trang 522 đến 524).
Fluorinated hydrocarbon đặc biệt nguy hiểm bởi vì chúng tích lũy trong
cơ thể chúng ta. Ngay cả khi mỗi lần tiếp xúc là nhỏ, theo thời gian các hóa
chất này tích tụ trong cơ thể chúng ta và làm cho chúng ta bị bệnh. Những
người hít phải hoặc chạm vào chúng có thể có khó thở và kích ứng da. Một
số fluorinated hydrocarbon gây ra vấn đề về tim, ung thư và hệ miễn dịch và
các vấn đề sức khỏe sinh sản.

Bảo vệ người lao động tránh tiếp xúc với các hóa chất ăn mòn:
• Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các máy được niêm phong đầy đủ.
Khắc phục rò rỉ ngay lập tức.

• Thông gió phải đủ mạnh để loại bỏ tất cả khói hóa chất. Cần có thông
gió khẩn cấp trong trường hợp bị đổ tràn.

• Tất cả người lao động phải được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
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Thiết kế các con chip trên wafer

Nhân viên bảo trì cần có phương tiện bảo vệ cá nhân đặc biệt. Chuyên
gia về an toàn, vệ sinh lao động có thể giúp xác định những phương tiện
bảo vệ cá nhân mà bạn cần.

• Những tấm wafer đã qua quá trình ăn mòn phải được đặt trong một
“khu vực chờ” có thông gió trước khi chúng được lấy ra để làm giảm
lượng khói thải vào không khí ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

• Phụ nữ mang thai không được làm việc với fluorinated hydrocarbon.
Những hóa chất này có thể gây hại cho bào thai.

Tôi làm việc cho Ericsson tại Batam, Indonesia. Trong tất cả các vị trí làm việc
trong nhà máy, những người lao động trong khu vực ăn mòn axit khô bị cảm
lạnh thường xuyên nhất. Khi một người lao động bị bệnh, họ được chuyển
sang làm các công việc khác nhau trong nhà máy và lại tuyển người lao động
mới vào làm việc ở khu vực ăn mòn bằng axit khô cho đến khi anh ấy bắt đầu
bị bệnh. Họ không cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi bị bệnh.

Thêm các lớp và các tính chất đặc biệt cho wafer
Các tấm wafer qua nhiều quá trình hóa học để:

• thêm các lớp khác nhau cho con chip đã được thiết kế trên wafer (quá
trình ôxy hóa)

• thêm các lớp dẫn điện tốt hơn (quá trình cấy ion)

Các mối nguy hiểm của khí dopant
Khí dopant như arsine/asen, phosphine/phốt phát, diborane, và boron được
làm nóng bởi bức xạ RF, do đó chúng sẽ tạo thành các lớp với các tính chất
dẫn điện khác nhau trên bề mặt wafer. Người lao động tiếp xúc với khí
dopant khi đặt hoặc dỡ tấm wafer từ máy, khi thay bình gas, và khi sửa chữa
hoặc làm vệ sinh máy.
Khí dopant có thể làm cho cơ thể yếu, mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc rối loạn,
và có thể gây đau đầu hoặc chuột rút cơ. Chúng cũng có thể khiến bạn khó
thở, ngất hoặc cảm thấy bị liệt. Nếu có bất kể một trong những những dấu
hiệu này:

• Rời khu vực ngay lập tức.
• Cởi bỏ tất cả các thiết bị và quần áo bảo hộ và tắm rửa toàn thân bằng
nước và xà phòng.

Đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy bị ốm mới mang các thiết bị bảo vệ
hoặc ngừng sản xuất để sửa chữa máy.
Xem Sơ cứu khi bạn hít phải hóa chất ở trang 181. Xem từ trang 490 đến
trang 492 để biết thông tin về khí dopant.
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Chúng tôi nhận thấy có mùi lạ và phàn nàn. Xét nghiệm cho
thấy nồng độ arsine/asen cao. Hóa ra các miếng silicon này
giải phóng khí khi chúng được lấy ra khỏi máy. Sau đó, họ
đã cung cấp chiếc mặt nạ phòng độc cho chúng tôi. Nhưng
những gì sẽ xảy ra nếu arsine/asen không có mùi?

Các nguy cơ từ nhiệt và lửa

Arsine/Asen có mùi như

Khí dopant cháy rất dễ dàng. Một số sẽ phát
tỏi. Nếu bạn có thể ngửi
nổ khi bị nung nóng hoặc khi chúng tích lũy, vì
thấy nó, bạn đang tiếp
vậy lỗ thông hơi và máy cần phải được vệ sinh
xúc với mức có thể gây
thường xuyên và có kế hoạch bảo dưỡng. Một số
hại. Xem arsine/asen từ
bộ phận máy, chẳng hạn như bơm, phải được
trang 490 đến trang 492.
làm sạch thường xuyên vì dầu trong các máy
bơm có thể hấp thụ các chất khí và có thể gây
hại cho người lao động tiếp xúc với chúng. Ngoài ra, máy có thể trở nên rất
nóng. Người lao động trong khu vực này có thể bị bỏng khi vô tình chạm vào
máy. Xem Sơ cứu khi bị bỏng ở trang 224.

Mối nguy hiểm của tia X-quang
Sự kết hợp giữa bức xạ RF và các loại khí dopant tạo ra tia X. Tia X là một
dạng bức xạ có thể gây ung thư và hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh sản cho
cả phụ nữ và nam giới. Tia X cũng được sử dụng để kiểm tra các tấm wafer
xem liệu có đủ kim loại không. Xem trang 522 đến 524 để biết thêm thông
tin về ảnh hưởng của tia X và các tia bức xạ đến sức khỏe.

Mối nguy hiểm của việc thêm kim loại vào tấm wafer
Để dẫn điện giữa các bộ phận khác nhau của con chip, kim loại được thêm
vào các tấm wafer. Nhôm là kim loại thường được sử dụng nhất, nhưng crôm,
đồng, thiếc, chì, niken, vàng, bạc, titan, bạch kim cũng được sử dụng. Một
số kim loại gây hại nhiều hơn những kim loại khác. Nhưng tất cả các kim
loại đều có thể dễ dàng hít phải hoặc vô tình ăn phải hơn khi chúng ở dạng
khí hoặc dạng hơi. Xem thêm thông tin về các kim loại từ trang 511 tới
trang 513.

Bảo vệ người lao động tránh tiếp xúc với:
• Khí Dopant: Đảm bảo tất cả các khí dopant được loại bỏ trước khi mở

máy. Nhân viên bảo trì khi làm sạch hoặc sửa chữa máy móc phải đeo
mặt nạ dưỡng khí và mang các phương tiện bảo vệ cá nhân dành cho
khi tiếp xúc với hóa chất và nhiệt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá
nhân).

• Tia X: Máy móc phải có tấm che chắn tia X. Tất cả người lao động làm

việc ở những khu vực có tia X đều phải đeo liều kế cá nhân để phát
hiện liều chiếu xạ tia X. Tấm che chắn và liều kế cá nhân phải được
kiểm tra thường xuyên. Nếu liều kế cá nhân chỉ ra tiếp xúc với tia X ở
mức độ cao, người lao động phải được chuyển ra khỏi khu vực và được
kiểm tra y tế.
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Sản xuất từng con chip riêng lẻ

Cấm chì và hóa chất độc hại
Chỉ thị của châu Âu về hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS) cấm sử dụng 6 hóa chất
có hại nhất trong sản xuất thiết bị điện tử:
• chì

• crôm hóa trị 6

• thủy ngân

• polybrominated biphenyl

• cadmium/cadimi

• polybrominated diphenyl ether

Loại bỏ các hóa chất này trong sản xuất thiết bị điện tử giúp cho bảo vệ người
lao động, cộng đồng và môi trường. Mặc dầu RoHS chỉ bao phủ cho các nước thuộc
Liên minh Châu Âu, nhưng khi biết một hóa chất bị cấm ở một nước sẽ giúp cho việc
đấu tranh để cấm hóa chất đó ở nước của bạn. RoHS đã ảnh hưởng đến luật pháp
của các nước khác như Trung quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Sản xuất từng con chip riêng lẻ
Các con chip được làm trên các tấm wafer sau đó được cắt
thành các chip riêng lẻ và dán lên khung bằng gốm hoặc
nhựa. Các kết nối điện rất nhỏ được hàn hoặc liên kết với
chip, và hàng chục đầu nối kim loại được hàn vào khung cơ
sở. Con chip sau đó được phủ bằng nhựa hoặc epoxy và sau
đó được nung nóng và nấu chảy để tạo thành lớp vỏ. Con chip
trên khung được gọi là mạch tích hợp (IC).
Hóa chất và công việc lặp đi lặp lại là những mối nguy hiểm lớn mà người
lao động phải đối mặt khi làm việc trong khu vực này. Các mạch tích hợp
cũng có thể bị vỡ và giải phóng hóa chất vào không khí.

Hàn và kết nối dây: Người lao động tiếp xúc với hóa chất trong hàn và hóa

chất flux cũng như các chất tẩy nhờn và dung môi được sử dụng để làm sạch
các mối hàn (xem Hàn từ trang 88 đến trang 91, và kim loại và hóa chất flux
trong Phụ lục B).

Bọc con chip: Các hóa chất chống cháy có gốc brom hoặc phốt-pho được
thêm vào vỏ nhựa để làm cho chúng có khả năng chịu nhiệt tốt hơn (xem
phần Chất chống cháy từ trang 496 đến trang 500). Người lao động tiếp xúc
với hóa chất trong epoxy khi nó được nung nóng.
Cắt và tạo hình: Cắt, tạo hình và gắn các dây dẫn vào một vật cụ thể có thể

gây ra các chấn thương do các thao tác lặp đi lặp lại quá mức (xem Chương
7: Ecgônômi). Người lao động cũng tiếp xúc với dung môi được sử dụng để
làm sạch các công cụ.
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Đánh dấu, thử nghiệm, đóng gói và kiểm tra: Chip sẽ được đánh dấu bằng
mực hoặc tia laser, được kiểm tra và đóng gói. Người lao động kiểm tra tấm
wafer và IC bằng kính lúp, màn hình máy tính hoặc máy X-quang. Kiểm tra
là công việc gây mệt mỏi cho cơ thể, đặc biệt là mắt. Hãy giữ cơ mắt của bạn
được khỏe mạnh và giảm căng thẳng bằng cách thường xuyên nhìn ra xa
đến vật nào đó. Mặc dù điều này không thay thế cho việc nghỉ ngơi thường
xuyên nhưng đây là một cách tốt để bảo vệ đôi mắt của bạn.

Đầu tiên nhìn vào vật nào đó
gần với bạn

Sau đó nhìn một vật nào đó
cách bạn khoảng 3 đến 4m
trong 20 giây.

Làm như thế một vài lần mỗi giờ. Bạn cũng có thể nhìn toàn phòng: giữ
cho đầu thẳng, đảo mắt nhìn một bức tường từ dưới đất lên trần nhà, sau
đó nhìn từ trần nhà xuống đất trên một bức tường khác.

Chế tạo các bảng mạch in
Các con chip, hoặc các mạch tích hợp (IC), được gắn
vào một bảng điều khiển lớn hơn được gọi là
một bảng mạch in (PrCB). Các bảng mạch in và
nhiều thành phần khác, hoặc các bộ phận (IC,
vật dẫn điện và bóng bán dẫn) tạo nên các sản
phẩm điện tử. Qua nhiều công đoạn mới sản xuất
được một con chip để tạo nên một bảng
Ngay cả khi có găng tay, da
mạch in nên có rất nhiều mối nguy hiểm,
chẳng hạn như công đoạn phủ chất cản tôi bị kích thích và thô ráp do
quang (trang 78), công đoạn ăn mòn bụi sợi thủy tinh. Chủ sử dụng
(trang 80), công đoạn tạo nhiều lớp cho lao động không cung cấp cho
tấm wafer (trang 81). Quá trình như vậy chúng tôi găng tay tốt hơn vì
cứ lặp đi lặp lại nhưng ở quy mô lớn hơn, ông ta cho rằng găng tay đang
kích thước lớn hơn.
dùng đã đủ an toàn.
Khi có một số lượng lớn hóa chất, kim
loại được sử dụng hoặc các công đoạn sản
xuất với nhiều mối nguy hiểm được diễn ra
thì sẽ càng ảnh hưởng nhiều hơn đến sức
khỏe người lao động. Đồng thời quy trình
sản xuất cũng tạo ra nhiều chất thải và gây
ô nhiễm môi trường hơn.
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Chế tạo các bảng mạch in

Chế tạo bảng mạch
Các bảng mạch in được làm bằng sợi thủy tinh epoxy (một tấm nhựa mỏng
có lõi thủy tinh để làm cho nó chắc hơn) và 2 mặt được ép bằng một lớp đồng
mỏng có khi sử dụng bằng nhôm, niken, crôm và các kim loại khác. Lượng
đồng thừa được tách ra và bảng mạch được gắn thêm các kim loại khác ở
mặt còn lại. Các bảng mạch có nhiều loại khác nhau theo mục đích sử dụng,
có thể có 1 mặt, 2 mặt và nhiều lớp (với các chất dẫn điện bên trong và các
chi tiết trên các mặt bên ngoài).

Những mối nguy hiểm của sợi thủy tinh
Thông
tin
sức
khỏe

Bụi sợi thủy tinh trên PrCB có thể dính lên da, đi vào mũi và cổ
họng của bạn. Bạn có thể bị nổi mẩn ngứa ở bất cứ đâu trên cơ thể.
Bác sĩ có thể nhìn thấy sợi thủy tinh trên da của bạn bằng kính
hiển vi.
Để ngăn ngừa chấn thương do sợi thủy tinh:

• Đừng để sợi thủy tinh dính vào da bạn. Sử dụng áo dài tay và
quần dài.

• Hút bụi các tấm ván mới cắt và làm sạch bụi sợi thủy tinh từ các
cạnh.

• Sử dụng găng tay làm từ cao su hoặc cao su tổng hợp.
• Sử dụng khẩu trang chống bụi.

Những mối nguy hiểm trong quá trình phủ lớp cản quang (mặt nạ
quang - photomasking) lên bo mạch in.
Các bo mạch in qua một quá trình phủ mặt nạ quang để bao phủ những lớp
ép bằng đồng cần thiết theo bản thiết kế. Khi tiếp xúc với tia UV các vùng
phủ cản quang bằng đồng cứng lại, các vùng không phủ (vật liệu thừa) trở nên
mềm và dễ dàng để loại bỏ.

• Thông gió tốt là cần thiết để bảo vệ người lao động tránh tiếp xúc với các

hóa chất phủ mặt nạ quang khi làm việc với các máy này và khi lấy các
bo mạch in ra khỏi máy (xem từ trang 257 đến trang 258).

• Người lao động phải sử dụng các phương tiện bảo vệ bao gồm quần áo

chống hóa chất và kính chống tia cực tím (xem Chương 18: Thiết bị bảo
vệ cá nhân.

• Trang bị thảm hấp thụ sốc để đứng và nghỉ ngơi hợp lý để ngăn chặn
các cơn đau cơ và chấn thương do căng cơ và quá tải. (xem Chương 7:
Ecgônômi).
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Khói cản quang thoát ra
khi các bảng mạch được
lấy ra khỏi máy

Đứng quá gần ánh sáng
tia cực tím sẽ có hại cho
mắt của bạn.

Đẩy khung liên tục
vào máy nhiều lần
trong một giờ có thể
làm đau cánh tay bạn.
Nếu như đèn UV bị
vỡ, bạn có thể tiếp
xúc thủy ngân.

Không phải tất cả da
của bạn đều được che
kín bởi thiết bị bảo hộ

Đứng hàng giờ liền
trên sàn nhà cứng có
thể khiến cho chân
và bàn chân của bạn
bị đau.

Phủ mặt nạ quang cho bo mạch in nguy hiểm
hơn là phủ mặt nạ quang cho tấm wafer.

Mối nguy hiểm trong quy trình DES (chế tạo, ăn mòn, bóc tách vật
liệu thừa)
Các bảng mạch được chuyển qua hệ thống băng tải giữa các công đoạn, qua
nhiều hệ thống thiết bị và việc thêm vào hoặc loại bỏ các hóa chất ra khỏi bảng
mạch được diễn ra đồng thời trong khu vực “DES”. Nhiều hóa chất được phủ
lên và sau đó được lấy ra khỏi bảng mạch và như vậy có thể phát sinh ra nhiều
vấn đề sức khỏe cho tất cả người lao động làm việc trong khu vực.
Đầu tiên lớp cản quang được lấy ra bằng potasium carbonate (còn gọi là
kali carbonate) hoặc sodium carbonate monohydrate. Sau đó, đồng được lấy
ra bằng cupric chloride hoặc ammonium chloride (xem từ trang 487 đến
trang 489). Có một số giai đoạn làm sạch trước khi hoàn thành sản phẩm là
loại bỏ các mặt nạ quang cứng bảo vệ đồng. Tất cả các hóa chất này đều có
hại nếu hít phải hoặc nếu chúng dây dính lên da.
Nhiều lớp đồng được thêm vào trong quá trình “mạ”. Bảng mạch được kẹp
trên một cái giá và ngâm trong các bể hóa chất làm sạch và sau đó nhúng vào
một trong hai bể dung dịch điện phân để tạo thêm lớp đồng hoặc dung dịch
không điện phân để tạo thêm niken. Cuối cùng, chúng được nhúng trong
thiếc hoặc hỗn hợp thiếc và chì.

Tài liệu hướng dẫn
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Một số kim loại gây hại hơn các kim loại khác. Chì bị cấm ở nhiều nước và
không nên sử dụng. Niken gây dị ứng cho nhiều người và gây ung thư. Khói
và sương từ kim loại rất nguy hiểm dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường thở.
Xem thêm thông tin về các loại kim loại từ trang 511 tới trang 513.

Bảo vệ người lao động trong khu vực DES và mạ
• Thông gió phải đủ mạnh và đủ tập trung để hút khói từ các bể hóa chất
và từ mỗi máy ra khỏi khu vực làm việc.

• Cần thiết cung cấp mặt nạ phòng độc để ngăn người
lao động hít phải khói còn sót lại.

• Quần áo, ủng, găng tay chống
axit được thay đổi mỗi ngày,
kính bảo vệ mắt, và các
phương tiện khác cần
thiết cung cấp cho người
lao động để tránh bị bắn,
bỏng, trơn trượt do hóa
chất và các chấn thương
khác liên quan đến tiếp
xúc với axit, dung môi,
và các hóa chất khác.

Hoàn thiện bảng mạch
để sẵn sàng lắp ráp
Trước khi chuyển đến các nhà máy lắp ráp, các bảng mạch đi qua nhiều
công đoạn sản xuất, người sử dụng lao động phải bảo vệ người lao động,
thực hiện các biện pháp phòng ngừa như trong khu vực DES. Các quy trình
này bao gồm:

• Mặt nạ hàn: Bảng mạch được phủ một chất hóa học để bảo vệ các phần
không có kim loại từ quá trình hàn.

• Bảng chỉ dẫn: Bảng mạch được in các chỉ dẫn để hiển thị các vị trí, chi
tiết được gắn kết trong quá trình lắp ráp và chỉnh sửa.

• Loại bỏ thiếc/chì: Thiếc hoặc hợp kim thiếc/chì được tách ra khỏi

bảng mạch bằng hỗn hợp của nitric acid/axit nitric và ion sắt để lộ lớp
đồng.

• Hoàn thiện tạo lớp bề mặt cuối cùng: Các bộ phận được đánh bóng

để các linh kiện được gắn lên bằng việc ngâm các bảng mạch trong
dung dịch niken và vàng để chúng dẫn điện tốt hơn.

Tài liệu hướng dẫn
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Ngăn chặn khói và sương
nguy hiểm từ bể mạ lan
sang khu vực làm việc và
các khu vực khác.

Bảo vệ tay
và cẳng tay
bằng găng tay
và tay áo để
giữ hóa chất
không dính
vào người lao
động trước và
sau khi ngâm.
Tạp dề và quần áo
chống axit làm giảm
nguy cơ bị chấn thương
do hóa chất bắnvào
cho người lao động

Mặt nạ và thông gió
tốt bảo vệ người lao
động không hít phải
khói và sương

Giày chống trơn
bảo vệ người lao
động không bị
trơn trượt

Người lao động trong khu vực mạ thường không được
cung cấp tất cả các thiết bị bảo vệ họ cần.

Lắp ráp các bo mạch in
Các linh kiện được gắn vào bo mạch in bằng bằng tay hoặc bằng máy. Cả
2 quy trình đều sử dụng hỗn hợp hóa chất (flux) để tẩy và làm sạch bề mặt
kim loại trước khi hàn để mối hàn chắc hơn và tăng khả năng dẫn điện của
bo mạch. Flux là hỗn hợp các hóa chất bao gồm dung môi và acid/axit (xem
Hóa chất flux từ trang 501 đến trang 503).

Hàn
Hàn là làm tan chảy một ít kim loại để tạo ra một cầu nối giữa 2 thành phần
khác nhau. Que hàn thường được chế tạo từ thiếc, hoặc hợp kim của thiếc
và chì, hoặc chì và đồng hay các kim loại khác. (xem từ trang 511 đến trang
503). Hàn có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng máy.
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Hàn bằng tay

Hàn bằng máy

Người lao động hàn bằng tay cần
gắn máy hút khí trên que hàn sắt,
máy hút khí cục bộ mạnh và mặt
nạ phòng độc. Nếu bạn nhận thấy
các dấu hiệu là bạn đang hít phải
hóa chất (xem trang 81), hãy ngừng
làm việc và cải thiện thông gió hoặc
phương tiện bảo vệ cá nhân.

Người lao động làm việc với các máy
hàn sóng và các máy hàn khác phải
có hệ thống thông gió cục bộ đủ
mạnh. Các bảng mạch in sau khi
hàn phải được đặt ở nơi có hệ thống
thông gió tốt cho đến khi chúng
ngừng thải ra hơi khí độc.

Những người lao động
này cần máy hút khí, mặt
nạ hoặc cả hai. Tại sao họ
không có chúng?

Hàn có thể làm tổn hại sức khỏe của người lao động
Hỗn hợp hóa chất (Flux) và hàn có chứa các hóa chất có thể gây kích ứng da
hoặc phổi của bạn ngay lập tức khi đang làm việc hoặc sau đó. Chúng cũng
chứa các hóa chất gây ra các vấn đề sức khỏe mạn tính. Rosin/Nhựa thông
trong hóa chất flux và chì trong hàn là 2 trong số các hóa chất mà chúng ta
biết chúng gây ra các vấn đề sức khỏe trong khu vực hàn.
Nung nóng hóa chất flux và khi hàn đều phát sinh ra khói. Các dấu hiệu
bạn đang hít phải hóa chất trong hóa chất flux và từ quá trình hàn là:

• đau đầu

• đau họng

• chảy máu mũi

• mắt đỏ và bị kích ứng

• khó thở

• phát ban da

• cảm thấy mệt mỏi và yếu
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Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trên đây hoặc các vấn đề sức khỏe khác,
hãy báo cho Ban sức khỏe và an toàn và chủ doanh nghiệp. Hãy nói với nhân
viên y tế về nơi bạn làm việc, công việc bạn đang làm và các hóa chất bạn
đang tiếp xúc. Hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá cũng sẽ làm bệnh
tình nặng hơn.
Nếu chủ doanh nghiệp không cải thiện nơi làm việc và bạn tiếp tục hít
phải hóa chất từ hỗn hợp hóa chất flux và từ hàn, bạn có khả năng gặp các
vấn đề sức khỏe khác.

Ghi lại tất cả các vấn đề sức khỏe và những thay đổi trong quá trình
hàn và sử dụng hỗn hợp hóa chất flux vào sổ ghi chép sức khỏe của
bạn (xem trang 53).

Bảo vệ người lao động khỏi sự nguy hiểm của hàn
Hàn an toàn hơn khi hóa chất flux không chứa nhựa thông và hàn không
chứa chì vì chúng ta biết những nguyên liệu này quá nguy hiểm khi sử dụng.
Hàn an toàn hơn khi nơi làm việc có hệ thống thông gió cục bộ và thông
gió chung tốt (xem Chương 17: Thông gió) và người lao động có các phương
tiện bảo vệ cá nhân vừa vặn với họ và phù hợp để tránh tiếp xúc với các hóa
chất họ sử dụng (xem Chương 18). Khi người lao động có thể nói với chủ
doanh nghiệp và Ban sức khỏe và an toàn về các vấn đề an toàn và chúng
được giải quyết, thì mọi người sẽ an toàn hơn.
Hàn cũng có thể được thực hiện an toàn hơn bằng cách:

• giảm nhiệt cho que sắt hàn, từ đó ít khói được xả vào không khí (xem
trang 173).

• “theo dòng không khí” (xem hoạt động ở trang 260) để kiểm tra hệ

thống thông gió cục bộ của bạn và tổ chức để cải thiện thông gió cho
mọi người.

• tìm ra sự nguy hiểm của các hóa chất trong hóa chất flux và công việc
hàn của bạn. Tra cứu ở các trang từ 501 đến 503, tìm một bảng SDS
(xem từ trang 187 đến trang 189), thử các nguồn thông tin khác (xem
trang 472), và sắp xếp để sử dụng an toàn hơn hóa chất flux và hàn.
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Hàn không có chì có thực sự an toàn hơn?
Sau khi Ủy ban châu Âu cấm sử dụng chì trong hàn và các vật liệu
khác được sử dụng để chế tạo thiết bị điện tử tại châu Âu (xem trang
83), thì một số công ty chống lại sự thay đổi này. Họ cho biết có nhiều
cách để sử dụng chì một cách an toàn, và chì là “cần thiết” để sản xuất.
Họ cũng cho biết sản phẩm không chì không được tốt và đắt tiền hơn.
Nhưng họ đã thua trong cuộc tranh cãi: bất kỳ công ty thiết bị điện
tử mà muốn bán cho châu Âu sau năm 2006 phải chứng minh họ
không sử dụng chì.
Những hóa chất thay thế cho hàn bằng chì bắt đầu xuất hiện và công
ty hóa chất sản xuất ra chúng một cách nhanh chóng. Một số sử dụng
đồng, thiếc và niken thay cho chì.
Nhưng như với bất kỳ quy trình mới nào, các chất hàn mới gây ra
những vấn đề mới: hàn không chì sử dụng nhiều flux hơn (xem trang
501 đến trang 503), có thể chứa các hóa chất độc hại hơn khi được
nung nóng ở nhiệt độ cao hơn, và có thể thải ra nhiều hạt hơn so với
hàn bằng chì. Một số ít các chất hàn mới và hóa chất flux đã được
nghiên cứu để xem nếu chúng có thật sự an toàn hơn cho người lao
động so với chì.
Làm cho việc sản xuất các thiết bị điện tử trở nên an toàn hơn và
bền vững hơn có nghĩa là hóa chất nguy hiểm được thay thế bằng các
hóa chất được chứng minh là an toàn – không có nghĩa là sử dụng hóa
chất khác và hy vọng là an toàn.

Kiểm tra các bo mạch in
Người lao động kiểm tra các bo mạch và các linh
kiện bằng trực quan trước khi lắp ráp, đóng gói
để vận chuyển. Nâng, kiểm tra và loại bỏ các bo
mạch in có thể dẫn đến chấn thương do căng cơ
và quá tải. Thông thường, để ngăn chặn tĩnh điện
làm hư hại các bo mạch nhân viên được yêu cầu
phải đeo dây cổ tay nối đất. Dây đeo tay có chứa
niken, một hóa chất có thể gây kích ứng da.

• Cần phải điều chỉnh xe, bàn làm việc và ghế

để hạn chế việc nâng và vặn. (Xem Chapter 7:
Ecgônômi).

• Mang găng tay để bảo vệ bàn tay của bạn tránh các góc cạnh cứng của
bo mạch sợi thủy tinh.

• Nếu bạn đã từng bị hoặc có biểu hiện dị ứng với niken (xem trang 512
đến trang 512), yêu cầu một dây nối đất không chứa niken.
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Lắp ráp thiết bị điện tử
Trên dây chuyền lắp ráp, người lao động gắn keo, hàn và gắn kết các linh
kiện để tạo nên các sản phẩm điện tử, sau đó làm sạch, đánh bóng và kiểm
tra chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm không đảm bảo, được chuyển qua
bộ phận sửa chữa thủ công, người lao động kiểm tra và chỉnh sửa các phần
bị lỗi bằng tay.
Khi lắp ráp linh kiện, thiết bị điện tử ở nhà, có thể dẫn đến nguy cơ sức
khỏe cho người lao động, gia đình và hàng xóm. (Xem Chương 20: Làm việc
tại nhà).

Chế tạo các chi tiết/linh kiện khác
Các linh kiện phụ trợ (phi điện tử) được sản xuất trong các nhà máy khác
và là một phần của sản phẩm cuối cùng trong khu vực lắp ráp. Chế tạo các
linh kiện này cũng nguy hại cho người lao động và môi trường.

Vỏ nhựa và vỏ bọc: Các thiết bị điện tử sử dụng lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa
vì chúng có trọng lượng nhẹ, bền, và giá rẻ. Nhiều hóa chất nguy hiểm được
sử dụng để làm vỏ bền hơn và chống cháy. Các nhà máy có thể sản xuất ra
các vỏ ít độc hại hơn bằng cách:
• sử dụng hóa chất thay thế và thay thế chất chống cháy brom bằng chất
chống cháy phốt-pho hoặc nitơ (xem từ trang 499 đến trang 500).

• thay đổi vật liệu để không cần sử dụng chất chống cháy, ví dụ, làm vỏ
bằng nhôm thay vì nhựa.

Pin: Cho dù thiết bị điện tử sử dụng pin một lần hoặc có thể sạc lại, tất cả

đều chứa chất độc hại. Người lao động làm ra pin (và gia đình họ) gánh chịu
nhiều nhất, nhưng các mối nguy hiểm bắt đầu ngay cả trước đó khi những
người lao động khai thác các kim loại sử dụng trong đó. Và sau khi sản
phẩm được vứt bỏ, các chất hóa học trong pin bị rò rỉ vào nước và gây ô
nhiễm nước. Sản xuất pin an toàn hơn và thiết kế các sản phẩm sử dụng ít
năng lượng sẽ làm giảm sự lây lan của chất độc từ pin.

Dây và cáp điện: Cáp và dây điện được làm từ đồng phủ nhựa. Polyethylene
và nhựa PVC (polyvinyl chloride) là các sản phẩm nhựa phổ biến nhất. PVC
gây ung thư, và các loại nhựa khác gây kích ứng mũi, họng, phổi, và da.
Màn hình: Các màn hình CRT, màn hình LCD, plasma, và màn hình LED
sử dụng trong thiết bị điện tử thường được hàn và gắn lại với nhau bằng
một hóa chất đông cứng lại khi tiếp xúc với ánh sáng tia UV. Chúng có thể
được tráng bằng lớp tinh thể lỏng hoặc neon và khí xenon. Trong khi hầu
hết quy trình sản xuất được tự động hóa, song người lao động trong các nhà
máy sản xuất màn hình vẫn phải tiếp xúc với hơi khí độc trong quá trình
sản xuất, kiểm tra màn hình, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. Các tivi và
màn hình cỡ lớn có trọng lượng nặng hơn và gây ra căng cơ nhiều hơn cho
người lao động.
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Người lao động sản xuất pin đấu tranh với công ty
đã làm họ bị nhiễm độc
Người lao động sản xuất pin niken-cadimi cho Công ty pin Gold
Peak ở Trung Quốc đã bị nhiễm độc với cadimi. Cadimi là một kim
loại độc hại gây tổn thương phổi, thận, xương và gây ung thư. Khi người
lao động Gold Peak nói với bác sĩ là cô ấy bị đau, bác sĩ đã làm một số
xét nghiệm máu và nước tiểu. Xét nghiệm chỉ ra hàm lượng cadimi cao
trong cơ thể của cô ấy. Người lao động khác đã bị chóng mặt, đau đầu,
buồn nôn, và sẩy thai. Khi họ làm xét nghiệm, hàm lượng cadimi của
họ cũng cao. Theo truyền miệng, nhiều người lao động, con cái của họ,
và gia đình đã đi kiểm tra và cho thấy họ đã bị nhiễm độc.
Người lao động Gold
Peak tin rằng công ty
phải chịu trách nhiệm
cho việc họ bị nhiễm
độc. Họ yêu cầu điều
trị và bồi thường thiệt
hại cho sức khỏe của
họ bị mất.
Công ty đã cố gắng
trấn an họ. Họ làm sai
lệch các xét nghiệm để
cho thấy hàm lượng
cadimi thấp hơn, họ
tuyên bố có thể loại bỏ
cadimi, bắt người lao động chịu phương pháp điều trị không hiệu quả
và đau đớn, và sa thải người lao động phản đối mạnh nhất. Họ cũng
đóng cửa một số nhà máy và di chuyển chúng vào thị trấn xa xôi hơn.
Người lao động tổ chức cuộc biểu tình, đã kiện công ty, kêu gọi chính
quyền địa phương và quốc gia, tập trung hỗ trợ từ các tổ chức phi chính
phủ và các nhân viên giáo dục và cộng đồng về nhiễm độc cadimi. Công
ty đã buộc phải triển khai một quỹ để trang trải các chi phí xét nghiệm
và kiểm tra sức khỏe hàng năm cho người lao động trước đây và hiện
tại của Gold Peak. Nhưng hàng năm càng có nhiều người lao động bị
nhiễm độc cadimi và họ tiếp tục đấu tranh để đòi bồi thường.
Trong năm 2006, cadimi đã bị cấm bởi Liên minh châu Âu và bây
giờ pin lithium-ion và pin niken-metal hydrate là phổ biến hơn. Tuy
nhiên, Trung Quốc vẫn cho phép sản xuất pin cadimi. Gold Peak sản
xuất chúng ở những vùng xa xôi của Trung Quốc, nơi người lao động
vẫn thiếu sự bảo vệ và thiếu thông tin thích hợp về nhiễm độc cadimi.
Năm 2015, Gold Peak ngừng chi trả các xét nghiệm hàng năm cho
người lao động, và sẽ chỉ bồi thường cho những người lao động có thể
chứng minh họ đã bị nhiễm độc.
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Dây chuyền lắp ráp nhanh
Làm việc trong các nhà máy lắp ráp là công việc lặp đi lặp lại và rất nhanh.
Sự căng thẳng và căng cơ gây ra nhiều chấn thương. Một vài ý tưởng cải
thiện nơi làm việc có trong phần này và nhiều giải pháp được đề xuất trong
Chương 7: Ecgônômi.

Để đạt chỉ tiêu, người lao động phải hoàn thành mỗi chi tiết/công đoạn trong vài giây.

Tự tử và tử vong do làm thêm giờ ở nhà máy Foxconn
Người lao động trong một nhà máy Foxconn ở Trung Quốc sản xuất
điện thoại di động và các sản phẩm cho nhiều công ty điện tử lớn trên
thế giới. Nhà máy có quy tắc, như các nhà máy khác ở Trung Quốc:
“Không nói chuyện” “Không rời mắt khỏi công việc” Mọi người chỉ có
thể nghỉ giải lao trong các bữa ăn. Người giám sát và quản lý la mắng
và xúc phạm người lao động buộc họ làm việc ngay cả khi họ bị đau
hoặc bị bệnh. Nhà máy buộc họ phải làm thêm giờ, đôi khi giữ người
lao động làm việc trong 24 giờ hoặc hơn.
Năm 2010, một kỹ thuật viên trẻ, Yan Li, chết vì kiệt sức sau khi bị
buộc phải làm việc 34 giờ liên tục. Cùng năm đó, 18 người lao động
đã cố gắng tự tử để thoát khỏi những điều kiện làm việc vô nhân đạo.
Foxconn đã viện nhiều lý do về việc tại sao người lao động tự tử và
lý do tại sao Yan Li đã chết. Thay vì giải quyết các vấn đề chính - điều
kiện làm việc tồi tệ - họ đã thực hiện những thay đổi nhỏ. Họ tăng mức
lương tối thiểu một chút, đặt lưới xung quanh tòa nhà để ngăn chặn
người lao động nhảy khỏi mái nhà, và mở một số phòng giải trí. Nhưng
khi họ xây dựng một cơ sở lớn hơn ở thành phố khác, Foxconn tiếp tục
các điều kiện làm việc tương tự và dẫn đến số vụ tự tử cao nhất. Con
số này vẫn tiếp tục tăng.
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Thiết kế nơi làm việc để giảm chấn thương do căng cơ và quá tải
Có tất cả mọi thứ trong tầm với sẽ giúp cơ thể của bạn ít bị căng cơ hơn, đặc
biệt là khi phải lặp lại các thao tác hàng trăm lần trong một ca làm việc.
Có các phương tiện hỗ trợ sự chuyển động cổ tay, ngón tay, và khuỷu tay, và
cung cấp ghế ngồi và bàn phù hợp với cơ thể cũng có thể giúp giảm đau và
chấn thương do công việc.
Quan sát vị trí làm việc để xác định nguyên nhân gây nên tình trạng
đau, mỏi:

• Khoảng cách với đến các vật liệu, chi tiết và các công cụ bạn cần là bao xa?
• Khoảng cách để tiếp nhận các sản phẩm từ các dây chuyền lắp ráp là
bao xa?

• Trọng lượng vật phải nâng/nhấc có nặng không? Các nguyên vật liệu?
Công cụ làm việc?

• Ghế có phù hợp không? Hay làm việc ở tư thế đứng?
• Bạn để tay hoặc cổ tay của bạn trên một cạnh sắc hoặc miếng đệm?
• Vị trí làm việc thoải mái như thế nào?
Xem gợi ý cho cải tiến vị trí làm việc của bạn ở Chương 7: Ecgônômi.
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Thay đổi công việc để giảm chấn thương
Đôi khi công việc đơn điệu lặp đi lặp lại các thao tác nhiều lần và trong thời
gian quá dài và không có sự thay đổi về thiết bị hoặc không có thời gian giãn
cơ sẽ dẫn đến bị đau và chấn thương.
Người lao động có thể tự bảo vệ mình bằng cách kiểm soát nhiều hơn quá
trình làm việc của mình. Thảo luận với các đồng nghiệp và người sử dụng
lao động của bạn về:

• làm chậm lại tốc độ làm việc trong dây chuyền và bổ sung thêm người
lao động.

• luân chuyển công việc một vài lần một ngày, do đó không có nhóm cơ
nào bị quá tải.

Các thiết bị bảo vệ tốt hơn
Một số nhà máy không trang bị cho người lao động các phương tiện bảo vệ
hoặc quần áo bảo hộ. Các nhà máy khác cung cấp cho tất cả các người lao
động cùng một loại phương tiện không phù hợp với việc phòng tránh mối
nguy hiểm đặc thù trong công việc của họ hoặc bất chấp người lao động có
chiều cao cân nặng khác nhau.
Khi cần thiết, người sử dụng lao động cần cung cấp:

• quần áo chống tĩnh điện và quần áo chống bụi, bao gồm cả mũ và

che cổ tay. Chúng bảo vệ các sản phẩm tránh tĩnh điện và bụi, nhưng
cũng phải bảo vệ bạn tránh bụi kim loại.

• găng tay và bao ngón tay. Bảo vệ bàn tay và da của bạn có thể làm

giảm kích ứng với bụi, vết cắt nhỏ, và vết xước. Người lao động trong
khu vực làm sạch và đánh bóng cần găng tay để bảo vệ họ tránh các hóa
chất làm sạch họ sử dụng (xem từ trang 270 đến trang 273).

• khẩu trang và mặt nạ phòng độc. Khẩu trang giấy ngăn bạn không

hít phải các hạt bụi lớn, nhưng chúng sẽ không bảo vệ bạn tránh khỏi
khói từ nhựa, keo dán, hàn và flux, các hạt bụi nhỏ, và các hạt nano
nhỏ (xem trang 103). Tham khảo thêm thông tin về loại mặt nạ nào bảo
vệ bạn tốt nhất từ trang 274 đến trang 275.

• bảo vệ tai. Hầu hết các nhà máy lắp ráp rất ồn gây tổn hại cho thính

giác của người lao động. Nếu bạn phải hét lên để nói chuyện với một
người cách bạn 2 cánh tay, khu vực này là đủ ồn để gây ra mất thính
lực (Xem Chương 13: Tiếng ồn).

• kính che mặt hoặc bảo vệ mắt nên được sử dụng khi người lao động
làm việc trong các khu vực phát sinh bụi, chẳng hạn như khu vực
nghiền, đóng gói và vận chuyển.

Làm sạch thành phẩm
Người lao động làm sạch các thiết bị điện tử với các phương pháp và hóa
chất khác nhau, bao gồm áp suất không khí, máy đánh bóng, cồn isopropyl
(IPA) và các dung môi khác và chất tẩy dầu mỡ có chứa methanol hoặc hóa
chất độc hại khác.
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Hoá chất tẩy rửa có thể dính trên da, gây ra ngứa và mẩn đỏ. Một số có
thể hấp thụ qua da và gây tổn hại cho cơ quan nội tạng của bạn. Hít khói
của chúng có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, hoặc gây đau đầu hoặc đau bụng.
Một vài hóa chất dễ bắt lửa có thể gây hỏa hoạn. Đánh bóng vỏ bọc kim loại
tạo ra rất nhiều bụi.

• Thông gió tốt là cần thiết để loại bỏ mùi và bụi (Xem Chương 17: Thông
gió).

• Mang găng tay, kính bảo vệ mắt và thiết bị bảo vệ khác để tránh tiếp

xúc với các hóa chất sử dụng trong quy trình làm sạch và đánh bóng.
Xem từ trang 525 đến 537 để biết thêm thông tin về dung môi và các
chất tẩy rửa.

• Khẩu trang có màng lọc, không phải khẩu trang giấy, có thể là cần thiết
để bảo vệ ngăn bụi (xem các trang từ 273 đến 277).

Nhà máy tiết kiệm tiền bằng cách đầu độc người lao động
Tôi đã làm việc tại nhà máy điện tử Wintek ở Trung Quốc, làm sạch
màn hình máy tính. Chúng tôi thường sử dụng cồn IPA để làm sạch
chúng, nhưng một ngày nào đó chủ sở hữu nhà máy sản xuất đã cho
chúng tôi một hóa chất mới. Một vài tuần sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy
chóng mặt và yếu. Tôi không phải là người duy nhất. Nhiều người trong
số chúng tôi phàn nàn với người phụ trách về an toàn là hóa chất mới
đã làm cho chúng tôi bị bệnh, nhưng họ chỉ nói với chúng tôi hoặc là
tiếp tục làm việc hoặc là nghỉ việc.
Một ngày tôi tỉnh dậy và không thể cử động được cơ thể. Gia đình
tôi đưa tôi đến phòng khám và chúng tôi tìm thấy nhiều đồng nghiệp
của tôi ở đó. Các xét nghiệm cho thấy chúng tôi đã tiếp xúc với hexane/
hexan, một loại hóa chất có thể gây tê liệt và tử vong. Bốn người lao
động đã tử vong.
Chúng tôi phát hiện ra chủ nhà máy đã thay IPA bằng hexane/hexan
bởi vì nó khô nhanh hơn và ông ta có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng
nhà máy không có hệ thống thông gió phù hợp hoặc cung cấp các
thiết bị bảo hộ thích hợp cho chúng tôi khi sử dụng hóa chất này.
Nhiều tổ chức ủng hộ chúng tôi trong
cuộc đấu tranh để những nhà máy
Vấn đề này cũng
sản xuất cung cấp dịch vụ chăm sóc
xảy ra tại nơi làm
sức khỏe và bồi thường cho người lao
việc của chúng
động bị bệnh. Họ nói với chúng tôi là
tôi ở Mỹ
chúng tôi nên đến các công ty lớn mà
Wintek cung cấp hàng vì mặc dù họ
đã ký với các nhà thầu phụ, nhưng họ
cũng phải có trách nhiệm. Các thương hiệu nói rằng họ không biết bất
cứ điều gì về hexane/hexan. Họ nói rằng họ đã thông báo với Wintek
không sử dụng nó.
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Kiểm tra, đóng gói và vận chuyển
Người lao động kiểm tra các thiết bị điện tử trước khi đóng gói và vận
chuyển. Phần lớn các hoạt động được thực hiện bằng máy. Tuy nhiên, người
lao động cũng phải làm việc trong khu vực kiểm nghiệm của dây chuyền lắp
ráp và tiếp xúc với:

• tiếng ồn: Máy mở, đóng, gõ, đập, lắc và rung khi kiểm tra các sản
phẩm điện tử. Máy phát tiếng kêu và phát âm thanh báo động khi các
thiết bị điện tử đạt hoặc không đạt. Người lao động nghe những âm
thanh này ngày này qua ngày khác mà không có nút tai chống ồn. Tìm
hiểu thông tin về nơi làm việc quá ồn (xem trang 232), cách sử dụng
nút tai chống ồn (xem trang 278), và cách làm giảm
tiếng ồn trong nhà máy của bạn (xem từ trang 233
đến trang 235).

• ánh sáng: Những người lao động kiểm tra màn
hình tiếp xúc với ánh sáng lóa khi họ thiết lập
màn hình với màu sắc phù hợp. Xem chương
14: Ánh sáng để biết thêm thông tin về sức
khỏe của mắt và về ánh sáng.

• chấn thương: Các sản phẩm điện tử có trọng

lượng lớn là mối nguy hiểm khi di chuyển chúng
từ nơi này sang nơi khác. Bạn có thể bị chấn
thương nếu có thứ gì đó rơi xuống hoặc vỡ ra, khiến
bạn tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc hóa chất. Đôi khi bạn vẫn có thể
ngửi thấy mùi hóa chất thoát ra từ sản phẩm đã hoàn thiện. Biết những
hóa chất nào đã được sử dụng để tạo ra nó và làm sạch nó có thể giúp
bạn chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp bất cứ ai bị bệnh khi tiếp xúc.

Xử lý chất thải
Hóa chất được sử dụng trong các nhà máy sản xuất được tái chế hoặc bị loại
bỏ như chất thải. Điều này có thể gây hại cho người lao động cũng như các
cộng đồng xung quanh.

• Ô nhiễm không khí: Khói từ các axit, nhựa và các dung môi đi qua các
hệ thống thông gió. Trong một số nhà máy, hệ thống thông gió lọc được
một số hóa chất trước khi chúng được thải ra ngoài không khí. Nhưng
thường là hơi trực tiếp thải ra không khí mà không được lọc.

• Ô nhiễm nước: Các hóa chất trong bể dung dịch được sử dụng nhiều

trong sản xuất thiết bị điện tử qua nhiều quá trình khác nhau để tách,
lọc, và trung hòa chúng. Một số có thể được tái sử dụng. Một số được
đưa đến bãi rác. Sau khi nước đã được “làm sạch”, nó được đưa vào hệ
thống nước của cộng đồng. Đôi khi nước vẫn còn chứa rất nhiều hóa
chất. Và khi nó kết hợp với nước từ các nhà máy khác, người dân trong
cộng đồng có thể dùng nước rất độc!

• Chất thải rắn: Kim loại, keo và các hóa chất khác ở thể rắn thường

không được tách riêng ra. Cho dù chất thải có được tái chế hay được
trung hòa đều được chuyển đến các bãi rác.
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Lắp ráp thiết bị điện tử

Người lao động và các nhóm cộng đồng đã hợp tác với nhau để buộc nhà
máy chịu trách nhiệm về việc xử lý chất thải nhà máy an toàn. Hoặc thậm
chí tốt hơn, không tạo ra bất kỳ chất thải nào! (Xem chương 33: Ô nhiễm từ
các nhà máy).

Làm cho thiết bị điện tử dễ sửa chữa
Các công ty thiết kế thiết bị điện tử để chúng hỏng hoặc lỗi thời sau
một thời gian ngắn để khách hàng mua sản phẩm mới. Họ thay đổi
mẫu mã hàng năm, khiến chúng không thể sửa chữa và giữ bí mật
hướng dẫn sửa chữa và lập trình. Họ làm điều này để khuyến khích
người tiêu dùng mua sản phẩm mới vì mọi người càng mua thường
xuyên, công ty sẽ càng thu được nhiều lợi nhuận. Điều này là lãng phí
và tốn kém.
Thiết kế bền vững là một phong trào nhằm thúc đẩy các công ty sản
xuất các thiết bị điện tử dễ sửa chữa hơn và sản xuất các sản phẩm
bền thay vì thiết kế để chóng bỏ đi sau này. Thiết bị điện tử bền vững
là thiết bị:

• dễ mở, sử dụng ốc vít tiêu chuẩn thay vì keo.
• các bộ phận cần thay thế thường xuyên như màn hình, rất dễ mở.
• các bộ phận có kích thước tiêu chuẩn có thể dễ dàng thay thế
cho nhau.

• hướng dẫn sửa chữa miễn phí và dễ tìm.
Thiết kế các thiết bị điện tử để chúng dễ sửa chữa giúp giảm nhu
cầu khai thác vật liệu, tạo ra ít chất thải trong quá trình sản xuất và
tái chế và làm cho thiết bị điện tử có giá cả phải chăng hơn.

Tái chế điện tử
Sau khi bị bỏ đi, nhiều thiết bị điện tử bị bán với giá rẻ mạt ở châu Á và
châu Phi. Những người làm việc một mình hoặc trong các nhóm nhỏ mở
thiết bị điện tử, phá vỡ màn hình và vỏ để lấy PrCB. Họ nấu chảy vỏ nhựa
và dây điện để lấy vàng, bạc và các kim loại khác bên trong và sau đó bán
để kiếm sống.
Nếu bạn làm công việc tái chế thiết bị điện tử, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều
hóa chất được sử dụng trong sản xuất cũng như các hóa chất khác, thậm
chí còn nguy hiểm hơn khi bạn lấy vật liệu đó bằng cách đốt cháy vật liệu.
Bạn có thể làm giảm lượng hóa chất xâm nhập vào cơ thể bằng cách:

• Đeo găng tay và quần áo không để hở da.
• Đeo miếng che mắt hoặc kính bảo hộ.
• Đeo khẩu trang và che mũi. Một chiếc khăn hoặc mảnh vải sẽ không
bảo vệ bạn tránh khỏi khói hóa chất nhưng nó che được bụi.
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Sản xuất thiết bị điện tử một cách an
toàn hơn
Từ máy tính đến điện thoại di động, thiết bị điện tử đã trở thành trung tâm
đời sống của chúng ta, thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có
chúng. Nhưng những nguy hiểm cho sức khỏe của người lao động và cộng
đồng thường quá cao! Một số nhóm quốc tế được hình
thành để thay đổi cách chúng ta sản xuất, sử dụng và thải
bỏ các thiết bị điện tử.

Sản xuất an toàn
• Thiết kế thiết bị điện tử ít độc -

tìm sản phẩm thay thế an toàn
hơn cho các hóa chất nguy hiểm.

• Không dùng người lao động/

người tiêu dùng làm “vật thí
nghiệm” mức độ nguy hiểm của
vật liệu?

• Thiết kế các sản phẩm sử dụng
năng lượng ít hơn và có ít tác động
xấu đến môi trường.

• Sản phẩm thiết kế có thể dễ dàng sửa chữa, tái sử dụng, và có độ bền
cao.

• Sản xuất các sản phẩm có thể tái chế dễ dàng.
• Sử dụng nhiều vật liệu tái chế càng tốt.

Thu hồi sản phẩm đã sử dụng
• Nhà sản xuất thiết bị điện tử phải tạo ra các chương trình để thu hồi lại
và tái chế các sản phẩm của họ miễn phí.

• Chịu trách nhiệm việc tái chế sản phẩm an toàn.

Trách nhiệm tái chế
• Luật tái chế cần được thông qua để thực hiện tái chế an toàn cho con
người và môi trường.

• Cố gắng đạt đến không có chất thải - tìm cách giảm thiểu và tái sử dụng
vật liệu.

• Không đổ chất thải điện tử sang các nước đang phát triển.
• Không sử dụng lao động tù nhân để làm tái chế - đó là cưỡng bức lao
động độc hại!
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Công việc cắt may quần áo gây áp lực lớn đối với cơ thể. Hơn nữa, mức lương
thấp, dây chuyền sản xuất nhanh, điều kiện lao động thiếu an toàn, thiếu tổ
chức công đoàn và tình trạng quấy rối càng làm tổn thương người lao động
nhiều hơn. (xem Phần 4: Các hiểm họa xã hội và các giải pháp).
Công việc sản xuất hàng may mặc có thể được thiết kế và tổ chức để bảo
vệ sức khỏe của người lao động bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn cao ở tất
cả các nhà máy gồm:

• hệ thống thông gió tốt (xem Chương 17) và các thiết bị bảo vệ cá nhân
phù hợp (TBBVCN, xem Chương 18).

• cửa thoát hiểm khi có cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy bao
gồm vòi phun nước và bình chữa cháy, các kế hoạch sơ tán khẩn cấp
(xem Chương 11).

• quyền tự do thành lập tổ chức công đoàn và ban an toàn vệ sinh lao
động (ATVSLĐ) (xem Chương 2).

• bảo trì thiết bị và tổ chức tập huấn cho người lao động và người quản
lý về ATVSLĐ.

• tôn trọng người lao động, bao gồm việc trả lương hợp lý và các phúc lợi
xã hội theo yêu cầu của pháp luật (xem Chương 19).

Đạt được những quyền con người cơ bản này vẫn là một cuộc đấu tranh
trong hầu hết các nhà máy. Thách thức đặt ra là làm thế nào để liên kết và tổ
chức với những người lao động và khách hàng khác, từ đó đạt được những
quyết định thay đổi, từ các chủ sở hữu nhà máy, các tập đoàn quốc tế có hợp
đồng với chủ nhà máy (các “thương hiệu”), cũng như chính phủ.
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Xử lý vải bằng thuốc nhuộm và hóa chất
Trước khi giao vải cho người lao động, người ta thường xử lý vải bằng một
số hóa chất khác nhau để vải có màu, chống bắt lửa, có độ bền hoặc có các
tính chất khác. Tẩy vải giúp vải trắng và dễ nhuộm hơn. Thuốc nhuộm làm
cho vải có những màu sắc riêng. Thuốc cẩn màu giúp cải thiện khả năng
bám màu của sợi vải. Chất tạo màng và chất gắn màu giúp sợi vải không bị
phai màu khi giặt với nước hoặc khi tiếp xúc với mồ hôi.
Hóa chất vẫn còn đọng lại trên vải. Nếu bạn bị phát ban khi xử lý vải, có
thể nguyên nhân là do thuốc nhuộm hoặc các hóa chất được sử dụng trong
quá trình làm ra sợi vải.

Thuốc nhuộm
Thuốc nhuộm và hóa chất có thể gây kích ứng cho da và gây phát ban, dị ứng
hoặc các vấn đề hô hấp.
Rửa tay bằng dung môi sau khi tiếp xúc với thuốc nhuộm cũng có thể gây
phát ban, dị ứng và các vấn đề hô hấp. Hãy tránh xa benzene/benzen hay
các hóa chất có mùi ngọt hoặc dễ chịu. Khi những hóa chất này, được gọi là
hydrocarbon thơm, được hít vào cơ thể hoặc thẩm thấu qua da, một số loại
có khả năng gây ung thư.
Cồn (chẳng hạn như isopropanol, IPA) ít gây nguy hiểm hơn nhưng chúng
vẫn gây kích ứng da. Do đó, hãy rửa tay bằng nước và xà phòng kể cả khi
bạn phải mất nhiều thời gian hơn để rửa sạch thuốc nhuộm.

đỏ, cam, vàng = thuốc nhuộm azo
các màu sáng = thuốc nhuộm triarylmethane
Đôi khi màu của vải
nhuộm có thể giúp
nhận biết loại thuốc
nhuộm chúng ta
đang tiếp xúc.

đen = thuốc nhuộm sulfur
vải bò xanh = thuốc nhuộm màu chàm indigo

Một số loại thuốc nhuộm azo bị cấm vì chúng có thể gây ung thư và
rất có hại đối với sức khỏe. Xem Thuốc nhuộm từ trang 493 đến trang 495.
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Vải không nhăn và chống thấm
Người ta thường cho thêm formaldehyde vào vải để bề mặt vải được trơn nhẵn
và giảm nếp nhăn hoặc nếp gấp. Người lao động nhúng vải vào các bể chứa
formaldehyde hoặc để vải vào những buồng lớn chứa đầy khí formaldehyde.
Người lao động làm việc trong công đoạn này sẽ bị phơi nhiễm với hầu hết
formaldehyde; do vậy nếu không có hệ thống thông gió tốt thì tất cả trong
số họ sẽ bị phơi nhiễm một lượng formaldehyde đủ để có hại cho sức khỏe.
Formaldehyde khiến da bị mất nước dẫn đến hiện tượng da tấy đỏ và
ngứa. Hít phải khí này cũng gây ảnh hưởng xấu tới mũi, họng và phổi.
Formaldehyde còn là nguyên nhân gây nên bệnh hen suyễn và ung thư (xem
trang 504 tới trang 505).

Các hóa chất chống cháy
Các hóa chất chống cháy chẳng hạn như các chất chống cháy gốc brôm, giúp
quần áo khó bắt lửa. Tuy nhiên, những hóa chất này có thể làm tổn hại hệ
sinh sản và gây ung thư. (Xem từ trang 496 tới trang 500).

Xử lý kháng khuẩn
Áo quần được nhúng vào các bể chứa bạc, triclosan, hoặc trichlocarban.
Những hóa chất này ngăn không cho vi khuẩn sinh sôi trong quần áo và gây
mùi. Người lao động cho các hóa chất này ở dạng lỏng, bột hoặc viên vào các
bể chứa, sau đó đun lên. Khi chúng ta giặt quần áo ở nhà, các chất hóa học
kháng khuẩn này cũng dần dần phai đi.
Đặc biệt, bạc rất nguy hiểm vì nó không phân hủy. Nó sẽ tích tụ lại và gây
độc hại cho con người, động vật, nước và đất.

Hạt nano
Một số loại hóa chất được sử dụng dưới dạng hạt nano, có nghĩa là các loại
hóa chất này được làm thành dạng rất rất nhỏ. Người ta có thể xe những hạt
nano này thành các sợi hoặc phủ chúng lên sợi vải sau khi vải đã được dệt
xong. Vải được xử lý bằng một loạt các loại hạt nano để bền hơn, chống vi
khuẩn, giữ màu lâu, chống nước, không bị hỏng do ánh nắng mặt trời, chống
bắt lửa và nhiều tính năng khác nữa.
Các hạt nano này nhỏ đến mức chúng có thể dễ dàng thẩm thấu qua da,
sau đó xâm nhập vào máu và các bộ phận khác bên trong cơ thể. Người lao
động nên cực kỳ cẩn trọng khi làm việc với hạt nano và nên yêu cầu tất cả
các hệ thống an toàn – quây kín, thông gió và các hệ thống khác đều phải
hoạt động tốt. Nếu phải tiếp xúc với hạt nano, hãy đeo hai lớp găng tay
nitrile; tuy nhiên không ai có thể đảm bảo liệu loại găng tay này có đủ khả
năng ngăn ngừa hạt nano hay không.
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Tránh tiếp xúc với các loại hóa chất
Để giảm thiểu lượng hóa chất tiếp xúc hoặc thẩm thấu vào cơ thể,
bạn cần:

• Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn, uống, hoặc hút thuốc.
Việc này có thể ngăn hóa chất dính vào miệng.

• Chỉ rửa tay bằng nước và xà phòng. Tránh sử dụng dung môi để
rửa tay.

• Bôi sữa dưỡng da hoặc kem bôi tay ngay sau khi rửa tay để tránh
tay bị khô da. Làn da khỏe mạnh có thể tránh hấp thụ hóa chất tốt
hơn so với làn da nứt nẻ, mẩn đỏ.

• Mặc áo dài tay để bảo vệ cánh tay.
• Đeo loại găng tay bảo hộ đúng loại, đặc biệt khi bạn bổ sung hóa
chất cho vải. Xem Găng tay từ trang 269 tới trang 272.

• Đeo mặt nạ. Nếu bạn có thể nhìn, ngửi hoặc cảm nhận được tác động
của một hóa chất nào đó, có thể hệ thống thông gió không hoạt động hoặc
hoạt động không đủ mạnh để hút hết các hơi hóa chất này, ngăn chúng
tiếp xúc với mũi và miệng bạn. Xem Khẩu trang và mặt nạ ở trang 273
tới 277, và Chương 7: Thông gió.

• Hãy thông báo cho người sử dụng lao động biết những loại vải nào
gây phát ban hoặc các vấn đề về hô hấp. Yêu cầu người
sử dụng lao động đổi loại vải đó sang một loại khác
không gây phát ban hay các vấn đề sức khỏe khác.

Các vật liệu ngoài vải cũng có thể gây dị ứng và
phát ban, chẳng hạn như niken trong đinh tán.
Nếu bạn bị phát ban, hãy xem trang 165 để
tìm cách làm giảm sự khó chịu khi phát ban,
đồng thời nhận biết các dấu hiệu của các vấn đề
sức khỏe khác.

Tổ chức để yêu cầu người sử dụng lao động phải:
• Dán nhãn các hóa chất bằng ngôn ngữ mà người lao động có thể đọc

được, đồng thời chia sẻ Bảng Chỉ dẫn An toàn/Safety Data Sheets
(SDS) với người lao động. (Xem từ trang 187 tới 189 để biết cách đọc
một bảng SDS)

• Đào tạo tất cả người lao động về việc sử dụng hóa chất an toàn.
• Nâng cấp thiết bị sản xuất và hệ thống thông gió trước khi cố gắng giải
quyết vấn đề bằng các phương tiện bảo vệ cá nhân.

• Tuân thủ đúng Luật hóa chất của đất nước nơi mình đang làm việc.
Hãy ghi thông tin về việc phát ban hoặc các vấn đề về hô hấp của bản
thân vào một cuốn sổ theo dõi sức khỏe. (xem ở trang 53).
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Cắt vải
Sử dụng các công cụ
cắt vải công suất lớn
mà không có bao che
chắn có thể gây chấn
thương nghiêm trọng.

Nâng những cuộn vải
nặng mà không có sự
trợ giúp có thể làm tổn
thương phần thân trên và
lưng của bạn. Xem trang
144 đến trang 146.

Các thiết bị điện không
được bảo trì thường
xuyên có thể gây giật
điện hoặc tóe lửa, từ
đó gây hỏa hoạn.

Cúi rạp người trên bàn làm
việc hoặc với tay để lấy các
dụng cụ có thể gây đau lưng.
Xem ở trang 139.

Cắt vải sợi đã qua xử lý hóa
chất khiến người lao động
bị phơi nhiễm với các loại
khói và bụi nguy hiểm.

Đứng trên sàn nhà cứng không
lót đệm suốt cả ngày dẫn đến
đau chân, đau ngón chân và
lưng. Xem ở trang 136.

Các dụng cụ cắt vải sợi là mối nguy lớn nhất
nhưng không phải là duy nhất mà người lao
động làm khâu cắt vải phải đối mặt.
Các dụng cụ cắt vải rất nguy hiểm. Để bảo vệ người lao động không bị cắt
trúng hoặc bị thương trong khi cắt vải, yêu cầu:

• Máy móc cần phải có vỏ bảo vệ bao quanh lưỡi cắt. Xem trang 202 đến
204.

• Người lao động nên đeo găng tay lưới kim loại để tránh cắt vào tay. Xem
ở trang 272.

• Người lao động phải được đào tạo về cách sử dụng máy móc an toàn —
đặc biệt là cách tắt máy khẩn cấp!

• Các nhà máy phải có kế hoạch sơ cứu và sẵn sàng sơ cứu mỗi khi người
lao động bị cắt trúng hoặc bị thương. Xem Sơ cứu các tai nạn máy móc
ở từ trang 210 tới trang 211.

• Các nhà máy nên có kế hoạch chăm sóc y tế và phục hồi chức năng cho

người lao động bị chấn thương, trong đó sẽ bao gồm cả tiền bồi thường
cho người bị chấn thương và gia đình của họ nếu bị khuyết tật tạm thời
hoặc vĩnh viễn khiến họ không thể tiếp tục làm việc.
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Các mối nguy hại tại các nhà máy nhiều bụi
Không khí chứa đầy bụi vải là vấn đề vô cùng phổ biến trong các nhà máy
sản xuất hàng may mặc và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên, bụi
là một vấn đề dễ giải quyết bằng các giải pháp:

• Thông gió hút cục bộ (Xem từ trang 257 tới trang 258) ngăn bụi phát

tán vào không khí. Kiểm tra hệ thống thông gió cục bộ bằng cách thực
hiện hoạt động Theo dòng không khí từ trang 260 tới trang 262. Để hệ
thống thông gió cục bộ hoạt động ổn định, cần phải kiểm tra, bảo trì và
vệ sinh thường xuyên.

• Bao che các máy móc hoặc các quy trình sản xuất tạo ra quá nhiều bụi
(xem ở trang 175).

• Thường xuyên lau dọn khu vực làm việc bằng máy hút bụi, giẻ lau hoặc
vải ướt (xem ở trang 228).

Các vấn đề hô hấp do bụi bông gây ra
Hít phải bụi bông và bụi từ các loại vải khác có thể gây ra các vấn
đề hô hấp như:

•
•
•
•

mũi khô, ngứa
những cơn ho không dứt
chất nhầy (đờm) có màu giống với sợi vải
khó thở

Hít phải bụi bông liên tục trong thời gian dài cũng có thể gây ra
một bệnh về phổi nghiêm trọng hơn, được gọi là bệnh phổi nâu (bệnh
bụi phổi bông). Các dấu hiệu của bệnh bụi phổi bông là:

•
•
•
•

tức ngực
khò khè
viêm phế quản tái phát liên tục
các dấu hiệu cảm lạnh và dị ứng

Nếu bạn có các dấu hiệu này, hãy gặp nhân viên chăm sóc sức
khỏe để kiểm tra xem bạn có mắc bệnh bụi phổi bông hoặc các bệnh
về phổi khác không.
Dừng hút thuốc và cố gắng tránh xa những người hút thuốc. Các
biện pháp như tập thể dục, tập hít thở và hít hơi nước có thể giúp ích
nhưng không thể chữa khỏi bệnh.
Thuốc chữa hen suyễn có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh
bụi phổi bông nhưng cũng không thể chữa khỏi bệnh. Người mắc
bệnh bụi phổi bông nặng hơn cần dùng máy thở ôxy.
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Chúng tôi đã đấu tranh trong 15 năm để được bồi thường
Chúng tôi đã thành lập Hội đồng mạng lưới bệnh nhân liên quan đến
việc làm và môi trường Thái Lan (Council of Work and Environment
Related Patients’ Network of Thailand - WEPT) vì công việc của chúng
tôi tại nhà máy may ở Thái Lan đang khiến chúng tôi bị bệnh. Chúng
tôi khó thở vì bụi bông, mất thính lực do tiếng ồn từ máy móc và thị lực
bị giảm do ánh sáng kém.
Bác sĩ chẩn đoán một số người trong chúng tôi mắc bệnh bệnh quai
bị, một bệnh nghề nghiệp. Chẩn đoán này cho phép chúng tôi đưa ra
một bằng chứng để chống lại chủ sử dụng lao động vì họ biết có rất
nhiều bụi nhưng đã không bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi nói với chủ sử
dụng lao động rằng chúng tôi khó thở nhưng họ không làm gì cả. Kết
quả là chúng tôi càng ngày càng ốm yếu cho đến khi chúng tôi mắc
bệnh quai bị. Do đó, 200 người chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu vì
cuộc sống của mình. Tòa án nói với chủ sử dụng lao động của chúng
tôi rằng họ cần phải bồi thường cho chúng tôi vì đã khiến chúng tôi
bị bệnh. Nhưng chủ sử dụng lao động không muốn trả tiền và điều đó
khiến chúng tôi phải trải qua hơn 100 vụ kiện và kháng cáo khác nhau.
Sau hơn 10 năm, chúng tôi đã nhận được một chút bồi thường,
nhưng chỉ là một khoản tiền nhỏ. Chúng tôi không thể sống với số tiền
đó! Vì vậy, 37 người chúng tôi quyết định tiếp tục đấu tranh.
Sau 15 năm, vào năm 2010, Tòa án Tối cao về các vấn đề lao động
cho biết chủ sử dụng lao động của chúng tôi phải trả một khoản bồi
thường tương xứng. Số tiền này không bao giờ có thể giúp chúng tôi lấy
lại sức khỏe hoặc bù đắp cho tất cả những gì chúng tôi phải chịu đựng
để đấu tranh cho công lý trong khi phải cố gắng kiếm sống. Nhưng đó
là một chiến thắng lớn đối với chúng tôi. Nhiều người lao động mắc
bệnh quai bị nhưng không bao giờ được chẩn đoán và thường chủ sử
dụng lao động của họ từ chối chịu trách nhiệm. Chiến thắng này của
chúng tôi chứng tỏ một điều là người lao động có thể đấu tranh đòi lại
công lý và có thể thành công.

WEPT đấu tranh vì người lao động!
Người lao động có thể đấu tranh và giành chiến thắng!
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May

Nếu không có bộ
phận bảo vệ, chân
kim và kim gãy có
thể làm tay và các
bộ phận cơ thể khác
bị thương.

Chỉ tiêu cao sẽ gia
tăng áp lực và khiến
người lao động phải
làm thêm giờ.

Máy may có tiếng ồn
cao làm ảnh hưởng đến
khả năng nghe.
Các cử động lặp đi lặp
lại nhiều sẽ gây ảnh
hưởng xấu đến lưng,
cánh tay, cổ tay và
bàn tay.

Ngồi hàng giờ trên một
chiếc ghế cứng không
tựa gây đau lưng.

Dù sử dụng các loại máy may khác nhau
nhưng người người lao động làm ở khâu may
đều gặp phải những vấn đề giống nhau.

Chấn thương do máy may gây ra: Kim máy may có thể đâm vào ngón tay
hoặc bàn tay hay có thể gẫy và văng vào mắt. Những bộ phận chuyển động
của máy có thể cuốn và kéo đứt tóc hoặc kéo cả người vào máy.
• Vật chắn kim và máy khâu có thể

bảo vệ người lao động khỏi bị kim
may đâm trúng hoặc làm bị thương.
(xem từ trang 200 tới trang 204).

• Che chắn ổ trục và đai chuyển động

(cả trên và dưới bàn!) để tránh tóc,
quần áo, hoặc bất cứ thứ gì bị cuốn
vào (xem ở trang 200).

vật che
chắn
kim
khâu

Căng cơ và chấn thương: Những người
làm việc với máy may đều lặp đi lặp lại các thao tác tương tự nhau. Người
lao động có thể làm giảm những tổn thương quá mức gây ra bởi việc lặp lại
những thao tác giống nhau bằng cách:
• Nghỉ giải lao, thay đổi công việc, luyện tập giãn cơ và tăng cường các cơ
khác nhau.

• Cải tiến chỗ làm việc để trợ giúp cho cơ thể không phải với khi lấy đồ,
không phải gắng sức để vận hành máy. (Xem Chương 7: Ecgônômi)
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Tiếng ồn: Máy may và máy tán đinh rất ồn. Khi có nhiều máy hoạt động cùng

một lúc, mức ồn có thể rất lớn. Tiếng ồn quá lớn có thể gây tổn hại vĩnh viễn
cho thính giác.

• Hãy hỏi chuyên gia ATVSLĐ để đo mức ồn.
• Nếu mức ồn quá cao, hãy đeo thiết bị bảo vệ tai. (xem từ trang 278 tới
trang 279).

Ánh sáng: Ánh sáng tốt giúp bạn có thể quan sát công việc mà không cần

phải căng mắt để nhìn. Thiếu ánh sáng sẽ khiến bạn nheo mắt và cúi quá
gần vào may, dẫn đến các cơ mắt bị yếu và mắt bị nhòe (xem Chương 14:
Ánh sáng).

• Yêu cầu người sử dụng lao động lắp các thiết bị chiếu sáng tốt hơn.
• Tập luyện để tăng cường và kéo giãn các cơ xung quanh mắt. (xem ở
trang 84).

Hỏa hoạn: Có rất nhiều thứ có thể bắt lửa – ổ điện chất lượng thấp, đổ hóa
chất, bụi, hoặc hút thuốc. Nhưng hỏa hoạn ở các nhà máy sản xuất hàng may
mặc có thể nhanh chóng biến thành vụ hỏa hoạn chết người nếu các chủ sở
hữu nhà máy không cung cấp đủ bình chữa cháy, vòi phun nước, các lối thoát
hiểm an toàn và thông thoáng. Xem Chương 11 để biết thêm thông tin về cách
thức tổ chức phòng tránh hỏa hoạn, dập tắt đám cháy và yêu cầu có các quy
định trong nhà máy để bảo vệ người lao động khỏi hỏa hoạn.

Bị mắc kẹt đằng sau cửa ra vào và cửa sổ bị khóa
Vụ cháy nhà máy Ali Enterprises tại thành phố Karachi, Pakistan
vào tháng 9 năm 2012 là một trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng
nhất trong lịch sử vì đã làm chết 288 người.
Khi đó một nồi hơi đã phát nổ và hóa chất được lưu trữ gần đó bốc
cháy. Chủ nhà máy đã khóa tất cả các cửa thoát hiểm “để ngăn chặn
trộm cắp” và không có hệ thống cứu hỏa để ngăn chặn đám cháy.
Người lao động trên các tầng cao nhất của tòa nhà 5 tầng đã cố gắng
nhảy ra khỏi cửa sổ. Những người khác không tìm thấy lối thoát và bị
ngạt khói hoặc bị thiêu chết.
Mặc dù nhà máy đã được đánh giá qua một cuộc kiểm tra an toàn
chỉ vài tuần trước khi xảy ra hỏa hoạn. Thanh tra an toàn hoặc quên
hoặc bỏ qua các điều kiện không an toàn, hoặc bị chủ nhà máy đánh
lừa. Nhưng ngay cả khi không có vấn đề tham nhũng, một cuộc kiểm
tra không thường xuyên như thế không thể so sánh với việc có một ban
an toàn có đại diện người lao động và quản lý nhà máy thường xuyên
có mặt tại nhà máy mỗi ngày.
Để đối phó với vụ hỏa hoạn bi thảm này, 70 công đoàn và các nhóm
cộng đồng Pakistan đã thành lập Phong trào Quyền Người lao động. Họ
đã yêu cầu bồi thường cho các người lao động và gia đình nạn nhân,
bắt giữ các chủ nhà máy và thực thi luật an toàn trong các nhà máy.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

109

110

Các nhà máy sản xuất hàng may mặc

Khâu hoàn thiện sản phẩm
Sau khi may xong, người lao động sẽ tiếp tục xử lý quần áo để gia tăng chất
lượng và màu sắc nhất định. Những người lao động đảm nhiệm khâu cuối
cùng sẽ xử lý các lỗi, sau đó giặt và làm sạch quần áo. Tiếp đó, người lao
động sẽ sấy khô, nén và gấp quần áo trước khi đếm, phân loại và đóng gói
lần cuối.

Những mối nguy hại do giặt bằng axit
Một trong những bước cuối cùng khi may quần áo bò là cho chúng vào các
máy giặt lớn chứa đầy các viên đá bọt. Những viên đá này cọ xát vào vải quần
áo bò và giúp quần áo bò mềm và sáng hơn. Sau đó, một số loại quần áo bò
sẽ được rửa bằng axit. Người người lao động sẽ thấm hoặc phun thuốc tẩy
kali permanganate, thuốc tẩy clo, hoặc các loại thuốc tẩy khác lên bề mặt
quần áo bò để trông mòn hơn. Hoặc người lao động sẽ ngâm đá bọt vào các
chất tẩy, sau đó cho đá vào máy giặt để giặt quần áo bò. Đôi khi quần áo bò
sẽ được cột hoặc vặn để tạo nên những kiểu dáng khác nhau (việc cột hoặc
vặn xoắn quần áo thường do những người lao động làm việc tại nhà thực
hiện. Xem Chương 20: Làm việc tại nhà).
Các loại thuốc tẩy được sử dụng trong quá trình tẩy rửa bằng axit
có thể gây bỏng da hoặc kích ứng mắt, mũi, và cổ họng. Thuốc tẩy kali
permanganate cũng có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe khác, trong đó
có vấn đề về giảm khả năng sinh sản ở cả đàn ông và phụ nữ, cũng như vấn
đề về gan và thận (xem từ trang 485 tới trang 486).
Nếu bạn làm việc tại khu vực sử dụng thuốc tẩy để tẩy rửa quần áo bò,
cần lưu ý:

• Đảm bảo rằng ở đó có hệ thống thông gió hoạt động tốt.
• Đeo găng tay, mặc quần áo và mặt nạ chống axit.
• Quan sát xem có các vòi rửa và trạm sơ cứu ở gần đó hay không.
• Gây áp lực yêu cầu người sử dụng lao động dừng việc tẩy rửa bằng axit.

Các mối nguy hại đến từ khâu phun cát
Một cách nữa để làm sáng và mềm vải bò (jean) là dùng máy phun áp suất
cao để phun cát vào quần áo. Khâu phun cát rất nguy hiểm, gây tác hại về
phổi nên đã bị cấm ở nhiều quốc gia.
Đôi khi các hãng sản xuất quần áo jean cũng muốn thực hiện mài vải
bằng tay. Tuy nhiên, mài vải bằng tay cũng gây rất nhiều mối nguy hại cho
sức khỏe và thậm chí còn tệ hơn nếu làm việc không có hệ thống thông gió
đủ mạnh để hút hết bụi mài phát sinh.
Mài vải hoặc phun cát một cách không an toàn khiến người lao động bị
phơi nhiễm với bụi cát, hay còn được gọi là bụi silic. Khi bụi silic thâm nhập
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vào phổi, nó sẽ nằm trong đường thở. Bụi silic là nguyên nhân gây nên một
căn bệnh gọi là bệnh bụi phổi silic (silicosis). Bệnh bụi phổi silic làm khó
thở và gây ra các bệnh tự miễn dịch, ung thư phổi và tử vong. Hiện nay chưa
có cách chữa trị bệnh bụi phổi silic; nếu một người tiếp tục phơi nhiễm với
bụi silic thì bệnh tình của người đó sẽ ngày một nặng hơn. Những người bị
phơi nhiễm bụi silic hoặc bị mắc bệnh bụi phổi silic thường dễ mắc bệnh
lao (lao phổi). Hút thuốc sẽ khiến bệnh bụi phổi silic phá hủy cơ thể nghiêm
trọng hơn.
Để thực hiện khâu mài vải và phun cát một cách an toàn, người lao động cần:

• che chắn khu vực làm việc để cát không phát tán ra bên ngoài.
• thiết bị hút bụi chân không hoạt động đủ mạnh để hút hết bụi cát. (xem
từ trang 257 tới trang 258).

• hệ thống thông gió hoạt động tốt để bụi không tác động xấu tới NLĐ.
(xem từ trang 258 tới trang 259).

• mặt nạ dưỡng khí khi phun cát. Mặt nạ phòng bụi hoặc khẩu trang không
đủ khả năng bảo vệ người lao động. (xem từ trang 273 tới trang 277).

• các khu vực làm việc phải được thiết kế để ngăn bụi cát không phát tán
vào không khí trong khu vực nhà máy.

Rất nhiều nhà máy hiện nay đã và đang chọn các giải pháp thay thế an toàn
hơn. Levi’s và một số thương hiệu khác đã ngưng sử dụng khâu phun cát.
Mặt nạ phòng bụi
không thể đảm bảo bụi
không vào phổi. Người
lao động cần dùng mặt
nạ dưỡng khí.

Thiết bị hút bụi
phải hoạt động
mạnh và thường
xuyên được làm vệ
sinh để loại bỏ bụi
bám dính.

Mài vải bằng tay sử
dụng ít cát hơn súng
phun cát, nhưng
người lao động vẫn
bị phơi nhiễm với
bụi cát.

Người lao động làm
việc gần đó cũng cần
phải được bảo vệ.

Bụi cát phát tán rất dễ dàng và nhanh chóng.
Người lao động tiếp xúc với bụi cát cần phải
được bảo vệ.
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Người lao động không nên chết vì thời trang!
Chúng tôi đến từ các quốc gia khác và làm người lao động sản xuất
quần jean phun cát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đó, chúng tôi làm việc và sống
trong xưởng. Chúng tôi đã sử dụng máy móc để thổi cát lên quần jean
để có bề mặt đặc biệt. Việc phun cát rất mạnh.
Ông chủ không cung cấp cho chúng tôi thiết bị bảo vệ. Chúng tôi sử
dụng khăn quàng cổ hoặc bất cứ loại vải nào chúng tôi có thể tìm thấy
để che miệng và mũi. Nhưng mắt và tay của chúng tôi không được bảo
vệ. Sau giờ làm việc, chúng tôi đi lên gác để ngủ.
Không lâu sau đó, nhiều người trong chúng tôi bắt đầu có vấn đề về
hô hấp. Sau đó chúng tôi bị ho nặng mà không khỏi và trở nên khó thở
hơn. Nhiều người trong chúng tôi bắt đầu giảm cân. Một số thì ốm yếu
đến nỗi phải quay về nhà và chúng tôi không còn có tin gì từ họ nữa.
Một số người đã đến phòng khám về bệnh nghề nghiệp và được
chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic. Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng
tôi sẽ không bao giờ có thể làm việc trở lại, đi bộ hoặc chạy vì phổi
của chúng tôi đã bị tổn thương. Nhưng chúng tôi vẫn còn may mắn.
Hàng chục người lao động chết vì bệnh bụi phổi silic và đó chỉ là những
người chúng tôi biết.
Những người lao động mắc bệnh bụi phổi silic đã rất tức giận. Tại
sao các ông chủ làm điều này với chúng tôi? Công việc không nên trở
thành nguy cơ giết người! Chúng tôi bắt đầu tổ chức với những lao động
khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sớm kết nối với các tổ chức trên khắp
thế giới như Chiến dịch quần áo sạch. Họ đã giúp chúng tôi gây áp lực
không chỉ cho các chủ nhà máy mà còn cho các nhãn hiệu có bán các
sản phẩm do chúng tôi sản xuất. Các chủ nhà máy đã phải chịu trách
nhiệm việc người lao động bị bệnh. Nhưng sẽ không có gì thay đổi nếu
chúng tôi không yêu cầu các nhãn hàng ngừng đặt hàng các nhà máy
sản xuất quần jean phun cát. Chúng tôi cũng cần đảm bảo không có
thêm người mắc căn bệnh khủng khiếp đó. Chúng tôi đã tổ chức các
cuộc mít tinh, hội nghị và các cuộc đàm phán và cuối cùng chính phủ
Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cấm các hoạt động phun cát ở nước này.
Sau đó, chúng tôi chuyển sự chú ý của chúng tôi đến các thương
hiệu. Với áp lực từ người dân, các công đoàn, tổ chức và thậm chí một
số chính phủ, chúng tôi đã thuyết phục được một số nhãn hàng cấm
sản xuất quần được phun bằng cát! Một số công ty bắt đầu sử dụng các
phương pháp khác, điều này cũng tệ như việc phun cát. Nhưng chúng
tôi đã sẵn sàng để chống lại phương pháp này. Chiến dịch và mạng
lưới mạnh mẽ mà chúng tôi xây dựng sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại
việc phun cát và bất kỳ quy trình nào khác gây hại cho người lao động.
Người lao động không nên chết vì thời trang!
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Mối nguy hại từ khâu in
Đôi khi người lao động phải in các bức hình hoặc họa tiết lên quần áo, đặc
biệt là áo phông. Trong nhiều năm, các loại mực được sử dụng trong khâu in
và các loại dung môi được dùng để tẩy rửa đều là các loại chất độc có nguồn
gốc từ dầu mỏ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động. Nhiều ngành công
nghiệp hiện nay sử dụng mực và dung môi có nguồn gốc từ thực vật hoặc
nước; các loại này an toàn hơn nhiều đối với người lao động cũng như với
môi trường.
Sau khi quần áo được in hình, chúng sẽ được cho vào một lò sấy. Nhiệt
độ của lò sấy rất cao. Để giảm thiểu các mối nguy cần:

• Có đường thoát khí từ máy và dẫn ra ngoài nơi làm việc.
• Lắp đặt các bao che chắn xung quanh máy
để tránh bị bỏng và bị thương. (xem từ
trang 200 tới trang 204).

• Đào tạo người lao động về cách sử
dụng máy móc an toàn.

• Tắt máy, treo biển cảnh báo và

khóa tất cả máy móc trước khi làm
vệ sinh máy. (xem từ trang 208 tới
trang 210).

Hỏa hoạn cũng là một mối nguy do các
hóa chất được sử dụng trong khâu in.

• Chuẩn bị sẵn bình chữa cháy và tập

huấn về cách sử dụng cho người lao động.

• Cất giữ các hóa chất trong các thùng kim loại đóng kín và có dán nhãn.
• Thu gom các miếng giẻ dùng để lau chùi vào các thùng rác bằng kim
loại có nắp đóng chặt.

Quản lý chất lượng
Những người thực hiện khâu kiểm
tra lại quần áo và sửa các lỗi nhỏ
bằng cách tháo chỗ lỗi ra và khâu lại
bằng tay. Họ cũng phải cắt và nhặt
hết các loại chỉ thừa. Công việc của
họ là làm cho quần áo trông thật
sạch sẽ và gọn gàng.

Chúng tôi không được ngồi.
Chỉ những người may mới
được ngồi.
Họ nói rằng ngồi làm sẽ làm
chậm khâu kiểm tra chất
lượng. Nhưng chúng tôi cần
phải ngồi!!

Nếu quần áo bị bẩn, người lao
động sẽ làm sạch vết bẩn bằng các
loại dung môi. Nhưng rất nhiều loại dung môi được sử dụng lại là loại có
độc tố (xem thông tin ở trang sau). Yêu cầu người sử dụng lao động ít dùng
các loại dung môi có độc, đeo găng tay và đảm bảo rằng hệ thống thông gió
tại nơi làm việc hoạt động tốt.
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Các loại hóa chất tẩy rửa sau đây có thể gây ra các vấn đề nghiêm
trọng về sức khỏe:
• Methylene chloride có thể gây ung thư phổi, gan và tuyến tụy.
• Tetrachloroethylene (PERC) làm đau gan và thận, đồng thời có
thể gây ung thư.

• Trichloroethylene (TCE) gây tổn hại cho gan và có thể gây ung thư.
• Toluene/Toluen có thể gây dị tật bẩm sinh, gây tổn hại cho thận
và gan đồng thời dễ dàng gây hỏa hoạn.

• Trichloroethane (TCA, hay methyl cloroform) có thể gây tổn
hại hệ thần kinh.

Những hóa chất sau đây ít nguy hiểm hơn, nhưng lại dễ bắt lửa:
• Acetone/Axeton gây kích ứng mắt và mũi.
• Ethanol (hay cồn ethyl) gây kích ứng mắt và mũi.
• Cồn isopropyl (hoặc isopropanol) gây kích ứng mũi và mắt.

Bảo vệ người lao động:
• Sử dụng ít hóa chất và quy trình sản xuất ít nguy hiểm hơn.
• Dán nhãn tất cả hóa chất; cung cấp Bảng chỉ dẫn an toàn hóa

chất cho người lao động bằng ngôn ngữ họ có thể đọc được, đồng
thời đào tạo họ về cách sử dụng hóa chất an toàn.
• Thay thế các hóa chất tẩy rửa độc hại bằng các loại hóa chất thay
thế có nguồn gốc từ nước.

Xem Phụ lục B để biết thêm thông tin.

Sấy khô và ép
Các loại máy sinh nhiệt
và hơi nước có thể làm
người lao động bị bỏng.

Phải làm việc trong điều
kiện nhiệt độ cao sẽ làm
người lao động kiệt sức
và mất nước.

Khói hóa chất thoát
ra từ các sợi vải có
thể gây hại đến cổ
họng và phổi.

Phải đứng cả ngày
là quần áo có thể
gây đau lưng và
đau cơ.

Hóa chất bị làm nóng rất nguy hiểm.
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Ô nhiễm từ các nhà máy sản xuất hàng
may mặc
Các nhà máy sản xuất hàng may mặc thường được xây dựng ở những nơi có
sẵn các dịch vụ công nghiệp. Do vậy, rác thải từ nhà máy được đốt và chôn
xuống đất; các hóa chất được thải vào không khí và nước, gây ô nhiễm. Xem
Chương 33: Ô nhiễm từ các nhà máy.

Nước của chúng tôi chuyển sang màu xanh nhạt!
Chính phủ của Lesotho, Châu Phi đã mời các thương hiệu lớn đến
thành lập các nhà máy ở đây. Gap và Levi’s đã mở các nhà máy và
nhiều người rất vui khi có việc làm.
Sản xuất quần jean tạo ra rất nhiều chất thải. Vật liệu thì không thể
tái chế. Nước dùng để xử lý, xả và giặt vải đã bị ô nhiễm. Và có rất nhiều
chất thải từ bảo trì máy móc cũng như giấy và nhựa từ văn phòng.
Các công ty cho biết họ có hệ thống để thu gom và xử lý chất thải.
Nhưng các nhà máy ở Lesotho không có một hệ thống như vậy. Họ chỉ
đổ chất thải rắn xuống đất và nước ô nhiễm vào suối của chúng tôi.
Các bãi chứa đầy vải, kim khâu, thùng chứa hóa chất và nhiều thứ
khác mà các nhà máy bỏ đi. Mọi người trong cộng đồng đã đến bãi rác
để nhặt phế liệu mà họ có thể sử dụng hoặc bán. Trẻ em sẽ mang các
thùng chứa hóa chất về nhà để lưu trữ nước. Chúng cũng có thể nhặt
kim khâu và các dụng cụ khác. Một số phụ nữ đốt vải vụn để nấu ăn.
Họ không biết vải được xử lý bằng hóa chất và khi chúng bị đốt cháy
chúng sẽ làm ô nhiễm không khí và thực phẩm.
Những con suối chuyển sang màu xanh. Xanh nhạt! Chúng tôi sử
dụng nước này để cung cấp cho các thửa ruộng. Do đó, thuốc nhuộm
và hóa chất đã đi thẳng vào thực phẩm mà chúng tôi ăn.
Một trong những người lãnh đạo cộng đồng của chúng tôi đã yêu cầu
một nhiếp ảnh gia chụp ảnh các chất thải. Sau khi chúng được đưa lên
mạng, rất nhiều báo chí đã tìm tới, hai nhãn hàng Gap và Levi’s cũng
đến tìm hiểu vấn đề. Họ nói họ đã không biết điều này xảy ra và điều đó
không nên xảy ra. Họ đã yêu cầu nhà máy dọn các đống rác. Tuy nhiên,
chúng tôi vẫn đang chờ xem họ sẽ ngừng tạo ra quá nhiều chất thải này
như thế nào và họ sẽ làm gì với các vật liệu mà họ bỏ đi.
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Trong nhà máy sản xuất giày, tiếp xúc với những công đoạn như xử lý nguyên
liệu da giày, dán hay khâu có nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của
người lao động (NLĐ). Keo và nhựa bị đốt nóng sẽ giải phóng hóa chất vào
không khí, có thể gây bệnh cho người tiếp xúc.
Để đảm bảo an toàn cho NLĐ, người sử dụng lao động cần phải chú ý
những điều sau:

• Sử dụng các hóa chất đảm bảo độ an toàn trong tất cả các công đoạn

sản xuất. Keo hòa tan trong nước (keo nước) an toàn hơn so với các loại
keo có chứa dung môi trong điều kiện có hệ thống thông gió và phương
tiện bảo vệ cá nhân tốt.

• Có quy trình sản xuất đảm bảo an toàn.
• Đảm bảo rằng tất cả máy móc trong nhà máy đều phải có thiết bị bảo vệ

(xem từ trang 200 tới trang 204), đặc biệt là máy may và các máy phát sinh
nhiệt.

• Có hệ thống thông gió tốt (Xem Chương 17), đặc biệt ở những khu vực
trộn cao su hoặc nơi sử dụng keo/hồ.

• Trang bị cho NLĐ phương tiện bảo vệ cá nhân (Xem Chương 18), đặc biệt
khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất hoặc với các nguyên, vật liệu nóng.

Ngay cả khi áp dụng các biện pháp nêu trên để cải thiện điều kiện an toàn
vệ sinh lao động thì nhiều nhà máy da giày cũng hiếm khi chi trả mức lương
đủ sống cho NLĐ. Quyền của NLĐ về chế độ đãi ngộ tốt phải được công nhận
trong ngành công nghiệp da giày trên toàn thế giới.
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Công việc thuộc da rất nguy hiểm
Quá trình xử lý da động vật để làm nguyên vật liệu đóng giày gây ô
nhiễm nguồn nước nghiêm trọng bởi muối và các hóa chất, chẳng hạn
muối crôm hóa trị 6 (xem từ trang 511 tới trang 513). Các loại hóa chất
thuộc da có thể gây ra các bệnh như viêm phế quản, hen suyễn và các
vấn đề hô hấp khác. Loại hóa chất này cũng gây kích ứng da nghiêm
trọng. Nếu một người tiếp xúc ngày này qua ngày khác với một số loại
hóa chất kể trên có thể bị dị tật bẩm sinh và mắc bệnh ung thư. Thợ
đóng giày khi tiếp xúc với các chất này có thể mắc ung thư, bệnh lý về
mũi hay viêm xoang trong thời gian dài.
Hóa chất và thuốc nhuộm vẫn bám trên da thuộc, thậm chí cả khi đã
được làm sạch trong xưởng thuộc da. Hóa chất này ảnh hưởng không
tốt đến sức khỏe của NLĐ khi da được đưa đến nhà máy để đóng giày.
Chất thải từ quá trình thuộc da thường được thải xuống sông hoặc
cống gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước của cộng đồng dân cư sống
gần xưởng thuộc da.
Những cách thuộc da mới ít gây hại cho người lao động và môi trường.
Xem Sản xuất sạch hơn trong các xưởng thuộc da trong Hướng dẫn cộng
đồng về sức khỏe môi trường, các trang từ 460 tới trang 461.

Gia công các chi tiết phần trên của giày
NLĐ cắt, xếp và chuẩn bị nguyên vật liệu để đóng phần trên của giày với lớp
lót giày. Da, vải và các vật liệu tổng hợp được cắt, tỉa theo đúng mẫu bằng
máy. Sau đó da được làm mỏng tại các đường may để dễ may viền hoặc dễ
dán hơn. Lớp lót là những miếng vật liệu được ép nóng lên lớp da. Sau đó
người ta ghép các miếng với nhau bằng
cách may hoặc dán để tạo ra phần
trên của giày.
Người ta sử dụng nhiều
máy khâu khác nhau
để may từng chi tiết của
giày. Do tất cả các máy
khâu đều có công suất
lớn nên chúng cần có
dụng cụ bảo vệ đầu kim và
tấm chắn trên máy để bảo vệ NLĐ
khỏi thương tích do máy khâu gây ra (xem
từ trang 200 tới trang 204).
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Các chấn thương do máy
Các lỗ khuyên, lỗ đinh và lỗ thoát khí trên giày đều được thực hiện
trên một máy đục lỗ lớn. Phần phía trên đã khâu và phần đế giày
được đưa vào khuôn để đóng.
Phần trên của giày sẽ được chạy qua các máy định hình giúp
làm tăng nhiệt độ khiến vật liệu mềm và dai hơn. Miếng đệm
cứng được thêm vào đế giày và mũi giày để định hình tốt hơn.
Đối với giày da, một lớp bần nóng sẽ được dải đều dưới
đế giày.
Máy ép, máy dán, máy lăn, máy tán đinh, máy
khâu, máy dập và dụng cụ cắt khác có thể gây ra
những thương tích nghiêm trọng cho tay của NLĐ.
Máy khâu được sử dụng để may giày có công suất
lớn và sử dụng nhiều kim to nên có thể gây ra tổn
hại nặng nề đối với người vận hành máy. Dây đai
truyền của máy có thể cuốn tóc và quần áo của
NLĐ, gây ra những thương tích trầm trọng.

NLĐ may giày da bằng
tay có thể bị kim đâm.

Máy dập lỗ và máy đóng đinh thường không
sắc nhọn nhưng để tạo lỗ ở phần trên và phần đế giày, máy phải sử dụng áp
lực lớn. Khi máy dập xuống vật liệu nhanh và mạnh thường tạo ra độ rung
khá lớn. Ngón tay có thể bị kẹt và bị máy dập khi vô tình đưa tay vào. Làm
việc lâu với máy dập, rung động sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh ngón
tay, giảm lượng máu đi đến các ngón tay, gây ra bệnh ngón tay trắng khiến
ngón tay bị tê, đau và mất cảm giác. Trường hợp tệ nhất là tay không cầm
nắm được đồ vật hoặc bị tê liệt.

Thương tích ở tay do sử dụng các máy rung
Máy đóng đinh và các thiết bị khác rung khi hoạt động có thể gây
ra một dạng bệnh đặc trưng gọi là “bàn tay chết”, bệnh ngón tay trắng
do rung, bệnh rung tay (HAV) hoặc còn gọi là hiện tượng Raynaud (vấn
đề lưu thông máu). Những rung lắc sẽ hạn chế máu lưu thông đến các
ngón tay khiến ngón tay tê buốt và mất cảm giác, sau đó chuyển sang
màu trắng rồi xanh xao, thậm chí có thể phát triển thành vết loét, ung
nhọt. Bệnh này không thể chữa được. Cách tốt nhất để giảm tác động
xấu của việc này là khi thấy xuất hiện các dấu hiệu của bệnh liên quan
đến tay, ngay lập tức chuyển sang công việc khác không sử dụng dụng
cụ rung. Có thể phòng ngừa bệnh về tay liên quan đến rung bằng cách:
hạn chế số giờ sử dụng máy rung, thường xuyên thay đổi công việc
khi làm việc với máy rung và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ máy rung.
Tiếp xúc với lạnh và căng thẳng có thể gây ra những vấn đề tương
tự. Vì vậy nên đảm bảo người lao động làm việc trong không gian ấm
và mặc đủ ấm toàn thân, không chỉ đơn thuần đeo găng tay. Hút thuốc
không chỉ làm giảm sự lưu thông máu mà còn khiến bệnh trở nên
trầm trọng hơn.
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Các thương tích do bị máy cắt, nghiền và kẹp có thể phòng ngừa nếu các
thiết bị được:

• lắp các bộ phận bảo vệ khu

vực kim khâu quanh đai
truyền chữ v trên và dưới
bàn gia công. Xem trang
200.

Năm 2006, tôi bị máy đột nghiền vào tay.
Họ đã cố tách bộ phận máy ra để không làm
tổn thương đến tay tôi nhưng vết thương
rất nghiêm trọng. Nhà máy từ chối trả tiền
điều trị cho tôi. Do không được điều trị phục
hồi chức năng, tôi bị thương tật suốt đời và
không thể làm việc được nữa.

• điều khiển bằng cả hai tay

khi sử dụng máy cắt, máy
đột, máy đóng đinh, máy
dãn nhãn. Xem trang 205.

• có các cảm biến điện để tự

động ngắt nguồn điện khi bộ phận
cơ thể của NLĐ tiếp xúc sai vị trí lúc
vận hành. Xem trang 205.

Để phòng ngừa các thương tích xảy ra đối với NLĐ khi làm vệ sinh, sửa
chữa hoặc điều chỉnh máy, nhất định phải tuân thủ quy trình đóng ngắt
máy và treo biển cảnh báo khi sửa chữa hoặc bảo dưỡng (xem từ trang 208
tới trang 209).

Chấn thương do căng thẳng và lao động quá sức
NLĐ thường ngồi hoặc đứng một chỗ nhiều giờ đồng hồ. Nếu có ngồi, ghế
ngồi thường không đỡ lưng và chân. Tại các nhà máy có điều kiện cơ sở vật
chất nghèo nàn, NLĐ chỉ được trang bị ghế thấp, không tựa thay vì ghế có
tựa, gây đau cổ, lưng, chân và đầu gối.
Xem Chương 7: Ecgônômi để phòng ngừa
những chấn thương được áp dụng, bao gồm:

• Chuyển đổi công việc trong ngày để
không ai làm một việc quá lâu.

• Yêu cầu nhà máy cung cấp ghế tựa và
thiết bị phù hợp với người và công việc.

• Bố trí chỗ làm việc sao cho các vật

được để gần tay, khi cần dùng đến NLĐ
không phải với, cúi hoặc vặn người
nhiều lần.

• Luyện tập, rèn luyện để giãn cơ và tăng
cường cơ bắp.

Một số người may và dán giày tại nhà mình hoặc nhà của người khác.
Công việc ở nhà có thể giúp NLĐ linh hoạt hơn về mặt thời gian nhưng cũng
làm gia tăng nguy cơ chấn thương do căng thẳng và lao động quá sức cũng
như nguy cơ bị phơi nhiễm hóa chất. Xem Chương 20: Làm việc ở nhà để có
ý tưởng về việc thiết lập một khu vực thoải mái và an toàn trong ngôi nhà
của bạn, nơi bạn có thể làm việc và giảm bớt những nguy hiểm về sức khỏe.
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Những mối nguy từ bụi
Các thao tác cắt, đánh bóng và mài mỏng (các cạnh mỏng) sinh ra rất nhiều
bụi và các mảnh vật liệu siêu nhỏ. Nếu chẳng may hít phải, nó có thể gây ra
kích ứng và các vấn đề hô hấp. Bụi da có chứa các kim loại nặng như crôm,
niken, cadimi và các hóa chất khác sử dụng khi thuộc da. Hít phải loại bụi
này, lâu dần có thể làm cho phụ nữ trẻ, phụ nữ mang thai hoặc NLĐ lớn
tuổi mắc phải các vấn đề kích ứng da, dị ứng, viêm xoang, ung thư mũi và
các vấn đề sức khỏe khác. Để làm giảm hậu quả của bụi, có thể áp dụng các
biện pháp.

• Một máy vệ sinh công nghiệp có thể hút hầu hết bụi ở nơi làm việc và khu
vực xung quanh (xem từ trang 257 tới trang 258).

• Khăn che mũi và mặt có thể chặn một ít bụi nhưng không bảo vệ được
NLĐ. Cần phải dùng mặt nạ chống bụi vừa khít với mũi và miệng của
người sử dụng (xem từ trang 273 tới trang 277).

• Sử dụng máy hút bụi chân không hoặc ít nhất là dùng miếng vải ẩm để

vệ sinh bề mặt máy móc tại chỗ làm việc ít nhất 2 lần trong ca làm việc
của mình.

• Sử dụng loại da thuộc không chứa kim loại nặng và các hóa chất độc
hại.

• Thường xuyên rửa sạch tay bị dính hóa chất và bụi, đặc biệt là trước khi
ăn uống.

Hiểm họa từ tiếng ồn
NLĐ làm việc tại nhà máy giày phải vận hành nhiều máy móc cỡ lớn và gây
ra nhiều tiếng ồn. Tiếng ồn nên được kiểm soát ngay từ đầu bằng cách che
chắn hay cách âm. Máy móc được bảo dưỡng tốt khi vận hành sẽ ít tạo tiếng
ồn hơn. (Xem Chương 13: Tiếng ồn).

• Yêu cầu người quản lý đo tiếng ồn tại các vị trí khác nhau quanh nhà
máy.

• Trong trường hợp tiếng ồn quá lớn, NLĐ nên đeo nút tai chống ồn hoặc
bao bịt tai (xem từ trang 278 tới trang 279).
Sao cơ? Tôi
không thể nghe
thấy chị nói gì!!
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Làm đế giày

Làm đế giày
Hiện nay, đế giày thường được làm từ nhựa và cao su tổng hợp. Cao su tự
nhiên và cao su tổng hợp được trộn với nhiều loại hóa chất khác nhau để làm
cho đế giày dẻo dai và bền chắc hơn, cũng như tạo màu sắc và nhiều tính chất
khác. Sau đó, cao su được nhào, nặn rồi trộn lại 1 lần nữa để đạt đúng kết
cấu yêu cầu. Cao su, nhựa được tạo hình đế trên các khuôn quay hoặc khuôn
đúc áp lực. Sau đó người lao động sẽ cắt, lau và làm sạch đế giày.

Hóa chất được trộn vào vật liệu làm đế
Rất nhiều loại hóa chất được sử dụng để làm đế giày nên khó có
thể biết được loại hóa chất nào gây ra các vấn đề về sức khỏe:

• Chất kết dính có tác dụng làm cho vật liệu đế mềm dẻo. Chất kết

dính thường là lưu huỳnh hoặc peroxide/peroxit nhưng đôi khi có
thể là nitrosamine.

• Chất tạo màu giúp tạo màu cho đế, gồm có oxit sắt, than đen,
thuốc nhuộm azo và các loại thuốc nhuộm tổng hợp khác.

• Chất độn giúp nhựa và cao su bền chắc như silica, magnesium
carbonate, calcium silicate và mùn cưa.

• Chất hóa dẻo giúp pha trộn dễ dàng và làm cho đế dẻo hơn.
Phthalate là chất hoá dẻo phổ biến nhất.

• Chất

xúc tác làm đế cao su khô nhanh hơn như
mercaptobenzthiazole (MBT). Những hóa chất này gây ra các
phản ứng dị ứng rất nhanh và khá nguy hiểm khi sử dụng. Hầu
hết các vấn đề sức khỏe NLĐ gặp phải đều xuất phát từ các chất
xúc tác này.

• Chất chống cháy tạo cho đế giày khả năng chống cháy, chẳng hạn
như antimony trioxide, phosphorus/phốt pho và halogen.

• Chất chống dính giúp đế giày chống dính như kẽm stearate.
Không phải tất cả các loại hóa chất này đều được sử dụng. Xem
thêm Phụ lục B: Các loại hóa chất và vật liệu phổ biến.

Những mối nguy từ khâu trộn vật liệu với hóa chất
để sản xuất đế giày
Hầu hết đế giày được làm từ ethylene vinyl acetate (EVA), polyurethane, cao
su tổng hợp và tự nhiên. Các chất này được nung nóng và trộn với nhiều hóa
chất khác rồi cán thành tấm. Tất cả các hóa chất khi trộn với nhau sẽ tạo
ra bụi, hơi, khói, vô cùng nguy hiểm khi hít phải.
Khi cân đo và pha trộn hóa chất, NLĐ có thể phải tiếp xúc với các hóa
chất trong trường hợp chúng bị đổ, bị bay hơi hay dưới dạng bụi, khói. Một
trong những biện pháp để làm giảm nguy cơ cho NLĐ là sử dụng các hóa
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chất đã được trộn sẵn. Chẳng hạn, công ty Nike đã áp dụng phương pháp
trộn trước, trong đó hóa chất được lượng hóa, trộn, tạo hình dưới dạng viên
rồi đóng gói trước khi chuyển đến các nhà máy giày. Người thợ làm giày sau
đó sẽ sử dụng viên này cho máy trộn cao su hoặc nhựa để làm đế. Điều này
không chỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất cho NLĐ mà còn làm giảm lượng
chất thải. Nếu quá trình sản xuất viên hóa chất là an toàn, đó là sự cải tiến
đáng kể cho tất cả mọi người làm ở công đoạn này.

NLĐ trộn hóa chất với
cao su thường xuyên
phải tiếp xúc với chúng.

Máy cán cao su thường
rất ồn và nóng.

NLĐ vận hành máy cán
cao su có thể bị kẹt tay
trong các con lăn.

Thùng chứa hóa chất hở
rất dễ đổ ra đất.

Cao su sau chế biến vẫn
có thể phát sinh khí độc.

Các “buồng sản xuất cao su” - nơi hóa chất được trộn với nhau,
đưa vào máy ép để tạo ra các tấm cao su nhân tạo - cũng là nơi
rất bẩn và hôi.
NLĐ làm việc trong công đoạn này cần:

• Một nơi thông thoáng, an toàn để cất giữ và pha trộn hóa chất.
• Bảo dưỡng tốt cho cả khu vực làm việc lẫn máy móc.
• Thông gió tốt để thải nhiệt và khói ra khỏi khu vực làm việc và toàn nhà
máy.

• Được trang bị mặt nạ, găng tay và thiết bị bảo vệ khác khi cần thiết.

Những mối nguy từ việc đúc đế giày
Sau khi những tấm cao su được đưa vào trong máy tạo đế, chúng sẽ được
nhiệt hóa rồi cắt, tạo thành những chiếc đế giày theo mẫu. Một cách làm
khác của quá trình trên là cao su sẽ được phun trực tiếp vào khuôn gắn liền
trong thiết bị chuyên dụng kín.
Cho dù sử dụng phương pháp sản xuất nào đi nữa, NLĐ đều phải lấy
những chiếc đế giày có nhiệt độ cao từ khuôn ra; họ phải tiếp xúc với hơi, khí
hóa chất thải ra từ đế giày nóng. Không những vậy, trong quá trình đế được
làm nguội, hơi khí hóa chất vẫn tiếp tục thoát ra. Vì thế, quá trình làm đế
cần lưu ý:
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• Những chiếc máy làm đế cần phải được trang bị hệ thống thông gió tốt
để có thể hút hết khói và bụi (xem từ trang 257 tới trang 258).

• Nếu hệ thống thông gió trục trặc, NLĐ sẽ tiếp xúc với hơi khí hóa chất;
họ phải thông báo cho chủ sử dụng
lao động biết để sửa chữa hệ thống
thông gió, đồng thời cung cấp mặt
nạ dưỡng khí cho đến khi hệ thống
thông gió đó được khắc phục xong
(xem từ trang 273 tới trang 277).

• Bề mặt của máy làm đế có nhiệt độ
khá cao, có thể lên tới 150oC hoặc
cao hơn. Nên có lớp che chắn bên
ngoài máy để tránh cho NLĐ không
bị bỏng.

Sau khi đế giày được làm nguội, chúng
sẽ không gây hại cho NLĐ trong các công
đoạn tiếp sau.

Những mối nguy từ việc mài đế giày
NLĐ còn phải mài và làm sạch đế giày. Quá
trình mài tạo ra rất nhiều bụi, có thể gây hại
tới sức khỏe của NLĐ. Thông thường, quá
trình này được thực hiện trong một chiếc hộp
nhựa để hở một nửa, trong suốt.

• Chiếc hộp đó sẽ được lắp đặt một thiết

bị hút bụi để hút toàn bộ bụi phát sinh
từ trong hộp (xem từ trang 257 tới trang
258).

• Cần có hệ thống thông gió cục bộ tại ví

trí NLĐ xử lý đế giày. Trong trường hợp
không có hệ thống thông gió, NLĐ phải
đeo mặt nạ chống bụi (xem từ trang 273
tới trang 277).

• Người lao động phải được trang bị găng

tay và mặt nạ có kính bảo hộ vì bụi cao
su có thể gây ra hiện tượng kích ứng da. (Xem Chương 18.)

Đôi khi NLĐ phải mài cho bề mặt của đế giày nhám để keo gắn được bền
và chắc hơn. Trong khi mài, nhiều bụi sẽ phát sinh. Phương pháp mới được
ứng dụng: thay vì mài, NLĐ sẽ sử dụng một chất tẩy dạng nước với những
tính năng tương tự, khi đó sẽ không phát sinh bụi.
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Giáp đế giày
Đế giày sẽ được gắn vào phần thân trên của giày bằng keo dính hoặc silicon
nhiệt hóa. Với đế giày bằng da thì nó sẽ được may với phần thân giày. Sau
đó giày sẽ được nhiệt hóa một lần nữa để cho keo được bám dính trước khi
chúng được kiểm tra, làm sạch và đóng gói.
Có rất nhiều các loại hóa chất khác nhau được sử dụng trong quá trình
tạo đế giày cũng như phần thân giày, gồm sơn lót và keo dán (Xem Phần lớn
keo và sơn lót có hại cho NLĐ, xem trang 125). Keo dán hòa tan trong dung
môi và sơn lót chứa nhiều dung môi (Xem Dung môi các trang từ 525 tới
trang 537). Keo gốc nước (keo nước) mặc dù
trong thành phần cũng chứa nhiều chất hóa
học khác nhau, nhưng thường được xem là
an toàn hơn so với keo dung môi.
Hãy chú ý tới những dấu hiệu cho thấy
NLĐ bị nhiễm độc hóa chất từ việc sử dụng
keo dính và các chất dùng làm sơn lót. Các
dấu hiệu liên quan đến hô hấp, đau đầu, ngất
xỉu đều được xem là những triệu chứng cho
thấy bạn đang hít phải các chất hóa học độc
hại đó.

Để phòng ngừa những nguy cơ từ việc sử dụng các loại keo dán, các
nhà máy nên:
• Thay thế các chất độc hại đang sử dụng bằng những chất ít độc hại hơn.
• Sử dụng hệ thống máy móc khép kín để dán. Trong trường hợp việc dán
giày bắt buộc phải làm bằng tay, nên thực hiện ở trong hộp nhỏ có cửa
thao tác bé và dùng các dụng cụ dán nhỏ nhất có thể khi thật cần (Xem
trang 173).

• Lưu giữ các loại keo dán và dung môi một cách an toàn; Trộn hoá chất
cần phải thực hiện ở khu vực làm việc với công cụ phù hợp, thông
gió tốt.

• Dán nhãn các loại keo dán bằng ngôn ngữ cảnh báo mà NLĐ có thể đọc
hiểu được.

• Cấp cho NLĐ Bảng hướng dẫn an toàn hóa chất (SDS) có chứa thông tin
về các loại keo dán, về thành phần, mức độ nguy hiểm khi phải tiếp xúc,
về quy tắc an toàn khi sử dụng, v.v. bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. (Xem
Cách tìm và đọc SDS ở các trang từ trang 187 tới trang 189).

• Phải đảm bảo chắc chắn hệ thống thông gió hoạt động tốt (Xem Chương 17).
• Cung cấp cho NLĐ găng tay, mặt nạ dưỡng khí, kính bảo hộ và các trang
thiết bị bảo hộ lao động khi cần thiết (Xem Chương 18).

• Lắp đặt khu vực vệ sinh tay và mắt ở những nơi sử dụng keo dán và

các chất phụ gia, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn về việc xử lý
và giải quyết các trường hợp khi hóa chất bị rò rỉ và đổ ra ngoài (xem
trang 182).
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Phần lớn các loại keo và sơn lót gây độc hại đến sức khỏe NLĐ
Thành phần hóa học được coi là nguy hiểm nhất trong các loại keo
dán chính là các loại dung môi được đưa vào trong keo để chúng dính
chặt hơn, bền hơn và khô nhanh hơn.

Benzene/Benzen là một dạng hóa chất rất độc hại đối với sức khỏe
của con người. Benzen có thể gây ung thư, làm giảm chức năng sinh
lý và bị cấm sử dụng ở rất nhiều công ty và các quốc gia trên thế giới.
Nhưng benzen lại rất rẻ, làm cho keo mau khô và mùi của chúng cũng
dễ chịu hơn các loại dung môi khác. Mặc dù bị cấm, nhưng chất này
vẫn được sử dụng rộng rãi, hoặc cố tình hoặc đôi khi vì không biết mà
sử dụng chúng như một thành phần trong hỗn hợp hóa chất. Để biết
thêm thông tin về benzen, Xem Hydrocarbon thơm các trang từ 530
tới 531.
Toluene/Toluen và xylene/xylen cũng thường xuyên được sử dụng
để thay thế cho Benzen. Chúng là các chất thuộc họ của Benzen, gọi là
“hydrocarbon thơm”. Chúng đều có khả năng gây dị tật của thai nhi, các
bệnh ung thư cũng như các vấn đề sức khỏe khác. Xem Hydrocarbon
thơm từ trang 530 tới trang 531.
MEK (methyl ethyl ketone) cũng là một chất thay thế cho Benzen.
Nếu MEK tiếp xúc với da và mắt của bạn, chúng sẽ gây kích ứng và xuất
hiện các vết mẩn đỏ. Nếu hít phải chất đó, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt,
buồn ngủ và đau đầu. MEK có hương bạc hà. Nếu phải thường xuyên
tiếp xúc với MEK sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh, ảnh
hưởng đến não cũng như làm suy giảm khả năng sinh lý của bạn. Xem
Dung môi Ketone ở trang 537.
Một số các chất hóa học được sử dụng trong keo và các chất phụ gia
khác bao gồm acetone/axeton, ammonia/ammoniac, cyclohexane,
di-chloromethane hay methylene chloride, di-methyl formaldehyde
(DMF), ethyl acetate (có thể gây ra ung thư), tetrachloroethylene
(có thể gây ra ung thư), polychloroprene, polyurethane, propane và
trichloroethylene (TCE – cũng được biết tới là một chất gây kích ứng
da).
Mặc dù keo dán gốc nước được biết đến là ít nguy hiểm hơn, tuy
nhiên chúng vẫn được coi là một hóa chất nguy hiểm.
Nhà máy đưa cho chúng tôi các loại keo hòa tan trong
nước mới, gọi là isocyanate và bảo rằng nó thực sự an
toàn. Khi những người lao động xuất hiện biểu hiện
hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác, rõ ràng là
isocyanate không hề an toàn như những gì họ
đã nói.
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Sử dụng hóa chất an toàn hơn trong nhà máy
Chủ sở hữu của nhà máy Elegant Top Shoes đã quyết định ngừng sử
dụng keo được làm bằng toluene/toluen vì toluen gây hại cho con người
và nhãn hàng mà họ cung cấp giày đã gây áp lực buộc họ phải thay đổi.
Để thay thế các loại keo được làm bằng toluene/toluen, chủ nhà máy đã
tìm ra một loại keo mới được cho là an toàn hơn.
Nhưng trong một số bộ phận của nhà máy, các trưởng bộ phận vẫn
muốn sử dụng keo cũ. Họ nói, “Loại keo mới này không kết dính” và
“Loại keo mới làm cho giày khó lau sạch hơn”.
Nếu đôi giày không sạch khi xuất xưởng, thì sẽ dẫn đến chất lượng
của dây chuyền sản xuất đó sẽ giảm xuống. Dây chuyền bị phạt nếu
mất quá nhiều thời gian để làm sạch và hoàn thành việc sản xuất giày.
Vì áp lực phải đáp ứng hạn ngạch sản xuất luôn tăng cao, các trưởng
bộ phận tiếp tục buộc người lao động trong chuyền của mình sử dụng
loại keo toluene/toluen độc hại.
Quản lý nhà máy biết về điều này nhưng không làm gì để ngăn chặn
vì keo toluene/toluen ít tốn kém hơn. Cuối cùng, khi vấn đề được một
đại diện của nhãn hàng chỉ ra trong chuyến thăm nhà máy, họ đã
ngừng sử dụng loại keo có hại này.
Vài tháng sau, người lao động bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Họ tự hỏi
liệu có phải là do loại keo mới. Loại keo mới này có gốc nước và chỉ
dính tốt khi họ sử dụng sơn lót có chứa hóa chất gọi là MEK. Mặc dù
ông chủ nói rằng nó an toàn hơn toluene/toluen, nhưng nó khiến người
lao động cảm thấy mệt nhanh hơn. Khi người lao động yêu cầu và có
được Bảng dữ liệu an toàn (SDS), họ phát hiện ra MEK cũng nguy
hiểm.
Người lao động đã nổi giận với giám sát của họ và giám sát nổi giận
với chủ nhà máy. Chủ nhà máy đã đổ lỗi cho nhân viên bán hóa chất,
người đã nói với ông rằng keo và sơn lót là an toàn và tại các nhãn hàng
đã yêu cầu ông ta đổi loại keo. Ông ta cho rằng mình đã cố gắng làm
điều đúng đắn nhưng mọi người lại tức giận với ông ta.
Cách duy nhất để có thể an toàn hơn trong tình huống này là lắp
đặt các máy hút mới, mạnh hơn và sử dụng các thiết bị bảo vệ tốt hơn.
Nhưng để làm điều này sẽ khiến tốn kém hơn và hầu hết người lao
động được thuê thông qua một đơn vị giới thiệu lao động tạm thời và
cũng đã không còn tồn tại từ lâu.
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Những mối nguy trong khâu hoàn thiện giày
Hoàn thiện giày bao gồm định hình và làm phẳng, phủ xi, tạo màu, phun,
làm sạch, luồn dây, đánh bóng và đóng gói.

• Bụi từ máy hoàn thiện phải được thông gió ra khỏi chỗ làm việc. (Xem
Chương 12: Bụi).

• Chất đánh bóng, vết bẩn và thuốc nhuộm màu có thể gây kích ứng da
của bạn. Dung môi được sử dụng để làm sạch giày có thể nhanh chóng
gây hại cho sức khỏe của bạn. Khu vực làm việc phải có thông gió tốt
và người lao động nên có găng tay, tạp dề, kính an toàn, khẩu trang, và
các thiết bị vệ sinh và vệ sinh tốt.

• Các máy móc không được che chắn và không an toàn có thể cắt và

nghiền phải được sửa chữa. (Xem Chương 9: Chấn thương do máy móc).

Thật đáng sợ khi bàn tay của một người
thay đổi sau khi dán đế trong một thời
gian dài.

Nguy hiểm hỏa hoạn trong các nhà máy giày
Các loại dung môi được sử dụng trong keo dán và các vật liệu hoàn thiện sản
phẩm thường có nguồn gốc từ dầu mỏ, vì vậy rất dễ bén lửa. Do nặng hơn
không khí, nên các hơi dung môi nếu không được hệ thống thông gió đưa ra
ngoài sẽ có xu hướng chìm xuống đất và tập trung lại dẫn đến nồng độ gia
tăng. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ vì chỉ cần có một tia
lửa hoặc sự cố chập điện là các chất đó sẽ cháy rất nhanh. (Xem Chương 11:
Hỏa hoạn).

• Phải sử dụng các chất phụ gia không có khả năng bắt lửa ở nhiệt độ
thấp và vừa phải. Các chất phụ gia dạng nước nên được sử dụng vì an
toàn hơn.

• Lắp đặt hệ thống thông hơi chất lượng, thường xuyên xả nước để tẩy rửa
cũng như làm khô các kệ hàng để loại bỏ các khí nguy hiểm từ các khu
vực làm việc.

• Loại bỏ chất thải có thể gây cháy như giẻ rách, bìa các tông ở các khu
vực làm việc.

• Dùng các hộp kim loại chống cháy để chứa các dung môi và các chất
thải từ dầu.

• Giữ cho lối đi, cửa ra vào, cửa thoát hiểm luôn trong trạng thái mở và
thông thoáng.

• Đảm bảo các bình chữa cháy được trang bị đầy đủ và phù hợp với các
loại vật liệu trong môi trường làm việc của bạn.

• Thường xuyên kiểm tra thiết bị điện để đảm bảo thiết bị luôn trong tình
trạng tốt và được nối đất (xem từ trang 212 tới trang 213).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

127

128

Các nhà máy sản xuất giày

Ô nhiễm từ nhà máy giày
Hầu hết chất thải được đưa ra khỏi nhà máy rồi bỏ đi bằng cách chất đống.
Nếu chất thải chứa các chất hóa học, nó có thể gây ô nhiễm môi trường đất
và nước ở xung quanh. Nếu bị cấm đổ chất thải hóa chất ở những bãi chôn
lấp thông thường, những công ty vi phạm sẽ đổ trực tiếp các chất thải như
thuốc nhuộm, keo dán và các chất hóa học khác vào hệ thống thoát nước để
tiết kiệm chi phí.
Thực tế hành vi này là phạm pháp, song để tìm một cơ quan chính phủ
sẵn sàng ngăn chặn công ty đó chấm dứt hành vi trên không phải dễ. Một
vấn đề môi trường khó ngăn chặn khác liên quan tới chất thải da giày là
việc thải bỏ giày cũ, hỏng. Sau khi giày mòn hoặc rách, chúng sẽ được xử
lý như thế nào? Một số loại giày da có độ bền tốt nên dùng được lâu nhưng
hầu hết những đôi giày dép chúng ta mua thường nhanh hỏng (như dép
quai nhựa) hoặc một số loại nhanh lỗi mốt (như giày thể thao).
Ở một số quốc gia, giày được sửa hoặc tái sử dụng, còn một số nước
khác, người ta ném thẳng chúng vào bãi rác. Sau đó giày hỏng sẽ được đưa
đến nơi chôn lấp hoặc lò đốt. Khi đế bị phân hủy, các hóa chất sử dụng để
xử lý cao su hoặc nhựa trong quá trình chế tạo đế sẽ gây ra vấn đề ô nhiễm
nghiêm trọng do các chất đó thải vào môi trường. Nếu đốt, các hóa chất sẽ
phát tán vào môi trường còn nhanh hơn.
Phthalate là một trong những hóa chất phổ biến thải ra từ quá trình đốt
trên. Chất này có tác hại vô cùng xấu đến hệ sinh sản. Ngoài ra còn có các
hóa chất độc hại khác như các kim loại nặng: chì, cadimi, thủy ngân hoặc
các hydrocarbon thơm. Xem Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ
biến.

Giày cũ làm những điều mới
Một vài công ty giày có chương trình tái sử dụng và tái chế giày cũ.
Nike sử dụng vật liệu phế thải và giày cũ để làm sàn cho sân chơi.
Vật liệu này được nghiền và chia thành cao su, bọt và sợi, sau đó trộn
với các hóa chất khác để làm sàn. Nhiều người mua và sử dụng giày
Nike thích ý tưởng rằng đôi giày cũ của họ có thể trở thành những sản
phẩm mới. Tuy nhiên, sàn được làm từ các đôi giày cũ có chứa hóa
chất độc hại tương tự hóa chất được sử dụng để làm giày và có thể gây
ô nhiễm đất và nước. Để sản xuất giày thực sự bền vững, công ty nên
loại bỏ tất cả các hóa chất độc hại khỏi quy trình sản xuất và đảm bảo
rằng các vật liệu tái sử dụng không chứa hóa chất độc hại.
Một số giày nhựa, chẳng hạn như dép và Crocs, dễ tái chế hơn vì
chúng có thể được nghiền nát và nấu chảy để tạo ra những sản phẩm
mới.
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Ecgônômi (Công thái học)

Con người không phải là máy móc. Khi người lao động (NLĐ) làm cùng một
công việc lặp đi lặp lại mà không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ trở nên
mệt mỏi và dễ bị tổn thương. Thậm chí NLĐ còn bị tổn thương về mặt tinh
thần (xem Chương 27: Căng thẳng và sức khỏe tâm thần).
Ecgônômi giúp chúng ta hiểu vì sao làm việc có thể khiến cơ thể bị tổn
thương và chúng ta nên làm gì để giảm và phòng ngừa các chấn thương khi
làm công việc lặp đi lặp lại và khi sử dụng quá mức cơ bắp, khớp và gân.
Mắt và các cơ bị mệt mỏi có cảm giác khó chịu là những dấu hiệu đầu tiên
chứng tỏ công việc đã vượt quá giới hạn cơ thể bạn. Căng thẳng mắt và căng
cơ, nhức mỏi, cảm giác tê, buốt hay đau ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể là
dấu hiệu cho thấy công việc đã gây chấn thương cho bạn.
Những chấn thương do các yếu tố Ecgônômi gây ra trong quá trình lao
động có thể được phòng ngừa bằng cách thay đổi cách thức làm việc, thay
đổi tư thế làm việc và di chuyển cơ thể đúng cách, đảm bảo các công cụ, thiết
bị, máy móc, nơi làm việc phù hợp với người lao động và công việc họ đang
làm. Bất kỳ biện pháp nào có thể làm giảm được căng thẳng và mệt mỏi đều
có thể bảo vệ bạn.
Nếu bạn bị đau, bạn nên đến gặp nhân viên y tế và đọc các trang từ 151 tới
156 để biết các phương pháp điều trị để cải thiện tình trạng của bản thân.
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Sự thay đổi nhỏ làm nên sự khác biệt lớn
Công việc vận hành máy may tại nhà máy may tại Oakland, Hoa Kỳ
không hề dễ dàng gì. Chúng tôi phải đi sớm về muộn, mỗi ngày toàn
thân thì luôn trong trạng thái nhức mỏi. Trái lại, chúng tôi lại nhận
được mức thù lao khá ổn.
Chúng tôi có nghe nói đến một tổ chức tên là Tổ chức ủng hộ phụ
nữ nhập cư Châu Á (Asian Immigrant Women Advocates - AIWA). Tổ
chức này chuyên giúp đỡ người lao động tại các nhà máy khu Oakland.
Trong lần đầu gặp gỡ, họ nghe chúng tôi kể về công việc của mình.
Đã rất lâu chúng tôi mới có cảm giác Tổ chức AIWA thực sự quan tâm
đến vấn đề của mình và đã không cầm được nước mắt khi nói chuyện
với họ.
Cảm giác ngón
Chúng tôi đã có cơ
tay tôi như bị
hội trò chuyện với các
bỏng ấy!
lao động nữ tại các
nhà máy khác về tình
trạng đau vai, đau
lưng, đau không dứt ở
cánh tay và khuỷu tay,
cổ tay, bàn tay đến nỗi
mệt mỏi quá sau mỗi ca
làm việc và không thể chăm
sóc cho gia đình được. Chúng
tôi biết còn có rất nhiều người bị
đau như chúng tôi.
AIWA đã kết nối chúng tôi với
Dự án Ecgônômi của trường đại học
California. Họ đã giúp chúng tôi hiểu về cơ thể và về cách thay đổi khu
vực làm việc để giúp chúng tôi không còn bị đau.
Chúng tôi cùng thảo luận đưa ra những thay đổi cần thiết trong nhà
máy, tập trung chủ yếu vào làm giảm đau đầu gối bởi ai cũng bị đau
gối. Cuối cùng chúng tôi quyết định thử lắp miếng đệm đầu gối vào nơi
ấn nút điều khiển máy và kết quả thành công. Chúng tôi đỡ đau hơn
nhiều. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ như vậy đã làm nên sự khác biệt
thực sự.
Dần dần chúng tôi bắt đầu thúc đẩy những thay đổi khác. Chúng tôi
đặt đệm để chân dưới máy, làm bàn nghiêng mới để không phải gập
người quá khi làm việc. Ghế cũng được bọc đệm và điều chỉnh được.
Khi chưa biết đến AIWA, chúng tôi nghĩ mình không có quyền thay
đổi không gian làm việc và đau do quá trình làm việc là điều đương
nhiên. Nhờ có dự án, chúng tôi đã biết mình phải làm gì để thay đổi
cuộc sống kể cả khi không còn làm việc ở nhà máy nữa.
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Ecgônômi

Giảm các nguy cơ chấn thương
Thay đổi công cụ, máy móc, vị trí làm việc và quy trình sản xuất có thể làm
giảm các chấn thương. Một số giải pháp có thể được thực hiện bởi chính
người lao động. Một số giải pháp khác cần phải có sự tổ chức và thống nhất
giữa người lao động đồng thời thuyết phục chủ nhà máy đồng ý.

• Thay đổi tư thế làm việc trong ngày; Di chuyển mắt và cơ thể theo chiều
ngược lại với chiều khi bạn làm việc.

• Lắng nghe cơ thể bạn và tìm xem

quá trình thao tác nào khiến
bạn bị đau. Nói chuyện với các
người lao động khác để tìm hiểu
xem họ cũng có những dấu hiệu
căng thẳng hoặc làm việc quá
sức như vậy không? Tiến hành
khảo sát về chấn thương do
Căng thẳng và làm việc quá sức tại nhà máy
của bạn, ở trang 133, hoặc thực hiện hoạt
động Vẽ bản đồ cơ thể ở trang 48.

Thuyết phục chủ nhà máy về thực
hiện các giải pháp ecgônômi là
hoạt động kinh doanh có hiệu
quả nhưng là công việc khó nhất.
Lúc đầu, ông ấy không đồng ý với
nhiều thay đổi, nhưng bây giờ ông
ấy hiểu rằng nếu mọi người khỏe
mạnh, họ sẽ làm việc tốt hơn rất
nhiều, thậm chí tốt hơn trước!

• Tự mát-xa, làm giãn cơ để giảm bớt căng cơ càng sớm càng tốt, tránh

để bị chấn thương. Xem Cách mát-xa, giãn cơ làm giảm đau, các trang
từ 151 tới 156.

• Tìm ra các giải pháp để thay đổi vị trí làm việc phù hợp với bản thân và
tiến hành thực hiện các giải pháp đó trong nhà máy của bạn. Xem Những
thay đổi ở nơi làm việc giúp giảm nguy cơ bị chấn thương ở trang 134.

• Tìm ra các giải pháp thay đổi cách thực hiện công việc mà không vượt

quá sức của bạn và áp dụng nó với những người lao động khác trong nhà
máy của bạn. Xem Cách bảo vệ người lao động không bị chấn thương ở
trang 149.
CÔNG VIỆC:
•may

Đến cuối ngày
tôi gần như
không nhấc nổi
tay nữa.

VẤN ĐỀ:

Ý TƯỞNG:

•kéo các súc vải nặng
•đ ể tay ở cùng một
vị trí
•mép bàn cứng
•khom người về
phía trước
•đau đầu gối

• đ ặt đệm mềm
vào các mép cứng
• đặt gối vào
sau lưng
• thay đổi
công việc
• thường xuyên
duỗi cơ
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Các mối nguy hiểm về Ecgônômi
trong nhà máy

Những câu hỏi khảo sát dưới đây dựa trên những thông tin gợi ý cải tiến nơi làm
việc để đáp ứng cho nhiều người. Trước khi tiến hành điều tra, hãy suy nghĩ xem
bạn sẽ làm gì để cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn; điều đó sẽ giúp bạn tìm ra
được các câu hỏi thích hợp.
1. Bạn có bị tê nhức, suy nhược cơ thể hay bị đau không? Nếu có, thì đau ở đâu?
2. Bạn có thường xuyên phải thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác giống nhau

không?

Các công cụ và thiết bị phù hợp giúp bạn sử dụng một cách thỏa mái sẽ
làm cho các thao tác lặp lại ít gây tổn thương cho cơ thể. Tuy nhiên, cách
tốt nhất để giảm nguy cơ bị tổn thương từ các thao tác lặp đi lặp lại là hạn
chế thực hiện chúng.
3. Bạn có thường xuyên làm việc trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi?

Cơ thể của bạn cần thời gian phục hồi sau khi bị căng thẳng và áp lực bởi
công việc. Hãy nghỉ giải lao trong thời gian làm việc và thư giãn sau khi
làm việc.
4. Bạn có đang làm việc trong tư thế không thoải mái?

Bàn, ghế và vị trí làm việc phù hợp với cơ thể làm giảm nguy cơ phải vặn,
cúi và căng cơ quá mức.
5. Mắt và cơ thể của bạn có tập trung nhìn về một hướng hoặc ở một tư thế

trong thời gian dài không?

Cơ thể và mắt phải được di chuyển xung quanh để chúng luôn khỏe mạnh.
6. Bạn có nâng nhấc vật nặng không?

Xem Nâng nhấc, mang vác và di chuyển vật an toàn các trang từ 144 tới
trang 147 để biết cách nâng nhấc vật an toàn và sử dụng những công cụ
nhằm ngăn ngừa cũng như giảm thiểu nguy cơ chấn thương.
7. Bạn có lấy vật nặng từ vị trí quá cao hoặc quá thấp?

Đặt vật nặng bạn thường xuyên sử dụng tại vị trí ngang thắt lưng để tránh
nguy cơ bị đau.
8. Bạn có thường xuyên dùng lực quá sức?

Sử dụng ngón tay, bàn tay và cánh tay để kẹp, kéo và giữ vật quá cứng có
thể làm bạn bị đau.
9. Bạn có sử dụng đồ nội thất hoặc thiết bị có cạnh cứng hoặc sắc không?

Hạn chế hoặc loại bỏ các cạnh cứng của bàn và các thiết bị bằng cách bọc
chúng bằng vật liệu mềm.
10. Bạn có làm việc với các thiết bị gây ra rung?

Đứng trên thảm đệm để giảm ảnh hưởng của rung lên cơ thể. Cách tốt nhất
là luân phiên công việc và không sử dụng các thiết bị gây ra rung trong
nhiều giờ một ngày.
11. Bạn có làm việc trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh không?

Cả hai điều kiện này đều có thể làm tăng nguy cơ bị chấn thương nếu thực
hiện các công việc lặp đi lặp lại.
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Hoạt động

Sử dụng kết quả khảo sát
để cải thiện về ecgônômi

Bạn có thể sử dụng những câu hỏi ở trang trước để tiến hành khảo sát
trong nhà máy của mình. Cuộc khảo sát này sẽ tạo điều kiện để bạn nói
chuyện với từng người lao động (xem trang 45). Bạn có thể tìm ra vấn đề
quan trọng với những người lao động khác, những người mong muốn góp
phần tạo ra sự thay đổi và những người sẵn sàng kết nối và lan tỏa để chia sẻ
thông tin với những người lao động khác. Một cuộc khảo sát có thể tạo dựng
sự hiểu biết chung giữa những người lao động và tạo nên hi vọng là thay đổi
có thể thực hiện được.
Xem lại và thay đổi câu hỏi phù hợp với bối cảnh của bạn. Bổ sung thêm
những câu hỏi cụ thể đối với từng quá trình và công đoạn sản xuất. Đừng
quên nhân viên vệ sinh và nhân viên bảo dưỡng, những người làm việc ở
khắp nơi trong nhà máy của bạn.
Tập hợp một nhóm người lao động để xem lại câu hỏi và tạo ra những câu
hỏi mới. Nhóm có thể quyết định hỏi về tình trạng bị đau, bị thương hoặc số
giờ làm tăng ca tháng trước. Người lao động ở những khu vực làm việc khác
nhau sẽ có những câu trả lời khác nhau. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tất cả mọi người cùng có thể tham gia.
Hỏi những người lao động có cùng mối quan tâm để giúp thu thập và đánh
giá thông tin sau đó lập kế hoạch hành động.
Chọn từ 5 đến 10 người lao động từ mỗi khu vực sản xuất để khảo sát.
Một nhóm tình nguyện có thể trò chuyện với từng người lao động trong nhà
máy, thậm chí trong nhà máy có quy mô lớn. Những người tình nguyện có
thể trò chuyện với từng cá nhân hoặc với một nhóm người lao động vào giờ
nghỉ ăn trưa hoặc sau giờ làm việc.
Ghi chép lại những gì người lao động nói và thảo luận câu trả lời trong
nhóm. Hãy ghi chép toàn bộ những việc đồng ý hoặc không đồng ý của người
lao động về những vấn đề và những giải pháp. Tùy thuộc vào công việc, giới
tính, sức khỏe chung, mà người lao động thường có những ý kiến khác nhau.
Lưu ý xem ai là người quan tâm nhất? Có thể những người đó sẽ thúc đẩy
những thay đổi trong khu vực của họ.
Tổng hợp kết quả và chia sẻ chúng với toàn bộ người lao động.
Mọi người rất háo hức được nói chuyện với những người lao động khác về công việc
của họ và về các chấn thương. Một vài người rất ngạc nhiên… chưa ai từng hỏi họ
vấn đề này trước đó. Chúng tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người trong nhà máy bị
căng thẳng và đau quá mức. Một vài người gặp phải các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Khi chúng tôi thông báo với mọi người về kết quả điều tra, họ rất tức giận và phẫn
nộ với chủ nhà máy và muốn làm điều gì đó. Chúng tôi bố trí một buổi tập huấn về
ecgônômi do một tổ chức phi chính phủ tổ chức và thành lập ra Ban an toàn vệ sinh
lao động. Những thay đổi diễn ra tuy chậm nhưng biết được rằng mọi người quan
tâm đến sức khỏe của mình đã tạo ra động lực để nhóm tiếp tục công việc.
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Thay đổi nơi làm việc để giảm chấn thương
Có nhiều cách để cải tiến nơi làm việc nhằm phòng ngừa và giảm tình trạng bị
chấn thương do căng thẳng và làm việc quá sức. Sau đây là một vài ví dụ.

Bàn làm việc phù hợp với bạn
Bàn nên có kích thước và hình dáng phù hợp với tính chất công việc và chiều
cao cơ thể bạn:

• Nếu bạn đang ngồi, cánh tay của bạn nên được đặt thoải mái trên bàn với

cổ tay duỗi thẳng. Nếu bàn quá thấp, bạn phải khom người về phía trước
gây mỏi cổ, lưng và bả vai. Nếu bàn quá cao, bạn phải nâng cánh tay cũng
khiến bả vai, cổ và lưng đau.

• Bàn nên đủ to để có thể đặt vừa tất cả những thứ cần thiết cho công việc của
bạn. Nó cũng phải đủ cao để chân bạn có thể đặt thỏa mái dưới gầm bàn.

• Mặt bàn nghiêng về phía người bạn để có thể làm việc dễ dàng hơn mà

không cần cúi nhiều. Nếu may vải nặng, bàn nghiêng có thể bạn giúp kéo
vải qua máy nhẹ hơn.

• Nên đệm cho các mép bàn để tay không đau.

Ánh sáng tốt nghĩa là
người lao động không
phải cúi xuống nhìn,
do đó tư thế ngồi sẽ
tốt hơn.
Bàn đủ rộng để đặt
các nguyên vật liệu.

Đệm các mép bàn
giúp tay đỡ đau.

Tạo mặt bàn nghiêng
bằng cách kê thêm gỗ ở
chân trước của bàn. Lưu ý
gia cố bàn cho chắc chắn.

Chiều cao bàn phù
hợp nên tay có thể để
thoải mái.
Hỗ trợ thắt lưng để
giữ tư thế làm việc
tốt hơn. Sử dụng
một chiếc khăn nhỏ
gập đôi, cuộn tròn
rồi lồng một cái quai
qua, sau đó buộc vào
lưng ghế cho vừa với
thắt lưng. Nếu đổi
ghế hãy mang theo
tấm tựa lưng này.
Ghế có điều chỉnh
chiều cao sẽ tạo tư
thế thoải mái với mọi
loại bàn.
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Bàn làm việc khi đứng
Nếu phải đứng khi làm việc, bạn nên sử
dụng khuỷu tay để xác định độ cao thoải
mái nhất của bàn làm việc. Nếu công việc
đòi hỏi sự chính xác cao, bàn làm việc nên
cao hơn để khuỷu tay có thể nghỉ ngơi trên
mặt bàn. Nếu công việc cần nhiều lực, tốt
nhất nên chọn bàn thấp hơn khuỷu tay của
bạn.
Chiếc bàn tốt nhất cho người lao động
làm việc trong tư thế đứng cần có thể điều
chỉnh lên xuống phù hợp với kích thước của
từng người thao tác. Bàn điều chỉnh được
độ cao cũng sẽ dễ dàng chuyển đổi tư thế
làm việc từ đứng sang ngồi.
Nếu không có bàn điều chỉnh, bạn có thể
chọn bàn làm việc khác phù hợp với mình
nhất. Ví dụ: nếu bàn quá thấp, có thể kê
cho bàn cao lên hoặc kéo dụng cụ lại gần
bạn. Nếu bàn quá cao, bạn có thể đứng trên
bục. Hãy chắc chắn những thay đổi này là
an toàn và không gây ra bất cứ vấn đề gì.
Giày đế mềm và lót thảm mềm có thể
làm giảm đau chân cho người lao động khi
phải đứng làm việc trong thời gian dài.
Đứng cũng sẽ dễ dàng hơn để không bị
đau lưng nếu bạn đặt một chân lên viên
gạch hay tấm gỗ và thay đổi vị trí đặt chân
trong ngày. Chỗ để chân có thể tạo ra
bằng cách xếp chồng các tấm bìa,
giấy hay gỗ sàn lên nhau. Hãy
đảm bảo rằng chỗ để chân
không làm vướng bàn đạp
máy khâu và không quá gần
chỗ/kệ
các chỗ đấu điện.
để chân
Nhưng đứng quá lâu cũng
không tốt cho lưng. Sử dụng
ghế đẩu cao hoặc ghế tựa cao.
Khi nghỉ giải lao, hãy ngồi
hoặc đi lại.

thảm lót
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Lót thảm mềm có thể
làm giảm các vấn để về
đau và sức khỏe do thiết
bị gây rung.
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Ghế
Ghế phải hỗ trợ được chân, lưng, hông và cơ thể trong khi làm việc. Để thoải
mái, ghế ngồi cần phải vừa với kích thước và hình dáng của người lao động
ở tư thế ngồi; phải có tấm lót chỗ ngồi và tấm tựa lưng.

Kém: ghế đẩu
cứng

Tốt hơn: ghế có đệm và
tựa lưng

Ghế điều chỉnh có thể vừa
với nhiều người khác nhau.
Ghế này nên điều chỉnh cả về
độ cao, độ nghiêng của chỗ ngồi
và lưng. Những thay đổi nhỏ có
thể tạo ra ghế và bàn phù hợp
với bạn hơn. (xem từ trang 134
đến trang 138).

Tốt nhất: ghế có đệm,
tựa lưng, và có thể điều
chỉnh được

Một “chiếc ghế
có thể điều chỉnh
được” cả khi đứng
và ngồi giúp bạn
thay đổi tư thế dễ
dàng hơn.

Chúng tôi đã có ghế ngồi!
Chúng tôi không được trang bị ghế ngồi khi làm việc
tại một nhà máy ở Hoa Kỳ. Khi lưng và đầu gối của
chúng tôi bị đau do đứng, chúng tôi phải lấy xô ra
ngồi. Chúng tôi kiến nghị với đại diện công
đoàn và họ đã đưa vấn đề này lên Ban an
hazards
magazine
toàn lao động chịu trách nhiệm phòng ngừa
chấn thương. Nhờ thỏa ước công đoàn, Ban
đã yêu cầu người sử dụng lao động cải thiện
để bảo vệ sức khỏe của người lao động. Giờ
chúng tôi đã có ghế tựa và đỡ chân. Cứ mỗi
giờ làm việc tôi lại thay đổi tư thế đứngngồi và tôi thấy khác biệt rất nhiều!
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Nếu bạn chỉ có chiếc ghế cố định, bạn vẫn có thể khiến nó dễ chịu hơn
khi ngồi bằng cách:
Làm cho ghế cao hơn để tay có thể làm việc thoải mái: Sử dụng những
đồ vật có sẵn ở nơi làm việc để làm cho ghế cao hơn. Người lao động may sử
dụng các ống chỉ đã hết chỉ hoặc sử dụng các mảnh gỗ hoặc thứ gì đó có thể
kê cao được. Kiểm tra xem có vết nứt của ống chỉ hoặc vật liệu kê, đảm bảo
ghế đứng vững, không bị rung. Bạn cũng có
thể đệm chỗ ngồi để ghế cao hơn.
Tạo ghế ngồi thoải mái, không làm
đau chân và lưng. Đặt miếng đệm
lên mặt ghế và tựa lưng. Để
có dựa tốt, đệm lưng nên
ngang tầm thắt lưng và
giúp bạn ngồi thẳng; với
lung hơi cong về phía
trước khi dựa lưng. Các
mép bàn và ghế cũng
phải đệm những miếng
vải mềm để bạn không
bị đau khi ngồi hoặc cúi.
Nếu chân bạn không
chạm sàn, hãy kê một
miếng đỡ chân để đặt
chân lên.

Cách thức

Tạo một chỗ
dựa có đệm
Tạo đệm
chỗ ngồi
Dùng ống chỉ
đã dùng hết
để tăng chiều
cao ghế

Làm một chiếc đệm ghế

1.

Sử dụng vật liệu có nhám để đệm
không bị trượt. Cố định đệm vào ghế
bằng dây buộc, băng hoặc mảnh vải
dài.

2.

Sử dụng đệm cứng. Chất liệu quá
mềm sẽ làm đệm nhanh biến dạng
và mất tính năng hỗ trợ.

3.

Điều chỉnh độ dày khi nhồi đệm
sao cho khi ngồi được thoải mái.
Đệm cao quá khiến bạn phải cúi
khi làm việc. Đệm thấp quá khiến
bạn phải với cả tay hoặc vai.

4.

Tạo đệm hơi dốc về trước để hai
đầu gối thấp hơn hông.
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Bàn làm việc
Sắp xếp lại bàn thao tác và dụng cụ
làm việc để giảm số lần phải với tay
hoặc cúi. Đặt các dụng cụ và nguyên
vật liệu cần sử dụng thường xuyên
(như kéo, khoan và keo) ở phía
trước hoặc bên cạnh người lao
động trong khoảng cách 40 cm
hoặc ít hơn để hạn chế với.
Đó là khoảng cách giữa đầu
ngón tay giữa và khuỷu tay
của bạn.
Người lao động khi ngồi
Các bộ phận và công cụ
làm việc có thể đặt thùng
phải dễ dàng tiếp cận.
chứa hoặc xe đẩy gần nhất có thể so
với ghế ngồi của họ hoặc đủ xa để họ
phải đứng dậy và đi ra chỗ thùng
chứa. Thay đổi tư thế ngồi hoặc đứng
để giúp cơ thể tránh bị mỏi mệt trong ngày làm việc.

Cúi người
để với lấy đồ
trong thùng
sẽ làm căng cơ
lưng và vai.

Dễ dàng lấy
được đồ nếu
chúng được đặt
bên cạnh ở tầm
thắt lưng hoặc
gần với khuỷu
tay.

Tăng ánh sáng tại nơi làm việc
Người lao động cần làm việc trong một môi trường có đầy đủ ánh sáng. Cúi
người hoặc nheo mắt khi làm việc có thể gây ảnh hưởng tới lưng, vai, cổ và
mắt. Ở mỗi khu vực làm việc cần có một nguồn sáng điều chỉnh được để
tăng ánh sáng những nơi cần thiết nhất, xem Chương 14: Ánh sáng.
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Công tắc và bàn đạp
Bàn đạp chân, đạp gối và các bộ điều khiển
khác được coi là an toàn nhất khi người lao
động sử dụng chúng mà không cần dùng lực.
Người lao động dễ dàng điều khiển tay
cầm, đòn bẩy và công tắc của máy móc mà
không cần vươn, cúi hoặc với tay quá vai của
mình. Họ cũng có thể bật/tắt công tắc máy
chỉ với các động tác nhẹ của tay, chân hoặc
bàn chân.
Đối với những công việc phải ngồi nhiều
thì bàn đạp được xem là phù hợp nhất. Phải
nhấc chân lên khỏi sàn mỗi khi nhấn bàn
đạp sẽ làm chân và thắt lưng bị mỏi, đặc biệt
sẽ nghiêm trọng hơn nếu người lao động làm
việc trong tư thế đứng. Do đó, nên sử dụng
bàn đạp đủ rộng để hai chân có thể đạp thay
đổi nhau.
Bàn đạp nên được bố trí sao cho người lao
động có thể ngồi hoặc đứng ở một khoảng cách
thích hợp so với máy. Đối với người lao động
làm việc theo ca thì bàn đạp điện di động có
thể được xem là lựa chọn tốt nhất.

Bậc đứng thuận tiện cho
người có chiều cao thấp để
điều khiển các công tắc, cần
gạt và tay cầm.

Máy móc điều khiển bằng bàn đạp nên
trang bị hệ thống an toàn để bảo vệ người lao
động tránh các chấn thương trong trường hợp
họ vô tình va chạm vào.

Bục sẽ làm giảm mỏi khi nhấn
bàn đạp, nhưng nhấn bàn đạp
trong tư thế đứng sẽ làm bạn
đau lưng.
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Sử dụng ghế hoặc ghế đẩu sẽ
hỗ trợ làm giảm đau mỏi.
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Công cụ làm việc
Sở hữu công cụ phù hợp với
bạn và thích hợp với từng
loại công việc sẽ giúp
bạn có thể làm việc
chính xác, an toàn
và nhanh hơn.

Chấn thương bàn tay
Dụng cụ máy móc
Dụng cụ cầm tay

Làm thế nào để
thay đổi những
công cụ này để
giảm thương tích?

Công cụ làm việc phải vừa vặn với tay của từng người lao động
Phần lớn các công cụ cầm tay có hình dạng và kích thước khác nhau cũng
như bàn tay của mỗi người lao động là khác nhau. Để tránh gây đau mỏi cho
ngón tay, bàn tay, cánh tay hoặc vai, người lao động nên sử dụng những công
cụ có kích thước và hình dáng phù hợp với tay của mình.

Các loại công cụ mà
người lao động phải
dùng các ngón tay để
điều khiển và đảm bảo
độ chính xác nên có
kích thước nhỏ để có
thể nằm gọn giữa ngón
cái và các ngón còn lại.

Đối với các loại công cụ
phải cầm bằng cả bàn tay
cho có lực, chẳng hạn như
búa, nên có kích thước
đủ lớn để các ngón tay có
thể nắm trọn tay cầm một
cách thoải mái.

Công cụ có hai tay cầm
cần được đóng mở một
cách dễ dàng. Thường
thì chúng có một lò xo
để đẩy tay cầm ra.
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Công cụ được thiết kế để làm việc dễ dàng hơn
Công cụ chỉ nên có kích thước lớn và nặng khi cần thiết để làm việc. Hình
dáng và đặc điểm chức năng của công cụ, chẳng hạn như tay cầm cong hoặc
kiểu bánh cóc có thể thực hiện các công việc mang tính chất lặp đi lặp lại
hoặc cần lực lớn một cách dễ dàng hơn.

Công cụ có tay cầm
thẳng sẽ giữ cổ tay của
người lao động thẳng
khi hướng thao tác của
công cụ vuông góc với
cánh tay.

Công cụ có tay cầm cong sẽ
giữ cổ tay thẳng khi hướng
thao tác của công cụ cùng
hướng với cánh tay.

Có tay cầm thoải mái
Tay cầm của công cụ nên vừa vặn với bàn tay của người lao động, không quá
lớn hoặc không quá nhỏ khi cầm nắm hoặc không có cạnh sắc ấn vào ngón
tay hoặc lòng bàn tay. Nó không làm cho bàn tay hoặc ngón tay khi cầm nắm
ở vị trí không tự nhiên.

Với công cụ này,
ngón tay cái phải
duỗi thẳng và
tách riêng ra để
nhấn nút.

Còn đối với công cụ
này, các ngón tay phải
nhấn nút đồng thời.
Ngón tay cái sẽ hỗ
trợ việc nắm và định
hướng cho công cụ.

Tay cầm bọc ống cao su có thể làm giảm
chấn thương do rung. Nhưng chúng phải có
kích thước phù hợp với loại công cụ đó. Ống
bọc ngoài bằng cao su có thể làm giảm độ chắc
chắn của công cụ và tăng nguy cơ gây chấn
thương. Ngoài ra, ống bọc ngoài có thể làm cho
kích thước của công cụ to ra. Do đó, không sử
dụng ống bọc ngoài bằng cao su nếu người lao
động cảm thấy khó khăn khi cầm nắm công cụ.
Gá kẹp và tay cầm hỗ trợ người lao động cầm
nắm công cụ và các bộ phận một cách an toàn
hơn. Tay cầm giúp bảo vệ bàn tay người lao
động khỏi các cạnh sắc nhọn.
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gá kẹp

Gá kẹp được sử dụng như là
tay cầm để giữ công cụ.
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Trọng lượng cân bằng
Một công cụ cân bằng là công cụ có trọng lượng cân bằng để người lao động
không phải sử dụng sức để cầm nắm công cụ. Các công cụ phải được cân
bằng theo cách mà chúng được sử dụng.

Chiếc máy khoan này không cân
bằng do tay cầm được đặt phía sau
mô-tơ. Người lao động phải đỡ tay ở
phía trước mới có thể sử dụng được.

Chiếc máy khoan này cân bằng
do tay cầm được đặt dưới mô-tơ.
Người lao động có thể cầm máy
khoan bằng một tay.

Các công cụ có trọng lượng lớn được hỗ trợ bởi các tay đòn lò xo. Chúng
được bố trí ở các vị trí thích hợp, do đó người lao động không cần phải cầm
lên, đặt xuống hoặc đỡ công cụ mỗi lần thao tác.

tay đòn
lò xo

Tay đòn lò xo giữ máy khoan trong quá trình người lao động
sử dụng nó.
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Nhấc, mang vác, di chuyển hàng an toàn
Di chuyển hàng hóa, vật liệu, sản phẩm và chất thải trong nhà máy có thể là
công việc nặng nhọc và gây ra nhiều chấn thương. Sử dụng máy móc nhiều
hơn, thay cho sức người có thể làm giảm một số loại chấn thương nhưng lại
giảm số lượng người lao động cần thiết để thực hiện công việc. Điều quan
trọng là người lao động cần thảo luận về nơi làm việc nên thay đổi như thế
nào để vừa bảo vệ sức khỏe vừa giữ cho họ không bị mất việc.
Nếu người lao động phải nhấc vật nặng từ mặt đất, thì hãy cố gắng giữ vật
gần với cơ thể nhất khi nâng và giữ lưng thẳng, bàn chân đứng vững trên
mặt đất. Sử dụng chân để đứng lên đồng thời đỡ vật nặng lên.

Nâng đỡ bằng lực ở chân, không phải ở lưng

Đóng gói nguyên vật liệu thành những túi nhỏ.

Điều này sẽ tốn thêm thời gian để vận chuyển, tuy
nhiên sẽ an toàn hơn đối với cơ thể của người lao
động. Người sử dụng lao động cần thông báo với
nhà cung cấp là họ sẽ chỉ mua các nguyên vật liệu
được đóng gói trong các túi hoặc thùng chứa nhỏ.

Đảm bảo thùng chứa có tay cầm chắc chắn. Và
cũng đảm bảo hộp, thùng hoặc các thiết bị khác
không có cạnh sắc nhọn để vận chuyển an toàn,
tránh các chấn thương đối với bàn tay và cánh tay.
Mang vác trọng lượng cân bằng. Như vậy, người
lao động dễ dàng vận chuyển hơn so với việc trọng
lượng bị dồn về một phía. Cần phải bao gói chắc
chắn, tránh trường hợp bị bênh trong quá trình
vận chuyển.
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Thiết kế mặt bằng nơi làm việc có cùng độ
cao. Điều này sẽ làm giảm thao tác lấy đồ vật

từ sàn hoặc từ vị trí trên thắt lưng. Xe đẩy
hàng có cùng chiều cao với bàn làm việc sẽ
giúp việc bốc hàng
và dỡ hàng dễ dàng
hơn.

Đáy thùng có thể
tự nâng lên khi
dỡ hàng. Điều đó

giúp bạn không phải cúi người xuống để lấy
các vật từ đáy thùng ra.

Cách thức

Tạo một chiếc xe đẩy tải hàng bằng lò
xo, thùng nghiêng hoặc thùng nâng

Xe đẩy được trang bị thêm phần đáy có dây kéo lên đàn hồi, nhờ đó có
thể dễ dàng lấy các vật từ đáy của thùng. Bộ phận lò xo sẽ đẩy đáy lên khi
hàng được dỡ ra khỏi xe đẩy.
Các nguyên vật liệu cần có bao gồm: vải bạt, đục lỗ cúc
áo, 4 sợi dây đàn hồi tốt (dạng dây cao su).
1.

Vải bạt được cắt thành hình chữ nhật làm đáy giả của
xe đẩy. Sử dụng từ hai đến ba lớp vải bạt để làm đáy
giả.

2.

Ở mỗi góc của miếng vải hình chữ nhật, đục một lỗ.
Nên tán lỗ cúc chịu lực hoặc vòng kim qua lỗ thì tấm
đáy vải sẽ bền.

3.

Luồn từng sợi dây đàn hồi qua mỗi lỗ của miếng vải và
buộc chặt 1 đầu lại. Đặt miếng vải vào trong xe và buộc
đầu kia của sợi dây lên các góc trên của xe.

4.

Điều chỉnh độ dài của sợi dây để đáy giả của thùng có
thể nâng lên tới sát bề mặt trên của xe khi xe hết hàng.
Sợi dây cần được kéo dài tới tận đáy của xe khi
chứa đầy hàng. Nếu dây không đảm bảo được
độ căng cần thiết thì có thể sử dụng một loại
dây khác hoặc thay đổi chiều dài của dây.
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Sử dụng các công cụ cơ học hoặc chạy điện
Xe đẩy cầm tay có thể hỗ trợ người lao động vận chuyển
các bao hàng nặng nhưng không nên chất quá tải.
Sử dụng các loại máy móc chạy điện, chẳng hạn
như xe nâng, hệ thống băng tải, hệ thống đường ray
để làm công việc nâng và di chuyển nguyên vật liệu sẽ
giúp loại bỏ những mối nguy hiểm cho người lao động.
Tuy nhiên, các máy này sẽ tạo ra thêm các mối nguy
hiểm mới ở nơi làm việc, chẳng hạn như các chấn
thương do va chạm xe nâng hoặc bộ phận băng chuyền
chuyển động. Chúng cũng có thể gây ô nhiễm không
khí do khí thải từ động cơ đốt nhiên liệu.
Băng chuyền thụ động cho phép người lao động
có thể di chuyển hàng hóa giữa các khu vực làm
việc khác nhau bằng cách đẩy chúng chạy trên
các con lăn thay vì phải vận chuyển thủ công
bằng tay hoặc xe đẩy.

Hệ thống đường ray giúp người lao động
đẩy hoặc kéo hàng hóa quanh khu vực làm
việc nhờ có trục gắn với con lăn chạy trên
dường ray. Điều này đặc biệt tiện lợi khi sản
phẩm cần được treo, chẳng hạn như quần
áo thành phẩm hoặc các loại vật liệu chuẩn
bị đưa vào công đoạn nhúng hoặc phun phủ
bên ngoài.

Trong khóa học về ecgônômi, chúng ta đã biết xe đẩy tốt hơn xe kéo vì sẽ
đỡ đau lưng. Chúng ta cũng nên giảm khối lượng của mỗi kiện hàng để
khi nâng nhấc sẽ đỡ mệt hơn. Có thể sẽ tăng thêm số lượt vận chuyển
nhưng rõ ràng trọng lượng nhẹ sẽ tốn ít sức hơn.
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Đảm bảo các thiết bị di chuyển có bánh xe tốt
Bánh xe sẽ hỗ trợ cho việc di chuyển dễ dàng hơn. Bánh
xe được bảo dưỡng tốt và thay thế khi bị hỏng giúp cho xe
đẩy, xe goòng và thùng đựng di chuyển nhẹ nhàng hơn.
Bánh xe được bọc cao su hoặc nhựa có độ bền cao hơn
và dễ dàng di chuyển hơn bánh xe kim loại không được
bọc.
Xe đẩy dễ dàng di chuyển hơn khi bánh xe đằng sau có
thể xoay được.

Sử dụng xe đẩy
có bánh xe trơn
và khỏe.

Bánh xe to hơn giúp
đẩy dễ dàng và chắc
chắn hơn, nhất là trên
những đoạn sàn nhấp
nhô, gồ ghề.

Thùng chứa có gắn bánh xe đặt tại các vị
trí làm việc có thể được sử dụng để vận chuyển
hàng hoặc chất thải bằng cùng một
thùng chứa; hạn chế việc phải
chuyển hàng từ thùng này sang
thùng khác.
Phanh bánh xe hỗ trợ người lao
động điều khiển các thiết bị chuyển
động và tránh tình trạng chuyển
động không được kiểm soát. Thùng
chứa di động, xe đẩy và bàn làm việc có
bánh xe nên lắp phanh ở bánh xe. Người lao
động có thể dễ dàng hãm
hoặc mở khóa phanh bằng chân.
Bánh xe có phanh giúp người sử dụng không tốn
sức để hãm xe khi cần.
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Một cuộc diễu hành của những chiếc xe đẩy bị hỏng
Rác thải của nhà máy nhiều tới nỗi chúng có thể rơi khắp nơi khiến
sàn nhà ẩm ướt và dính dớp. Khi người lao động vận chuyển hàng hóa
trong nhà máy, rác bẩn trên sàn nhà có thể bị cuốn vào bánh xe khiến
xe khó đẩy hoặc gặp trục trặc. Bánh xe cũng dễ bị rỉ sét nếu không
được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên.
Công đoàn đã đề nghị thay xe đẩy mới nhưng người sử dụng lao
động không phản ứng. Chúng tôi quyết định xếp những xe đẩy hỏng
thành một hàng ngay tại cửa chính khu văn phòng. Ai muốn qua cửa
cũng đều nhìn thấy các xe bị hỏng. Khi lãnh đạo nhà máy đến, họ
không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giám đốc đã đến hỏi và đề nghị
chúng tôi đưa đống xe đẩy đi
chỗ khác.
Những chiếc xe hỏng va vào
nhau tạo ra tiếng kêu khó chịu
khi di chuyển vì các bánh xe bị
kẹt hoặc không còn đi thẳng
được nữa. Giám đốc trừng mắt
với lãnh đạo nhà máy và rồi
đóng sầm cửa lại và đi vào văn
phòng. 3 tuần sau, xe đẩy mới
được đưa tới để thay thế chỗ xe
cũ đã hỏng!

Bảo dưỡng và sửa chữa
Người lao động làm việc hiệu quả nhất khi môi trường làm việc, công cụ và
các thiết bị lao động sạch sẽ và trong tình trạng tốt. Máy cắt bị cùn hay máy
bị tắc do bụi bẩn và thiết bị làm việc không ổn định có thể gây căng thẳng
và chấn thương. Máy móc bảo trì kém thường gây ồn hơn, kém hiệu quả hơn
và hay bị hỏng hóc. Do đó, bảo trì máy móc tốt là đảm bảo an toàn và hiệu
quả kinh doanh.

Bảo dưỡng thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị lao động
và ngăn chặn chấn thương.
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Bảo vệ người lao động tránh các chấn thương

Bảo vệ người lao động tránh các chấn
thương
Làm việc quá nhiều và quá nhanh sẽ gây ra các chấn thương ecgônômi kể
cả khi bàn thao tác phù hợp với người lao động. Để phòng tránh tình trạng
căng thẳng và các chấn thương, người lao động cần có điều kiện lao động
tốt hơn.

Hạn chế tăng ca
Để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi giữa các ca làm việc là cách để làm giảm
tình trạng mệt mỏi, ngăn ngừa chấn thương. Nhưng đối với một số bộ phận
người lao động thì làm ca kíp là điều bắt buộc hoặc họ phải làm như vậy mới
mong kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Do đó, bất kỳ một chiến dịch hay
hoạt động nào liên quan tới việc hạn chế làm tăng ca nên đi cùng với chiến
dịch cải thiện tiền lương cho người lao động. (Xem Chương 19: Làm việc với
cường độ lao động quá lớn và quá nhanh nhưng được hưởng quá ít).
Làm khoán hay ăn lương theo sản phẩm đẩy người lao động làm việc với
cường độ lao động chóng mặt, vượt quá giới hạn chịu đựng thể lực của con
người. Vậy nên, cần phải có các chiến dịch nhằm thay đổi cơ chế tính lương
sao cho hợp lý với số giờ lao động.

Đa dạng hóa loại hình công việc
Làm các công việc khác nhau trong cùng một ngày. Thay đổi từ công việc
ngồi cho tới công việc đứng để các bộ phận khác nhau trên cơ thể người lao
động được hoạt động. Luân chuyển công việc hoặc luân chuyển giữa các vị
trí làm việc khiến công việc thú vị hơn và là cơ hội để người lao động học hỏi
thêm nhiều kĩ năng mới. Điều này cũng sẽ có lợi hơn đối với doanh nghiệp.

Đào tạo
Yêu cầu đào tạo cho tất cả người lao động về cách thực hiện công việc an
toàn dựa trên kích thước cơ thể và sức khỏe của họ. Nếu người lao động biết
cách thực hiện công việc an toàn, giảm chấn thương thì hãy chia sẻ với đồng
nghiệp của mình.

Chia sẻ khối lượng công việc
Đối với những công việc nặng nhọc, chẳng hạn như bê, mang vác vật nặng,
thì nên có thêm người cùng làm để làm giảm nguy cơ bị chấn thương.

Nghỉ giải lao thường xuyên
Nghỉ giải lao đều đặn một vài lần trong ngày, vận động tay chân, uống nước
sẽ giúp người lao động khỏe khoắn hơn.
Trong lúc nghỉ, hãy vận động cơ thể! Nếu đặc điểm công việc là phải ngồi,
hãy đứng lên và duỗi lưng.
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Vận động cơ thể theo cách an toàn
Khi thiết kế vị trí làm việc thuận tiện, cải thiện điều kiện làm việc để giúp
cơ thể bớt mỏi, bạn vẫn có thể tiếp tục làm giảm căng thẳng của công việc
bằng cách thay đổi tư thế làm việc.
Thay đổi tư thế một vài lần trong ngày. Duỗi
toàn bộ cơ thể theo hướng ngược với chiều vận
động khi làm việc. Tận dụng những khoảng
thời gian nghỉ trong ngày như giờ nghỉ giải
lao, đổi ca làm việc, hay giờ thay đổi quy trình
hoặc các khoảng thời gian nghỉ khác để thay
đổi tư thế:

• Giữ thẳng lưng trong tư thế thoải mái
nhất.

• Đẩy ngực về phía trước.
• Thả lỏng vai.
• Đầu thẳng hơi hướng lên trên, cổ giữ

thẳng trong tư thế thoải mái và thư giãn.

Tư thế lưng gù, cổ cúi nhiều kéo
cơ lưng và cơ ngực hoạt động
gây ra hiện tượng căng cơ.

Thay đổi thói quen tại nơi làm việc
Cách thức bạn làm việc trở thành một thói quen rất nhanh chóng. Ngay cả
khi bạn muốn thay đổi, cũng khó để nhớ ra là bạn phải thay đổi nó. Nhưng
cũng đừng bỏ cuộc! Thực hiện thay đổi nhỏ từng chút một ở bất cứ đâu, bất
cứ khi nào mà bạn có thể nhằm cải thiện tư thế và cách làm việc. Bạn càng
lặp lại những cách mới, thì bạn sẽ quen dần với nó. Tuy nhiên, cũng phải
mất thời gian luyện tập để thay đổi thói quen cũ.

Thay đổi cách sống tại nhà
Các công việc lặt vặt ở nhà cũng có thể làm gia tăng thêm sự căng thẳng và
tình trạng mệt mỏi tại nơi làm việc. Khi phụ nữ làm việc nhà sau khi kết
thúc công việc tại nhà máy, họ tiếp tục bị mỏi mệt và căng thẳng. Nếu như
cảm thấy mệt mỏi trong công việc, hãy yêu cầu chia sẻ việc nhà với các thành
viên khác trong gia đình của bạn. Đàn ông cũng có thể làm việc nhà! Xem
Bạn làm gì trong một ngày? ở trang 321.
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Giãn cơ và mát – xa để làm giảm các
cơn đau
Các cơn đau nhức dai dẳng, sưng tấy, ngứa, nóng rát hoặc tê ở các bộ phận
cơ thể khi làm việc hàng ngày có thể là dấu hiệu chấn thương do thực hiện
công việc lặp đi lặp lại.
Nghỉ ngơi có thể giúp cơ thể được phục hồi còn các động tác như kéo giãn
cơ, mát-xa hay tập thể dục có thể làm giảm và ngăn ngừa chấn thương. Thực
hiện các động tác được giới thiệu trong phần này của cuốn sách hoặc tự vận
động theo những cách khác mà bạn biết để giảm tình trạng đau cơ và khớp.

Đau mỏi là vấn đề phổ biến,
nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất
Những người mà tôi biết, bao gồm cả những lao động
mới của nhà máy đều cảm thấy đau mỏi do làm việc. Tôi
cho rằng ai làm việc trong nhà máy này cũng cảm thấy bị
đau mỏi như vậy. Tuy nhiên, sau khi được tham gia khóa
tập huấn về ecgônômi, chúng tôi đã biết rằng công việc có
thể được sắp xếp phù hợp để không gây đau mỏi cho người
lao động. Thật vui khi giờ đây công việc không gây đau mỏi
cho mọi người nữa. Chúng tôi đã thay đổi một chút vị trí
làm việc để thuận tiện hơn. Một số khác yêu cầu người sử
dụng lao động cung cấp công cụ làm việc chất lượng tốt
hơn.
Người sử dụng lao động đã lắng nghe ý kiến, tuy nhiên lại không
thực hiện. Nhờ những cải tiến, các cơn đau cũng thuyên giảm nhưng
vẫn còn. Nhiều người thậm chí còn tỏ ra nản chí: “Điểm mấu chốt của
cải thiện ecgônômi là gì khi mà người lao động vẫn bị đau mỏi mỗi
ngày?” Chúng tôi tin mình phải giúp họ bớt cảm thấy đau đi và tổ chức
thực hiện làm sao để tránh được tình trạng đau gia tăng. Và chúng tôi
cũng không thể thảo luận về việc phòng ngừa với những người đã bị
đau rồi.
Chúng tôi bắt đầu hỏi về: Cách thức mọi người làm giảm cơn đau
sau giờ làm việc là gì? Một số sử dụng thảo dược tự nhiên, một số dùng
thuốc. Chúng tôi tìm hiểu về giãn cơ, tập thể dục và mát-xa. Những biện
pháp này không áp dụng được cho tất cả mọi người do một số người
không muốn thực hiện. Tuy nhiên, có nhiều người lao động đã thử các
biện pháp khác nhau để cải thiện tình trạng đau của mình. Không phủ
nhận người lao động sẽ phải chung sống với tình trạng đau mỏi này,
tuy vậy chúng tôi cũng có vài biện pháp kiểm soát nó thay vì để nó ảnh
hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Khi các cơn đau giảm bớt, chúng
tôi có nhiều năng lượng hơn và hy vọng có thể thay đổi cuộc sống.
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Giãn cơ
Phần lớn các bài tập giãn cơ giúp giảm đau cho cơ thể. Vận động và giãn cơ
ngay khi có thể tại nơi làm việc và ở nhà. Một vài động tác sẽ đạt hiệu quả
tốt hơn nếu như duy trì tư thế đó trong một vài giây hoặc vài phút, tuy nhiên
cần nhớ rằng không được vượt quá các giới hạn cho phép của cơ thể.
Cùng nhau thực hiện động tác giãn cơ với mọi người tại nơi làm việc hoặc
ở nhà sẽ giúp mọi người hăng hái hơn. Và hãy nhớ luôn luôn học nhiều các
động tác mới khác!

Tay

1. Nắm tay lại

2. Mở bàn tay ra,
duỗi các ngón tay
về phía trước.

3. C
 ong các ngón
tay, sau đó mở
bàn tay ra một
lần nữa.

4. Nhẹ nhàng
quay cổ tay và
bàn tay theo
hình vòng tròn.

Cánh tay duỗi ra phía trước, nâng bàn
tay lên sao cho lòng bàn tay quay ra phía
trước và các ngón tay hướng lên trên. Sử
dụng bàn tay còn lại kéo ngón tay về phía
sau.
Tiếp theo, lấy cổ tay làm trụ, gập
bàn tay xuống để lòng bàn tay sẽ hướng
về phía trong người và các ngón tay chỉ
xuống dưới. Dùng bàn tay còn lại để kéo
mu bàn tay xuống và hướng về phía cơ
thể. Nắm bàn tay khi kéo chứ không phải
các ngón tay.
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Cổ và vai

Xoay đầu từ
từ theo hình
vòng tròn.

Nhấc vai lên rồi
xuống, xoay
tròn theo hướng
ra trước rồi sau,
kéo bả vai cùng
lúc và làm từng
bên một.

Đặt ngón tay cái hoặc các
ngón tay vào khối cơ nằm
giữa cổ và vai, càng gần cổ thì
tác dụng càng lớn. Ấn vào vị
trí đó, đầu nghiêng về phía
ngược lại. Và giữ tư thế này
trong vài giây.

Lưng
Dùng tay kéo hai đầu gối về phía
trước ngực. Thư giãn và giữ
nguyên tư thế này.

Nằm ở tư thế ngửa co đầu gối
lên sao cho bàn chân nằm trên
mặt sàn. Ép vùng thắt lưng xuống
sàn bằng cách từ từ hóp chặt
bụng và vùng hông. Thư giãn một
lúc, vùng lưng sẽ cong trở lại như
bình thường.
Chân để chùng, dang 2 cánh
tay sang 2 bên cùng hướng với
chân. Duỗi cánh tay sang hai bên
và đầu gối cong lại. Từ từ quay
chân và gối sang bên còn lại. Khi
đầu gối chạm, quay đầu sang
phía ngược lại, cố gắng giữ vai
thẳng trên sàn nhà. Sau một vài
phút, đưa đầu gối và đầu trở lại
vị trí giữa sau đó làm theo hướng
ngược lại.
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CÓ

Xoa bóp và ấn vào các cơ
Khi người lao động làm việc liên tục và không nghỉ
ngơi, cơ, gân, dây chằng và mô mềm bị căng. Khi bị
KHÔNG
căng lên, các khối cơ này sẽ cứng và khi được nghỉ
ngơi chúng sẽ mềm ra. Khi người lao động phải thực hiện lặp đi
lặp lại các thao tác, các cơ không có thời gian để thư giãn.
Một cách để làm giảm hiện tượng căng cơ đó là xoa bóp. Bạn có thể xoa bóp
bằng tay hoặc bằng một vật cứng. Xoa bóp và ấn vào các cơ sẽ có tác dụng tốt
hơn nếu làm thường xuyên, không phải khi bị đau mới làm. Động tác này cần
được thực hiện nhiều lần trong ngày. Việc xoa bóp lúc đầu có thể gây cảm giác
hơi đau vì cơ bị căng cứng trong một khoảng thời gian dài làm việc.
Bạn có thể áp dụng các biện pháp xoa bóp phổ biến khác trong cộng đồng.
Chỉ ấn vào các vùng cơ chứ không ấn vào các khớp.

Cẳng tay
Thả lỏng cổ tay, lòng bàn tay hướng xuống sàn nhà và nắm tay lại.
Đặt ngón tay cái lên phần cơ của cẳng tay, gần với khuỷu tay
(không phải đặt lên khuỷu tay).
Nếu di chuyển ngón tay cái từ bên này sang bên kia
trong khi ấn vào các vùng cơ, bạn có thể cảm thấy các
vùng cơ này nảy lên một chút.
Bạn có thể ấn và giữ một lúc hoặc xoa tròn tại vị trí đó,
hoặc di chuyển cổ tay lên và xuống.

Nếu bạn cảm thấy bị nhức
hoặc bị tê tay, hãy thay đổi
vị trí ấn ngón tay.
Ấn vào
vùng thịt,
không ấn
vào xương.

Cổ tay
Đặt ngón tay cái lên vị trí cổ tay và giữ trong một
vài giây, sau đó di chuyển cổ tay lên và xuống.

Khuỷu tay
Ấn vào các vùng cơ xung quanh khuỷu tay, không
ấn trực tiếp lên khuỷu tay.
Đặt ngón tay cái nằm dưới khuỷu tay và hướng
lên trên và cố gắng tìm ra vùng cơ bị đau tại đó.
Cử động lên và
xuống
Duỗi và gập
cánh tay một vài
lần khi ấn vào
các vùng cơ.
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Vai
Đặt các ngón tay vào vùng cánh tay tiếp nối với
vai. Ấn vào chỗ đau và nhấc từ từ cánh tay lênxuống vài lần.

Tăng cường và cải thiện tư thế
Phần lớn mọi người cảm thấy mỏi do phải giữ
lưng và cổ luôn thẳng. Tập các động tác thể dục
tác động vào vùng lưng, khiến cho vùng lưng
trở nên khỏe khoắn hơn và từ đó hỗ trợ cho một tư thế làm
việc chuẩn, thậm chí ngay cả khi ghế ngồi không có phần
lưng tựa đằng sau.

Ngồi hoặc đứng. Giữ cho hai vai chùng xuống và thả lỏng,
siết chặt hai cánh vai như cố gắng để chúng chạm nhau ở
sau lưng rồi giữ tư thế này lâu nhất có thể. Hãy tập động tác
này thường xuyên trong ngày.

Ngồi hoặc đứng, duỗi
2 cánh tay sang hai bên, tạo thành
hình chữ T. Sau đó, đẩy 2 cánh tay về
đằng sau như đang thể để 2 tay chạm
vào nhau và giữ tư thế này lâu nhất có
thể. Hãy duy trì động tác này một vài
lần trong ngày.
Bạn cũng có thể
thực hiện tương
tự với tư thế nằm
bụng úp xuống
giường thay vì
ngồi hoặc đứng.
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Căng cơ và đau mỏi
Khi bạn cảm thấy căng cơ và đau mỏi, điều cần làm là dừng hoặc
hạn chế hoạt động các nhóm cơ khi làm việc hoặc khi ở nhà và xoa
bóp, thư giãn và hồi phục chúng.
Chườm khăn lạnh hoặc đá lên vùng cơ bị đau mỏi từ 20 cho tới
30 phút và làm một vài lần trong ngày. Lạnh sẽ làm giảm vùng cơ bị
viêm và do đó các cơ sẽ lành trở lại. Hãy nhớ thực hiện việc này một
vài lần trong ngày và vào bất cứ lúc nào bị đau. Và bạn cũng có thể
chườm nóng sau đó một vài ngày.
Uống aspirin hoặc ibuprofen. Những loại thuốc này làm giảm các
cơn đau và triệu chứng viêm cơ nhưng chúng có thể gây biến chứng
và không phải là một giải pháp lâu dài. Hãy hỏi nhân viên y tế hoặc
những người am hiểu về thuốc trong khu dân cư về các loại cây
thuốc và thuốc dân gian có tác dụng giảm đau và sưng tấy.
Mỗi loại chấn thương khác nhau cần một khoảng thời gian khác
nhau để chữa trị. Tuy nhiên hãy đến gặp nhân viên y tế nếu bạn gặp
phải một trong các trường hợp sau:

• cảm giác ngứa hoặc tê
• từ 1 tới 2 tuần cơn đau không biến mất do căng cơ.
• cảm thấy các cơ bị xoắn hoặc bị kéo và chấn thương không có
dấu hiệu hồi phục trong 2 tới 4 tuần.

Nhân viên y tế có thể khuyến cáo bạn ngừng làm việc trong một
khoảng thời gian và hướng dẫn cho bạn các bài tập luyện để phục
hồi. Họ cũng có thể phát cho bạn vài loại thuốc để bổ trợ.
Nếu bạn đến cơ sở y tế để thăm khám, hãy lý giải lý do bạn nghĩ
bạn bị đau do công việc và chỉ rõ tư thế làm việc của mình vì bác sĩ
có thể không nắm được đầy đủ công việc của bạn làm gì. Nếu cần
thiết hãy sử dụng hành động để diễn tả. Để biết thêm thông tin về
trợ giúp y tế, tham khảo, xem Chương 25: Tiếp cận dịch vụ chăm
sóc sức khỏe.

Chỉ cho nhân viên y tế biết
lưng của bạn đau do phải cúi
thật sâu để lấy đồ vật trong
xe đẩy
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8

Hóa chất luôn tồn tại xung quanh ta. Chúng có mặt trong nhà, ở trường học,
tại nơi làm việc, ở trong nước và cả trong không khí. Hóa chất quen đến mức
đôi khi chúng ta đã quên và phớt lờ chúng nhưng cũng có lúc chúng ta lại
sợ chúng.
Điều chúng ta thực sự cần biết là: Nếu hóa chất có thể gây hại tới sức
khỏe thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ mình? Câu trả lời phụ thuộc vào các
điều dưới đây:

•
•
•
•

Đó là hóa chất nào?
Hóa chất bạn hay sử dụng ở dạng nào?
Chúng thâm nhập vào cơ thể bạn như thế nào?
Bạn tiếp xúc với hóa chất ở mức độ nào và trong thời gian bao lâu?

Tính mạng con người là quan trọng nhất, hơn bất kỳ loại hóa chất nào.
Chúng ta, người lao động và người tiêu dùng có quyền được sống khỏe mạnh,
không bị các bệnh gây ra từ việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm.
Vậy vì sao lại sử dụng các loại hóa chất gây tổn hại, gây tàn phế hoặc giết
chết con người? Các công ty hóa chất và các ông chủ nhà máy hóa chất cho
rằng hóa chất có thể “dễ dàng” được kiểm soát và sử dụng một cách an toàn.
Nhưng khi không thể kiểm soát được hay nếu có kiểm soát thì không đủ khả
năng bảo vệ hoặc không được coi là ưu tiên hàng đầu bởi các ông chủ nghĩ
rằng chúng sẽ làm giảm lợi nhuận của họ nên những người lao động hoặc
người tiêu dùng là những người phải tự lo cho sức khỏe của chính mình.
Để bảo vệ người lao động, môi trường và cộng đồng dân cư, chúng ta phải
giảm việc sử dụng các hóa chất gây hại cho sức khỏe, thay thế chúng bằng
các hóa chất an toàn hơn kết hợp sử dụng an toàn hơn, loại bỏ và cấm các
loại hóa chất độc hại.
Để biết thêm thông tin về các loại hóa chất cụ thể, vui lòng tham khảo Phụ
lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến. Tìm hiểu về nguồn cung cấp
các thông tin về hóa chất vui lòng xem các trang từ 471 đến 472.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

158

Các mối nguy hiểm từ hóa chất

An toàn hóa chất: Ai chịu trách nhiệm?
Hàng nghìn loại hóa chất được sản xuất mới và sử dụng mỗi năm. Do chúng
có tầm quan trọng đối với nền kinh tế nên luật pháp và các quy định về hoá
chất chưa đủ bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng có hại của chúng.
Công ty hóa chất, chính phủ, chủ nhà máy, những người giám sát sự phát
triển ngành công nghiệp hóa chất, phân phối và sử dụng là những thành
phần của một hệ thống gây hại cho người dân trên khắp thế giới.

• Công ty hóa chất cần chứng minh loại hóa chất đó là an toàn trước
khi đem bán và sử dụng. Chỉ có một vài nghìn loại hóa chất được
nghiên cứu về các tác động của chúng đối với con người và môi trường. Và
gần như chưa có một nghiên cứu về phương thức tương tác giữa các loại
hóa chất khác nhau trong cơ thể con người. Nếu có các thử nghiệm thì
nó cũng không đề cập đến ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người.

• Các công ty hóa chất và chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc sử

dụng hóa chất. Các công ty bán hoặc sử dụng hóa chất phải có trách
nhiệm về sự an toàn cho người lao động và người tiêu dùng. Nếu bất cứ
ai bị mắc bệnh do hóa chất, chính phủ phải nhanh chóng có biện pháp
điều chỉnh hoặc ban bố lệnh cấm đối với loại hóa chất đó.

• Hóa chất được sử dụng phải an toàn đối với nhà máy và cộng đồng.

Thông thường an toàn hóa chất với người lao động được ưu tiên hơn
đối với cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải được bảo vệ
an toàn trước những hóa chất độc hại. Người sử dụng lao động cần áp
dụng các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất cho nhà máy và cho cả cộng đồng.

• Hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất. Nhiều sản phẩm có sử

dụng nhiều loại hóa chất trong quá trình sản xuất, sau khi xuất xưởng
được bán, sử dụng, rồi bỏ đi hoặc tái chế vẫn thải ra môi trường một
lượng hóa chất độc hại. Do vậy, các sản phẩm khi sản xuất phải được
tính toán sao cho sử dụng càng ít lượng hóa chất càng tốt để hạn chế
những tác động của chúng gây ra trong suốt vòng đời của sản phẩm.

• Hóa chất độc hại phải được thay thế bằng một loại hóa chất an toàn
hơn chứ không phải bằng một hóa chất độc hại khác. Rất nhiều công
ty muốn ngừng sử dụng các hóa chất độc hại. Tuy nhiên, họ thường thay
thế hóa chất độc hại đó với một loại khác mà chưa được nghiên cứu kĩ về
các ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Loại hóa chất mới này thường
là vẫn gây nguy hiểm nhưng do chưa có trường hợp đáng tiếc nào được
ghi nhận nên nó vẫn được coi là loại hóa chất “an toàn hơn”.
Tôi cố gắng mua rau không phun thuốc trừ
sâu, nhưng làm thế nào để tôi có thể mua
một chiếc điện thoại di động không có chứa
các hóa chất độc hại đây?
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Cô không mua được
đâu. Đó là lí do vì sao
chúng ta cần một hệ
thống đảm bảo sức khỏe
và an toàn cho chúng
ta quan trọng hơn là lợi
nhuận của họ.

Tiếp xúc với hóa chất

Hóa chất an toàn tại nơi làm việc
Nếu phải dùng một loại hóa chất nào đó tại nơi làm việc thì trách nhiệm của
người sử dụng lao động cần phải chọn loại:

• vô cùng cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm, nếu thiếu thì không
sản xuất được.

• an toàn nhất trong số các hóa chất có thể chọn.
• được sử dụng với một lượng nhỏ hơn so với các loại hóa chất thay thế.
• không gây hại đối với người lao động hoặc cộng đồng khi sử dụng và
thải bỏ.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là cung cấp thông tin về các
thành phần hóa chất dễ hiểu nhất cho người lao động. Người lao động trình
độ thấp cũng có thể nắm được thông tin về hóa chất qua các hình ảnh, video,
minh họa, giải thích và thực hành thực tế. Khi người lao động bắt đầu hoặc
được phân công một công việc mới, người giám sát cần hướng dẫn cho họ về
việc sử dụng hóa chất an toàn mà họ tiếp xúc, các ảnh hưởng tới sức khỏe
và điều cần phải làm nếu xảy ra tai nạn lao động.
Là người vận hành máy, chúng tôi được đào tạo về cách làm việc với hóa
chất và cách sử dụng hóa chất. Chúng tôi được học làm thế nào để trộn,
để bảo quản và làm vệ sinh máy móc bằng hóa chất. Nhưng khi nhìn thấy
đồng nghiệp của mình bị bệnh, chúng tôi nhận ra rằng các khóa đào tạo đó
đã không dạy cho chúng tôi về các ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe.

Tiếp xúc với hóa chất
Các loại hóa chất được sử dụng tại nhà máy có thể tác động đến sức khỏe
của bạn nếu chúng đi vào cơ thể bạn. Một số loại hóa chất ở thể nhất định
gây nguy hiểm hơn ở thể khác. Ví dụ, các chất rắn và chất lỏng dạng đặc nằm
yên một chỗ, khó có thể bay trong
không khí trừ khi bị nghiền nát, đun
Không
nóng, cắt vụn tạo ra bụi và khói độc.
được!
Hóa chất ở dạng bột, hơi sương hay
khí cùng với dạng bụi, khói, hơi gây
nguy hiểm hơn vì chúng bị phát tán
nhanh chóng trong không khí. Chúng
còn ở dạng phân tử nhỏ nên rất dễ
chui vào mũi và phổi. Trong trường
hợp hóa chất bị tràn ra sàn, cửa sổ,
CẨN THẬN! Không ngửi, nếm thử hoặc
các bề mặt làm việc, trong máy móc,
chạm vào hóa chất để xem chúng là gì.
hệ thống hút chân không và đường
ống thông gió, khả năng bạn tiếp xúc
với chúng là rất lớn.
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Dấu hiệu của phơi nhiễm
Bạn có thể biết mình đã bị phơi nhiễm hóa chất khi có các dấu hiệu sau đây:

• Bạn gặp các vấn đề về mũi, họng, phổi và khó thở.
• Bạn cảm thấy có hóa chất trên da của mình, đặc biệt là vùng da đó bị
bỏng hoặc ngứa. Bạn cũng có thể thấy vết phát ban hoặc các vấn đề về
da khác tại chỗ bị dính hóa chất.

• Bạn cảm thấy có vị hóa học trong miệng hoặc từ quá trình thở, nuốt
hoặc hấp thụ nó qua da.

• Bạn thấy xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, hay cáu
gắt hoặc mệt mỏi.

Nếu có bất kì một trong các dấu hiệu trên, bạn hãy tránh xa hóa chất và
thông báo với đồng nghiệp và người quản lý của mình về ảnh hưởng xấu của
hóa chất tại nơi làm việc.
Vì các dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe phải mất một thời gian dài
mới biểu hiện nhất là các bệnh liên quan đến sinh sản hoặc ung thư, do vậy
nếu bạn nghi ngờ bị phơi nhiễm thì hãy thông báo với đồng nghiệp và người
quản lí của mình, sau đó hãy hành động để tình trạng không trở nên tồi tệ
hơn (Tham khảo thông tin từ trang 171 đến trang 179).
Các chuyên gia về ATVSLĐ thường được yêu cầu điều tra và làm hạn chế
tiếp xúc với hóa chất. Khi hỏi về phơi nhiễm hóa chất, họ sẽ tiến hành phỏng
vấn kín với những người từ các khu vực khác nhau của nhà máy để không
ai có thể đoán ra người đã cung cấp những thông tin cụ thể.
Chuyên gia của chúng tôi nói
rằng không khí hoàn toàn bình
thường. Không có vi phạm nào
về tiêu chuẩn đối với sức khỏe.
Các vị có thể đọc báo cáo này!

Tại sao chúng tôi lại
thấy chóng mặt và
bị ốm khi sử dụng
chất tẩy rửa đó?

Ai là người nắm rõ nhất?
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Mùi rất khó chịu
và khiến tôi bị đau
đầu khi hít phải.

Hóa chất còn
dây cả lên tay
và quần áo!

Tiếp xúc với hóa chất

Hóa chất xâm nhập vào cơ thể như thế nào
Qua đường hô hấp bằng mũi và miệng. Khi bạn ngửi

thấy mùi hóa chất tức là bạn đã hít phải nó. Nhưng có
một số loại hóa chất không mùi hoặc bạn đã quen với
mùi đó rồi nên hít phải nó mà bạn không hề biết.

Qua da và mắt khi bạn tiếp xúc với hóa chất qua da

hoặc qua các vết thương trên da. Đôi khi bạn nhìn
thấy sương hóa chất, hóa chất dạng giọt, khói hay
hơi hóa chất. Nếu không được loại bỏ bằng máy hút
khí hoặc hệ thống thông gió, chúng sẽ bị hấp thụ
qua da và tuyến lệ của bạn cũng như qua mũi và
miệng.

Qua đường miệng. Bạn không ăn hóa chất vì bạn biết
là nó độc hại nhưng điều này xảy ra khi hóa chất dính
trên tay hoặc quần áo, sau đó thức ăn hoặc điếu thuốc
chạm vào và chúng đi theo vào miệng của bạn. Bụi hóa
chất hoặc hóa chất bắn lên, chúng có thể dính lên môi
hoặc đi vào bên trong miệng của bạn. Bạn cũng có thể
nuốt hóa chất đã có trong thuốc lá, thực phẩm hoặc
nước uống. Điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ.

Phần lớn người lao động sử dụng nhiều hơn một hóa chất tại nơi làm
việc. Những hóa chất này có thể phản ứng với những loại khác đã có
trong vật liệu mà họ đang làm việc. Khi tổ chức tập huấn về hóa chất
và các tác động tới sức khỏe con người, hãy nhớ rằng đôi khi vấn đề sức
khỏe của người lao động có liên quan đến sự kết hợp của nhiều hóa
chất tại một thời điểm – chứ không chỉ là một hóa chất!
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Xác định mức độ tiếp xúc
Nếu bạn bị dính một chút hóa chất và rửa nó đi ngay thì có thể coi là không
bị tiếp xúc nhiều. Nếu hóa chất bắn tung lên và bạn hít phải nó, trường hợp
này có thể coi là bị tiếp xúc nhiều. Các loại hóa chất khác nhau gây ra mức
nguy hiểm khác nhau tùy vào số lượng.
Khi tai nạn lao động xảy ra ở nhà máy, thông thường người lao động và
người sử dụng lao động đều biết tình trạng tiếp xúc. Nhưng việc tiếp xúc gây
ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động phần lớn là do tiếp xúc với hóa
chất hàng ngày và thường xuyên. Chỉ cần tiếp xúc với một lượng rất nhỏ hóa
chất mỗi ngày trong một thời gian dài cũng có thể gây ra những vấn đề sức
khỏe nghiêm trọng.

Các cán bộ về ATVSLĐ được dạy rằng hầu hết các hóa chất có thể được
sử dụng một cách an toàn. Và do vậy họ hiểu rằng hóa chất không gây
hại cho con người nếu không tiếp xúc quá nhiều với hóa chất. Tuy nhiên,
các nhà nghiên cứu lại chứng minh rằng một số hóa chất nguy hiểm
ngay cả với nồng độ rất thấp (vốn vẫn được cho là an toàn)
thì rõ ràng là một số tiêu chuẩn “sử dụng an toàn” lại không
thực sự là an toàn! Ví dụ, Bisphenol-A (BPA), phthalate và chì
đều gây hại dù chỉ với nồng độ rất thấp. Khi chúng tôi tìm hiểu
sâu hơn, nồng độ được coi là an toàn sẽ tiếp tục được hạ thấp
nữa. Nhưng ai mà muốn tiếp xúc hóa chất “an toàn” vào những ngày
trước khi các tiêu chuẩn đó được thay đổi chứ?
Người sử dụng lao động và chính phủ phải có trách nhiệm giám sát hóa
chất tại nơi làm việc và phải có những hành động để giảm thiểu sự tiếp xúc
với hóa chất mà gây hại tới sức khoẻ con người. Nhưng thật không may là,
nhiều công ty không xác định mức độ tiếp xúc và không làm đủ mọi cách để
phòng ngừa chúng. Còn chính quyền địa phương thì thường thiếu nhân lực,
thiếu thiết bị hoặc có tiêu cực
Chủ nhà máy nói rằng
trong việc thực thi các tiêu
chuẩn về an toàn đối với
tất cả đều an toàn và
các doanh nghiệp.
chúng không gây hại tới
chúng tôi. Nhưng chúng
Nhiều hóa chất
tôi không hề thấy công
với mức độ được coi
ty
tiến hành đo đạc kiểm
là an toàn vẫn có thể
tra
và chúng tôi không tự
gây hại đến sức khỏe
mình
làm điều đó được!
của người lao động. Nếu
bạn đang lo lắng hoặc cho
rằng bạn đang tiếp xúc với một chất nào đó làm bạn bị bệnh, hãy hỏi chuyên
gia ATVSLĐ, đồng nghiệp, công đoàn, cơ quan môi trường hoặc nhân viên y
tế để giúp bạn tìm hiểu thêm về các loại hóa chất bạn đang tiếp xúc. Nhiều
chuyên gia ATVSLĐ sẽ nói cho bạn biết nếu tiêu chuẩn hiện hành chưa đủ
tin cậy, giúp bạn và những đồng nghiệp khác theo dõi các triệu chứng bệnh
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Tiếp xúc với hóa chất

trong sổ ghi chép về tình hình sức khỏe (xem trang 53). Người lao động vẫn
đang tiếp tục đấu tranh với người sử dụng lao động, công ty hóa chất và
thậm chí với cả chính phủ để ngăn chặn việc sử dụng loại hóa chất gây hại
tới sức khỏe con người.

Xét nghiệm hóa chất
Có 2 phương pháp để xác định lượng hóa chất mà người lao động
tiếp xúc. Phương pháp tốt nhất là đo nồng độ hóa chất có trong không
khí và so sánh nó với nồng độ tiếp xúc được coi là an toàn. Phương
pháp thứ hai là đo lượng hóa chất có trong cơ thể và so sánh nó với
mức độ tiếp xúc được coi là an toàn. Hầu hết các xét nghiệm này rất tốn
kém và các doanh nghiệp chỉ tiến hành xét nghiệm khi có yêu cầu bắt
buộc từ phía cơ quan nhà nước.

Xác định nồng độ hóa chất có trong cơ thể
Một số doanh nghiệp tiến hành kiểm tra máu và nước tiểu của người
lao động khi tuyển dụng lao động (xét nghiệm ban đầu) và sau này xét
nghiệm lại để biết liệu nơi làm việc có gây ra các vấn đề mất an toàn
hay không. Rõ ràng là việc sử dụng hóa chất an toàn hơn và áp dụng
quy trình sản xuất tốt hơn sẽ có ý nghĩa hơn khi áp dụng ngay từ đầu.
Thậm chí là các xét nghiệm này sẽ hữu ích nếu các vấn đề sức khỏe
sau này mới phát sinh.
Bảng hướng dẫn an toàn hóa chất (SDS) thường bao gồm các thông
tin về nồng độ hóa chất được coi là an toàn và đôi khi cũng bao gồm
những thông tin về phương pháp xét nghiệm đối với một hóa chất.

Xác định nồng độ hóa chất có trong không khí
Một máy hút chuyên dụng loại nhỏ được dùng để lấy các mẫu không
khí tại nơi làm việc vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Các
bộ lọc bên trong máy hút sau đó được chuyển đến phòng thí nghiệm để
phân tích hàm lượng hóa chất có trong bộ lọc. Các phòng thí nghiệm
có thể phân tích được nhiều loại hóa chất khác nhau, nhưng họ sẽ chỉ
phân tích loại hoá chất được chỉ định tìm. Ngoài ra còn có nhiều cách
khác để định lượng một hoặc nhiều loại hóa chất tại nơi làm việc.
Nếu người lao động đang làm việc trong khu vực có phóng xạ, người
sử dụng lao động cần đảm bảo rằng khu vực làm việc được kiểm tra
về phóng xạ. Các nhà máy phải lắp đặt đồng hồ đo phóng xạ trong khu
vực làm việc hoặc chắc chắn rằng tất cả người lao động đều đeo thiết
bị đo cá nhân để theo dõi mức độ tiếp xúc phóng xạ.
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Các bệnh do hóa chất gây ra
Hóa chất ảnh hưởng đến con người theo nhiều cách khác nhau. Một số
người có thể bị nhức đầu, chóng mặt, da bị phát ban và các biểu hiện tức
thời khác. Những người khác có các vấn đề sức khỏe không biểu hiện ngay
lập tức hoặc chỉ xuất hiện bên trong cơ thể mà họ không thể nhìn thấy hoặc
cảm nhận được. Một số hóa chất chỉ gây ra một loại vấn đề sức khỏe trong
khi các hóa chất khác lại là nguyên nhân của rất nhiều ấn đề sức khỏe.

Các ảnh hưởng sức khỏe cấp tính
Khi hóa chất tiếp xúc với da hoặc xâm nhập vào mũi,
miệng hoặc dạ dày, nó có thể gây ra các vấn đề về sức
khỏe ngay lập tức. Trường hợp này được gọi là ảnh
hưởng cấp tính.
Bỏng rát, khó thở, hoa mắt, ho, cảm thấy chóng mặt
hoặc ngất xỉu là các ví dụ về ảnh hưởng cấp tính. Các
ảnh hưởng cấp tính cần được điều trị một cách nhanh
chóng để ngăn ngừa tổn thương lâu dài.

Các ảnh hưởng cấp tính
xuất hiện tức thì.

Các ảnh hưởng sức khỏe mãn tính
Khi hóa chất xâm nhập hoặc ở bên trong cơ thể của bạn
trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, chúng có thể gây ra
các vấn đề sức khỏe mãn tính. Tiếp xúc với nhiều hóa
chất cùng một lúc cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe
mãn tính.
Ung thư, suy thận và gan, các bệnh về hệ thần kinh
và bại não là những ví dụ về các vấn đề sức khỏe mãn
Các ảnh hưởng mãn tính
tính. Các vấn đề này có thể xuất hiện sau nhiều tháng
phải sau một khoảng
hoặc nhiều năm tiếp xúc. Một số bệnh mãn tính có thể thời gian dài mới xuất hiện.
điều trị (một vài bệnh ung thư) hoặc kiểm soát được
(suy thận). Một số bệnh mãn tính có thể là vĩnh viễn
(bại não và tổn thương hệ thần kinh).

Trao đổi với nhân viên y tế về loại hóa chất bạn sử dụng
Nếu bạn đến gặp nhân viên y tế để cần tư vấn về các
vấn đề do hóa chất gây nên, hãy mang theo nhãn
mác của thùng chứa loại hóa chất đó hoặc viết tên
loại hóa chất hoặc sản phẩm mà bạn tiếp xúc. Bạn
hãy mô tả loại hóa chất đó trông như thế nào, mùi
ra sao và nó được sử dụng với mục đích gì. Giải
thích vì sao bạn cho rằng hóa chất này là nguyên
nhân gây ra bệnh hoặc chấn thương của bạn. Mặc
dù hầu hết các bác sĩ không biết nhiều về hóa chất,
nhưng họ có thể tiếp cận với nhiều nguồn thông tin
để tìm hiểu về các tác hại của chúng tới sức khỏe.
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Hóa chất gây kích ứng da, mắt, mũi và họng
Khi bạn làm việc với hóa chất, mắt của bạn có thể bị đỏ và ngứa. Bạn có thể bị
phát ban da, hắt hơi hoặc ho hay đau họng, chảy nước mũi, khó thở trong hoặc
sau giờ làm việc. Các kích thích này thường dần mất đi khi bạn không tiếp xúc
với hóa chất nữa. Kích thích là dấu hiệu đầu tiên khi hóa chất có tác động xấu
đối với cơ thể của bạn. Để tìm hiểu thêm về các hóa chất trong môi trường làm
việc, tham khảo Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến.

Ghi chép lại tình hình phát ban, đau họng và các vấn đề khác trong sổ
theo dõi sức khỏe, lưu ý ghi chép thời điểm xuất hiện, thời điểm tiến
triển tốt hoặc xấu đi và bất cứ điều gì có thể giúp bạn tìm ra loại hóa
chất gây ra các kích thích này.

Những điều cần làm khi bị phát ban da
Thông
tin
sức
khỏe

Da bị phát ban thường rất khó chịu và có thể là dấu hiệu của các
vấn đề sức khỏe do chất hóa gây ra. Hãy thông báo với người sử dụng
lao động về các hóa chất tại nơi làm việc gây ra các vấn đề sức khỏe và
gặp ngay nhân viên y tế. Nếu như bạn tiếp tục tiếp xúc với hóa chất thì
bạn còn tiếp tục có những triệu chứng khó chịu này.
Để làm giảm các vấn đề sức khỏe do phát ban, bạn cần:

• Che vùng da bị tấy đỏ để tránh cho hóa chất dạng lỏng hoặc sương

tiếp xúc với da của bạn. Bạn có thể đeo găng tay nhưng phải đảm
bảo bạn không bị dị ứng với thành phần của găng tay cao su (Tham
khảo trang 272).

• Rửa sạch tay bằng xà phòng có độ tẩy nhẹ và nước. Xà phòng có
độ tẩy mạnh và các chất tẩy rửa hóa học có thể kích thích và tổn
thương thêm da bạn.

• Sau khi rửa tay, thoa kem bảo vệ hoặc kem dưỡng
da trước và sau giờ làm việc và trong thời gian nghỉ
trưa. Thoa loại kem có chứa kháng histamin hoặc
cortisol để giảm ngứa và đỏ da. Tuy nhiên, các
loại kem này chỉ có tác dụng sau một khoảng
thời gian ngắn.

• Đắp miếng gạc có nước bột yến mạch. Đun sôi
nước bột yến mạch hoặc loại tinh bột khác
sau đó để nguội. Nhúng một miếng vải sạch
vào nước và đắp lên vùng da bị ngứa. Hoặc
có thể tham khảo thêm các biện pháp khác
từ mọi người.

• Nên mặc quần áo rộng để tránh chà xát lên

vùng da bị phát ban đồng thời vẫn giữ vùng da
tránh khỏi bụi, hóa chất và vi khuẩn xâm nhập
vào, trừ khi bạn phải làm việc trực tiếp với máy
móc có các bộ phận chuyển động có thể cuốn
quần áo bạn vào. Các vùng da bị phát ban sẽ mau
lành hơn khi trong môi trường sạch, vì vậy hãy
để da thông thoáng khi bạn về đến nhà.

Xoa dầu ô liu hoặc
các loại dầu an toàn
khác hoặc kem
dưỡng da sau khi rửa
để ngăn ngừa da khô
hoặc bị nứt nẻ.
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Bỏng hóa chất
Bỏng hóa chất nhẹ làm cho vùng da bị đỏ nhưng lành rất nhanh. Bỏng
nặng tạo nên nhiều vết rộp trên da. Bỏng nặng có thể làm tổn thương da
sâu như bị bỏng do thuốc tẩy đậm đặc hoặc ammoniac. Các vết bỏng từ axit
hydrofluoric thường không xuất hiện hoặc không bị tổn thương ngay lập tức
nhưng bỏng rất sâu. Một số vết bỏng khiến cho da lạnh và tê, ví dụ như bỏng
từ khí dopant. (Tham khảo từ trang 490 đến trang 492).
Nếu một lượng nhỏ hóa chất bắn lên người bạn, hãy rửa sạch ngay lập
tức và xả lại bằng nước sạch trong vòng 15 phút, sau đó thì thay quần áo và
phương tiện bảo vệ cá nhân.

Hóa chất gây dị ứng
Dị ứng xuất hiện khi cơ thể phản ứng với hóa chất bằng các dấu hiệu thường
thấy như phát ban trên da, kích thích mắt hoặc mũi, ngứa, chảy nước mắt,
ho hoặc khó thở. Phản ứng dị ứng với hóa chất xảy ra sau khi người lao động
tiếp xúc với hóa chất và chúng dần mất đi khi họ ngừng sử dụng. Những
người lao động khác trong khu vực làm việc có thể không có phản ứng, trong
khi bạn có thể bị. Dị ứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Một khi người lao động đã bị dị ứng với hóa chất, thì sẽ luôn luôn bị dị
ứng với nó. Dị ứng hóa chất sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu người lao động tiếp tục
sử dụng hóa chất này và nó có thể giết chết họ nếu không có các trợ giúp y
tế ngay lập tức. Người lao động bị dị ứng hóa chất nên được phân công làm
một công việc khác không có hại tới sức khỏe. Không nên sa thải người lao
động như vậy.

Nếu bạn bị dị ứng hóa chất
Ngay khi thấy có dấu hiệu đầu tiên của dị ứng hóa chất,
hãy thông báo cho người quản lý trực tiếp của bạn.
Yêu cầu luân chuyển sang công việc khác để tránh tiếp
tục tiếp xúc với loại hóa chất mà bạn bị dị ứng. Nếu bạn
không thay đổi công việc, hãy yêu cầu người sử dụng lao
động trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. (Tham
khảo Chương 18: Các thiết bị bảo vệ cá nhân).
Uống diphenhydramine (benadryl) hoặc thuốc kháng
histamin để giúp làm dịu phản ứng dị ứng một cách nhanh chóng.
Nhờ sự trợ giúp y tế. Nhân viên y tế có thể kê đơn khẩn cấp, chẳng hạn
như ống thở có chứa dung dịch salbutamol trong trường hợp bị lên cơn
hen suyễn hoặc xuất hiện phản ứng dị ứng khác.
Tham khảo Cần làm gì khi không có bác sĩ ở trang 167 để biết thêm
thông tin về những điều cần phải làm trong trường hợp lên cơn hen
suyễn và làm thế nào để điều trị hen suyễn.
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Hóa chất gây ra bệnh hen suyễn và các bệnh về
đường hô hấp
Bệnh hen suyễn xuất hiện khi các nang phế quản bị viêm, gây cản trở không
khí vào phổi. Khó thở, tức ngực, thở khò khè là những dấu hiệu của bệnh
hen suyễn. Bệnh hen suyễn có thể là vấn đề sức khỏe tức thời và bệnh này
không xuất hiện nếu bạn tránh khỏi các chất gây hen. Nhưng phần lớn hen
suyễn là bệnh mãn tính, có nghĩa là bệnh sẽ kéo dài, thậm chí suốt đời.
Có một số người mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, một số khác là do dị ứng
mà thành và một số khác là do tiếp xúc hóa chất khi làm việc. Hít phải các
phân tử vật liệu nhỏ được sử dụng trong nhà máy như: bụi bông, bụi cát,
bụi nhựa epoxy, hợp chất isocyanate, thuốc nhuộm và hóa chất có thể gây
ra bệnh hen suyễn. Nếu bạn đã mắc bệnh hen suyễn, khi hít phải những
nguyên vật liệu này sẽ khiến bệnh trở nên nặng hơn.

Hóa chất gây hại đối với các cơ quan nội tạng
Một số hóa chất từ từ gây hại và phá hủy các bộ phận cơ thể như não, thần
kinh, gan, thận, phổi. Nuốt hoặc hít phải một số hóa chất có thể gây nhiễm
độc ngay lập tức hoặc gây bỏng bên trong cơ thể. Hóa chất có thể khiến bạn
tử vong nếu không có các trợ giúp y tế ngay tức thì. Một số loại hóa chất khác
có thể gây nhiễm độc từ từ rồi khiến bạn bị bệnh nặng và dẫn đến tử vong.
Hóa chất cũng có thể làm suy yếu khả năng chống đỡ của cơ thể đối với các
bệnh nhiễm trùng và một số bệnh khác.
Khói phun ra từ đáy
lò khiến tôi chóng
mặt và đau đầu.
HF và fluorocarbon có
thể gây rối loạn nhịp
tim khiến nhịp tim tăng
nhanh hoặc chậm.
Nhiều hóa chất có thể gây
tổn hại cho hệ tiêu hóa và
gây ra bệnh ung thư.
Dung môi PERC và thuốc
nhuộm azo có thể gây
ung thư bàng quang.

Có nơi nào trong cơ thể
không bị ảnh hưởng
bởi hóa chất không?
Hầu hết các hóa chất gây hại
cho đường hô hấp và một số
khác chẳng hạn như benzen
gây phù nề phổi khi dịch lỏng
này lấp đầy phổi.
Khí dopant kích thích gây
độc cho gan và thận.
Kim loại có thể gây ra các
vấn đề về sức khỏe sinh sản
như khó có thai hoặc khó giữ
được thai hoặc gây hại cho
thai nhi trong bụng mẹ.

Lập bản đồ cơ thể có thể giúp người lao động hiểu được việc
hóa chất gây hại tới các cơ quan bên trong cơ thể như thế nào.
(Tham khảo trang 48)
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Hóa chất gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản và
tình dục
Hầu hết phụ nữ đều có thể mang thai, có thai kì ổn định và sinh em bé khỏe
mạnh. Nhưng hóa chất được sử dụng tại nơi làm việc có thể gây ra các vấn
đề về sức khỏe sinh sản cho cả nam giới và nữ giới. Một số hóa chất chỉ gây
ra một loại vấn đề sức khỏe nhưng các hóa chất khác có thể gây ra nhiều
vấn đề sức khỏe cùng lúc.

Vấn đề kinh nguyệt: Một trong những dấu hiệu đầu tiên mà hóa chất làm
tổn hại đến hệ sinh sản của phụ nữ đó là thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Chu
kỳ kinh nguyệt không đều (không có chu kì, quá ngắn hoặc quá dài), trong
khi trước đây chu kì kinh nguyệt bình thường là dấu hiệu cho thấy điều bất
thường. Quá căng thẳng và các mối nguy hiểm xã hội khác cũng có thể dẫn
đến thay đổi chu kỳ kinh nguyệt.
Vấn đề tình dục: Một số hóa chất làm giảm ham muốn tình dục ở cả nam
giới và nữ giới. Hóa chất cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến các rối loạn
cương dương ở nam giới.
Vấn đề về khả năng sinh sản: Một số hóa chất ảnh hưởng đến chất lượng
tinh trùng và tinh hoàn ở nam giới, trứng và cơ quan sinh sản ở nữ giới, gây
khó khăn trong việc thụ thai, mang thai hoặc có thể gây vô sinh.
Sảy thai: Hầu hết các trường hợp sảy thai không phải do hóa chất gây ra.
Tuy nhiên, nếu bạn hoặc bạn tình của bạn đã từng bị sảy thai vài lần trong
hoặc sau thời gian làm việc với hóa chất thì nguyên nhân có thể do hóa chất
trong nhà máy của bạn. Để biết thêm thông tin về vấn đề sảy thai, tham
khảo Phụ nữ cần làm gì khi không có bác sĩ từ trang 234 đến trang 235 và
nghe tư vấn của nhân viên y tế.
Vấn đề liên quan tới thai nhi trong bụng mẹ: Một số hóa chất ảnh hưởng
đến thai nhi trong bụng mẹ bởi chúng cản trở sự phát triển của bé. Em bé
được sinh ra còi cọc hoặc thiếu cân. Một số hóa chất gây ra dị tật bẩm sinh,
bao gồm các khuyết tật về thể chất hoặc thần kinh có thể thấy ngay khi sinh
ra hoặc phải sau một thời gian mới biểu hiện. Hóa chất gây dị tật bẩm sinh
được gọi là hóa chất “quái thai”. Bảng hướng dẫn an toàn hóa chất có chứa
thông tin về loại hóa chất có thể gây dị tật bẩm sinh. Một số hóa chất ảnh
hưởng đến não của bé và sẽ gây khó khăn đến khả năng học tập sau này của
bé. Nhiều hóa chất có thể gây hại tới bé qua sữa mẹ.
Tình dục và sức khỏe tình dục là vấn đề rất khó nói. Tại nhiều nơi, phụ nữ có
vấn đề về sinh sản dễ bị phân biệt đối xử, do đó họ không sẵn sàng chia sẻ về
những vấn đề này. Nhưng khi viết ra những vấn đề về sức khỏe sinh sản và
tình dục của riêng mình cũng như của những người lao động khác trong
nhà máy có thể giúp xác định và đấu tranh chống tiếp xúc với hóa chất.
Gặp gỡ theo nhóm nhỏ, gần gũi, có cùng giới tính có thể hiệu quả hơn so
với một buổi gặp gỡ đông người. Bạn có thể mời mọi người gửi cho bạn
những ghi chép, thư hoặc email giấu tên và giữ kín những thông tin đó.
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Các bệnh do hóa chất gây ra

Hóa chất gây ra bệnh ung thư
Ung thư là một căn bệnh nghiêm trọng tấn công các tế bào trong cơ thể và
thay đổi cách các tế bào này phát triển. Tế bào ung thư phát triển thành khối
u có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào trong cơ thể: trên da, phổi, gan, máu, tủy
xương, não và các bộ phận khác. Bạn có thể biết mình bị ung thư khi bạn
chạm vào bộ phận cơ thể, chẳng hạn như ung thư vú. Một số ung thư ở bên
trong cơ thể và khó phát hiện.
Nếu ung thư được phát hiện sớm thì bạn có thể được chữa khỏi. Nhưng
một số bệnh ung thư rất khó chữa và sẽ gây tử vong.
Có rất nhiều lý do mà con người mắc bệnh ung thư. Một trong số đó là
việc tiếp xúc với hóa chất. Bởi vì họ tiếp xúc với rất nhiều hóa chất tại nơi
làm việc, ở nhà và trong cộng đồng, do đó thường rất khó để biết cũng như
là chứng minh rằng bệnh ung thư được gây ra bởi một loại hóa chất tại nơi
làm việc.
Hầu hết bệnh ung thư phát triển chậm và các dấu hiệu của bệnh không
xuất hiện trong nhiều năm sau khi tiếp xúc với chất gây ra ung thư. Đối với
những người lao động đó, điều này có nghĩa là họ đã bị ung thư sau nhiều
năm tiếp xúc với các tác nhân gây ra bệnh.
Trong một tai nạn xe hơi, nạn nhân thường bị thương theo nhiều cách khác
nhau. Một người chỉ thương nhẹ, người khác thì mất mạng. Mặc dù vết
thương của họ là khác nhau, nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân
đều là do đụng xe gây ra. Nhưng khi một người lao động làm việc trong
nhà máy sản xuất thiết bị điện tử bị ung thư do hóa chất
và những người lao động khác vẫn khỏe, thì doanh nghiệp
này nói rằng các hóa chất đó không gây ung thư. Tuy nhiên
chúng ta đều biết, khoa học và pháp luật đều nhất trí rằng
ung thư là do hóa chất gây ra bất luận NLĐ nào mắc bệnh và NLĐ
nào không mắc.
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Các hóa chất gây ra ung thư
• Ung thư bàng quang: arsine/asen (trang 491), thuốc nhuộm azo (trang 494),
tetrachloroethylene (PERC) (trang 532), tia X (trang 523).
• Ung thư máu (bệnh bạch cầu): benzene/benzen (trang 530), formaldehyde
(trang 505), tetrachloroethylene (PERC) (trang 532), tia X (trang 523).
• Ung thư não: chì (trang 512).
• Ung thư thận: arsine/asen (trang 491), chì (trang 512), cadmium/cadimi
(trang 512), trichloroethylene (TCE) (trang 532).
• Ung thư gan: arsine/asen (trang 491), thuốc nhuộm azo (trang 494),
dichloropropane (trang 532), polychlorinated biphenyl (trang 497),
tetrachloroethylene (PERC), trichloroethylene (TCE) (trang 532), vinyl chloride
(trang 520), tia X (trang 523).
• Ung thư phổi: arsine/asen (trang 491), cadmium/cadimi, crôm hóa trị 6, chì
(trang 512), niken, trichloroethylene (TCE) (trang 532), và tia X (trang 523).
• Ung thư mũi và vòm họng: formaldehyde (trang 505), niken,
tetrachloroethylene (PERC) (trang 532), tia X (trang 523).
• Ung thư tuyến tiền liệt: cadmium/cadimi (trang 512).
• Ung thư da: arsine/arsen (trang 491), tia UV (trang 523).
• Ung thư dạ dày: chì (trang 512).
• Ung thư tinh hoàn: phthalate (trang 517), polychlorinated biphenyl (PCBs)
(trang 497).
Chúng tôi chỉ đề cập trong cuốn sách này những bệnh ung thư được cho là chắc
chắn do những hóa chất đó gây ra. Các hóa chất khác trong cuốn sách này có thể
gây ra ung thư và chắc chắn còn có rất nhiều hóa chất khác chưa được kể đến cũng
có thể gây ung thư.
Đối với loại hóa chất gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản, tham khảo trang 390.
Để biết cách phát hiện các bệnh ung thư sinh sản, tham khảo Phát hiện sớm bệnh
ung thư ở cơ quan sinh sản, trang 392.
Để biết thêm thông tin về các hóa chất có hại cho sức khỏe sinh sản,
xem Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến
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Bảo vệ người lao động tránh các tác hại
của hóa chất
Việc hạn chế sử dụng và sử dụng các hóa chất ít nguy hại là cách tốt nhất để
đảm bảo cho sức khỏe người lao động, cộng đồng và môi trường ít chịu ảnh
hưởng xấu. Đây là một mục tiêu lâu dài còn trước mắt chúng ta cần tổ chức,
sắp xếp lại công việc bằng nhiều cách khác nhau để làm giảm các tác hại của
hóa chất.
kính bảo hộ

thông gió cục bộ
bình chứa có nắp đậy

tạp dề
hóa chất ít
nguy hại

bàn chải
nhỏ
găng tay

giày, ủng

Các biện pháp để giảm sự tiếp xúc trực tiếp
của NLĐ với hóa chất

Tránh để da và mắt tiếp xúc với hóa chất
Khi máy móc và các thiết bị không được lắp đặt đúng hoặc vận hành kém
có thể dẫn đến rò rỉ hoặc đổ, tràn hóa chất ra ngoài, gây nên các sự cố và tai
nạn. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy
đủ các trang thiết bị theo đúng quy chuẩn, hướng dẫn và đào tạo người lao
động để bảo vệ họ tránh tai nạn và rò rỉ hóa chất. Thậm chí nếu điều kiện
làm việc trong nhà máy không như mong muốn thì người lao động vẫn có
thể sắp xếp, bố trí lại khu vực làm việc và công việc của mình để ngăn chặn
các sự cố hóa chất xảy ra (bắn, rò rỉ, đổ, tràn…).
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Sử dụng công cụ khi tiếp xúc với hóa chất
Tránh tiếp xúc trực tiếp bằng tay
ốp
với hóa chất. Dùng bàn chải, muôi,
bảo vệ
dụng cụ có cán dài để trộn, định
chống
lượng hoặc sử dụng hóa chất. Người
tràn
sử dụng lao động phải cung cấp
những dụng cụ này, tuy nhiên người lao
động cũng cần tìm hiểu việc sử dụng các
công cụ hoặc sáng tạo ra công cụ mới phù
hợp với từng công việc đặc thù. Ngoài ra,
người lao động cũng cần sử dụng công cụ
phù hợp với mình. Nếu công cụ quá lớn
hoặc quá nặng thì sẽ dễ dẫn đến sự cố hóa
chất tràn ra ngoài và lãng phí nguyên liệu.

cán
dụng cụ
dài

găng
tay

mặt nạ
và kính
bảo hộ

quần áo
bảo hộ

Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ
lao động
Găng tay vải, găng tay da, găng tay cao
Một số biện pháp kiểm soát
su, tạp dề, áo dài tay, giày và ủng chỉ giúp
để bảo vệ NLĐ tốt hơn.
người lao động bảo vệ da khỏi bụi, chất bột
và các hóa chất dạng rắn khác. Chúng chỉ bảo vệ người lao động trước một
lượng rất nhỏ hóa chất lỏng bắn ra. (Tham khảo Chương 18: Thiết bị bảo
vệ cá nhân). Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị
bảo vệ cá nhân cho người lao động cũng như thay thế khi chúng bị hỏng mà
không được tính bất cứ phí nào.
Tuy nhiên, trang thiết bị bảo vệ cá nhân không loại trừ được các nguy
hiểm của hóa chất mà bạn tiếp xúc — nó chỉ hạn chế những tác động có hại
lên người lao động. Quần áo bảo hộ có thể nóng và không thoải mái; găng
tay, tạp dề, khẩu trang hoặc kính bảo hộ có thể gây hại nếu không vừa với
người sử dụng. Những phương tiện bảo vệ cá nhân quá rộng thì chúng không
thể đảm bảo an toàn cho người lao động. Găng tay quá rộng gây khó khăn
trong việc cầm nắm các dụng cụ và xử lý chính xác công việc. Trang phục
bảo hộ quá dài và rộng có thể bị vướng vào máy móc và là nguyên nhân
khiến người lao động bị vấp, ngã.
Nếu hóa chất dính vào quần áo, hãy cởi bỏ quần áo ra và rửa vùng da bị
dính hóa chất ngay lập tức.

Giảm thiểu lượng hóa chất trong không khí
Khi hóa chất lơ lửng trong không khí, chúng ta dễ hít phải chúng. Hóa chất
dạng khí, khói, hơi sương, bụi có thể bị hấp thụ và đi vào cơ thể qua da, qua
mắt và qua miệng. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ hết được
lượng hóa chất trong không khí, nhưng chúng ta có thể hạn chế được lượng
hóa chất hấp thụ vào cơ thể.
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Giảm hơi, khí độc từ hộp chứa để mở
Tránh để khí độc bay ra ngoài không khí bằng cách đậy nắp hộp khi không
sử dụng. Để hộp mở vừa đủ kích thước với dụng cụ dùng để tiếp xúc với hóa
chất. Hãy sử dụng dụng cụ nhỏ hơn, vừa đủ với lượng hóa chất cần dùng.
Càng ít sử dụng hóa chất thì càng ít hít phải hơi độc có trong không khí.

Hít phải quá nhiều hơi hóa
chất là rất nguy hiểm.

Đậy nắp hộp và dùng lượng
hóa chất vừa đủ.

Bồn chứa hóa chất
Các hơi khí độc thoát ra từ bồn
hóa chất có thể đi vào cơ thể con
người qua đường mũi, mắt, miệng
và da. Với một số bồn không có
lỗ thông gió thì một số nhà máy
cho thêm chất chống tạo bọt vào
trong bồn để giảm lượng hơi thoát
ra. Một số khác thì cho vào bồn
những miếng nhựa hoặc bóng
nhựa để giảm lượng hơi độc thoát
ra ngoài. Lượng hơi độc thoát ra
ngoài sẽ ít hơn khi bồn nóng được
giữ để tránh tăng nhiệt và được
làm nguội đi khi không sử dụng.

Đậy nắp bồn khi không sử dụng
sẽ làm cho hơi khí độc không
thoát ra ngoài.

Giảm khói từ quá trình hàn và đúc nhựa
Việc hàn sẽ tạo ra khói khi hàn sắt hoặc khi
máy hàn sóng quá nóng. Nếu que hàn có
chứa chì thì khói bay ra sẽ rất nguy hiểm.
Do đó dùng thông gió hút cục bộ sẽ hút
hết khói độc hại ngay tại nguồn phát sinh.
Người lao động có thể điều chỉnh nhiệt độ
của mối hàn và máy hàn để tránh hàn ở
nhiệt độ quá cao. Khói hàn sẽ thoát ra ít
hơn khi hàn ở nhiệt độ thấp.
Nhiệt độ hàn tối đa là từ
200° - 250°C tránh việc tạo
ra khói hàn chứa chì.
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Máy làm nhựa sẽ đun chảy nhựa để
đổ vào khuôn. Để giảm khói độc, chỉ
đốt nóng nhựa ở mức nhiệt vừa đủ
cho nhựa chảy và có thể đổ được vào
khuôn. Máy làm nhựa cũng cần phải
được cài đặt cho từng lô sản phẩm và
được bảo trì cẩn thận để kiểm soát
được nhiệt độ và thời gian.

Để tránh việc tạo ra khói độc trong quy
trình xử lý nhựa, người lao động cần có thời
gian để điều chỉnh và bảo trì máy móc.

Vệ sinh thường xuyên nơi
làm việc

Hóa chất có thể ở dạng bụi, muội
than, hơi sương bám trên bàn làm việc, trên
tường hoặc sàn nhà ở mọi nơi trong nhà
máy. Nếu chúng ta không vệ sinh ngay lập
tức, hóa chất có thể dính vào da hoặc quần
áo người lao động. Việc dọn dẹp thường
xuyên làm giảm lượng hóa chất
trong nhà máy. Và vệ sinh
sạch sẽ là điều đặc biệt
quan trọng ở những nơi
sử dụng hóa chất độc hại.

Giảm hơi sương
và bụi
Khi bạn phun hóa chất, một lượng lớn hóa chất sẽ phát tán trong không khí
hoặc bám trên các bề mặt phía dưới và phía sau của bộ phận cần phun. Nếu
phải phun sơn, hãy sử dụng lượng hóa chất ít nhất có thể đủ để sơn phủ bề
mặt đó. Một buồng phun riêng biệt sẽ giúp hạn chế hóa chất lan đến các khu
vực khác.

Việc phun xịt khiến rất nhiều hóa chất
phát tán vào không khí.

Sử dụng bàn chải hoặc miếng xốp mềm
để quét hóa chất vào đúng vị trí cần làm.
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Việc phun các hóa chất dễ cháy có thể tạo ra hơi khí dễ phát nổ hoặc dễ
bắt lửa. Chỉ nên phun hóa chất dễ gây cháy ở trong buồng phun hoặc nơi có
hệ thống thông gió tốt.
Không nên sử dụng hóa chất dễ cháy quanh khu vực xử lý sản phẩm có tia
lửa hoặc có nhiệt như hàn, bồn chứa nóng, lò nung hoặc máy đúc khuôn nhựa.

Thông gió làm giảm lượng hóa chất trong không khí
Bạn không thể ngăn hóa chất phát tán trong không khí
tại nhà máy. Tuy nhiên việc thông gió có thể giúp
làm giảm lượng hóa chất mà bạn hít vào. Hệ
thống thông gió cục bộ sẽ hút hơi hóa
chất trước khi chúng lan rộng khắp
nhà máy. Các cửa thông gió trên mái
và quạt hút sẽ hút bụi và khí độc ra
khỏi các khu vực nhà máy. Tuy nhiên
điều này chỉ có thể bảo vệ được NLĐ
trong nhà máy nhưng nếu các khí độc
này thoát ra ngoài mà không được
lọc sạch, chúng sẽ bị lẫn vào và gây
ô nhiễm môi trường xung quanh. (Để
biết thêm thông tin, xem Chương 17:
Thông gió).

Bao che kín máy móc
Máy móc lớn hoạt động sản sinh ra rất nhiều khói, hơi hóa chất, do vậy
chúng cần được che chắn kỹ trong một hộp lớn có thông gió để đảm bảo an
toàn. Hộp sẽ đóng kín khi máy hoạt động và chỉ mở ra để nạp, điều chỉnh,
làm vệ sinh và sửa chữa. Hệ thống thông gió sẽ loại bỏ hơi nước và khói ra
khỏi máy và ra khỏi nhà máy. Một số hộp thay vì thải thẳng khói ra ngoài,
nó sẽ hút và lọc khói trước khi thải vào môi trường.
Nhiều máy móc trong
ngành sản xuất điện tử, giày
hay may mặc được đặt trong
hộp kín, chẳng hạn như máy
hàn tự động, máy xử lý nhựa,
máy làm khuôn hay lò nung.
Những máy này có hệ thống
hút và xử lý khói, hơi sương
và bụi. Để làm vệ sinh và sửa
chữa những máy này cần phải
có những người được đào tạo.
Nhân viên bảo trì cần được
trang bị các thiết bị bảo hộ với
mức độ bảo vệ cao nhất hiện
có để tránh bị phơi nhiễm.
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Sử dụng mặt nạ khi cần thiết
Đôi lúc việc sử dụng mặt nạ là cần thiết; tuy nhiên đây không phải là biện
pháp tốt nhất để phòng ngừa việc hít phải hóa chất. Biện pháp tốt nhất là chỉ
nên sử dụng hóa chất không gây hại nếu hít phải, che kín máy móc không
cho nó thải khí độc ra và lắp đặt hệ thống thông
gió tốt. Trong trường hợp bắt buộc phải dùng mặt
nạ thì dùng loại có hộp lọc hoặc có đường cấp khí
riêng. Tuy nhiên, việc đeo mặt nạ sẽ cảm thấy
nóng, không thoải mái và khó thở. Bộ phận lọc khí
và các phần khác của mặt nạ cần được làm sạch và
thay thế thường xuyên.
Đeo mặt nạ là biện pháp cuối cùng. Chỉ sử dụng
chúng khi bạn cho rằng mình có khả năng tiếp
xúc với hóa chất có trong không khí. Nhân viên
bảo trì hoặc người lao động xử lý hóa chất nguy
hiểm cần phải đeo đúng loại mặt nạ có hộp lọc
hoặc có đường cấp khí riêng. Tìm hiểu về các loại
mặt nạ và cách dùng từ trang 273 đến trang 277.

Tránh để hóa chất dính vào miệng
và vào hệ tiêu hóa
Không ai muốn để hóa chất dính vào miệng.
Tuy nhiên, hóa chất rất dễ dính vào tay
hoặc quần áo, từ đó dính vào miệng chúng
ta. Kể cả khi đã đi găng tay, nhưng khi tháo
ra hoặc găng tay hỏng thì hóa chất vẫn có
thể dính vào tay. Khi hóa chất đã dính vào
tay thì nó sẽ dây vào bất cứ thứ gì mà người
lao động chạm phải.
Để tránh hóa chất dính vào miệng, cần
phải rửa tay trước khi chạm vào đồ ăn,
chén đĩa hoặc thuốc lá. Điều này đặc biệt
quan trọng đối với người lao động tiếp xúc
với chì, amiăng, bột màu, que hàn và bụi
độc hại từ quá trình mài, đúc và đổ khuôn
kim loại.
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Phải kiểm tra mặt nạ
có vừa vặn với mặt của
người dùng. Xem Cách
kiểm tra và sử dụng
mặt nạ ở trang 276 - 277
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Nguồn nước bị nhiễm độc
Tại Hoa Kỳ, nguồn nước máy được coi là
nước sạch để uống. Tại thung lũng Silicon
bang California, nguồn nước uống bị ô
nhiễm bởi ngành công nghiệp chế tạo điện
tử. Các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn
khởi nghiệp ở đây vào những năm 1980. Cả
chúng tôi và chính quyền địa phương đều
không biết nhiều về họ. Chính vì vậy mà họ
làm mọi thứ họ muốn như xả nước thải độc
hại thẳng ra sông, để rò rỉ hàng nghìn lít hóa
chất độc hại vào đất.

Nước đóng chai được thịnh
hành vì người dân không tin
nguồn nước máy sạch. Tuy
vậy nước đóng chai không
phải là giải pháp. Nhựa gây
ô nhiễm về lâu dài.

Lúc đầu họ nói họ không làm vậy. Sau đó họ bảo
rằng hóa chất không độc hại, không bị phát tán
ra cả bang và điều này là hoàn toàn bình thường.
Thực tế chúng tôi thấy hóa chất họ sử dụng đã
làm nhiễm độc nguồn nước nơi đây. Chúng tôi đã
phải cùng đấu tranh để yêu cầu các công ty này
phải chịu trách nhiệm. Chính quyền và các đơn
vị độc lập đã đến lấy mẫu kiểm tra nguồn nước.
Kết quả là có nhiều loại hóa chất được tìm thấy và
thung lũng Silicon bị nhiễm độc còn hơn những
nơi khác trên đất nước. Như vậy, trong vòng 30
năm, một số loại chất độc hại nhất được tìm thấy
trong nguồn nước ở đây. Còn công tác lọc nước
thải, xử lý rác thải sẽ phải mất thêm hàng chục
năm nữa.

Để nước uống tránh xa các loại hóa chất
Để có sức khỏe tốt thì cơ thể cần được cung cấp lượng nước đầy đủ. Tuy
nhiên, hóa chất có thể có trong nước hoặc ở trong những chiếc cốc mà bạn
sử dụng, do đó, nước uống cũng có thể trở thành mối nguy hại.

• Cần chắc chắn nhà máy cung cấp đủ nước sạch phục vụ nhu cầu
uống nước.

• Đậy kín các bình đựng nước để tránh hóa chất hoặc bụi bẩn có thể
bay vào.

• Đặt các bình nước ở nơi an toàn. Rửa tay sạch trước khi mở bình nước.

Không bao giờ để hóa chất vào các hộp đựng thức ăn hoặc đồ uống, hoặc
hộp tương tự dùng để đựng thực phẩm. Mọi người thường nghĩ rằng chai
đựng đồ uống chỉ chứa nước uống chứ không phải hóa chất nguy hiểm.
Do đó, có một số người đã nhầm lẫn và uống nhầm phải hóa chất từ các
chai này.
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Không bao giờ để thức ăn vào các hộp đựng hóa chất. Ngay cả khi các hộp
đó đã được rửa tưởng như sạch nhưng thực ra vẫn còn dính một lượng nhỏ
hóa chất và nó sẽ bám vào thức ăn, đồ uống và bạn có thể ăn/uống phải
chúng!

Hóa chất vào miệng khi hút thuốc
Hút thuốc lá ở nơi làm việc chỉ làm tăng thêm lượng khí độc trong không
khí, gây ảnh hưởng tới mọi người, kể cả người hút hoặc không hút.

Hóa chất dính vào thuốc lá
Nếu tay bạn bị dính hóa chất và bạn cầm điếu thuốc,
khi đó hóa chất sẽ dính vào điếu thuốc bạn đang cầm.
Khi bạn đưa điếu thuốc có dính hóa chất vào miệng,
bạn đã hấp thu phải một lượng hóa chất. Khi bạn
hút thuốc có dính hóa chất, hóa chất sẽ cháy và bạn
sẽ hít phải chúng.

Khói thuốc lá rất nguy hại cho sức khỏe
Khói thuốc lá có chứa nhiều hóa chất nguy hiểm, đó
là khói do cháy lá thuốc, giấy và một số hương liệu
tẩm cho thuốc có vị khác nhau. Khói thuốc mang theo các phân tử nhỏ gây
kích ứng mắt và cổ họng. Khi hít phải khói thuốc lá, hóa chất sẽ đi vào phổi
và là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi, bệnh tràn khí phổi, hen suyễn
và các bệnh nguy hiểm khác. Nếu bạn đang mắc bệnh nào đó, khói thuốc lá
cũng góp phần khiến cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.
Hàng năm có hàng triệu người lao động chết vì hút thuốc
lá. Còn các công ty sản xuất thuốc lá lớn đang kiếm được
hàng triệu đô la từ những người chết vì thuốc lá.

Thuốc lá là tai họa của loài người
Anh khác nào con khỉ với điếu thuốc trên môi
Bạn tôi ơi hãy cẩn thận!
Anh em ơi xin hãy coi chừng!
Một đóm lửa nhỏ trên môi và anh là kẻ dại.
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Ngăn ngừa sự cố tràn và rò rỉ hóa chất
Việc ngăn ngừa hóa chất tràn, đổ ra ngoài sẽ dễ dàng và an toàn hơn là làm
sạch và xử lý chúng.

• Thiết kế các kho dự trữ và phòng pha trộn hóa chất có thể chống cháy,
được thông gió tốt, kiểm soát được nhiệt độ và dễ dàng vệ sinh.

• Vận chuyển hóa chất đựng trong các thùng kín, không dễ vỡ. Nếu vận

chuyển các thùng chứa hóa chất dạng lỏng hoặc dạng bột bằng xe đẩy
thì nên sử dụng xe có khay hoặc có thành bao.

• Sử dụng các thùng nhỏ để chứa hóa chất tại nơi làm việc. Phòng tránh

rò rỉ hóa chất sẽ dễ dàng hơn khi số lượng lớn hóa chất cũng như các
thùng chứa lớn được đặt ở khu chứa riêng biệt.

• Nắp các thùng chứa hóa chất hoặc van nên được đặt ở phía trên.
• Đổ hóa chất từ thùng này sang thùng khác nên sử dụng vòi đối với hóa
chất dạng lỏng, gàu múc hay dụng cụ khác đối với hóa chất dạng rắn
như hồ bột, bột hoặc viên. Nên đặt khay bên dưới để hứng nếu hóa chất
có tràn ra ngoài.

• Đặt các thảm tĩnh điện ở

xung quanh khu vực bảo
quản dung môi dễ cháy
để phòng ngừa trường
hợp tĩnh điện, gây ra
cháy nổ. Khi chuyển
dung môi từ thùng này
sang thùng khác, để
tránh cháy nổ, nên nối
đất cho mỗi thùng chứa.
Hoặc có thể nối tiếp
đất cho một thùng còn
các thùng khác nối với
thùng đã tiếp đất, tạo
thành một hệ thống dẫn
điện kín.

• Kiểm soát nhiệt độ trong

quá trình xử lý nhựa.
Khi nhựa nóng chảy
quá mức, nó có thể bị rò
hoặc tràn ra.

Chiết dung môi sang các lọ nhỏ
hơn có dán nhãn.

• Cần kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các thùng chứa, ống dẫn, máy

bơm, van, máy móc để tránh rò rỉ hóa chất, đặc biệt đối với các thiết bị
ngắt tự động hoặc bằng tay. Cần phát hiện sớm những bộ phận bị hỏng
hóc hoặc bị mòn để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế trước khi xảy ra rò
rỉ hóa chất.
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Cách thức

Giải quyết sự cố tràn hóa chất nhỏ

Điều quan trọng nhất sau sự cố hóa chất bị tràn là bảo vệ an toàn cho bản
thân và đồng nghiệp. Nếu bạn không thể làm sạch hóa chất bị tràn một cách
an toàn, hãy giúp mọi người rời khỏi khu vực đó.

• Nếu có người được đào tạo để xử lý sự cố tràn hóa chất — hãy gọi cho
họ đầu tiên.

• Luôn luôn mặc quần áo bảo hộ, gồm ủng cao su, kính an toàn và găng
tay khi xử lý hóa chất bị tràn.

1.

Kiểm soát sự cố

Tìm ra nguyên nhân và chặn đứng nguyên nhân.
Đóng thiết bị rò rỉ. Dựng lại thùng chứa hóa chất cho
ngay ngắn. Đặt thùng chứa bị rò rỉ vào trong một
chiếc thùng chứa khác.

2.

Khoanh vùng hóa chất bị tràn

Đổ đất, cát, mùn cưa, đất sét hoặc vật thấm
hút tương tự vào chỗ hóa chất bị tràn để hóa chất
thấm vào và không bị lan ra xung quanh. Nếu vật
liệu thấm hút dễ bị thổi bay, hãy phủ lên trên vật
liệu đó một tấm nhựa.

3.

Xử lý hóa chất bị tràn

Xúc, đổ vật liệu vào trong thùng kim loại hoặc
thùng nhựa dày. Dán lên thùng tên của hóa chất một
cách rõ ràng kèm dòng chữ “Chất thải”. Không rửa
khu vực hóa chất bị tràn bằng nước vì nó sẽ khiến
hóa chất lan rộng ra và làm sự việc trở nên tồi tệ hơn.
Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm xử lý
chất thải hóa chất đúng cách. Nếu người sử dụng lao
động không thực hiện trách nhiệm của mình, hãy tố
cáo (ẩn danh) tới cơ quan môi trường địa phương.
Những gì phải chuẩn bị sẵn trong nhà máy:

• đào tạo, hướng dẫn công nhân xử lý sự cố tràn
hóa chất

• thực hành sơ tán
• đặt các dụng cụ, thiết bị bảo hộ, vật liệu làm sạch và thùng chứa ngay
gần nơi dự trữ hóa chất hoặc nơi hóa chất được sử dụng

• số điện thoại của cơ quan chức năng để thông báo về sự cố và số điện
thoại của dịch vụ trợ giúp khẩn cấp để yêu cầu giúp đỡ
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Sơ cứu khi gặp tai nạn hóa chất
Cho dù chúng ta đã nỗ lực đưa ra các biện pháp phòng tránh, nhưng vẫn
không ngăn được tai nạn xảy ra trong nhà máy. Khi tai nạn xảy ra, các chấn
thương nghiêm trọng có thể ngăn ngừa được nếu người sử dụng lao động
đảm bảo người lao động tham gia các khóa tập huấn thường xuyên về sơ
cấp cứu ban đầu cũng như những vật dụng cần thiết. Nên cử ra một hay vài
người lao động ở mỗi khu vực làm việc (và ở mỗi ca làm việc khác nhau)
tham gia tập huấn có trách nhiệm xử lý tình huống, giúp mọi người thoát
hiểm an toàn, biết cách sơ cứu ban đầu và huy động sự hỗ trợ khi cần. Cần
phải có người chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên vật dụng sơ cứu xem
có còn mới và đầy đủ hay không; hay những thiết bị như vòi, bồn rửa mắt có
sạch sẽ và sẵn sàng hoạt động không.

Sơ cứu khi hít phải hóa chất
Nếu thấy có người bị khó thở, chóng mặt, buồn nôn hoặc nếu bạn
nhìn thấy, ngửi thấy hoặc nhận thấy có hóa chất, thì ngay lập tức
phải:

Sơ
Cứu

1. Di chuyển nạn nhân ra khỏi nơi làm việc hoặc nhà máy để

họ có không gian thoáng để thở. Phải đảm bảo nơi làm việc
của bạn có kế hoạch xử lý tình huống nếu như nạn nhân
không thể di chuyển hoặc bị bất tỉnh.

2. Giúp người bị nạn lấy lại sự bình tĩnh và sự thoải mái.
3. Cho họ thở oxy nếu nạn nhân hít phải loại hóa chất:

•

g ây bệnh hen suyễn như
isocyanate và thuốc nhuộm.

•

 hiến phổi bị ứ dịch (bệnh phù
k
phổi) như khí ammoniac và clo.

•

làm giảm lượng oxy trong không
khí như metan, nitơ.

•

làm giảm lượng oxy trong máu
như khí carbon monoxide và
methylene chloride.

•

 hiến cơ thể khó lưu thông
k
oxy như cyanide/xyannua và
hydrogen sulfide/hyđrô sunfua.

4. Đưa nạn nhân đến phòng y tế, kể cả khi họ cảm thấy đỡ hơn.
5. Nếu nạn nhân ngừng thở thì cần phải hô hấp nhân tạo (hô

hấp bằng miệng). Khi đó, bạn cần phải chắc rằng đã được
đào tạo về cách hô hấp nhân tạo.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

181

182

Các mối nguy hiểm từ hóa chất

Sơ cứu khi hóa chất dây vào da và mắt
Tất cả các nơi làm việc sử dụng hóa chất cần được trang bị vòi hoa
sen giật khẩn cấp và khu vực rửa mắt khẩn cấp với đủ lượng nước
chảy liên tục tối thiểu trong 15 phút. Điều quan trọng nhất là người
lao động cần được tập huấn về cách sơ cứu ban đầu với loại hóa chất
mà họ tiếp xúc trong công việc.

Khi hóa chất dây vào da:
1.

Rửa trôi hóa chất ngay lập tức bằng nhiều
nước, xả nước ít nhất trong 15 phút. Việc rửa
hóa chất càng sớm và xả nước càng lâu thì
càng hạn chế được tác hại của hóa chất.

2.

Với hóa chất dễ bắt lửa hoặc dễ hấp thụ qua da
thì phải rửa trong thời gian lâu hơn, từ 30 phút
đến 1 tiếng.

3.

Sau khi rửa hóa chất, hãy đưa nạn nhân đến
bệnh viện hoặc phòng khám, kể cả khi không
có dấu hiệu thương tổn. Bên cạnh đó, cần phải
cung cấp thông tin về hóa chất cho bác sĩ.

4.

Bị bỏng HF (axit hydrofluoric) cần phải được
xử lý bằng canxi gluconate (xem trang 74).

Khi hóa chất dây vào mắt:
1.

Bình tĩnh.

2.

Rửa sạch mắt ngay lập tức. Sử dụng
thật nhiều nước để rửa ít nhất trong
15 phút.

3.

Nếu bạn có vòi rửa mắt khẩn cấp, hãy
mở vòi và dùng ngón tay giữ mi mắt
mở khi bạn rửa mắt.

4.

Nếu như phải dùng tay để lấy nước rửa mắt, hãy giữ cho mắt
luôn mở khi hất nước vào mắt. Nhờ người giúp để giữ mắt luôn
được mở khi rửa.

5.

Nếu bạn không thể đứng được, hãy nhờ người đổ nước vào mắt
bạn. Nếu chỉ có một mắt bị ảnh hưởng, hãy nghiêng đầu để
nước chảy từ sống mũi, qua mắt và về phía tai. Đừng để nước
chảy từ mắt này sang mắt kia. Nếu cả hai mắt bị dây hóa chất,
nằm xuống và ngửa đầu về phía sau, trong khi nước được đổ và
chảy từ sống mũi xuống hai mắt.

6.

Đến gặp nhân viên y tế càng sớm càng tốt.
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Sơ cứu khi gặp tai nạn hóa chất

Sơ cứu khi hóa chất dây vào miệng

Sơ
Cứu

1.

Giúp nạn nhân bình tĩnh.

2.

Tìm kiếm nhãn mác hoặc bất cứ thông tin gì về loại hóa chất
gây ra tai nạn. Thông thường nhãn mác đều có hướng dẫn sơ
cứu khi nuốt phải hóa chất. Do đó, bạn sẽ biết mình có cần làm
cho nạn nhân nôn ra hay không. Thực hiện theo chỉ dẫn là điều
rất quan trọng.

3.

Trên nhãn dán có chứa thông tin về thuốc giải độc nếu nuốt
phải hóa chất. Nếu bạn có sẵn loại thuốc này thì hãy cho nạn
nhân uống.

4.

Than hoạt tính là một phương pháp điều trị phổ biến và tốn ít
chi phí để chữa trị cho người bị nhiễm độc. Trừ phi nhãn mác
hoặc phiếu chỉ dẫn an toàn hóa chất không có thông tin về
thuốc giải độc, bạn có thể dùng than hoạt tính cho nạn nhân.

5.

Nếu nhãn mác không có thông tin về thuốc giải độc thì bạn
có thể cho nạn nhân uống một cốc nước hoặc cốc sữa nhưng
không nên để nạn nhân uống quá nhiều.

6.

Tốt nhất là sau khi thực hiện hướng dẫn sơ cứu được ghi trên
nhãn mác thì hãy nhanh chóng đưa nạn nhân tới phòng khám
hoặc bệnh viện. Khi đó hãy mang theo tên, nhãn mác hoặc bất
kì thông tin gì về hóa chất gây ra tai nạn.

7.

Nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy đặt họ nằm nghiêng để tránh bị
nghẹt thở khi bị nôn. Kiểm tra nhịp thở của nạn nhân và nhanh
chóng đưa họ đến phòng khám.

Đặt nạn nhân nằm nghiêng giúp nạn nhân có thể thở được.
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Những gì cần có sẵn ở nhà máy
• Đội sơ cứu để tổ chức tập huấn cho người lao động về cách xử

lý các vấn đề khẩn cấp về hóa chất như: hô hấp nhân tạo, cách
sử dụng vòi rửa mắt và vòi sen khẩn cấp và đưa nạn nhân đến
phòng y tế ngay lập tức.

• Các vật dụng sơ cứu ban đầu như bình oxy, than hoạt tính,

canxi gluconate hoặc các vật dụng khác dùng cho trường hợp
bỏng hóa chất.

• Số điện thoại khẩn cấp để gọi xe cấp cứu, thông báo đến phòng
khám, bệnh viện và cơ quan an toàn vệ sinh lao động khi có tai
nạn xảy ra.

• Hệ thống vòi rửa mắt và vòi sen khẩn cấp được đặt ở mọi khu
vực làm việc nơi có sử dụng hóa chất.

• Máy theo dõi nồng độ không khí có báo động để báo động cho

mọi người khi nồng độ hóa chất trong không khí vượt quá mức
quy định.

• Nước sạch để uống.
• Thiết bị bảo hộ cá nhân hàng ngày cũng như trong trường hợp

xảy ra tai nạn hay xử lý hóa chất. Trang bị thêm quần áo và giày
bảo hộ dự phòng với đủ loại kích cỡ để người lao động có thể
thay khi cần.

Nếu không có vòi rửa
mắt, hãy đổ nước sạch
từ phía trong của mắt
sang phía ngoài của
mắt gần tai.
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Tìm hiểu về hóa chất trong nhà máy

Tìm hiểu về hóa chất trong nhà máy
Rất nhiều người lao động không nắm được loại hóa chất nào được sử dụng
trong công việc của họ. Họ chỉ biết được giao những thùng chứa hóa chất
không có nhãn mác hoặc chỉ biết hóa chất đó dựa trên tác dụng của chúng
(“chất tẩy rửa kính”) hoặc bởi một cái tên do tự mình đặt
(“hộp nhãn vàng”).
Ông cần đảm bảo an toàn
Chúng tôi không thể
cho chúng tôi và hướng dẫn
Người lao động có quyền
sử dụng hóa chất mà
cách dùng cũng như cung
được biết loại hóa chất mà họ
không biết tác hại của
cấp dụng cụ để sử dụng hóa
sử dụng trong công việc. Qua
nó với sức khỏe như
việc tìm hiểu kỹ về hóa
chất an toàn.
thế nào.
chất, bạn có thể tìm được
sự giúp đỡ của các chuyên
gia hoặc nhân viên y tế,
bạn có thể lên kế hoạch
với đồng nghiệp để sử
dụng hóa chất một cách
an toàn và cùng nhau
thương thảo với người sử
dụng lao động để tìm ra
các giải pháp giảm thiểu
rủi ro và loại bỏ các hóa
chất độc hại trong quá
trình sản xuất.

Chia sẻ với những người lao động khác
Hãy hỏi những người lao động khác về hiểu biết của họ về loại hóa chất ở
nơi làm việc. Thu thập các tên gọi của hóa chất như: tên nhãn hiệu, tên gọi
chung, tên gọi riêng. Liệt kê tất cả các đặc điểm của hóa chất giúp cho việc
nhận dạng chúng dễ dàng hơn, ví dụ: hóa chất đó được sử dụng ở đâu và sử
dụng như thế nào, màu sắc, mùi của nó ra sao, và bất kì hướng dẫn sử dụng
nào mà người sử dụng lao động đã cung cấp (ví dụ: “Luôn đặt hóa chất trong
nước, chứ không phải các cách khác!”). Trò chuyện với người lao động làm
việc ở khu vực giao nhận hóa chất, người giữ kho, người pha trộn hoặc người
dọn bỏ hóa chất và các thùng chứa hóa chất. Họ là những người nắm được
thông tin về hóa chất hoặc biết cách tìm được thông tin.
Viết tất cả các vấn đề về sức khỏe khi vận chuyển hoặc sử dụng hóa chất
trong công việc. Hãy đặt ra các câu hỏi như: Bạn có cảm thấy mệt trong
hoặc sau giờ làm việc không? Bạn có thấy khu vực nào mà người lao động
hay bị ốm không? Bạn có cảm thấy khỏe hơn không sau khi nghỉ ngơi một
vài ngày?

Chỉ cho người khác cách lưu giữ sổ ghi chép sức khỏe và cách tìm kiếm
các mẫu: Bạn có bị ốm thường xuyên hơn khi làm việc trong một số khu
vực nhất định không? Đó là khi bạn làm việc với một số hóa chất? Bạn bị
ngay khi đó hay sau khi xong việc?
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Đó là hóa chất nào?
Nếu bạn biết tên một loại hóa chất, bạn có thể tìm hiểu được thông tin về
tác động của loại hóa chất đó đến sức khỏe, nhưng nếu bạn không biết tên
của loại hóa chất đó, bạn vẫn có thể tìm hiểu thông qua màu sắc, mùi, mục
đích sử dụng hoặc các tính chất khác của nó. (Để hiểu rõ hơn về sự nguy
hiểm của từng loại, tham khảo Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu
phổ biến.
Khi chúng tôi nắm
Tuy nhiên, có một thực tế là không ai biết rõ độ
nguy hiểm của nhiều loại hóa chất bởi chúng chưa
được cách sử dụng hóa
được nghiên cứu một cách đầy đủ về tác động của nó
chất an toàn thì người
đối với cơ thể và sức khỏe con người. Vì vậy, phải mất
sử dụng lao động lại
rất nhiều thời gian để thực hiện các nghiên
đổi sang loại khác mà
cứu khoa học về tác hại của chúng nhưng
chúng tôi không hề có
để đưa ra các quy định pháp lý bảo vệ
thông tin!
người lao động còn mất nhiều thời gian
hơn. Vấn đề còn phức tạp hơn đối với
các nhà khoa học là việc nghiên cứu
tác động của hỗn hợp hóa chất tới
sức khỏe con người lại không phổ
biến. Liệu bạn có thường xuyên chỉ
sử dụng một loại hóa chất? Chính
vì vậy các công ty chỉ nên sử dụng
ISOPROPANOL (IPA)
những loại hóa chất được chứng .
Chứa:
Isopropyl alcohol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70%
minh là an toàn.
Thành phần trơ: Nước .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30%

Đọc kỹ nhãn mác
Mọi thùng chứa hóa chất đều được
dán nhãn và viết bằng ngôn ngữ mà
mọi người trong nhà máy đều hiểu
được. Nếu bình chứa hóa chất mà
bạn đang sử dụng không được dán
nhãn, hãy hỏi người quản lý trực
tiếp để được cung cấp thêm thông
tin về loại hóa chất đó. Bạn cũng có
thể hỏi nhân viên của bộ phận vận
chuyển hóa chất vì nhãn đó có trên
thùng chứa lớn để từ đó hóa chất
chuyển về chỗ bạn làm việc. Bạn
cũng có thể tự mình tìm hiểu lấy
thông tin. Ở một số quốc gia, luật
pháp quy định hóa chất phải có
nhãn với đầy đủ thông tin và bằng
nhiều ngôn ngữ.

NGUY HIỂM!
Chất dễ cháy cả ở thể khí và thể lỏng. Gây kích ứng
mắt nghiêm trọng khi tiếp xúc. Nếu hít phải gây
buồn ngủ hoặc chóng mặt.
Thận trọng khi sử dụng: Tránh tiếp xúc với nhiệt
độ cao, tia lửa điện hoặc lửa. Không hút thuốc. Đóng
chặt bình chứa. Tránh hít phải hơi hóa chất. Sử dụng
ở nơi thoáng khí. Đeo kính bảo hộ.
Hướng dẫn sơ cứu: Nếu hít phải hóa chất, đưa
nạn nhân ra nơi thoáng khí để có thể hít thở bình
thường. Nếu vẫn cảm thấy không ổn, gọi bác sĩ, xin
hỗ trợ y tế. Nếu hóa chất tiếp xúc vào mắt: Rửa với
nước sạch trong vài phút. Gỡ bỏ kính áp tròng nếu
có. Tiếp tục rửa. Nếu mắt vẫn còn khó chịu, gọi bác
sĩ, xin hỗ trợ y tế.
Trường hợp khẩn cấp: Trong trường hợp xảy ra
cháy, sử dụng vòi phun nước, bọt chữa cháy, hóa
chất khô hoặc carbon dioxide để dập tắt.
Được sản xuất bởi: Greedist Chemicals Co. 111 Only
Drive, Onlyville, Iowwa, 11111 USA.
CAS #67-63-0
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Tìm hiểu về hóa chất trong nhà máy

Phiếu dữ liệu an toàn (SDS)
Các công ty sản xuất sản phẩm hóa chất đều đính kèm một tờ thông tin
cho mỗi sản phẩm. Tờ thông tin này gọi là Phiếu dữ liệu an toàn hóa chất
(MSDS) hoặc Phiếu dữ liệu an toàn (SDS).
Chúng ta nên lập thành
các nhóm và mỗi nhóm
đọc một phần. Trao đổi
với nhau về những thuật
ngữ hoặc con số chưa rõ.
Sau đó sẽ cùng nhau xem
toàn bộ bản hướng dẫn.

Cách thức

Phiếu dữ liệu an toàn thường dài và
khó hiểu. Mặc dù các đầu mục đều giống
nhau nhưng nội dung lại khác nhau giữa
các công ty, ngay cả với cùng một loại hóa
chất. Để biết thêm thông tin, hãy đọc một
vài Phiếu dữ liệu an toàn của cùng một
loại hóa chất nhưng đến từ các nhà sản
xuất khác nhau.

Cách thức lấy và đọc
Phiếu dữ liệu an toàn

Ban quản lý nhà máy chắc chắn có một Phiếu dữ liệu an toàn (SDS) cho
từng loại hóa chất được sử dụng trong nhà máy. Người sử dụng lao động sẽ
sao chép nhiều bản SDS để đưa cho người lao động bằng ngôn ngữ của họ.
(Tham khảo mục Quyền được biết về hóa chất, trang 190).
Trong khi lên kế hoạch yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp một
Phiếu dữ liệu an toàn mới nhất, bạn cũng có thể lấy chúng theo các cách
sau:

• Hỏi những người ký nhận và giữ những thùng hóa chất xem liệu họ có
các Phiếu dữ liệu an toàn và có thể sao chép một bản không.

• Tìm tên và thông tin liên lạc của công ty sản xuất hóa chất được ghi trên
nhãn và yêu cầu họ gửi mình một bản SDS bằng ngôn ngữ của mình.

• Hỏi nhân viên trong các tổ chức công đoàn, trung tâm lao động, tổ chức
bảo vệ môi trường hoặc các trường đại học để hỗ trợ tìm bản SDS hoặc
thông tin về hóa chất.

• Tìm kiếm thông tin hóa chất trên mạng. Tìm kiếm bằng tên và mã số

đăng ký CAS (CAS = số định danh cho hóa chất; mỗi hóa chất có một
số định danh CAS duy nhất). Tìm trên trang web của các công ty sản
xuất cũng như các trang cung cấp SDS từ nhiều nguồn khác nhau. So
sánh các bản SDS khác nhau vì chúng có thể có thông tin khác nhau!

Ở Phụ lục B, trang 472, bạn có thể thấy địa chỉ các trang web mà bạn có
thể tìm thêm thông tin về hóa chất. Tuy nhiên, nhiều trang web cung cấp
thông tin khó hiểu giống như một bản SDS vậy!

Tài liệu hướng dẫn
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PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN (SDS)
dành cho CỒN ISOPROPYL
Thậm chí
cần phải liệt
kê đầy đủ các
thành phần
nguy hiểm.

1. Tên sản phẩm và tên công ty sản xuất:
Isopropyl Alcohol/Cồn Isopropyl
Tên gọi khác: 2-propanol
Isopropanol, IPA
		

Poy Son Yu, Inc
P.O Box 555
Colinas Sucias, CA, USA
(900) 800-0008

2. Thông tin về thành phần
Isopropyl Alcohol
100%
CAS # 67-63-0
Thông tin thành phần: Theo CFR1910.1200, sản phẩm này được đánh giá
là nguy hiểm..

Phần này tóm tắt
các mối nguy hiểm
đến sức khỏe và
cháy nổ của hóa
chất. Để biết thêm
thông tin, xem mục
4, 5 và 11. Nếu ảnh
hưởng đến sức khỏe
không được đề cập
không có nghĩa là
hóa chất đó an toàn.

3. Nhận dạng nguy hiểm
Hóa chất ở dạng lỏng trong, không màu, dễ bay hơi, dễ cháy.
Ảnh hưởng cấp tính: Kích ứng da và hệ thống hô hấp. Gây chóng mặt đau đầu.
Ảnh hưởng mãn tính: Khi tiếp xúc với da có thể gây kích ứng. Nguy cơ gây
ung thư: Nhóm A4 (Không có khả năng gây ung thư ở người và động vật) theo
ACGIH, nhóm 3 (Không có khả năng gây ung thư ở người) theo IARC.
Đường hô hấp: Gây kích ứng mắt, mũi và họng.
Đường tiêu hóa: Nếu nuốt phải hóa chất, sẽ có những triệu chứng chóng mặt,
nhức đầu.
Tác động đến da: Da khô và nứt nẻ.

4. Các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu
Trường hợp tiếp xúc với mắt: Rửa mắt với nước sạch, liên tục trong vòng 15 phút.
Đến cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.
Trường hợp tiếp xúc với da: Rửa ngay trên vùng tổn thương với nước sạch và
xà phòng. Cởi bỏ ngay quần áo, giầy đã dính hóa chất. Sau đó tiến hành chăm
sóc y tế.
Trường hợp hít phải: Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở, cung
cấp ôxy.
Đến cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.
Trường hợp nuốt phải: Đừng cố nôn ra, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được
trợ giúp.

5. Biện pháp chống cháy nổ

Làm thể nào để chứa
và thu dọn hóa chất
đổ tràn. Xem mục 8
để biết thêm thông
tin về các trang thiết
bị bảo hộ và vệ sinh.

Đặc tính cháy của sản phẩm: Dễ cháy.
Điểm bốc cháy: 12°C (53.6°F)
Nhiệt độ tự bốc cháy: 339°C (750°F)
Nguy cơ cháy: Dễ cháy nếu có tia lửa điện hoặc nguồn lửa.
CẢNH BÁO: CÓ THỂ CHÁY NẾU GẦN LỬA KHÔNG NHÌN THẤY.
Nguy cơ nổ: Dễ nổ nếu có nguồn lửa, tia lửa điện.
Hướng dẫn chữa cháy: Dùng nước có thể không hiệu quả. Không sử dụng nước
trực tiếp lên hóa chất vì có thể sẽ làm đám cháy lan rộng. Hãy làm nguội
bình chứa hóa chất bằng nước.
ĐÁM CHÁY NHỎ: Dùng bột hóa chất khô.
ĐÁM CHÁY LỚN: Sử dụng chất bọt chữa cháy, CO2, nước phun dạng sương mù.

6. Biện pháp xử lý sự cố đổ tràn
Sử dụng và bảo
quản an toàn để
ngăn ngừa cháy và
tai nạn xảy ra trong
nhà máy. Xem Mục
10 để biêt thêm
thông tin.

Trường hợp đổ tràn ở mức nhỏ: Pha loãng với nước và lau sạch. Cho vào thùng
chứa chất thải.
Trường hợp đổ tràn ở mức lớn: Tránh tiếp xúc với nguồn lửa, điện. Sử dụng đất
hoặc cát để ngăn hóa chất tràn ra diện rộng.

7. Sử dụng và bảo quản
Chú ý: Đảm bảo tránh xa nguồn điện, nguồn nhiệt ở xung quanh. Tránh tiếp xúc
với chất ôxy hóa và axit.
Thiết bị sử dụng cần được nối đất.
Lưu ý khi bảo quản: Để ở nơi thoáng mát, khô ráo.
Đóng kín các bình chứa hóa chất.

Tài liệu hướng dẫn
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Hóa chất có thể
có nhiều tên gọi
khác nhau nhưng
chỉ có duy nhất
một mã số CAS.
Mã số CAS là cách
hiệu quả để xác
định hóa chất.
Đối với da, xem
liệu rửa bằng
nước đã được
chưa hay phải sử
dụng biện pháp
khác. Nếu nuốt
phải, xem có
khuyến cáo nôn ra
không.
Hãy lưu ý đây là
hóa chất dễ cháy
và tác nhân gây
cháy nổ. Hãy làm
theo hướng dẫn
để phòng ngừa
cháy nổ xảy ra
trong nhà máy.

Xem các loại
hóa chất có
thể dập lửa.
Nếu không xử
lý hợp lý sẽ
không thể dập
tắt lửa được.

Tìm hiểu về hóa chất trong nhà máy

Tìm hiểu thông
tin về loại thông
gió nào cần
thiết: thông gió
cục bộ, chung
hay khép kín.

Nồng độ này được
đo bằng đơn vị tính
phần triệu và bằng
các thiết bị đắt tiền.
Giới hạn tiếp xúc
này có thể chưa đủ
an toàn để bảo vệ
bạn nhưng ít nhất
đó là điểm khởi đầu
để bạn đấu tranh vì
giới hạn đó.

Hóa chất và các
điều kiện phản
ứng để không gây
ra các phản ứng
nguy hiểm.

8. Các biện pháp kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo vệ cá nhân
Kiểm soát kỹ thuật: Sử dụng thiết bị thông gió chống cháy nổ. Bố trí thiết bị
thông gió để hút khí thải và hơi độc. Các thùng chứa được nối đất để đảm bảo
ngăn các tia lửa điện. Đảm bảo nơi đặt thiết bị rửa mắt và vòi hoa sen an toàn
gần với nơi làm việc.
Trang thiết bị bảo vệ cá nhân:
Da: Đeo găng tay không thấm nước và mặc quần áo bảo hộ chống cháy và khử
tĩnh điện.
Mắt: Đeo kính bảo hộ để che chắn trường hợp văng vào mắt, rò rỉ hơi hóa chất,
tràn đổ hoặc các sự cố khác, dùng thêm cả mặt nạ và kính chống hóa chất.
Hô hấp: NIOSH đề xuất dùng mặt nạ khi nồng độ hóa chất ở mức cao.
Thiết bị bảo hộ khi dọn dẹp sự cố đổ tràn: Kính. Quần áo bảo hộ. Mặt nạ.
Găng. Ủng.
Ngưỡng giới hạn tiếp xúc: OSHAPEL= 400ppm OSHASTEL = 500ppm IDLH2,000 ppm TWA: 983 STEL: 1230 (mg/m3) [Úc] TWA: 200
STEL: 400 (ppm) theo ACGIH (TLV) [Hoa Kỳ] [1999]

9. Tính chất vật lý và hóa học
Trạng thái và đặc trưng vật lý: Dạng lỏng.
Mùi: Nhẹ. Giống với hỗn hợp ethanol và acetone.
Vị: Hơi đắng (nhạt).
Màu sắc: Không màu.
Ngưỡng mùi: 22ppm (Sittig, 1991), 700ppm cho nhóm chất không thích ứng
Versch, 1983)

Hóa chất ảnh
hưởng đến môi
trường như thế nào
và trong bao lâu.

Độ ổn định: Sản phẩm ổn định.
Điều kiện cần tránh: nguồn nhiệt, nguồn phát ra tia lửa điện, vật liệu không
tương thích.
Các chất không tương thích: Phản ứng với hydro + hỗn hợp palladium,
nitơ, oleum, COCl2, nhôm triisopropoxide, các tác nhân ôxy hóa.
LD50– Đường truyền: Hô hấp; Liều: 72.6 mg/L/4H
LD50 – Đường truyền: Miệng; Liều: 4396 mg/kg
LD50 – Đường truyền: Tiêu hóa; Liều 12,800 mg/kg
Ảnh hưởng cấp tính: Gây kích ứng da, mắt, màng nhầy.
Nguy hiểm nếu nuốt phải. Nếu nuốt sẽ gây nhức đầu, các tác động khác đến hệ
thần kinh.
Ảnh hưởng mãn tính: Việc tiếp xúc thường xuyên có thể gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến bàng quàng, thận, gan.
TÁC NHÂN GÂY UNG THƯ: A4 (Không có khả năng gây ung thư ở người và động
vật) theo ACGIH, nhóm 3 (Không có khả năng gây ung thư ở người) theo IARC.
ẢNH HƯỞNG HỆ SINH SẢN: Tác động xấu đến hệ sinh sản, có thể gây quái
thai (có các vấn đề thụ thai, nhiễm độc thai kỳ, phát triển không bình thường
khi nghiên cứu trên động vật. Độc tính có trong sữa mẹ ở người)
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN: Gây ảnh hưởng đến hệ sinh sản ở nữ giới.

12. Thông tin về sinh thái môi trường
Độc tính sinh thái: Độc tính sinh thái trong nước (LC50):100000mg/l phát tán
trong 96 giờ [Fathead Minnow]. 64000 mg/lit trong 96 giờ [Fathead Minnow].

Cách thức thải bỏ
hóa chất an toàn.

13. Tiêu hủy hóa chất
Thải bỏ như một chất thải đặc biệt, cần tuân theo quy định của quốc gia, địa
phương. Xem xét việc trộn với nhiên liệu khác làm chất đốt để thay thế tiêu hủy.

14. Thông tin về vận chuyển
Các thông tin cần có trên nhãn dán khi vận chuyển.

Lấy bản SDS
mới nhất.

Tìm hiểu xem
loại kính,
quần áo bảo
hộ, mặt nạ
phòng độc
nào bạn nên
sử dụng hàng
ngày và khi
có tai nạn.
Phần này
giúp bạn
hiểu cách
mô tả một
loại hóa chất,
hình dạng,
mùi, vị, màu.

10. Tính ổn định và khả năng phản ứng

11. Thông tin về độc tính
Tìm hiểu thông
tin về tác động
của hóa chất đến
các bộ phận trong
cơ thể.
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15. Thông tin về quy định pháp luật
Ngày duyệt:13/1/2014. Một số thông tin quan trọng khác.

LD50 là Liều lượng
gây chết người,
nghĩa là với liều
lượng bao nhiêu thì
sẽ làm chết 50% số
người tiếp xúc. Con
số càng nhỏ thì càng
nguy hiểm.
Có khả năng gây
ung thư không?

Nhiễm độc hệ
sinh sản: ảnh
hưởng đến khả
năng có con.
Gây quái thai:
gây dị tật bẩm
sinh ở trẻ.
Nhiễm độc thai
kỳ: ảnh hưởng
đến thai nhi trong
bụng mẹ.
Độc tính phát
triển: gây ảnh
hưởng đến sự
phát triển của trẻ.
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Quyền được biết về hóa chất
Công ước về An toàn trong sử dụng hóa chất khi làm việc (Số 170) bảo vệ người lao
động và môi trường khỏi các hóa chất độc hại. Công ước này quy định người sử dụng
lao động phải cung cấp cho người lao động:
Thông tin: Chủ nhà máy phải cung cấp thông tin và Phiếu dữ liệu an toàn hóa chất
đối với các hóa chất sử dụng trong nhà máy cho bất cứ ai yêu cầu họ cung cấp. Người
lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động những thông tin trên:
Bảo vệ: Chủ nhà máy có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của người lao động trong
nhà máy và phải giám sát, theo dõi nồng độ hóa chất trong môi trường ở ngưỡng pháp
luật cho phép. Người sử dụng lao động cũng phải cung cấp miễn phí quần áo và thiết bị
bảo hộ và thay thế khi không còn an toàn.
Thải bỏ an toàn: Chủ nhà máy có trách nhiệm xử lý thải bỏ an toàn đối với các bình
chứa và hóa chất nguy hiểm.
Đào tạo: Người lao động trong nhà máy phải được đào tạo cách sử dụng và cách
thải bỏ các hóa chất và cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp.
Sơ cứu và chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp: Bất kỳ nhà máy nào sử dụng
hóa chất cũng cần có vòi sen và vòi rửa mắt khẩn cấp trong các khu vực sử dụng hóa
chất. Tất cả người lao động và người quản lý trực tiếp phải biết cách xử lý trong trường
hợp khẩn cấp.
Nếu bạn lo lắng mình hoặc người khác đang trong tình thế nguy hiểm, tác động đến
sự an toàn của bản thân hoặc đến sức khỏe thì bạn có quyền rời khỏi khu vực đang làm
việc. Bạn cần thông báo cho người quản lý trực tiếp biết. Công ước này bảo vệ người lao
động không bị phạt do rời khỏi khu vực đang trong tình thế nguy hiểm. Công ước về
việc kiểm soát và phòng ngừa các yếu tố nghề nghiệp độc hại do các chất hoặc
các tác nhân gây ung thư gây ra (Số 139) quy định chính phủ phải:

• Thay thế các hóa chất gây ung thư bằng các chất không có tác nhân gây
ung thư.

• Ngăn ngừa việc người lao động tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư.
• Thông tin cho người lao động về những nguy hiểm của các hóa chất gây ung thư
và cách thức để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm này.
Vai trò của Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tổ chức quốc tế khác
thúc đẩy quyền lợi của người lao động được giải thích ở Phụ lục A.

Các nguồn thông tin từ cộng đồng
Công đoàn người lao động, các tổ chức phụ nữ và các tổ chức hoạt động vì
môi trường có thể hỗ trợ bạn tiếp cận thông tin. Nếu bạn biết tên của một
loại hóa chất, bạn có thể tìm kiếm thông tin trong thư viện và trên mạng.
Tuy nhiên nếu thậm chí không biết tên hóa chất, bạn vẫn có thể tìm ra tên
của hóa chất nhờ vào cách sử dụng, màu, mùi... Mọi thông tin đều có thể
hữu ích cho bạn.
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Tìm hiểu về hóa chất trong nhà máy

Chúng tôi yêu cầu cần được biết nhà máy
đang sử dụng loại hóa chất nào
Vào đầu những năm 1980, một nhóm gồm người lao động, nhà hoạt
động vì môi trường, người dân bang New Jersey – Mỹ đã cùng nhau yêu cầu
chính phủ thông qua đạo luật “Quyền được biết”. Đạo luật này nhằm công
nhận quyền của người lao động được biết loại hóa chất mình đang sử dụng
tại nơi làm việc.
Người lao động cùng tổ chức công đoàn của họ đã yêu cầu người sử dụng
lao động phải cho họ biết chính xác loại hóa chất đang sử dụng. Luật pháp
vẫn nghiêng về phía người sử dụng lao động, tìm cách chống lại người lao
động. Nhiều trường hợp người lao động bị phát ban hay khó thở nhưng
người lao động vẫn không hề được biết hóa chất được sử dụng là gì. Họ bảo
rằng: “Nếu nói với người lao động và chuyên gia y tế thì ‘bí kíp làm ăn’ sẽ bị
lộ và khó có thể cạnh tranh được”. Như vậy, họ thà để người lao động chết
dần chết mòn còn hơn là đưa ra thông tin về loại hóa chất được sử dụng.
Mặc dầu, người lao động là đối tượng hàng đầu dễ bị tiếp xúc với hóa
chất nhất, họ không phải là đối tượng duy nhất bị ảnh hưởng khi tiếp xúc
với các hóa chất mà họ không hề biết thông tin gì. Không khí và nguồn
nước bị ô nhiễm, các đống rác thải hóa học được chôn vùi dưới đất quanh
khu vực dân sinh, những sự cố hóa chất hay hỏa hoạn đang làm hại những
người dân New Jersey khiến họ cũng vô cùng bất bình!
Chiến lược kết nối người lao động và cộng đồng đã rất hiệu quả. Nó thu
hút các nhà hoạt động đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau như hội các
bà mẹ, hội chính trị gia, hội vì môi trường, các đoàn viên công đoàn cùng
giương cao khẩu hiệu: Chúng tôi có Quyền được biết!
Khủng hoảng môi trường đem mọi người gần nhau hơn, cùng hỗ trợ và
tổ chức để ra đời đạo luật mới. Cuối cùng đạo luật “Quyền được biết” cũng
được thông qua vào năm 1983.

Chúng tôi đã từng nghĩ mình không thể làm gì được nhiều để
thay đổi môi trường làm việc. Nó giống như bạn nhận công
việc và biết mình phải tiếp xúc với hóa chất thực sự độc hại
nhưng bạn vẫn làm vì bạn không thể thay đổi được. Chỉ có
tiếp tục làm hoặc từ bỏ. Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ
những người dân sống ngoài kia lại góp phần tạo nên sự
thay đổi lớn lao đến chính sách trong nhà máy.
Mặc dù đạo luật “Quyền được biết” là một bước tiến lớn, nó vẫn chưa
thể bảo vệ người lao động và cộng đồng trước khả năng bị phơi nhiễm hóa
chất độc hại. Trong khi cả ngành công nghiệp hóa chất chỉ trích đạo luật,
mọi người vẫn tiếp tục đấu tranh đòi công khai thông tin và xử lý hóa chất
an toàn tại nơi làm việc, thải bỏ hóa chất an toàn cũng như các chính sách
ngăn chặn các sự cố hóa chất xảy ra và đào tạo nhân lực giải quyết sự cố
khi cần.
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Bảo vệ gia đình bạn và cộng đồng
Sử dụng hóa chất an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ người lao động và gia
đình của họ. Nếu nhà máy sử dụng các hóa chất nguy hiểm, bạn không nên
mang chúng về nhà. Bảo vệ gia đình bạn bằng cách thay quần áo và tắm
rửa sạch sẽ trước khi về nhà. Nếu bạn làm việc trong môi trường hóa chất,
bụi bẩn, nhà máy phải trang bị cho bạn một nơi để tắm rửa và giặt quần áo.

Nhà máy cần có:
• nơi sạch sẽ để treo quần áo và thay quần áo sau ca
• phòng tắm có xà phòng và nước ấm
để tắm rửa

• dịch vụ để làm sạch quần áo
bảo hộ lao động (BHLĐ) và
thiết bị bảo hộ hàng ngày

Nếu sử dụng hóa chất để làm
sạch vết bẩn trên quần áo BHLĐ,
người lao động cần tuân thủ các
hướng dẫn sử dụng hóa chất khi
làm việc. Cởi quần áo bẩn, đeo
găng tay, chỉ sử dụng lượng hóa
chất nhỏ, giặt quần áo kỹ bằng xà
phòng và nước sạch ở những nơi có
thông gió hoặc ở ngoài trời trước
khi mặc lại.

Ở nhà bạn nên giặt quần áo BHLĐ riêng
để không dây hóa chất sang quần áo
của gia đình.

Xử lý chất thải hóa chất
Nhiều nhà máy thải các thùng chứa hóa chất và các chất thải hóa chất trực
tiếp xuống cống rãnh, nguồn nước và các bãi rác ở khu vực lân cận tại địa
phương. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng đến cộng đồng dân cư hoặc đôi
khi cả một vùng dân cư phía cuối nguồn mà sử dụng nước nhiễm chất thải
của nhà máy. Để hiểu rõ về những nguy hiểm do ô nhiễm từ nhà máy và các
cách xử lý chất thải an toàn, xem Chương 33: Ô nhiễm từ các nhà máy.
Khi xử lý chất thải hóa chất nên sử dụng quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng
độc để không hít phải bụi hoặc hơi hóa chất hoặc tránh để da và quần áo
tiếp xúc với hóa chất.
Các bình hóa chất đã sử dụng hết cũng rất nguy hiểm. Các bình chứa
hóa chất đã hết không nên tái sử dụng, không đem về nhà, vứt hoặc chất
đống ở các khu vực bên ngoài.
Rửa sạch các thùng chứa hóa chất đã sử dụng hết không đồng nghĩa
với việc an toàn khi sử dụng lại. Một bình chứa trông có vẻ sạch nhưng có
thể vẫn dính một lượng hóa chất dù nhỏ nhưng cũng đủ ảnh hưởng xấu đến
sức khỏe người dùng. Các bình chứa hóa chất không bao giờ được sử dụng
để đựng thức ăn, nước uống hoặc chứa nước.
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Thùng sạch dùng chứa nước công cộng
Tại khu vực chúng tôi sinh sống, cứ 1 nhà lại có ít nhất 1 người làm
việc ở nhà máy gần đó. Trong nhà máy có rất nhiều nước, còn khu vực
dân sinh lại không có đường nước và đường điện đến các hộ gia đình.
Chúng tôi phải lấy nước từ vòi công cộng về chứa trong các thùng lớn
ở nhà.
Nhiều người có triệu chứng da mẩn và đau bụng. Một vài người
trong chúng tôi nghĩ có thể do cái gì đó trong nước gây ra. Nhóm các
bà mẹ đã quyết định khảo sát các hộ gia đình về vấn đề sức khỏe cộng
đồng. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết mọi người đều sử dụng cùng
một nguồn nước nhưng chứa vào các loại thùng khác nhau.
Chúng tôi tìm hiểu sâu hơn và thấy rằng hầu hết các hộ gia đình gặp
vấn đề sức khỏe tương tự đều chứa nước trong thùng mà họ lấy từ một
chỗ bên ngoài nhà máy. Chúng tôi không rõ thùng đó đã chứa gì trước
đó vì chúng tôi không hiểu ngôn ngữ được in trên nhãn mác của thùng.
Chúng tôi đã nhờ vài người lao động làm việc tại nhà máy tìm hiểu
giúp xem những thùng đó đã từng chứa gì trước khi bị bỏ đi. Họ bảo
rằng các thùng đó từng chứa hóa
chất độc hại.
Nhóm các bà mẹ quyết
tìm thùng chứa nước
an toàn hơn cho tất
cả các hộ gia đình.
Chúng tôi đến một
nhà máy sản xuất
thực phẩm tại địa
phương và xin chủ
nhà máy cho chúng
tôi các thùng chứa
dầu ăn đã hết. Ông ấy
rất mừng vì chúng tôi
có thể sử dụng được
thùng và lau sạch sẽ
các thùng cho chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chuyển thùng có nắp đến
từng hộ gia đình để thay thế các thùng đựng hóa chất.
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Giảm thiểu và loại bỏ các hóa chất độc hại
Cách tốt nhất để phòng tránh tác hại của một loại hóa chất độc hại là ngừng
sử dụng nó và thay thế bằng một chất khác an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn
không thể loại bỏ ngay lập tức một loại hóa chất độc hại ở nơi làm việc, bạn
có thể cố gắng giảm thiểu việc sử dụng (cũng như bảo vệ chính mình khỏi
tác động của nó). Người lao động có thể thuyết phục chủ nhà máy rằng sử
dụng ít hóa chất hơn sẽ tốt cho mọi người, đỡ lãng phí, hiệu quả hơn và ít
tốn kém hơn. Ví dụ:
Trước đây chúng ta
• Hơi nước và chất tẩy rửa có tác dụng như chất tẩy
thường sử dụng dung
rửa hóa học hoặc các dung môi.
môi. Giờ chúng ta sử
• Các quy trình, kỹ thuật làm sạch và
dụng xà phòng và nước
hiệu quả có thể giảm nhu cầu sử dụng
để rửa trong máy tẩy
hóa chất để tẩy rửa.
rửa siêu âm này.
• Dùng dung môi nhẹ/sơn màu chất lượng
cao và dung môi nhẹ phủ ngoài có thể
sơn với số lượng tương tự mà cần ít
dung môi hơn.

• Khi sơn diện tích nhỏ nên dùng bàn

chải, ống lăn, si ranh, miếng xốp hoặc
các dụng cụ khác để dùng lượng hóa
chất ít nhất. Càng ít hóa chất sử dụng
càng ít chất thải.

• Dọn sạch lượng hóa chất thừa ngay lập

tức để bảo bệ những người lao động
khác tránh khỏi việc tiếp xúc. Ví dụ, lau sạch lượng dầu dư thừa từ các
chi tiết gia công để tránh dầu văng sang các chi tiết khác, để rồi sau đó
lại phải lau chúng.

• Lau sạch ngay chỗ dính hóa chất sẽ sử dụng ít chất rửa hoặc dung môi
hơn so với phải lau toàn bộ cỗ máy.

Tìm hóa chất an toàn
Nhà máy nên sử dụng sản phẩm hóa chất an toàn, dịu nhẹ nhất. Ví dụ:

• Sử dụng dung môi hữu cơ không chứa clo thay cho các dung môi chứa
clo như methylene chloride hoặc TCE (trichloroethylene).

• Sử dụng chất tẩy, hồ, sơn, thuốc nhuộm và sơn phủ tan trong nước thay
cho các sản phẩm tan trong dung môi.

• Sử dụng dung dịch ngâm, rửa bằng axit yếu và bazơ. Chúng sẽ có tác

dụng như các chất tẩy loại mạnh. Sử dụng những viên nhựa hoặc viên
kim loại thay cho cát trong công nghệ phun làm sạch; những vật liệu
này sẽ không phát sinh bụi silic.

• Sử dụng động cơ chạy điện trong nhà thay cho động cơ dùng diesel,

xăng hoặc khí nén vì khí độc hại thải ra từ việc đốt những nhiên liệu
này.
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Chúng tôi sử dụng hóa chất an toàn hơn
Nhà máy chúng tôi đang làm việc ở Mexico chuyên sản xuất ống hút
nhựa có dạng như các chữ cái. Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng những
gì ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi lại chả hề ngớ ngẩn chút nào.
Tôi bị
đau đầu
và khô họng.
Tôi không
cảm nhận được vị
gì nữa.

Ngày nào
họng tôi
cũng rát.

Chứng đau
nửa đầu
là nặng nhất!

Chúng tôi đều có vấn đề về sức khỏe như nhau. Chúng tôi nghi ngờ
là do hóa chất dùng để gắn ống hút lại với nhau. Các bình chứa không
có nhãn mác nên chúng tôi phải hỏi người giữ kho tìm hiểu từ thùng
chứa lớn trong kho.
Tôi đã nói chuyện với hàng xóm của
mình là Miriam. Cô ấy luôn biết phải
làm gì và cô ấy đã đưa chúng tôi và cả
nhãn hóa chất đến một tổ chức về người
lao động ở địa bàn của chúng tôi có tên
là Comité Fronterizo de Obreras (CFO).
CFO có hẳn 1 thùng chỉ đựng thông tin
hóa chất. Chúng tôi tìm được thông tin về
methylene chloride trong thùng. Thông
tin viết rất khó hiểu nên cán bộ của
CFO đã phải giải thích về các thuật ngữ
khoa học. Qua đó, chúng tôi hiểu rằng
methylene chloride còn gây ra nhiều ảnh
hưởng hơn là chỉ có đau họng và đau đầu.
Gan cũng có thể bị ảnh hưởng và nó có
thể gây ung thư!

Hóa chất có tên là
methylene chloride.
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Hóa chất này rất nguy hiểm!
Nó làm chúng tôi ốm, thậm chí
mất mạng vì nó!

Người sử dụng lao động từ chối
đưa ra hành động thích hợp nên
chúng tôi đã lên gặp cơ quan bảo
vệ môi trường quốc gia (PROFEPA)
để đề nghị thanh tra nhà máy.
Sau vài lần thúc giục, thanh tra
cũng đến nhưng lại báo trước với
người sử dụng lao động. Ngay trước
giờ thanh tra, ông ta đã thay toàn
bộ methylene chloride bằng loại
hóa chất khác.

Ông ta lý giải rằng
ông ta không muốn gây
ô nhiễm môi trường
bên ngoài nhưng bản
thân ông ta cũng chả
quan tâm đến việc
người lao động hít phải
khí độc trong nhà máy
hàng ngày!

Không thấy dấu hiệu của
methylene chloride nhưng
anh phải lắp đặt hệ thống
thông gió cục bộ.

PROFEPA chưa bao
giờ yêu cầu ông ta lắp
đặt hệ thống hút mùi
cục bộ. Tuy nhiên sau
cuộc thanh tra, ông ta
bắt đầu mua dung môi
ít nguy hại hơn dù có
tốn kém hơn chút.
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Tôi không lắp vì không
muốn làm ô nhiễm
không khí ngoài kia.

Giảm thiểu và loại bỏ các hóa chất độc hại

Cấm sử dụng các hóa chất tuyệt đối độc hại
Một số hóa chất cực kỳ nguy hiểm không được sử dụng trong các nhà máy
hoặc bất cứ nơi đâu. Sau nhiều năm đấu tranh của người lao động, các
chuyên gia ATVSLĐ, bác sĩ và người ủng hộ lợi ích sức khỏe, nhiều quốc gia
đã ban hành lệnh cấm sử dụng các chất sau:

• chì và các kim loại độc hại khác trong bột màu, thuốc nhuộm, sơn và
các lớp sơn phủ khác

• rosin/nhựa thông hoặc colophony flux/côlôphan dùng để hàn
• các dung môi như glycol ether, methylene chloride, benzene/benzen và
carbon tetrachloride

• dầu diesel và xăng dùng cho động cơ của thiết bị chạy trong nhà như
máy nâng hàng

• cát cho quá trình phun cát
Các nhà sản xuất đã phát triển các sản phẩm và quy trình an toàn hơn,
không phụ thuộc vào các hóa chất nguy hiểm. Người lao động, chuyên gia
bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp có trách nhiệm vận động chính phủ
để ban hành lệnh cấm:

•
•
•
•

chì, crôm hóa trị 6 và cadmium/cadimi trong thiết bị điện tử và hàn
dung môi hydrocarbon chứa clo và flo (halogen)
nhựa được làm từ vinyl chloride (PVC)
chất chống cháy brôm

Lệnh cấm sử dụng hóa chất độc hại không chỉ bảo vệ người lao động sản
xuất mà còn bảo vệ người lao động tái chế và người tiêu dùng cũng như bảo
vệ không khí và nguồn nước.

Các công ty hỗ trợ nhau sử dụng hóa chất an toàn hơn
Các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp đã lập nên BizNGO
để thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc sử dụng hóa chất
trong sản xuất. Họ đã xây dựng các bước sau đây:
1.

Biết rõ hóa chất sử dụng để sản xuất. Nếu bạn yêu cầu cơ sở cung
cấp hóa chất thông báo những hóa chất dùng trong nhà máy của họ
thì bạn sẽ biết hóa chất được sử dụng trong công ty bạn.

2.

Ngừng sử dụng các hóa chất tuyệt đối độc hại.

3.

Kiểm tra và thay thế các hóa chất có nguy cơ độc hại.

4.

Thông báo với người lao động, khách hàng và người tiêu dùng về
thành phần có trong sản phẩm và những biện pháp mà công ty đang
tiến hành để giảm mức độ sử dụng các hóa chất độc hại.

Các công ty sản xuất giày, điện tử và các sản phẩm khác đều nhận thấy
những bước này rất hữu ích. BizNGO đem đến cho người lao động tâm
huyết làm việc trong ngành công nghiệp cách thức để ủng hộ những thay
đổi có lợi cho gia đình, bạn bè và hàng xóm của họ — bởi vì tất cả mọi
người cùng sống dưới một mái nhà trái đất.
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Các bộ phận và vật liệu nóng, sắc nhọn hoặc chuyển động đều rất nguy hiểm.
Nhiều người lao động trong nhà máy đã bị bỏng hoặc bị mất ngón tay, bàn
tay, cánh tay, chân hoặc mắt vì họ không được bảo vệ đúng cách khi thực
hiện các thao tác trong vùng nguy hiểm của máy. Những chấn thương do
máy móc gây ra có thể dẫn đến thương tật vĩnh viễn và đôi khi nguy hiểm
đến tính mạng. Các máy móc hư hỏng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến người lao động do rò rỉ các hóa chất nguy hiểm, hơi nước hoặc chất lỏng
khiến người lao động bị trượt ngã hoặc bị bỏng.
Đa số các chấn thương do máy móc có thể phòng ngừa được bằng cách lắp
đặt và sử dụng các thiết bị bảo vệ máy móc phù hợp, đào tạo người lao động
cách sử dụng máy móc an toàn và chỉ sử dụng máy móc trong tình trạng tốt.
Rất nhiều người lao động bị chấn thương vì người sử dụng lao động ngắt kết
nối thiết bị bảo vệ và các chức năng an toàn để tăng tốc độ sản xuất, buộc
họ phải làm việc nhanh hơn và người sử dụng lao động cũng không bảo trì
hoặc sửa chữa máy móc.
Để phòng tránh các chấn thương do máy móc, cần:

• Cho người lao động đầy đủ thời gian để làm quen máy móc và đào tạo
họ cách thức vận hành, điều chỉnh và bảo dưỡng máy móc.

• Thiết kế máy và công việc để người lao động không bao giờ đưa các bộ
phận cơ thể gần các bộ phận nguy hiểm của máy móc.

• Cấp phát cho người lao động các thiết bị bảo hộ cần thiết và phù hợp
với người lao động.

• Cho phép người lao động quyền được tắt máy trước khi xảy ra sự cố
nguy hiểm để tránh dẫn đến chấn thương.
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Làm việc an toàn với máy móc
Mọi người lao động đều phải được
đào tạo về cách sử dụng và vận hành
an toàn mọi loại máy. Do vận hành
một loại máy thường bao gồm cả các
việc như: bảo trì, làm vệ sinh và điều
chỉnh máy, nên mỗi người lao động
phải chắc chắn mình được đào tạo
kỹ lưỡng về cách sử dụng.

Dọn rác và các mảnh vụn gây
tắc nghẽn trong máy móc
Nếu bạn phải làm vệ sinh, làm sạch
máy thì phải hết sức cẩn thận. Sử dụng
các biện pháp an toàn để tránh bị chấn
thương. Ví dụ sử dụng các dụng cụ,
không đặt tay hoặc cơ thể vào vị trí hay
khu vực nguy hiểm. Nếu bạn không sử
dụng đúng dụng cụ hoặc nếu không làm
sạch được máy móc với dụng cụ đó, hãy
chắc chắc đã ngắt kết nối bộ phận máy
đang tắc nghẽn với máy chủ và khóa máy
lại. Nếu bạn chưa được học về cách ngắt
kết nối, đừng cố tự mình làm vệ sinh
máy mà hãy nhờ người đã được đào tạo
cách sửa chữa máy an toàn giúp đỡ.

Một người lao động có kinh
nghiệm có thể chỉ dạy cách
vận hành máy an toàn.

Sử dụng dụng cụ thay vì
dùng tay để làm sạch máy.

Người lao động có kinh nghiệm biết
rõ về sự nguy hiểm của máy móc hơn
bất cứ ai. Họ có thể chỉ cho người sử
dụng lao động và những người lao
động khác những chỗ nguy hiểm
trên máy cần che chắn hoặc bảo vệ.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

199

200

Chấn thương do máy móc

Bảo vệ người lao động tránh bị chấn thương do
máy móc
Thiết bị che chắn máy có thể ngăn cơ thể và quần áo của người lao động
không bị các bộ phận chuyển động của máy cuốn vào hoặc cắt đứt, không bị
bỏng do các bề mặt và các vật liệu nóng và không bị các bộ phận bị gãy hoặc
mảnh vỡ văng ra gây chấn thương.
Che chắn các khu vực, vị trí nguy hiểm
của máy tại các điểm:

• vị trí thao tác. Che chắn ở vị trí

thao tác ví dụ như lưỡi cắt của máy
cưa hoặc dao, khuôn đúc của máy
đúc hoặc đầu kim của máy may. Nếu
chẳng may tay đặt trong khu vực thao
tác thì phải có cơ chế để dừng máy, ví
dụ như cơ chế tắt máy tự động (Tham
khảo từ trang 200 đến trang 206).

Lưỡi dao sắc
cần được
che chắn.

• vị trí truyền chuyển động. Tại các vị
trí có các đai, dây truyền, bánh đà,
ròng rọc, thanh truyền, cam, trục,
bánh răng, trục khuỷu và các bộ
phận truyền chuyển động từ bộ phận
này sang bộ phận khác của máy cần
phải được che chắn.

Các khu vực nguy hiểm cần che
chắn là những điểm tiếp xúc giữa
2 chi tiết chuyển động. Ví dụ như
đai truyền tiếp với ròng rọc, vị trí
2 bánh răng hoặc 2 con lăn chạm
nhau.
Bạn có thể phòng tránh các
chấn thương bằng cách không
mặc áo rộng, choàng khăn, dùng
vải che mặt hoặc đeo trang sức
như nhẫn, vòng tay, dây chuyền
dài, vòng cổ hoặc bông tai vì chúng
có thể bị mắc kẹt vào các chi tiết
chuyển động của máy. Nếu tóc bạn
dài, hãy vấn tóc lên và trùm lại để
không bị cuốn vào máy.
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Điểm tiếp xúc mà
quần áo hoặc tay,
chân có thể bị mắc
kẹt vào cần phải
được che chắn
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• điểm mà các mảnh vụn văng ra

từ thiết bị nghiền hoặc cắt như máy
cưa điện, máy mài, băng vải nhám,
máy tán đinh.

• bộ phận có thể bị gãy hoặc vỡ.

Kim máy khâu gãy hoặc bánh đá
mài vỡ văng vào mắt gây tổn thương
sâu, thậm chí nặng hơn có thể gây
chết người.

• vị trí máy và vật liệu có nhiệt độ

cao. Các bộ phận nóng có thể gây
bỏng hoặc cháy quần áo như máy
là hơi, lò sấy, máy đúc và thiết bị
hàn cần phải được che chắn. Ngoài
ra còn tương tự với các khâu có sử
dụng nguyên liệu nóng như nấu
chảy nhựa, nung kim loại, thuốc
nhuộm và acid/axit dễ bị rò rỉ hoặc
phát tán ra từ máy móc.
dây điện bị sờn vỏ

hơi nước

bàn là nóng

Chỗ đá mài
cần được
che chắn

Có rất nhiều loại thiết bị bảo vệ
khác nhau nhưng không có một
loại bảo vệ nào được coi là tốt
nhất có thể dùng được cho tất cả
loại máy và tất cả các công việc.
Người lao động phải được bảo vệ
liên tục, thường xuyên trong suốt
quá trình sản xuất, khi thay dây
chuyền mới, khi khởi động lại
dụng cụ hoặc điều chỉnh lại máy
hoặc làm sạch các bộ phận khi bị
kẹt.
Tất cả các thiết bị bảo vệ máy
cần được kiểm tra thường xuyên
để đảm bảo chúng nằm đúng vị
trí và hoạt động tốt.

Bạn sẽ làm gì để thay đổi vị
trí làm việc này nhằm bảo
vệ người lao động không
bị chấn thương?
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Thiết bị bảo vệ cố định
Một thiết bị bảo vệ cố định sẽ ngăn chặn các trường hợp cơ thể người lao
động tiếp xúc gần với các vị trí nguy hiểm của máy và tránh bị va đập do bộ
phận gãy vỡ, bắn ra từ máy.
tấm chắn
lưỡi cắt
Tấm chắn
bảo vệ mắt
găng tay
lưới chống
cắt

Bảo vệ đai
truyền

Tấm che
chân kim

Thiết bị bảo vệ máy cắt vải
và găng tay bảo vệ

Thiết bị bảo vệ máy khâu

tấm chắn
máy là

vỏ bọc ống
dẫn hơi nước

tấm chắn
bộ phận
chuyển động

Thiết bị bảo vệ máy ủi
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Đấu tranh đòi chủ nhà máy
thay tấm chắn kim máy may
Tên tôi là Cecilia. Tôi làm việc tại một xưởng may ở Mexico. Người
lao động ở xưởng may của tôi đã tổ chức trong nhiều năm để có được
sự thay đổi giúp công việc và nơi làm việc trở nên an toàn hơn. Người
sử dụng lao động và chúng tôi giữ mối quan hệ tốt. Ông ấy biết rằng
mình cũng sẽ được lợi với những gì
chúng tôi đề nghị để có nơi làm
việc an toàn. Đồng thời ông ấy
cũng thấy chúng tôi đoàn kết
và mạnh mẽ đến mức có
thể đấu tranh vì những
quyền lợi “bất lợi” với ông
ấy. Đôi lúc ông ấy đồng ý
ngay lập tức trước đòi hỏi
của chúng tôi thay vì
phản kháng. Do đó chúng
tôi đã có được tấm chắn
kim máy may là vì đó.
Máy may có bộ phận
bảo vệ tránh kim đâm
vào tay nhưng thường
xuyên bị hỏng. Lúc mới
hỏng, chúng tôi vẫn may vì phải đạt chỉ tiêu sản xuất và thưởng. Người
sử dụng lao động thấy thế lại nghĩ rằng “Họ vẫn có thể làm mà không
có bảo vệ, vậy thì cần bảo vệ làm gì” và ông ta không thay bộ phận bảo
vệ mới. Một vài trường hợp bị thương nặng ở ngón tay do không có
tấm bảo vệ.
Chúng tôi cần hành động! Chúng tôi làm việc trên máy may công
nghiệp với công suất lớn và nhanh, do vậy phải có tấm bảo vệ. Những
người lao động bị chấn thương đã đứng lên tổ chức. Chúng tôi nói với
ông ta là chúng tôi sẽ đình công cho đến khi tấm bảo vệ được thay và
nhà máy phải có kế hoạch thay ngay khi hỏng. Ông ta biết đình công
sẽ làm ông ta thiệt hại lớn và ông ta cũng không muốn phải trả hóa
đơn viện phí của những lao động bị chấn thương. Thêm nữa, kim may
cũng rẻ và dễ thay thế. Chính vì vậy, ông ta đồng ý lắp tấm bảo vệ cho
các máy may và mua dự trữ trong kho. Giờ mỗi khi tấm bảo vệ kim
hỏng là ngay ngày hôm sau nó sẽ được sửa. Nhờ có sự thay đổi tích cực
này, không còn người lao động nào bị chấn thương nghiêm trọng ở tay
do kim máy may gây ra nữa.
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Thiết bị bảo vệ điều chỉnh được
Một số thiết bị bảo vệ phải điều chỉnh
được theo cách sử dụng và theo vật
liệu khác nhau. Chỉ khi được điều
chỉnh và sử dụng đúng cách thì mới
có thể không gây ảnh hướng xấu cho
người lao động. Vì các thiết bị bảo vệ
có thể điều chỉnh nên chúng dễ tháo
rời. Không cho phép người sử dụng
lao động tháo hoặc ngắt thiết bị bảo
vệ để tăng tốc độ máy và đạt được
tiến độ sản xuất. Hãy dành thời gian
để điều chỉnh thiết bị bảo vệ để bảo
vệ chính bản thân mình!

tấm chắn trong
suốt bên trên
lưỡi cưa

lưỡi cưa

Khóa liên động
Khóa liên động sẽ ngắt nguồn điện của máy
khi thiết bị không ở đúng vị trí. Người lao
động có thể tháo rời thiết bị bảo vệ để điều
chỉnh và làm sạch máy, sau đó lắp lại thiết
bị bảo vệ và khởi động lại một cách an toàn.
Tháo khóa liên động không đồng nghĩa với
việc máy đã an toàn để sửa chữa, vì vậy bạn
cần khóa máy và treo biển cảnh báo trước
khi tháo khóa. (tham khảo từ trang 208
đến trang 209).

Tấm chắn di động
Một số máy chỉ mở cửa để
nạp nguyên liệu mới khi
máy đã tắt. Chính vì vậy,
cửa sẽ không đóng và máy
cũng không chạy nếu tay
của người lao động vẫn còn
ở trong máy.

Máy cưa gỗ với thiết bị
bảo vệ có thể điều chỉnh

cửa sẽ
không
mở khi
máy đang
chạy

Máy dập
kim loại có cửa
đóng di động

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Làm việc an toàn với máy móc

Thiết bị ngắt tự động
Các máy có cửa đóng hoặc mở thường xuyên có thiết bị điều khiển an toàn;
thiết bị này có chức năng ngắt nguồn điện khi cửa mở. Thiết bị ngắt tự động
phải thường xuyên được bảo dưỡng và kiểm tra để thiết bị hoạt động tốt.

Điều khiển bằng hai tay
Những máy có hai nút điều khiển chỉ
khởi động khi người lao động ấn đồng
thời cả hai nút. Những nút điều khiển
này tách xa nhau nên người lao động
buộc phải dùng cả hai tay ấn nút.
Máy điều khiển bằng hai nút rất
tuyệt vời cho người sử dụng, tuy vậy nó
vẫn không an toàn cho những ai đứng
gần các bộ phận chuyển động của máy.
Người lao động phải sử dụng
cả hai tay để đóng máy ủi.

Mành quang an toàn và thảm cảm
biến hiện diện
Mành quang an toàn
được làm từ nhiều dãy
đèn có khả năng cảm
nhận khi người lao động
đứng gần máy. Khi người
lao động đi qua mành
quang an toàn thì máy
sẽ tự động tắt điện.

các cạnh của
mành quang

các cạnh của
mành quang

Thảm cảm biến hiện
diện tự động đóng máy
ngay khi có người bước
chân lên thảm.
Mành quang an toàn
và thảm cảm biến hiện
diện phải được đặt ở vị
trí đủ xa máy để người
lao động không thể đến
gần khu vực nguy hiểm
trước khi máy ngừng
hoạt động.
chùm tia sáng
Máy với mành quang an toàn
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Bàn đạp chân có tấm chắn
Nhiều máy chỉ khởi động khi người vận
hành nhấn chân vào bàn đạp. Nếu một
người vô tình nhấn vào bàn đạp hoặc
có đồ vật rơi lên bàn đạp, máy có thể
chạy trong khi tay người lao động vẫn
còn để ở trong máy. Do vậy một tấm
chắn bao ngoài bàn đạp có thể ngăn
chặn trường hợp này xảy ra.

tấm chắn bàn đạp

Dây kẹp an toàn và đai kéo tự
động
Dây kẹp an toàn là loại thiết bị buộc vào cổ tay
hoặc cánh tay của người thao tác để tay của họ
luôn cách xa vị trí nguy hiểm của máy. Đai kéo tự
động chỉ cho phép người thao tác đưa tay vào vị
trí nguy hiểm để nạp và dỡ nguyên vật liệu khi
máy đã dừng. Khi máy chạy, đai kéo tự động kéo
tay người thao tác ra khỏi vị trí nguy hiểm.
Dây kẹp an toàn và đai kéo tự động
phải được điều chỉnh phù hợp với
từng người thao tác khác nhau
trên cùng một máy.

dụng cụ đưa miếng
kim loại vào máy ép
miếng kim loại

Ở một số quốc gia, dây
kẹp an toàn và đai kéo tự
động bị cấm sử dụng
vì trong trường hợp
có sự cố khẩn cấp
chúng gây khó cho
người lao động khi
muốn thoát nhanh
ra khỏi máy. Hơn
nữa, nhìn chúng hơi
phản cảm (như đang
xiềng xích người lao
động).

vị trí nguy hiểm
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Bảo vệ người lao động bằng phương tiện bảo vệ
cá nhân
Người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động các thiết bị và
quần áo BHLĐ cần thiết để tránh chấn thương do máy móc. Lưu ý là việc
này không thay thế cho việc lắp các thiết bị bảo vệ an toàn trên máy móc
làm việc.
Bảo vệ mặt và mắt. Kính bảo hộ và kính che mặt bảo vệ người lao động khỏi
các mảnh vụn, mảnh vỡ hoặc hóa chất và vật liệu nóng bắn vào mắt và mặt.
Nếu tiếp xúc với vật liệu nóng, hãy đeo mặt nạ bảo hộ làm từ vật liệu chống
nóng chảy, chống cháy hoặc chống nứt vỡ do nhiệt. Khi tháo mặt nạ bảo hộ
hoặc kính bảo hộ, nên cúi đầu về phía trước và nhắm mắt lại để tránh các
hạt bụi nóng hoặc mảnh vụn rơi vào mắt. Người lao động nên sử dụng mũ,
dây buộc tóc, lưới bao tóc giữ cho tóc không vướng vào bộ phận chuyển động.
Bảo vệ tay. Đeo găng tay lưới kim loại bảo vệ
người lao động tránh bị cắt vào tay. Găng tay
và ống tay áo bằng da hoặc bằng vải bạt
bảo vệ da khỏi những vật có cạnh sắc
nhọn. Nếu làm việc với máy hoặc các
vật liệu nóng, người lao động nên sử
dụng găng tay làm bằng da hoặc vật
liệu cách nhiệt, không chảy hoặc không
bắt lửa. Nếu làm việc với máy có các bộ
phận chuyển động, đeo găng vừa khít
để không bị mắc vào máy. Thay găng
ngay nếu găng bị ướt hoặc dính hóa
chất.
Bảo vệ cơ thể và chân. Quần áo bảo hộ toàn
thân và tạp dề bảo vệ quần áo và da khỏi dính
bụi và giúp ngăn cản không để quần áo bị mắc vào
các chi tiết máy chuyển động. Mặc quần áo dài và đi
giầy kín bằng da, len hoặc vải không dễ bị cháy hoặc
nóng chảy. Nếu làm việc với các loại chất lỏng nóng
như hóa chất hoặc dung dịch mạ điện, đeo tạp dề và
đi ủng bằng cao su sẽ tránh dung dịch nóng bắn vào
làm cháy quần áo.

Dùng dụng cụ khi
làm việc với vật
liệu nóng.

Để biết thêm về các loại phương tiện bảo vệ cá nhân khác nhau, tham
khảo Chương 18.
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Khóa máy và treo biển cảnh báo để sửa chữa
Người lao động làm vệ sinh máy hoặc sửa chữa máy cần có thêm thiết bị bảo
vệ. Để tránh xảy ra trường hợp khi đang sửa chữa thì máy chạy hoặc chuyển
động, người lao động cần thời gian để chuẩn bị, cần được đào tạo và có các
dụng cụ cần thiết để sửa chữa:

• Tắt máy để máy không khởi động hoặc chạy. Ngoài việc ngắt nguồn điện
của máy, còn phải ngắt kết nối với đai truyền hoặc trục khuỷu với máy
khác có thể truyền động chạy máy khi đang sửa.

• Khóa máy để nước, hóa chất hoặc các vật liệu khác không chảy vào
trong máy trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa. Các dạng năng lượng
được giữ trong lò xo, trong thiết bị điện tử như tụ điện, nước có áp suất
hoặc không khí trong pittong, trong ống phải được xả ra hoặc khóa lại.

• Treo biển cảnh báo để những người khác biết rằng máy, dây nối nguồn

điện và đai truyền được ngắt có mục đích và không được sử dụng vào
thời điểm này.

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm bố trí người khóa máy và
treo biển cảnh báo theo đúng quy định.

Hướng dẫn khóa máy
Mỗi nhà máy nên có một chương trình hướng dẫn khóa máy để đảm bảo
người lao động không bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng trong khi
bảo dưỡng hoặc sửa chữa máy. Một chương trình hướng dẫn khóa máy tốt sẽ
phải thực hiện theo hướng dẫn sau:

• Người lao động không bao giờ được sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy khi
nguồn điện vào máy chưa bị ngắt hoặc khóa lại để đề phòng trường hợp
máy khởi động ngoài ý muốn.

• Người lao động khi sửa chữa máy phải treo biển cảnh báo lên ổ khóa

của máy và nêu lý do tại sao máy lại dừng, ai là người chịu trách nhiệm
cho việc khóa máy và cảnh báo những lao động khác và người giám sát
không được bật lại nguồn điện và khởi động máy.

• Người lao động sửa chữa máy có duy nhất một chìa khóa để khóa máy
và chỉ duy nhất người này mới được mở khóa, gỡ bỏ biển cảnh báo và
đóng lại nguồn điện.

• Nếu có từ hai người trở lên thực hiện việc sửa chữa máy thì mỗi người

phải sử dụng khóa riêng, treo biển cảnh báo riêng và gỡ biển của mình
xuống sau khi sửa chữa xong.

• Tất cả mọi người lao động đều phải được đào tạo về quy trình khóa máy
và tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình này.
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Hướng dẫn khóa máy cho mỗi loại máy
Một số nhà máy sử dụng nhiều loại máy khác nhau và một số kiểu máy giống
nhau. Để mỗi máy đều an toàn khi sửa chữa, người lao động cần phải biết
chính xác cách ngắt nguồn điện và khóa máy. Gắn bảng hướng dẫn khóa
máy cá nhân có hình ảnh ở từng máy sẽ giúp người lao động có thể thực hiện
theo đúng hướng dẫn đối với từng loại máy.

Lắp lại tất cả thiết bị bảo vệ và thiết bị an toàn
Kỹ sư máy và thợ sửa chữa đôi khi tháo thiết bị bảo vệ và ngắt các thiết bị an
toàn trong khi sửa chữa hoặc bảo hành máy. Luôn nhớ phải lắp lại thiết bị
bảo vệ và khởi động lại thiết bị an toàn trước khi mở khóa và nối lại nguồn
điện.

Giờ tôi đã biết máy này đã
được khóa, tôi không phải lo
lắng về việc người giám sát ca
sau bật máy lên.

Luôn luôn tắt máy, khóa máy và treo biển cảnh báo trước khi sửa chữa.
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Sơ cứu chấn thương do máy móc gây ra
Hầu hết các vết thương do máy móc gây ra rất nghiêm trọng và cần
được nhân viên y tế xử lý ngay lập tức. Nếu nhân viên y tế không thể
đến sớm, hãy nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế hoặc bệnh
viện gần nhất và đặt người đó nằm trong khi di chuyển. Trong khi đó:
Canh chừng nạn nhân tránh bị sốc: Khi nạn nhân bị chảy máu nhiều do
chấn thương có thể dẫn đến sốc và tử vong. Chảy máu trong, mặc dù
không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể gây sốc.
Dấu hiệu bị sốc: cơ thể yếu, tim đập nhanh; mặt nhợt nhạt, người
lạnh toát, đổ mồ hôi; cơ thể yếu, choáng và ngất.
Phòng ngừa hoặc xử lý sốc: để người bệnh nằm nghiêng và chân
cao hơn đầu. Cầm máu ngay lập tức. Nếu người bệnh nôn ói, lau sạch
miệng ngay. Đắp chăn cho người bệnh. Nếu người bệnh tỉnh, cho
người bệnh nhấp vài ngụm nước.
Bảo vệ tay bạn không dính máu: Đeo găng tay cao su, găng tay ni lông hoặc
túi nhựa lên tay bạn vì máu của người bệnh có thể chứa vi-rút hoặc vi
khuẩn như viêm gan và HIV dễ lây sang bạn. Găng tay sạch sẽ không
làm vết thương bị nhiễm trùng hoặc dính hóa chất. Tuy nhiên điều quan
trọng nhất là cầm máu và hỗ trợ người bị thương nhanh nhất có thể.
Dưới đây là quy trình sơ cấp cứu đối với một số loại vết thương cụ
thể:
Vết cắt lớn hoặc sâu
hoặc bộ phận cơ thể
bị đứt lìa: Để người bị
thương nằm xuống. Nâng
bộ phận bị thương lên cao,
đặt một miếng gạc sạch và
dày lên vết thương bằng
tay đeo găng. Tiếp tục giữ
chặt cho đến khi máu được
cầm, khoảng 15 phút hoặc
lâu hơn. Không sử dụng
các đồ bị bẩn, dầu hỏa, vôi
hoặc cà phê để cầm máu.
Vết thương sâu ở bụng: Đặt
Lập tức gọi điện cho nhân viên y tế đến.
bệnh nhân nằm xuống.
Cầm máu trong thời gian chờ đợi.
Băng vết thương bằng gạc,
vải sạch. Không được đưa đồ ăn
hay đồ uống, kể cả nước cho người bị thương.
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Bộ phận cơ thể bị va đập: Để người bị
thương nằm xuống, canh chừng xem
có xuất hiện dấu hiệu sốc không.

Sơ
Cứu

Vật đâm sâu vào cơ thể: Nếu một chi
tiết của máy hoặc một vật nhọn đâm
sâu vào cơ thể của nạn nhân, hãy để
nguyên vật đó cho đến khi nhân viên
y tế đến hoặc chuyển người bị nạn đến
cơ sở y tế gần nhất. Nếu vật đâm có
kết nối với một vật hoặc dụng cụ lớn
và nặng, hãy cố gắng tách ra nhưng
không được di chuyển vật đâm hoặc
đẩy sâu hơn vào cơ thể người bị nạn.
Đặt miếng vải sạch, dày lên chỗ vết
thương để cầm máu. Giữ chặt cho đến
khi máu được cầm.

Ấn trực tiếp sẽ làm ngưng
chảy máu ở gần như tất cả
các vết thương. Nhưng cần
phải kiên nhẫn vì có thể mất
nhiều thời gian.

Chấn thương ở mắt: Đặt người bị thương
nằm xuống và đặt miếng gạc, vải sạch
lên vết thương. Nếu thấy dị vật trong mắt
như mẩu vải, sợi chỉ, hạt nhựa, mẩu kim loại, hãy dùng nước sạch
rửa mắt trong vòng 15 phút. Nếu có dị vật đâm vào mắt, đừng lấy nó
ra. Để nguyên như vậy cho đến khi đưa người bị thương đến cơ sở y
tế hoặc bệnh viện.
Chấn thương ở vùng đầu: Đặt người bị thương nằm với tư thế đầu và
ngực cao bằng một nửa tư thế ngồi. Đỡ đầu và ngực bằng quần áo,
chăn, gối. Dùng miếng vải sạch để băng đầu.
Chấn thương do các vết cắt và vết rách: Rửa thật sạch vết thương để
tránh nhiễm trùng. Đặt miếng gạc hoặc miếng vải sạch lên vết cắt và
thay hàng ngày. Nếu da xung quanh vết thương bị tấy đỏ, sưng phồng
hoặc lâu liền, hãy đến gặp nhân viên y tế.
Bỏng: Để phần cơ thể bị bỏng dưới vòi nước chảy trong vòng ít nhất 15
phút. Xử lý vết bỏng do máy hoặc vật liệu nóng gần giống với vết bỏng
do lửa gây ra. (Tham khảo phần Sơ cứu khi bị bỏng ở trang 224).
Dọn vệ sinh sau khi xảy ra tai nạn: Sau khi sơ cấp cứu xong cho người
bị nạn, đảm bảo mọi người trong khu vực xảy ra sự cố phải rửa sạch
vết máu trên da, tóc bằng xà phòng và nước sạch. Tháo cởi đồ dùng,
quần áo dính máu, để vào túi ni lông để đem đi giặt. Dọn sạch máu
khu vực làm việc; khi lau dọn sử dụng găng tay cao su và thuốc diệt
khuẩn có clo. Đặt các mảnh vải dính máu và gạc trong túi ni lông,
buộc chặt và vứt vào thùng rác.
Tham vấn với nhân viên y tế nếu da hoặc hoặc mắt của mình tiếp
xúc với máu của người bị thương để tiêm vắc-xin viêm gan hoặc sử
dụng thuốc sau phơi nhiễm HIV (PEP). (tham khảo chương 30: HIV).
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Điện để chạy cho hệ thống đèn và máy móc phục vụ sản xuất. Nếu dây điện
không được nối và bảo trì đúng cách, điện có thể gây chấn thương cho người
lao động hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng. Các thiết bị điện không an toàn,
dây điện không có vỏ bọc bên ngoài, mạch điện quá tải và sử dụng dây nối
điện không an toàn có thể gây cháy, gây bỏng và gây điện giật nghiêm trọng.
Người lao động có thể trượt và ngã vào dây điện trên nền nhà. Nếu bảo trì
kém có thể hại máy, khi đó máy lại dễ gây nguy hiểm đến người vận hành,
thâm chí gây ra điện giật chết người. Ngoài ra, khi dây điện bị chập sinh ra
tia lửa điện có thể gây hỏa hoạn.

Bảo vệ người lao động khỏi những
nguy hiểm về điện
• Dây điện và máy móc phải được đấu nối đúng cách. Nối đất là cách

thức nối máy và dây điện với đất để người lao động không bị điện giật.
Nếu khi chạm vào một bộ phận kim loại của máy mà cảm thấy tê tê
hoặc bị giật thì chứng tỏ máy không được nối đất và rất nguy hiểm. Một
ổ điện 3 chân trong hệ thống điện không có nghĩa hệ thống điện và ổ
điện được nối đất. Yêu cầu người sử dụng lao động kiểm tra tất cả ổ
điện và máy móc để đảm bảo tất cả đã được nối đất.
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• Thường xuyên kiểm tra dây điện, hệ thống điện và các thiết bị

điện. Nếu vỏ bọc dây điện bị đứt hoặc bị sờn thì cần phải sửa chữa hoặc
thay thế dây mới. Nếu thiết bị bị gỉ, cần sửa chữa hoặc thay thế.

• Làm vệ sinh bộ phận tản nhiệt để tránh bụi. Nếu dây điện bên trong

động cơ của máy không được làm mát nó sẽ bị nóng, làm chảy lớp vỏ
bọc ngoài dây điện, gây điện giật và hỏa hoạn.

Nguy hiểm của hệ thống dây điện
Việc bọc các dây điện bên trong hệ thống điện của tòa nhà hoặc thiết bị bên
trong có tác dụng bảo vệ thiết bị và người lao động. Giữ cho dây và thiết bị
khô ráo cũng tránh bị điện giật vì nước trên hoặc gần dây dẫn có thể truyền
điện cho bất cứ thứ gì mà nước tiếp xúc.

Nguy hiểm do mạch quá tải
Bọc tất cả dây diện của hệ thống điện của tòa nhà hoặc tất cả dây điện của
máy móc sẽ giúp bảo vệ cả thiết bị điện và người lao động. Phải giữ cho dây
điện và thiết bị điện khô đề phòng xảy ra điện giật vì nước dẫn điện nên
nếu nước dính vào dây điện có thể truyền
điện đến các vật chạm vào nước.
Hộp cầu
chì quá tải

• Đề nghị người sử dụng lao
động nâng cấp hệ thống
điện để đảm bảo an toàn.

• Hạn chế sử dụng ổ cắm
điện có nhiều lỗ cắm để nối
nhiều thiết bị tiêu thụ điện
với ổ đơn, rất dễ gây quá tải
hoặc gây chập.

• Không được đấu nối liên

tục từ ổ cắm này sang ổ
cắm khác.

Ổ cắm điện
đa năng
nhiều chân
quá tải
Mạch điện quá tải
có thể gây cháy.
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Phòng tránh tia lửa điện
Liang lớn lên tại một ngôi làng làm nông nghiệp nhỏ ở Trung Quốc.
Vào lúc 15 tuổi, anh ta lên thành phố và nhận được một công việc tại
một xưởng may. Anh ta chăm chỉ làm việc hàng giờ mỗi ngày để tiết
kiệm tiền.
Liang là thợ cắt. Khi lưỡi dao cắt di chuyển, dây điện lại chà vào
cạnh bàn cắt khiến cho dây điện bị hở làm anh ta bị điện giật nhiều
lần. Người quản lý nói đó là lỗi của anh ta
vì chạm vào dây điện hở. Một lần nọ, anh
ta đang cắt vải may áo thì vải tiếp
xúc với dây điện hở gây cháy. Một
đồng nghiệp gần đó đã vội cầm
bình cứu hỏa lao về phía Liang
để dập lửa. Lửa được dập tắt
trước khi nó lan sang đống vải
gần đó.
Người quản lý trách Liang vì
để vải bắt lửa và vì đã sử dụng
bình cứu hỏa. Ai cũng biết
rằng Liang và đồng nghiệp đã
phải dập tắt đám lửa trước khi
nó kịp lan rộng ra cả nhà máy.
Người lao động tại bộ phận cắt vải
yêu cầu người quản lý phải khắc
phục những dây điện bị hở. Trước
Dây điện bị hở có thể gây
sự cố cháy, người sử dụng lao động
điện giật và bắt cháy.
cho rằng sửa chữa dao cắt rất tốn kém
nên Liang phải cẩn thận hơn khi làm
việc. Nhưng giờ đây, ông ta phải thuê một thợ điện để khắc phục đường
điện và dây bọc chúng.
Nhờ chuyển biến tích cực này, Liang cùng đồng nghiệp đã cùng nhau
thảo luận về các vấn đề khác như cửa thoát hiểm bị khóa. Họ dùng
đám cháy làm lý do để thay đổi điều kiện an toàn của nhà máy. Liang
mong muốn có nhiều thay đổi tích cực từ phía ban quản lý nhà máy
trước khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra.
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Nguy hiểm từ dây kéo dài
Nối kéo dài thường không ổn định để sử dụng lâu dài vì sẽ rất nguy hiểm khi
chạy dây qua tường, cửa hoặc trần. Khi dùng chúng trong một thời gian dài,
dây kéo dài có thể nóng quá mức và gây chập điện. Người lao động cũng có
thể vấp vào dây nối hoặc đoạn nối của dây với ổ điện nhiều lỗ cắm, gây chấn
thương và gây hỏng dây nối điện.

• Dây kéo dài rất dễ bị hỏng. Hãy kiểm tra thường xuyên và sửa chữa hoặc
thay thế nếu phát hiện có sự cố.

• Dán chặt các dây kéo dài vào tường hoặc sàn bằng băng dính hoặc bọc
dây thêm bằng các miếng lót cao su dày.

Ngắt điện để sửa chữa
Để phòng tránh điện giật và các sự cố khác, người lao động luôn phải treo
biển cảnh báo và ngắt cả hệ thống điện và các thiết bị điện trước khi tiến
hành bảo trì và sửa chữa chứ không thuần túy chỉ ngắt nguồn điện của riêng
mỗi máy định sửa. (Tham khảo Khóa máy để sửa chữa an toàn, trang
208-209).

Thợ bảo dưỡng và sửa chữa máy móc cần có thời gian
và được đào tạo để tránh chấn thương do điện gây ra.
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Sơ cứu khi điện giật
Điện giật nhẹ chỉ gây bỏng ở mức nhẹ nhưng nếu điện giật mạnh sẽ
gây bỏng sâu, làm tim ngừng đập và ngừng thở.

Nếu một người bị điện giật: Không được chạm vào người bị nạn.

Điện có thể truyền qua cơ thể và gây điện giật với bất cứ ai chạm vào
người bị nạn. Đầu tiên, rút điện hoặc tắt máy thiết bị gây điện giật.
Nếu không thể tắt nguồn điện, sử dụng vải khô, dây thừng hoặc một
thanh gỗ như cán chổi để tách người bị nạn khỏi nguồn điện. Không
được sử dụng những vật làm bằng kim loại. Nếu người bị nạn nằm
trong khu vực có nước, sử dụng vải khô hoặc thanh gỗ để kéo người
đó ra, không được dẫm lên chỗ có nước!

Sau khi tách nạn nhân khỏi nguồn điện: Đặt nạn nhân nằm xuống.
Kiểm tra kỹ các vết bỏng trên da nạn nhân. Đôi khi các vết bỏng do
điện gây ra trông bề ngoài
có vẻ không nghiêm trọng
nhưng có thể bên trong cơ
thể lại ảnh hưởng nghiêm
trọng. Băng lỏng vết bỏng
bằng vải khô sạch.
Nếu người bị nạn bất tỉnh,

đặt người đó nằm nghiêng
và đắp chăn lên người.

Nếu người đó ngừng thở
hoặc tim ngừng đập, cố
gắng làm hô hấp nhân tạo
để người đó thở lại bình
thường. (Tham khảo Cần
làm gì khi không có bác sĩ
trang 80).

							

Tham khảo thêm thông tin
về sơ cấp cứu khi bị bỏng,
trang 224.

Những thứ cần phải trang bị trong nhà máy
• chăn để đắp cho người bị nạn hoặc để họ gác chân lên cao.
• vải sạch để băng bó vết bỏng hoặc vết thương do điện giật.
• hộp cầu dao dễ nhìn thấy để ngắt nguồn điện khi không thể tắt
máy hoặc tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.

• chương trình đào tạo tất cả người lao động về hô hấp nhân tạo.
• nếu có máy khử rung tim trong nhà máy, phải đảm bảo một số
người lao động biết cách sử dụng nó đúng cách.
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Hỏa hoạn luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng, đôi khi gây nguy hiểm đến tính
mạng người lao động trong nhà máy, tại khu nhà ở của người lao động làm
công việc nhà máy ở nhà. Trong số những mối nguy hiểm mà người lao động
dễ gặp phải, hỏa hoạn lại dễ phòng tránh và dập tắt nếu xảy ra. Hầu hết
các nước đều có các luật yêu cầu người sử dụng lao động phải đảm bảo an
toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc. Mặc dù không tốn kém
để tuân thủ theo quy định nhưng người sử dụng lao động vẫn tiếp tục vi
phạm luật an toàn cháy nổ và đặt tính mạng của người lao động vào chỗ
nguy hiểm.

ổ cắm
và dây
nối kéo
dài

hút
thuốc
gần khu
vực dễ
bắt lửa

vật liệu
và hóa chất
dễ cháy

lối đi và
cửa bị
chặn

cửa
khóa

Nhà máy này có nhiều vấn đề về phòng cháy chữa cháy.
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Phòng tránh hỏa hoạn
Các quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương đều tập trung ban hành luật và
tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hơn là các vấn đề khác tại nơi làm việc.
Thậm chí nếu chính quyền địa phương không thực thi các tiêu chuẩn an
toàn, thì người lao động và lãnh đạo nhà máy có thể làm những việc để giảm
thiểu nguy cơ hỏa hoạn trong khu vực làm việc. Lập kế hoạch phòng cháy
và tổ chức người lao động và quản lý để họ có trách nhiệm về an toàn trong
nhà máy.

quy tắc phòng
tránh các
nguy hiểm do
hỏa hoạn

thiết
bị báo
cháy

chuông
báo
cháy

bình chữa
cháy

vật liệu
được sắp
xếp gọn
gàng

cửa và
lối đi
thoáng

hệ thống
phun nước
chữa cháy

cửa thoát
hiểm
được ghi
rõ ràng

cửa không
được khóa
nếu có
người lao
động bên
trong
dây điện được
bọc ngoài và
không nằm
trên lối đi

Những cải tiến để phòng cháy.
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Lưu trữ dung môi an toàn
Do các dung môi dễ bắt lửa hơn các thứ khác vì vậy nên cần lưu trữ dung
môi cẩn thận để phòng tránh hỏa hoạn xảy ra. Các dung môi:

• luôn được cất giữ trong chai chống cháy và đậy nắp thật kín.
• không được cất giữ trong nhà ở khu tập thể, cầu thang hoặc cửa thoát
hiểm.

• không được cất giữ gần hóa chất hoặc vật liệu dễ bắt lửa như vải hoặc
vật cách nhiệt dạng bọt.

• không được sử dụng hoặc để gần thiết bị, máy móc, quá trình sản xuất
sinh nhiệt hoặc tia lửa điện.

• được chứa trong các bình nhỏ tại nơi làm việc. Các thùng lớn chứa
dung môi được bảo quản trong buồng lưu trữ hóa chất chống cháy và
có thông gió tốt.

Bảo dưỡng tốt có thể phòng tránh hỏa hoạn:

• thường xuyên dọn sạch giấy, bụi, phế liệu vải, bìa cứng và các vật liệu
khác dễ bắt lửa trong khu vực làm việc.

• sửa chữa cẩn thận thiết bị, máy móc và các công cụ sau đó sắp xếp
ngăn nắp, an toàn.

• thay thế hoặc sửa chữa dây điện bị hỏng hoặc trầy ngay.
• không hút thuốc ở gần bất cứ vật dụng nào dễ bắt lửa như vải, bụi, hóa
chất và các thùng chứa xăng, dầu hỏa hoặc propane.

• đảm bảo rèm cửa, ga đệm và quần áo trong khu tập thể của nhà máy
tránh xa nguồn nhiệt như: bếp, lò sưởi và đèn.

• nâng cao nhận thức về hỏa hoạn và phòng chống cháy nổ.

Chuẩn bị để ứng phó hỏa hoạn
Tính mạng của người lao động có thể được đảm bảo nếu nhà máy có:

• thiết bị báo cháy có âm thanh đủ lớn để báo cho mọi người biết khi

hỏa hoạn xảy ra vì người lao động tuy trong cùng một tòa nhà nhưng có
thể không nhìn thấy hoặc ngửi thấy đám cháy cho đến khi đám cháy
lan rộng. Thiết bị báo cháy cũng sẽ đánh thức người lao động ngủ trong
khu tập thể tại nhà máy hoặc gần đó. Thường xuyên kiểm tra pin thiết
bị báo cháy để đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động tốt.

• cửa thoát hiểm mở ra phía ngoài và không được khóa khi có người

trong tòa nhà. Lối thoát hiểm nên có đủ ánh sáng và có bảng chỉ dẫn.
Trong tòa nhà cao tầng, có cầu thang để thoát hiểm; cầu thang cần có
đủ ánh sáng, rộng và chắc chắn để người lao động có thể thoát ra một
cách an toàn.
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• lối đi dẫn trực tiếp đến cửa

thoát hiểm. Lối đi rộng ít
nhất 1 mét và có thể rộng
hơn cho khu vực đông người.
Điều quan trọng là để lối đi
luôn thoáng, không bị chặn
bởi hộp, giá và bình chứa.

Luyện tập cách làm thế nào thoát khỏi
nhà máy hoặc nhà ở tập thể nhanh và
an toàn và đâu là nơi có thể tập trung
sau khi thoát nạn sẽ giúp mọi người
không bị hoảng loạn khi hỏa hoạn xảy
ra. Hãy tổ chức diễn tập phòng cháy
chữa cháy trong nhà máy.

• hệ thống phun nước trên
cao với đầu báo khói, ống
nước và nước. Hệ thống phun
nước phải tự động kích hoạt
khi hỏa hoạn xảy ra.

• bình chữa cháy nên được
trang bị trong nhà máy. Bình
phải được dán nhãn và để ở
nơi dễ tiếp cận, kiểm tra bình
thường xuyên và thay thế khi
hết hạn. Bình chữa cháy cho
phép người sử dụng dập tắt
đám cháy nhỏ nhanh chóng
và ngăn đám cháy không
lan rộng. Chữa cháy bằng xô
chậu thường không hiệu quả
vì ít nước và cũng rất nguy
hiểm khi sử dụng nước dập
các đám cháy do chập điện,
hóa chất hoặc dầu.

Phun vào
phần chân của
ngọn lửa.

Một bình chữa cháy có thể nhanh
chóng dập tắt đám cháy nhỏ.

Đảm bảo mọi người lao động đều biết
cách sử dụng bình chữa cháy. Khi sử dụng bình chữa cháy cần chắc chắn
đám cháy một bên, đường thoát một bên để nếu không dập tắt được đám
cháy cũng không bị kẹt trong đó. Đóng các vai để luyện tập cách chữa cháy.
Ba điều kiện cần và đủ để sinh ra sự cháy là:

• có ngọn lửa, tia lửa điện, vật dụng nóng sinh ra lửa
• nhiên liệu (vật liệu) để cháy
• ôxy cho quá trình cháy
Khi bạn loại bỏ hoặc ngăn chặn một trong những yếu tố trên thì không
thể có đám cháy. Điều quan trọng là phải biết và thực hành cách dập tắt lửa,
nhưng cũng phải thực hành cách thoát hiểm khỏi nhà máy nhanh chóng khi
có hỏa hoạn.
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Cháy nhà máy: Thảm họa có thể phòng tránh được
New York, năm 1911
Vào ngày 25 tháng 3 năm 1911 lúc đám
cháy xảy ra có khoảng 500 nữ lao động
nhập cư đang làm việc tại nhà máy Triangle
Shirtwaist ở thành phố New York, Mỹ. Họ
tìm cách thoát ra ngoài nhưng mọi cửa đều
bị khóa. Mọi cố gắng gần như sụp đổ. Một
số lao động tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ
từ tầng thứ 9. Chỉ trong vòng 25 phút đã có
146 người chết.
Vụ hỏa hoạn ở nhà máy Triangle đã cho thấy
mức độ nguy hiểm tại các nhà máy. Các cơ quan lao
động tại Mỹ đã vào cuộc yêu cầu chính phủ thông qua và
thực thi Luật an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bangkok, năm 1993
Vào ngày 10 tháng 5 năm 1993, một vụ hỏa hoạn xảy ra từ khu nhà kho
của nhà máy sản xuất đồ chơi Kader ở Bangkok, Thái Lan. Hệ thống báo
cháy không kêu còn người lao động thì được chỉ thị tiếp tục làm việc để
hoàn thành công việc. Đám cháy lan ra nhanh chóng. Người lao động bị
khóa trái cửa để phải làm việc thêm giờ. Lối thoát hiểm, bình chữa cháy
cũng không hề được trang bị.
188 người lao động thiệt mạng và hàng
trăm người bị thương. Những nạn nhân
sống sót sau vụ hỏa hoạn và gia đình của
họ đều rất phẫn nộ, đau buồn và quyết tâm
đấu tranh vì sự an toàn của người lao động.
Họ đã thành lập ANROEV, một mạng lưới
Quyền của những nạn nhân do tai nạn lao
động và môi trường tại châu Á.

Dhaka, năm 2012
Hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn ở nhà máy Tazreen,
Dhaka, Bangladesh vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. Nhà máy này chuyên
gia công quần áo cho nhãn hàng Walmart và một số nhãn hàng khác. Chỉ
vài tháng trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, đại diện của Walmart đã có ý
kiến đến Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh rằng
việc lắp đặt hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy may
mặc là rất tốn kém.

Người lao động sẽ còn thiệt mạng vì những trận hỏa hoạn vốn hoàn
toàn có thể phòng tránh được trừ khi các nhà máy và các nhãn hàng
quan tâm đến họ như quan tâm đến việc giá vốn thấp và lợi nhuận cao.
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Những ai chịu trách nhiệm khi có hỏa hoạn ở nhà máy?
“Bộ phận tìm nguồn cung ứng của các thương hiệu phải chịu
trách nhiệm. Họ tiếp tục ép để có giá thấp hơn. Như kiểu, một bộ
phận của công ty hỗ trợ chiến dịch đòi tiền lương công bằng, nhưng
phòng bên cạnh là bộ phận tìm nguồn cung ứng yêu cầu người lao
động làm việc với mức lương thấp hơn 10%”

— Cán bộ công đoàn
“Những người mua hàng của các nhãn hàng chịu trách
nhiệm. Họ nói rằng chúng tôi phải cải thiện điều kiện làm việc để
họ có thể nói với khách hàng của họ là công ty tốt. Nhưng khi được
yêu cầu họ phải trả chỉ là một vài xu cho một sản phẩm để tăng
thêm phúc lợi cho người lao động thì họ từ chối. Họ nói kinh tế hiện
đang gặp khó khăn nhưng mọi người có thể thấy họ đang kiếm
được rất nhiều tiền.”

— Bộ lao động
“Bộ lao động chịu trách nhiệm. Không ai nói với tôi là phải có
cửa thoát hiểm. Tôi hoàn toàn có khả năng làm nhưng không ai nói
cho tôi biết cả. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm đối với điều không
ai bảo tôi phải làm?”

— Chủ nhà máy
“Người chủ nhà máy chịu trách nhiệm. Nhà máy cần phải
đóng cửa cho đến khi đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người sử dụng
lao động lại rất có tầm ảnh hưởng do họ đóng góp một khoản cho
chính phủ.”

— Nhân viên cứu hỏa

Ngăn ngừa hỏa hoạn khi làm việc tại nhà
Lửa có thể lan rất nhanh trong nhà nơi NLĐ làm công việc của nhà máy tại
nhà. Có rất nhiều vật dụng dễ cháy. Các dây điện kém chất lượng và thường
quá tải là các yếu tố dễ gây hỏa hoạn. Nếu làm những công việc của nhà máy
tại nhà thì cần lưu ý:

• để hóa chất tránh xa ngọn lửa và không hút thuốc ở trong nhà chứa hóa
chất.

• cất giữ dung môi và các vật liệu dễ cháy trong hộp hoặc thùng bằng kim
loại và giúp mọi người xung quanh cũng làm tương tự.

• mở cửa sổ và cửa ra vào cho thông thoáng và sử dụng quạt.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Ngăn ngừa hỏa hoạn khi làm việc tại nhà

• nếu cháy trong nồi, dùng ngay nắp nồi để dập lửa.
• dùng một xô cát hoặc đất để dập lửa, đặc biệt đối với những đám cháy

do hóa chất hoặc điện. Trường hợp cháy gỗ hoặc cháy vải nếu áp suất
nước trong vòi phun cứu hỏa quá thấp thì cũng có thể dùng cát, đất để
dập.

• hỏi chủ nhà máy về bình chữa cháy. Nếu họ không cấp, có thể tự làm
bình chữa cháy nhỏ dùng trong hộ gia đình. (Tham khảo trang 223).

• đảm bảo có cửa thoát hiểm thoáng, không bị chặn.
Chuẩn bị đối phó với hỏa hoạn. Cùng thảo luận với hàng xóm xem nên
làm gì khi hỏa hoạn xảy ra tại cộng đồng.

• Cho mọi người biết vị trí cháy. Gõ mạnh vào thanh sắt để tạo ra âm
thanh cảnh báo mọi người biết có cháy.

• Lên kế hoạch chữa cháy. Tổ chức mọi người cùng nhau chữa cháy,
phân công nhiệm vụ chuyền xô nước, đất hoặc cát để chữa cháy.

• Địa điểm tập trung. Xác định địa điểm tập trung, ví dụ như công viên

hoặc tòa nhà lớn nào đó mà mọi người thống nhất sẽ gặp nhau sau khi
thoát nạn để kiểm tra xem mọi người có ổn không.

Cách thức

Làm bình chữa cháy tự chế tại nhà

Nguyên liệu:

•
•
•
•

chai nhựa 0,5 lit hoặc to hơn

hình tròn đường
kính 15cm

nước
dấm (loại bất kỳ)

• đinh, vít, kẹp, vít,

bột baking soda (sodium
bicarbonate)

• băng dính

hoặc ghim

• túi ni lông nhỏ, cắt thành một
1. Đổ nước đến nửa chai. Cho tiếp dấm vào chai chỉ để cách
miệng chai khoảng 5 cm.
2. Đặt miếng ni lông tròn đã cắt lên trên miệng chai. Dùng
ngón tay đẩy phần ni lông trên miệng chai xuống phía
trong chai. Cho 2 hoặc 4 thìa bột baking soda vào trong,
dùng ngón tay tiếp tục đẩy phần chứa bột xuống sâu vào
trong chai. Xoắn miếng ni lông lại, vặn nắp khi miếng ni
lông gói bột soda đã nằm hẳn bên trong chai.
3. Vặn nắp chai thật chặt và để thẳng đứng. Gói soda sẽ ở
trên chất lỏng. Dán 01 cái đinh vào chai.
Hãy chuẩn bị sẵn một số chai như vậy.
Sử dụng: lắc chai mạnh và nhanh để trộn soda, giấm và
nước. Khi bắt đầu thấy bọt, dùng cái đinh đục một lỗ ở
đáy của chai (chọn vị trí mỏng ở đáy chai) và phun vào
ngọn lửa, cứ tiếp tục vừa lắc vừa phun.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

223

224

Hỏa hoạn

Sơ cứu khi bị bỏng
Đối với mọi vết bỏng: cởi bỏ quần áo và đồ trang sức gần vùng da
bị bỏng và xối phần da bị bỏng dưới vòi nước mát (không dùng đá) ít
nhất trong 30 phút.
Vết bỏng nhỏ không gây phồng rộp: Để phần da bỏng dưới nước
mát ngay lập tức. Điều này sẽ làm giảm đau và giảm bớt tổn thương
da. Vết bỏng có thể gây đau nhức nên có thể sử dụng một loại thuốc
giảm đau nếu cần.
Bỏng nước nóng hoặc dầu: Cởi quần áo có dính dầu nóng hoặc
nước nóng. Ngay lập tức rửa sạch vết bỏng bằng nước mát.
Vết bỏng gây phồng rộp: Để phần da bị
bỏng trong nước mát ngay lập tức. Không
làm vỡ chỗ phồng rộp. Nếu chỗ phồng rộp
vỡ, rửa nhẹ nhàng bằng xà bông nhẹ và nước,
nhưng không sử dụng chất khử trùng hoặc
i-ốt. Giữ sạch vết bỏng và tránh bụi bẩn, bôi
thuốc mỡ kháng sinh hoặc mật ong, đắp gạc
vô trùng hoặc băng lại. Nếu vết bỏng lâu liền
hoặc da vẫn đỏ, sưng hoặc đau, gặp nhân
viên y tế để xin tư vấn. Bạn có thể phải điều
trị để chống nhiễm trùng.
Bỏng do hóa chất: Tham khảo trang 182 và Chương 8: Các mối
nguy hiểm từ hóa chất.

Đến ngay cơ sở y tế nếu:
• Vết bỏng lớn hoặc sâu: Vết bỏng lan rộng phần lớn da của cơ thể
hoặc những vết cháy đen nghiêm trọng.

• Bỏng ở khớp, mặt hoặc bộ phận sinh dục: những vị trí này có
thể dẫn đến tàn tật.

• Bỏng kết hợp với các chấn thương khác.
• Bỏng ở trẻ em: Vết bỏng ở trẻ khó phục hồi hơn ở người lớn.

Lưu ý: Không bao giờ bôi dầu, mỡ, da động vật, cà phê, thảo mộc lên
vết bỏng vì chúng có thể gây ra nhiễm trùng hoặc khiến da lâu lành.

Hít phải khói
Hít phải khói gây tổn thương đến phổi và có thể rất nghiêm trọng.
Đến cơ sở y tế nếu thấy khó thở, tức ngực hoặc ho nặng.
Nếu ở gần đám cháy, che miệng và mũi để giảm thiểu việc hít phải
khói độc.
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Đã cải tiến rất nhiều, tại sao trong nhà máy vẫn còn nhiều bụi?

Các thao tác mài, phun cát, đóng gói, may, xử lý và cắt kim loại, nhựa, vải,
da và các vật liệu khác sinh ra rất nhiều bụi. Bụi kích thước nhỏ có thể dễ
dàng đi vào mũi, miệng và bám lên da của người lao động. Bụi cũng có thể
theo bạn về nhà nếu nó bám lên quần áo, tóc, giầy và da.
Ngăn bụi phát sinh trong quá trình sản xuất là cách tốt nhất để đảm bảo
nó không gây bất kỳ tác hại nào. Hút sạch bụi trong quá trình sản xuất cũng
rất tốt. Bụi sẽ trở nên nguy hiểm khi nó tích tụ trong không khí và trên thiết
bị, máy móc.
Một số dấu hiệu cho thấy trong nhà máy có quá nhiều bụi:

• Người lao động thở khò khè hoặc khó thở.
• Người lao động ho nhiều, hắt hơi và xì mũi liên tục.
• Các chất nhầy trong mũi của người lao động có màu như màu bụi
của xưởng.

• Tóc, mặt và quần áo của người lao động bám đầy bụi.
• Sàn, thiết bị, đèn chiếu sáng, cửa sổ hoặc tường cũng bám đầy bụi.
• Không khí trong nhà máy mù mịt bụi.
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Khuôn mặt ‘’màu xanh’’ của Yolanda
Yolanda làm việc tại xưởng may quần áo bò ở Piedras Negras,
Mexico. Hôm nào trở về nhà, người lao động trong công ty cũng mang
theo đống bụi từ xưởng. Khẩu trang mỏng chả giúp ích gì nhiều còn
quạt trần thổi tung bụi khắp xưởng. Yolanda trăn trở: “Bên ngoài cơ
thể bị dính bụi vậy thì bên trong sẽ thế nào đây?”
Trong một cuộc họp công đoàn, Yolanda đã cho biết mình sẽ thử
không lau bụi 1 ngày để xem tình trạng bụi ở xưởng như thế nào. Chỉ
đến buổi trưa, người cô ấy đã dính đầy bụi vải. Yolanda cùng vài người
khác đến gặp quản đốc. Khuôn mặt “màu xanh’’ dính đầy bụi vải quần
bò khiến người quản đốc cũng thấy ái ngại.
Ông nhìn cô ấy đi!
Chúng tôi cần có
máy hút bụi vải
tại các máy may!

Chúng tôi
muốn biết khi nào
thì ông lắp chúng.

Các cô
nên đến sớm
hơn mới phải!

Người quản đốc sau đó đồng ý đề nghị chủ nhà máy lắp đặt hệ thống
hút cục bộ. Chủ nhà máy không vui vẻ gì nhưng ông ta hiểu rằng nếu
thanh tra đến và phát hiện ra sự việc thì ông ta cũng không yên. Do
vậy ông ta chấp nhận lắp đặt mỗi tuần 1 cái. Tuần nào ông ta không
làm thì những nữ lao động này phải thúc ép ông ta. Kết quả là tất cả
các máy đều có hệ thống hút bụi.
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Nguy hiểm do bụi
Bụi trong không khí nhà máy là các phần rất nhỏ của các nguyên vật liệu
người lao động sử dụng để làm ra sản phẩm. Bụi nhà máy cũng có thể bao
gồm bồ hóng từ nhiên liệu đốt và từ vật liệu nóng hoặc bị đốt cháy. Bụi
thường chứa các hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất nguyên
vật liệu.
Các vấn đề sức khỏe phổ biến nhất do bụi gây ra liên quan đến hô hấp. Một
số loại bụi gây kích ứng mũi và phổi hoặc gây dị ứng và hen suyễn. Trong khi
đó, các loại bụi khác đi qua mũi có thể gây ảnh hưởng xấu cho phổi. Bụi bông,
rất phổ biến trong các nhà máy may, có thể gây ra một bệnh phổi rất nguy
hiểm được gọi bệnh bụi phổi bông (Tham khảo từ trang 106 đến trang 107).
Người lao động có phổi bị kích ứng bởi bụi có nhiều khả năng bị bệnh lao.
(Tham khảo Chương 31).
Khó thở do bụi tạo áp lực lên tim. Bụi cũng có thể gây kích ứng mắt và da.

Bụi gây nổ!
Tôi làm việc tại xưởng đánh bóng của nhà máy Foxconn. Công việc
của tôi là đánh bóng mặt sau bằng nhôm của máy tính bảng iPad của
Apple. Nhà máy hoạt động 24 giờ một ngày và tất cả chúng tôi đều làm
thêm giờ. Cuối ca làm việc, chúng tôi dính đầy bụi nhôm trên tóc, tay,
trong áo và giày. Tất cả đều có màu xám của bụi nhôm.
Một sáng sớm, có một vụ nổ rất lớn ở khu vực đánh bóng. Tiếng
mọi người la hét và chạy toán loạn. Chúng tôi không hiểu chuyện gì
đang xảy ra cũng như cái gì đã phát nổ. Nhiều người bị thương và có
2 người chết. Nhà máy đã phải đóng cửa trong vài ngày để điều tra.
Sau đó nhà máy được mở lại và chúng tôi nghe nói một máy hút bị
hỏng nên đã không hút hết bụi được. Tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng
không phải vấn đề ở máy hút mà vấn đề là có quá nhiều bụi ở nhà
máy! Thậm chí có khi có vài máy hút bụi không hoạt động chứ không
phải một máy như họ nói. Sự thực là bụi tích tụ quá nhiều đến mức
gây nổ.
Vài tháng sau, một vụ nổ nữa ở khu vực đánh bóng tại một nhà máy
khác cũng gia công iPad. Nguyên nhân tương tự. Apple sau đó đã phải
thông báo rằng họ đã sửa lại toàn bộ hệ thống hút bụi tại các nhà máy
gia công cho Apple và sẽ không có bất cứ vụ nổ nào xảy ra nữa. Chúng
tôi sẽ chờ xem liệu có đúng như vậy không, liệu có đúng là sẽ không ai
thiệt mạng trong các vụ nổ nữa hay nếu sống sót thì cơn ác mộng kinh
hoàng về vụ nổ sẽ đeo bám đến cả đời như tôi không.
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Bảo vệ người lao động tránh
tiếp xúc với bụi
Cách tốt nhất để bảo vệ người lao động khỏi
hít phải bụi trong sản xuất là ngay lập tức loại
bỏ bụi từ nguồn, không cho nó phát tán vào
không khí.

Sử dụng hệ thống thông gió
Một hệ thống thông gió tốt sẽ hút sạch bụi bặm
bám trên người lao động và thải nó khỏi nhà
máy, mang không khí trong lành cho người lao
động. Khi đó, người lao động sẽ hít ít bụi và ít
bụi bám lên trang thiết bị và trên các bề mặt
khác. Để tìm hiểu thêm về các loại hệ thống
thông gió khác nhau, tham khảo Chương 17.

Máy hút bụi cục bộ hút
sạch bụi tại nguồn.

Lau dọn bụi bẩn
Thường xuyên lau dọn để ngăn ngừa bụi tích tụ trên
sàn và thiết bị. Làm sạch cả những nơi khó tiếp cận,
chẳng hạn như đèn trên cao, cánh quạt và cửa sổ
cao. Thường xuyên làm sạch, loại bỏ bụi bám trên
các bề mặt để chúng không bay khắp nơi nữa.
Sử dụng một miếng giẻ ướt hoặc cây lau hoặc một
máy hút bụi. Nếu bạn chỉ có chổi để quét, trước tiên
hãy vẩy ít nước lên sàn, sau đó quét nhẹ nhàng.
Không dùng máy nén khí hoặc máy thổi để làm
sạch bụi hay các mảng vụn bám trên bề mặt máy
móc, sàn hoặc quần áo. Làm như vậy bụi sẽ bay
ngược vào không khí và người lao động lại hít vào.
Khí nén có thể khiến các mảnh vỡ bay vào mặt và
mắt của người lao động, gây chấn thương.

Dọn dẹp để bụi không
bay khắp nơi nữa.

Đeo khẩu trang chống bụi
Khẩu trang có thể cản bụi đi vào mũi và miệng. Tuy
nhiên, khẩu trang không thể bảo vệ khỏi hơi hóa
chất trong không khí. Tham khảo Chương 18: Thiết
bị bảo vệ cá nhân để biết thêm thông tin về khẩu
trang và mặt nạ phòng bụi.
Khẩu trang đeo phải
vừa với mặt, kín khít
mũi và miệng.
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Tiếng ồn lớn có thể gây ra các vấn đề về thính lực. Ảnh hưởng đến thính lực
sẽ tùy thuộc cường độ ồn, tần suất tiếp xúc và thời gian tiếp xúc với tiếng
ồn. Cách nghe tiếng ồn cũng có những hiệu ứng khác nhau. Âm thanh cũng
có thể trở nên khó chịu hoặc tạo cảm nhận nó to hơn thực tế.

Để bảo vệ người lao động khỏi các vấn đề về tiếng ồn, người sử dụng
lao động cần:
• kiểm tra thính lực trước khi người lao động được tuyển dụng và thường
xuyên kiểm tra trong quá trình làm việc.

• đo đạc, đánh giá mức độ tiếng ồn.
• thực hiện những thay đổi để giảm tiếng ồn.
• cung cấp nút tai và chụp tai nếu mức ồn tại nơi làm việc có thể gây hại
đến người lao động.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

230

Tiếng ồn

Các vấn đề sức khỏe do tiếng ồn
Giảm thính lực tạm thời: Người lao động có thể mất khả năng nghe khi đang

ở một nơi ồn ào. Sau khi rời khỏi, người lao động có thể nghe không tốt và có
thể nghe thấy tiếng vang hay tiếng ù ù trong tai (gọi là ù tai). Nếu ở xa nguồn
ồn lớn, những vấn đề này sẽ biến mất. Nhưng nếu ở lâu trong những nơi có
tiếng ồn lớn, những vấn đề thính lực có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc khả năng
nghe có thể mất vĩnh viễn.

Mất thính lực vĩnh viễn: Nếu bạn làm việc liên tục ở nơi có nhiều tiếng ồn

lớn, vấn đề mất thính giác tạm thời có thể trở thành vĩnh viễn. Ngoài ra, khi
về già, thính giác của chúng ta sẽ đương nhiên kém hơn. Bạn có thể mất
thính lực nhanh hơn nếu hàng ngày làm việc ở nơi có tiếng ồn lớn. Một tiếng
ồn vô cùng lớn, chẳng hạn như một vụ nổ, có thể làm tổn hại đến sức nghe
của bạn ngay lập tức và gây mất thính lực vĩnh viễn.

Các vấn đề sức khỏe khác: Tiếng ồn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác

như: mệt mỏi, đau đầu, căng thẳng, sảy thai, huyết áp cao, bệnh tim, căng
mỏi cơ, đau bụng và chóng mặt.

Thính lực của Tania giảm kể từ khi làm việc trong một nhà
máy có quá nhiều tiếng ồn. Bây giờ cô khó mà nghe được
giọng nhỏ nhẹ của con gái hoặc bắt kịp cuộc nói chuyện trong
không khí ồn ào xung quanh.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Các vấn đề sức khỏe do tiếng ồn

Tổ chức đấu tranh chống bị điếc
Đảo Batam ở Indonesia là một khu chế xuất rộng lớn. Các nhà
máy lớn bé gia công hàng điện tử cho vài hãng lớn trên thế giới như
Panasonic hay Philips.
Có một điều rất khác biệt ở Batam so với các khu sản xuất hàng
điện tử khác trên thế giới chính là người lao động ở đây tham gia công
đoàn. Các công ty than phiền rằng công đoàn ảnh hưởng đến việc sản
xuất của họ nhưng ở Batam thì người lao động phải được trả lương
thỏa đáng, được đối xử tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi. Công đoàn
ở Batam thì thực sự dân chủ, vì người lao động, do người lao động tổ
chức, đã gây áp lực rất lớn đến chính quyền và người sử dụng lao động.
Lúc đầu công đoàn Batam tập trung vào vấn đề tăng lương và lợi ích
cho người lao động. Nhưng sau đó họ nhận thấy sức khỏe của người lao
động hay tác động của công việc đến sức khỏe người lao động cũng
quan trọng không kém. Công đoàn Hiệp hội Công nhân cơ khí Indonesia
(FSPMI-thành viên của hội công đoàn công nghiệp toàn cầu) là một
thành viên của công đoàn Batam với ban Sức khỏe và an toàn lao động
rất vững mạnh.
FSPMI khởi động chiến dịch phản đối tiếng ồn khi những lao động
trong khâu thử nghiệm loa có ý kiến về thính lực. Công đoàn đã đề
nghị các tổ chức sức khỏe lao động hướng dẫn họ cách thử thính lực
và biện pháp phòng tránh suy giảm thính lực.
Họ có máy đo thính lực và
Lương là một phần
kiểm tra cho người lao động
nhưng sức khỏe mới là
tại các cuộc họp công đoàn.
phần quan trọng hơn.
Rất nhiều người có dấu hiệu
Nếu chúng tôi bị bệnh
suy giảm thính lực, không chỉ
thì cũng không có công
riêng nhóm người làm việc
việc và cũng không có
trong khâu thử nghiệm loa.
thu nhập
Một số ít người chỉ nghe được
một chút.
FSPMI đến gặp các chủ nhà máy cùng với kết quả kiểm tra thính
lực. FSPMI nói rằng công ty cần giảm tiếng ồn và cung cấp nút tai,
chụp tai cho người lao động khi làm việc. Họ cũng đề xuất công ty đo
thính lực hàng năm khi khám sức khỏe và trước khi người lao động
được nhận công việc. Với những người đã bị điếc, FSPMI yêu cầu công
ty phải chịu trách nhiệm và đền bù thỏa đáng.
Các công ty vào cuộc, bắt đầu giảm tiếng ồn và đưa ra kế hoạch
phòng ngừa điếc. Điều này có được một phần nhờ sự hăng hái tham gia
của người lao động, phần nữa là do chính phủ Indonesia đã công nhận
điếc là một bệnh nghề nghiệp.
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Đề xuất gì nếu tiếng ồn quá lớn
Các dấu hiệu chứng tỏ tiếng ồn ở nơi làm việc quá lớn và có thể ảnh hưởng
tới khả năng nghe bao gồm:

• bạn phải nói to khi nói chuyện với ai đó ở khoảng cách bằng hai cánh
tay.

• bạn có thể nghe khó vào cuối giờ làm, nhưng sau khi rời khỏi nhà máy,
được nghỉ ngơi thì lại nghe tốt.

• trong tai có tiếng “o o” vào cuối ngày làm việc.

Nếu bạn không thể nghe người khác nói gì trong khoảng
cách bằng hai cánh tay chứng tỏ tiếng ồn quá lớn.

Bạn có thể không nhận ra ngay là mình bị điếc. Phần lớn mọi người nhận
ra khi khó theo dõi các cuộc trò chuyện một cách rõ ràng. Đến khi bạn nhận
ra là bạn mất khả năng nghe thì tổn thương này có thể là vĩnh viễn.
Chủ nhà máy không nên đợi đến khi người lao động không còn nghe thấy
gì mới giảm tiếng ồn tại nơi làm việc. Bạn có thể chứng minh rằng tiếng ồn
ở nơi làm việc rất nguy hiểm bằng cách đo tiếng ồn và kiểm tra thính giác
của người lao động thường xuyên.

Đo tiếng ồn
Dùng thiết bị đo âm thanh để xác định mức ồn trên thang đo từ thấp tới
cao. Đơn vị đo tiếng ồn được gọi là Dexiben. Làm việc trong môi trường âm
lượng lớn hơn 90 Dexiben sẽ gây hại cho thính giác của bạn. Hãy đề nghị
công đoàn hoặc chủ nhà máy cử ai đó kiểm tra tiếng ồn tại nơi làm việc.

Kiểm tra thính giác
Thính lực đồ là một xét nghiệm đo khả năng nghe thấy âm thanh từ thấp
đến cao và từ nhỏ đến lớn. Nếu thính giác của một người lao động được kiểm
tra định kỳ 6 tháng một lần, thính lực đồ có thể chỉ ra khả năng nghe của
người lao động đó vẫn ổn định hay có dấu hiệu suy giảm. Nếu bạn sử dụng
nút tai vào trong suốt thời gian làm việc, kiểm tra này có thể chỉ ra liệu nút
tai có thể bảo vệ bạn được hay không. Điếc do tiếng ồn khác với điếc do tuổi
tác; thử nghiệm này có thể chứng minh vấn đề nghe của bạn có phải do công
việc gây ra hay không.
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Làm thế nào để môi trường làm việc
bớt ồn hơn
Kể cả nếu mỗi thiết bị trong nhà máy tạo ra tiếng ồn không lớn, nhưng khi
tất cả chúng và con người cùng làm việc một lúc, tiếng ồn sẽ rất lớn. Có một
vài phương pháp để làm giảm tiếng ồn.

Sử dụng máy móc ít tạo ra tiếng ồn. Đề nghị chủ nhà máy thay các loại máy
móc cũ bằng một loại mới, ít tạo ra tiếng ồn hơn. Thỉnh thoảng, máy cũ cũng
nên được bảo dưỡng để tạo ra tiếng ồn nhỏ hơn.

Đặt máy móc có tiếng ồn vào trong một không gian kín. Dựng một bức
tường hoặc một hộp kín chụp lên chiếc máy đó để tiếng ồn không thoát ra
ngoài. Đôi khi, người ta chỉ chụp chiếc hộp lên bộ phận gây ồn nhất của máy.
Bức tường hoặc hộp được cấu tạo từ chất liệu hấp thụ âm như vỏ sồi (hoặc
bần), cao su, dạ nỉ hoặc xốp.
Đặt máy móc có tiếng ồn vào trong phòng cách âm. Mặc dù chưa phải là
giải pháp tối ưu nhưng những loại máy gây tiếng ồn lớn có thể được đặt trong
một phòng cách âm riêng biệt, vì vậy chỉ một vài công nhân phải tiếp xúc
với tiếng ồn. Những người lao động này nên đeo thiết bị bảo vệ tai và thường
xuyên ra ngoài phòng nghỉ ngơi. Bạn có thể giảm tiếng ồn bên trong phòng
bằng cách dán lên bề mặt tường vật liệu hấp thụ âm thanh.

chụp tai

tường cách âm

người lao động
nghỉ ngơi tại khu
vực yên tĩnh
máy móc được bảo
dưỡng tạo ra ít
tiếng ồn

Người lao động làm việc trong phòng cách âm cần sử dụng
thiết bị bảo vệ chống tiếng ồn.
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Tiếng ồn

Hấp thụ âm:
• trên tường, trần và sàn nhà: Để toàn bộ nhà máy bớt ồn, hãy ốp lên

trần, sàn, tường và các khu vực làm việc bằng các tấm hoặc màn che có
chất liệu cách âm, dày ít nhất 5cm.

• trên bề mặt hoặc dụng cụ kim loại: Xe đẩy, thùng rác, xe lật bọc cao

su và các bề mặt hoặc dụng cụ lót cao su sẽ làm giảm âm thanh của các
bộ phận và dụng cụ kim loại khi chúng va chạm với nhau.

• ở dụng cụ dùng khí nén: bộ tiêu âm trên van vận hành của máy
nén khí có thể làm giảm tiếng ồn của không khí thoát ra từ máy.

Duy trì thiết bị ở tình trạng tốt. Máy bị ồn là do khô dầu, do cần điều chỉnh
lại hoặc một bộ phận của máy bị mòn. Bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên
có thể giúp máy đỡ ồn.
Ông chủ nhà máy nên thuê
nhiều người lao động bảo dưỡng
hơn. Chỉ khi nào hỏng mới thấy
có người đến!

Bảo dưỡng tốt giúp máy chạy êm.
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Tôi biết. Cái quạt
này nên được lau
chùi và kiểm tra vài
tháng một lần để nó
chạy êm.

Làm thế nào để môi trường làm việc bớt ồn hơn

Vặn nhỏ âm lượng. Một vài ông chủ nhà máy thường mở loa với âm lượng to

để người lao động không nói chuyện và để họ làm việc nhanh hơn. Điều này
khiến tiếng ồn ở nơi làm việc tăng cao hơn và nguy hiểm với thính giác của
người lao động.

Tôi bị đau đầu vì
ngày nào cũng phải
nghe cái loa này!

Nó mà tắt thì
mừng biết bao
nhiêu!

Chia sẻ khó khăn. Nếu bạn không thể khiến máy móc giảm tiếng ồn, người
lao động có thể luân chuyển công việc để không ai phải làm việc tại khu vực
ồn ào trong thời gian quá lâu. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp hữu
hiệu, lâu dài để đối phó với vấn đề tiếng ồn.

Bảo vệ tai
Người lao động làm việc trong môi trường ồn nên đeo bao chụp tai hoặc nút
tai chống ồn. Những dụng cụ này trước mắt có thể giúp bảo vệ thính giác
của người lao động trong lúc họ đang đấu tranh để máy móc và nơi làm việc
bớt ồn hơn.
Chụp tai là phương pháp bảo vệ
tốt nếu chúng bám nhẹ nhưng chắc
vào đầu và bao phủ toàn bộ tai.
Chụp tai phải được vệ sinh thường
xuyên và thay thế khi nó không còn
khả năng bảo vệ.

Chụp tai

Nút tai mềm

Nút tai mềm dùng một lần có
thể bảo vệ thính giác của bạn nếu
chúng có kích thước phù hợp và có
thể nhét vào trong tai. Chúng nên
nhỏ vừa đủ để nhét thoải mái và vừa với lỗ tai. (Tham khảo: Bảo vệ cơ quan
thính giác, từ trang 278 đến trang 279).
Bảo vệ cơ quan thính giác có thể ngăn bạn nghe tiếng báo động hoặc các
phương tiện đang tới gần. Tốt hơn hết là loại bỏ tiếng ồn hơn là sử dụng các
thiết bị che kín.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

235

236

14

Ánh sáng

rèm cửa sổ
điều chỉnh
ánh sáng

đèn trần

ánh
sáng tự
nhiên
đèn làm việc

Nhiều người lao động tại các nhà máy xuất khẩu phải sử dụng mắt để tập
trung vào các chi tiết và bộ phận nhỏ. Để quan sát chuẩn, nơi làm việc của
bạn phải có đủ ánh sáng. Quá ít, quá nhiều hoặc ánh sáng không đều có
thể làm tổn thương mắt và gây ra các vấn để sức khỏe.
Một nhà máy không đủ ánh sáng tại kho hoặc hành lang khiến nó
trông tối hơn và người lao động khó nhìn thấy những mối nguy hiểm, dễ
gặp tai nạn, khó thoát khỏi hỏa hoạn và có thể tạo cảm giác không an
toàn, nhất là đối với phụ nữ.

Tạo nơi làm việc an toàn hơn
• Đánh giá và lắp đặt đèn điện tại nơi làm việc, nhà kho, phòng tắm,

cầu thang, sảnh quanh khu vực ra vào nhà máy và các cửa thoát
hiểm.

• Vệ sinh đèn thường xuyên và thay các bóng cháy, hỏng.
• Bổ sung chiếu sáng chung, nếu cần.
• Bổ sung chiếu sáng cục bộ đối với những công việc cần sự tỉ mỉ như
khâu, cắt.

• Giám sát độ chói và độ tương phản, chú ý những thay đổi về ánh sáng
vì nó có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề sức khỏe cho bạn.
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Làm thế nào để biết ánh sáng ảnh hưởng tới sức
khỏe của bạn
Cách tốt nhất để phát hiện ra liệu ánh sáng tại nhà máy có gây hại hay
không là hỏi ý kiến những người lao động khác:

• Bạn có cần phải cúi sát để nhìn rõ hơn do bạn bị thiếu ánh sáng
không?

• Bạn có phải làm việc trong tư thế không thoải mái để nhìn rõ hơn
hoặc phải lùi ra xa vì đèn chói quá không?

• Bạn có hay bị đau đầu trong khi làm việc không?
• Bạn có nhức mắt, mỏi mắt, ngứa và khô mắt khi sắp hết ca làm việc
không?

Cần chú ý tới chiếu sáng trong nhà máy:

• Có sử dụng đèn không hay chỉ sử dụng ánh sáng chiếu từ bên ngoài
vào?

• Khoảng cách giữa các đèn chiếu sáng là bao xa? Quá gần hay quá xa?
• Chiếu sáng có đủ không?
• Ánh sáng có gây ra sự khó chịu do phản chiếu hay chói lóa trên cửa
sổ, sàn nhà, bàn làm việc hay thiết bị không?

• Đèn có được bảo dưỡng tốt không?

Đèn trần không đủ
sáng cho người lao
động làm công việc
tỉ mỉ.

Người lao động
phải cúi sát hơn
để nhìn cho rõ.
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Ánh sáng

Làm thế nào để nhìn tốt hơn và bảo vệ mắt
Thêm hoặc thay đổi bóng đèn.

Nhà máy có thể cần nhiều đèn hơn
hoặc các loại đèn khác nhau cho
các công việc khác nhau. Đèn treo
trên cao cần cho ánh sáng nhẹ và
đều. Đèn làm việc cần điều chỉnh
sao cho không tạo ra sấp bóng trên
máy hoặc chỗ làm việc. Người lao
động càng cao tuổi thì càng cần
nhiều ánh sáng.

Sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng.

Đèn tiết kiệm năng lượng cung cấp
Đảm bảo ánh sáng không
ánh sáng nhiều hơn các loại đèn khác.
chiếu vào mắt bạn hoặc
Giá của chúng đắt hơn nhưng sử dụng
không phản chiếu từ mặt bàn
năng lượng ít hơn, vì vậy có thể tiết kiệm
lên mắt.
tiền khi sử dụng lâu dài. Đèn huỳnh quang
compact chứa thủy ngân, do đó nếu bị vỡ hãy dọn dẹp thật cẩn thận
(tham khảo trang 79) và xử lý chúng như chất thải độc hại.

Sửa bóng đèn. Đề nghị chủ nhà máy của bạn sửa những bóng đèn nhấp
nháy, đèn hỏng và rèm cửa sổ hỏng.

Vệ sinh đèn thường xuyên. Bóng đèn thường không được lau chùi vì

chúng ở trên cao nên khó vệ sinh; nếu lau chùi thường xuyên chúng có
thể giúp cải thiện khả năng nhìn tại nơi làm việc. Nên lau bóng đèn trên
bàn làm việc hàng ngày.

Chuyển tới vị trí sáng hơn. Nếu bạn không thể thay đổi hoặc di chuyển
bóng đèn, bạn có thể chuyển chỗ ngồi hoặc chọn cách ngồi hoặc đứng khi
làm việc. Một số người lao động đội mũ rộng vành để tránh ánh sáng trên
đầu rọi vào mắt.
Che bề mặt phản chiếu ánh sáng. Để giảm độ chói, che bề mặt hắt sáng
bằng vải, sơn hoặc chất mạ khác để giảm độ phản chiếu ánh sáng.

Che cửa sổ. Bằng vải, rèm cửa hoặc mành cửa khi mặt trời quá sáng hoặc
không có bóng râm.

Đeo kính. Nếu mắt bạn bị khó chịu, mỏi hoặc nếu bạn khó nhìn khi làm
việc, hãy kiểm tra mắt để tìm ra loại kính phù hợp. Mắt mỗi người khác
nhau nên kính phù hợp với mắt cũng sẽ khác nhau. Thị lực của mắt thay
đổi theo thời gian. Nếu bạn đeo kính mà vẫn khó nhìn, bạn cần thay loại
kính mới. Luyện tập mắt thường xuyên như hướng dẫn ở trang 84 có thể
giúp cơ mắt khỏe mạnh.
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Nếu nhiệt độ trong nhà máy cao hoặc thấp, nó có thể khiến công việc của
bạn trở nên không thoải mái. Nhưng nếu quá nóng hoặc quá lạnh, nó có thể
gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thường thì rất nhiều nhà máy trên
thế giới có nhiệt độ quá nóng.

Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm:
• giám sát nhiệt độ của nhà máy.
• đảm bảo không khí trong nhà máy không quá nóng. Đối với lao động

cần thể lực, rất không thoải mái khi làm việc ở nhiệt độ cao hơn 27°C.
Hãy đối chiếu với quy định pháp luật của nước bạn xem nhiệt độ tối đa
và tối thiểu cho phép trong môi trường làm việc là bao nhiêu.

• lắp đặt, giám sát và cải thiện hệ thống thông gió (tham khảo Chương
17: Thông gió).

Người sử dụng lao động cũng cần cung cấp cho người lao động đủ nước
sạch, an toàn để uống và cho thời gian nghỉ giải lao để đi vệ sinh (tham khảo
Chương 29: Tiếp cận với nguồn nước sạch và nhà vệ sinh an toàn).
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Nguy cơ từ nhiệt
Khi bạn quá nóng, cơ thể sẽ ra mồ hôi để làm mát. Và khi mồ hôi toát ra, cơ
thể sẽ mất nước. Để đảm bảo sức khỏe, bạn cần phải uống đủ nước để bù
cho phần nước đã mất đi. Nếu bạn không uống đủ nước hoặc nếu bạn không
nghỉ ngơi thường xuyên khi cơ thể bị nóng, bạn sẽ rất nhanh bị mệt mỏi.
Dấu hiệu đầu tiên khi cơ thể quá nóng là ra nhiều mồ hôi và tim đập
nhanh. Nếu thấy đau đầu, mệt mỏi, chuột rút, chóng mặt, choáng váng hoặc
buồn nôn, bạn có nguy cơ bị cảm nhiệt. Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu
cảnh báo, bạn cần phải tìm cách hạ nhiệt nếu không bạn sẽ bị đột quỵ.
Nếu bạn tiếp tục làm việc khi
có những dấu hiệu này, bạn có thể
bị đột quỵ nhiệt. Một trong những
triệu chứng của đột quỵ nhiệt là
không toát được mồ hôi dù cơ thể
rất nóng. Đột quỵ nhiệt xảy ra khi
cơ thể quá nóng và khiến não quá
nóng. Điều này có thể gây ra những
tổn thương suốt đời với não và các
cơ quan khác, thậm chí có thể gây
tử vong.

Nếu bên trong nhà
máy rất ẩm, có thể
bạn không nhận
thấy bạn đang ra mồ
hôi hoặc cơ thể bạn
nóng như thế nào.

Những vấn đề sức khỏe khác do
cơ thể quá nóng gây ra:

• da phát ban, mụn nhọt hoặc nhiễm trùng lỗ chân lông
• các vấn đề về tim mạch
• nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt là đối với những người phụ nữ ngồi nhiều
và quần áo ướt đẫm mồ hôi

• biến chứng khi mang thai và sảy thai
• ít tinh trùng ở nam giới, gây khó khăn cho việc thụ thai
Cơ thể quá nóng đặc biệt nguy hiểm cho những người có vấn đề về tim
mạch, huyết áp cao, tiểu đường và với những người dùng thuốc an thần,
thuốc chống nôn.
Nếu một người bắt đầu một công việc mới tại một nhà máy có tiếp xúc với
nhiệt độ cao, nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn so với những người khác đã làm ở
đó. Hãy quan sát cẩn trọng các đồng nghiệp có những dấu hiệu cảm nhiệt,
đặc biệt trong những tuần đầu tiên.
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Cùng nhau làm mát
Tôi làm việc tại nhà máy giày ở Reynosa, Mexico. Sau giờ làm, tôi
cùng một nhóm chị em gặp nhau và trò chuyện về những vấn đề tại
nơi làm việc. Vài tháng trước, điều hòa bị hỏng,
quản đốc bảo sửa chữa rất tốn kém. Chúng tôi
đã nói chúng tôi mệt mỏi như thế nào khi làm
việc trong điều kiện nóng như vậy. Quản đốc
không nghe khi chúng tôi đề nghị ông ý sửa
điều hòa nên chúng tôi tìm cách khác để thuyết
phục ông ấy. Một hôm chúng tôi tới nhà máy
nhưng chưa làm việc vội mà ngồi quạt mát cho
mình trước đã. Những người khác cũng làm
theo và tất cả người lao động trong nhà máy
đều ngồi quạt cho mát thay vì làm việc. Đến
cuối ngày thì quản đốc đã phải sửa điều hòa
cho chúng tôi!

Làm mát không khí bên trong nhà máy
Cách tốt nhất để bảo vệ người lao động không bị mệt mỏi do nhiệt là giữ
không khí trong nhà máy luôn mát mẻ và cho họ thời gian nghỉ ngơi, hạ
nhiệt bản thân và uống đủ nước sạch và an toàn. (Để biết thêm thông tin về
thông gió, tham khảo Chương 17).

Nghỉ ngơi và uống nước
• Uống nước mát bất cứ khi nào bạn khát. Không

uống nhiều nước trong một lần; uống vài lần trong
một ngày tốt hơn là uống nhiều nước một lần.
Không uống cà phê hay cola bởi vì chúng làm cơ
thể bạn mất nước. Các quy định về tắm rửa, nghỉ
ngơi sẽ giúp công nhân không bị mất nước và bảo
vệ sức khỏe.

• Nghỉ giải lao. Nếu công việc khiến bạn nóng bức,

bạn nên nghỉ ngơi ở khu vực mát mẻ trong vòng 5
phút để phục hồi. Hãy nghỉ ngơi để cơ thể không bị
kiệt sức.

• Mặc quần áo nhẹ, thoáng mát để không khí lưu
thông bên trong, làm khô mồ hôi và làm mát cơ thể.
Mặc đồ lót làm từ bông thay vì ni lông cũng ngăn
ngừa phát ban da và nhiễm trùng.

• Hạn chế thời gian làm việc trong khu vực nóng bằng cách luân

chuyển công việc để không ai phải làm việc quá lâu ở chỗ có nhiệt độ
cao cả ngày hoặc ngày này sang ngày khác.
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Sơ cứu khi cảm nhiệt
Hãy chú ý tới những người có hành động khác lạ hoặc bị ảo giác
khi làm việc trong môi trường nóng bức. Nguyên nhân cũng có
thể do bị nóng quá, mặc dù đây cũng là dấu hiệu của việc bị phơi
nhiễm hóa chất. Hãy hành động ngay lập tức. Đừng đợi tới khi họ
ngất mới sơ cứu.
1. Đặt người bệnh nằm xuống vị trí

mát mẻ.

2. Nhấc bàn chân lên và xoa chân cho

người bệnh.

3. Cho họ uống nước mát. Cho họ

uống nước hoa quả hoặc thứ gì đó
bạn có, nhưng tuyệt đối không phải
là cà phê hoặc cola.

4. Đắp khăn lạnh lên mặt và cổ.
5. Nếu họ bị ngất, gọi y tế ngay lập tức.

Chuột rút do nóng
Khi bạn toát mồ hôi quá nhiều và không uống đủ nước để bù
lại lượng nước đã mất, cơ của bạn có thể bị chuột rút. Uống nước
thường xuyên mỗi ngày giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp.
Nếu bạn bị chuột rút ở chân, tay, hoặc bụng:
1.

Uống từ từ mỗi giờ 1 lít nước mát hoặc nước trái cây hoặc bất
kỳ loại nước nào khác trừ cà phê và cola cho đến khi hết cơn
chuột rút.

2.

Ngồi và nằm nghỉ ở nơi mát mẻ.

3.

Mát-xa nhẹ nhàng chỗ bị đau.

Tự làm nước uống bù mất nước:
1.

Rót 1 lít nước sạch vào chai hoặc bình.

2.

Cho ½ muỗng cà phê muối vào chai.

3.

Thêm 8 muỗng cà phê đường và trộn đều.

Người bị mất nước uống càng nhiều càng tốt. Để biết
thêm về bù mất nước, tham khảo Cần làm gì khi không
có bác sĩ.
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Những mối nguy hiểm do nhiễm lạnh
Khi bạn bị nhiễm lạnh, các cơ trở nên căng và kém dẻo dai có thể gây căng
cơ và chấn thương cơ. Khi cơ thể bị nhiễm lạnh, bạn cũng có thể dễ nhiễm
các bệnh khác hơn.
Tiếp tục làm việc khi bị nhiễm lạnh có thể nguy hiểm bởi vì bạn sẽ suy
nghĩ và di chuyển chậm hơn. Tay và chân của bạn không thể nắm và cảm
nhận như bình thường, vì vậy bạn không nhận biết được khi bạn bị chấn
thương. Sử dụng các công cụ rung có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Làm ấm nơi làm việc
Cách tốt nhất để bảo vệ người lao động khỏi bị ốm hoặc bị chấn thương do
nhiễm lạnh là giữ nhiệt độ phù hợp tại chỗ làm việc.

• Cách nhiệt mái và tường để giữ không khí ấm trong
nhà và ngăn không khí lạnh bên ngoài.

• Sưởi ấm chỗ làm việc bằng hệ thống điều hòa
ấm hoặc lò sưởi hơi giúp phân bố nhiệt đều.

• Cách nhiệt cho sàn đặc biệt đối với sàn

được lát bằng bê tông, đá hay kim loại bằng
cách trải các tấm cao su, gỗ hoặc thảm.
Thảm chống mỏi chống tĩnh điện cũng có
tác dụng cách nhiệt rất tốt cho sàn lạnh.

• Cách nhiệt ghế bằng đệm, vải, cao su xốp,
đặc biệt đối với ghế làm bằng kim loại. Ngồi
trên ghế đệm vải, nhựa và gỗ ấm hơn ngồi
trên ghế kim loại.

• Sưởi ấm cho các phương tiện cơ giới

bằng ghế sưởi điện hoặc thổi khí nóng vào
chân.

Mũ, áo khoác và lót sàn
có thể giúp giữ ấm cơ
thể.

• Đóng cửa ra vào và cửa sổ để tránh không

khí lạnh vào nhà khi nhiệt độ bên ngoài thấp. Nếu mở cửa sổ và cửa
ra vào để thông gió nhà máy, tham khảo Chương 17: Thông gió để biết
thêm thông tin về cách thức hút bớt hơi hóa chất và bụi ra ngoài.

• Mở cửa ra vào, cửa sổ, rèm cửa để đón ánh sáng mặt trời và không
khí ấm vào nhà khi thời tiết bên ngoài ấm áp.

Giữ ấm cơ thể ở chỗ lạnh
• Mặc quần áo ấm, đi tất, đi giày kín cổ và ủng đế dày. Mặc nhiều lớp
quần áo mỏng sẽ ấm hơn mặc 1 lớp quần áo dày.

• Trùm kín đầu và tai bằng mũ và khăn. Chỉ cần che kín đầu cũng có
thể giúp ấm toàn thân.
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• Đeo găng tay, đặc biệt là khi phải chạm vào đồ vật lạnh lúc làm việc.
• Tránh mặc đồ ẩm, điều này có thể khiến cơ thể mất nhiệt nhiều hơn.

Nếu bạn bị ướt, hãy thay ngay một bộ quần áo khô và sấy bộ quần áo
ẩm.

• Vận động để máu lưu thông khắp cơ thể.
• Nghỉ giải lao thường xuyên ra khỏi chỗ lạnh để làm ấm cơ thể.
• Uống nước ấm và ăn thường xuyên để làm ấm cơ thể từ bên trong.

Sơ cứu người bị nhiễm lạnh
Người lao động bị nhiễm lạnh sẽ run rẩy không kiểm soát được,
không thể suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nói chậm
và khó khăn, vấp ngã khi đi bộ. Việc này rất nguy hiểm. Thường thì
mọi người sẽ không nhận thấy khi điều này xảy ra.
1.

Đưa người đó đến một nơi ấm áp và khô ráo.

2.

Đắp chăn hoặc một tấm vải hay bất kỳ thứ gì
mà bạn tìm thấy cho người bệnh. Nếu có thể,
hãy trùm cả phần đầu của họ.

3.

Cho họ uống nước ấm và ngọt, ăn đồ ngọt,
hoa quả hoặc kẹo. Nếu không có đồ ngọt, có
thể cho họ ăn chút gì đó giàu tinh bột như là
cơm, bánh mỳ, chuối hay khoai tây.

4.

Nếu họ ngừng run nhưng vẫn có dấu hiệu
quá lạnh, hoặc nếu bất tỉnh, phải cần sự can
thiệp của nhân viên y tế.

Tê cóng
Khi một phần cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ rất thấp, nó có thể bị tê
cóng, thay đổi màu sắc da vì bị mất cảm giác. Hiện tượng này được
gọi là tê cóng. Tê cóng xảy ra chủ yếu trên các ngón tay, ngón chân
và mũi.
1.

Quấn phần tê cóng bằng một miếng vải khô và làm ấm nó bằng
cách áp nó vào cơ thể mình hoặc của người khác.

2.

Trùm kín cơ thể để làm ấm.

3.

Yêu cầu sự can thiệp của y tế ngay lập tức khi bộ phận nhiễm
lạnh bị tê cứng.
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16

Khi người lao động bị vật từ trên cao rơi trúng, mọi người thường nói “Anh
ta bị tai nạn”. Khi một người lao động rơi từ trên cao xuống hoặc vấp và ngã
ra sàn, họ đổ lỗi vì anh ta bất cẩn và vụng về. Nếu người lao động lao vào xe
nâng, cả lái xe và người lao động bị phê phán là đi không cẩn thận. Nhưng
“tai nạn” không phải lỗi của người lao động. Một nhà máy phải được thiết kế
và trang bị nhà kho an toàn, sàn không trơn trượt và di chuyển an toàn.
Người lao động phải được cung cấp dụng cụ làm việc và thời gian để đảm
bảo nơi làm việc an toàn.

Cẩn thận đấy
nhưng cũng phải
nhanh lên! Chúng
ta cần những cái
dây giày đó ngay
bây giờ.

Là lỗi của ai nếu người lao động này ngã?
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Phòng tránh ngã từ trên cao
Làm việc tại các vị trí cao hơn mặt sàn, đứng trên giàn giáo chắc chắn là giải
pháp tốt nhất phòng tránh ngã và ngăn các dụng cụ và phụ tùng không rơi
xuống phía dưới. Giàn giáo này có thể di chuyển được hoặc cố định tại chỗ.
Nó nên đủ rộng để người lao động có thể làm việc với không gian để dụng
cụ và nguyên vật liệu.

toàn bộ cơ
thể được
neo giữ

lan can
ngăn té
ngã

gờ cao để
ngăn đồ vật
rơi khỏi bục

sàn
chắc chắn

Một giàn giáo lưu động, nâng hạ được an toàn hơn thang.
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Tránh bị chấn thương do vật rơi
Người lao động có thể bị chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong do các
dụng cụ, nguyên vật liệu đổ hoặc rơi từ trên cao xuống. Để ngăn các vật này
rơi vào người lao động, cần đảm bảo:

• khu vực làm việc và đường đi lại không được thiết kế ngay dưới hệ
thống chuyển hàng, các giàn giáo hoặc nơi chứa nguyên vật liệu.

• vật liệu và hộp đựng không được xếp chồng quá cao hoặc không đều.

Điều này giúp chúng không bị đổ. Đánh dấu giới hạn chiều cao xếp
chồng trên kệ.

• giá đỡ và sàn giữ đồ phải đủ khỏe để giữ đồ vật và phải gia cố chặt với
nền nhà. Thông báo và tuân thủ giới hạn cân nặng.

• không có người lao động nào đứng dưới kệ, giá trong quá trình bốc dỡ
hàng.

• lái xe nâng phải được đào tạo để vận hành, bốc, dỡ hàng an toàn.
• xe phải được thiết kế để bảo vệ tài xế khi hàng đổ.
• người lao động đội mũ cứng tại khu vực làm việc trên cao. Mũ cứng

có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương do vật liệu rơi
trúng đầu nhưng không bảo vệ được họ nếu đó là các vật lớn. Nó cũng
không bảo vệ cổ và cơ thể tránh bị chấn thương.

kệ kê hàng ổn định

các thanh bảo vệ tài xế
chống vật rơi hoặc xe lật

không có người
đứng dưới khi bốc,
dỡ hàng
lái xe được
đào tạo

phương tiện
có chuông
cảnh báo khi
đi lùi
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Tránh trượt, vấp và ngã
Mặt sàn không phẳng, có hố, lỗ trên sàn khiến người lao động trượt, vấp
và ngã.
Té ngã có thể được tránh bằng cách:

• sửa chữa mặt sàn gồ ghề.
• giữ lối đi sạch.
• đánh dấu những khiếm khuyết về mặt sàn như cầu thang và đoạn dốc
bằng sơn hoặc một chất liệu gì khác để bạn có thể nhìn thấy chúng.

•
•
•
•
•

dọn sạch nước, dầu và hóa chất ngay sau khi lỡ đổ ra.
dọn sạch các mảnh vụn, bụi bẩn và rác thường xuyên.
gắn chặt dây xuống sàn hoặc tường bằng băng keo.
tăng cường ánh sáng.
đi giày chống trơn trượt.
ánh sáng tốt
nên người lao
động dễ nhìn
thấy mặt sàn
phía trước.

đánh dấu chỗ
có thay đổi độ
cao mặt sàn

sàn sạch
bóng
thùng rác

Vấp, trượt, ngã là phổ biến nhưng có thể phòng tránh được.
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Tránh bị chấn thương do phương tiện di chuyển
Một số mối nguy hiểm đến từ các phương tiện di chuyển có gắn động cơ khá
giống nhau ở trong và ngoài nhà máy. Bị chấn thương do các phương tiện có
động cơ trên đường và trong khu vực nhà máy có thể tránh được bằng cách
phân làn đường đi dành cho mỗi loại xe một cách rõ ràng. Đảm bảo người
lao động được đào tạo để điều khiển phương tiện an toàn và các phương tiện
được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.
Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu trong nhà, người lao động hít thở khí thải
nguy hiểm từ nhiên liệu bị đốt. Xe chạy bằng nhiên liệu khí tự nhiên an toàn
hơn nhưng xe chạy điện là an toàn nhất.
Bảo vệ mọi người tránh va chạm phương tiện di chuyển bằng cách:

• Đánh dấu đường đi và chia làn đường cho các phương tiện di chuyển.
• Đặt biển báo dừng ở làn dành cho phương tiện giao với đường đi bộ và
thông báo giới hạn tốc độ.

• Tạo lối đi đủ rộng cho một số lượng người đi.
• Dành không gian đủ rộng cho phương tiện chạy quanh khu vực làm
việc mà không va chạm vào máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, phương
tiện khác hay người lao động.

• Không đỗ xe, đặt hàng và thùng rác trên đường dành cho người đi bộ.
• Đỗ xe ở vị trí không chặn đường hoặc lối đi.
• Xếp gọn nguyên vật liệu và máy móc lớn để lái xe và mọi người đang di
chuyển có thể nhìn rõ phía trước.

• Đào tạo tài xế điều khiển phương tiện an toàn, bao gồm cả kỹ năng bốc
dỡ hàng hóa.

• Bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện thường xuyên.
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Chấn thương do bị ngã, bị vật rơi hoặc do xe cộ

Sau khi một người lao động bị thiệt mạng,
nhà máy cải thiện bãi đậu xe
Silvia từng làm việc tại Solectron, Mexico. Hàng ngày, cô sẽ bắt xe
đến nhà máy của mình. Một buổi sáng sau khi xuống xe tiến về phía
cổng nhà máy thì một chiếc xe chở người lao động khác đâm và chèn
lên chân cô.
Bạn bè của cô và tài xế xe cố gắng giúp đỡ Silvia. Một người chạy vào
nhà máy tìm y tá nhưng y tá chỉ đứng đó, không biết làm gì. Cô muốn
đặt Silvia lên xe lăn mặc dù cô không thể di chuyển nó. Cuối cùng cũng
có người mang cáng đến, họ đưa Silvia lên xe và chạy rất nhanh đến
bệnh viện.
Sau phẫu thuật, Silvia bị nhiễm trùng rất nặng. Nhưng không ai
muốn chịu trách nhiệm về thương tích hoặc chăm sóc y tế của cô, cả
công ty vận tải sở hữu xe và Solectron. Vì vậy, bệnh viện từ chối điều trị
cho cô. Không có thuốc, nhiễm trùng của cô trở nên tồi tệ hơn.
Gia đình cô đã liên lạc với một luật sư từ CEREAL, một tổ chức lao
động ở Mexico. Họ đã cố gắng để công ty vận tải trả tiền bảo hiểm,
nhưng đã quá muộn vì Silvia đã chết sau đó vài ngày do bị nhiễm trùng
mặc dù cô có thể được điều trị khỏi.
Sau cái chết của Silvia, CEREAL đã có một cuộc họp với Solectron,
công ty xe tải và gia đình của cô. Cả hai công ty đều đồng ý trả mức
bồi thường tối đa do pháp luật quy định đối với cái chết của một người
lao động. Đây là cách các công ty chịu trách nhiệm nhưng điều đó đã
quá muộn.
Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó là: Tại sao điều này xảy ra? Nhiều
người lao động đã phàn nàn về xe chở người lao động và bãi đậu xe
tại Solectron, chúng không được tổ chức một cách có hệ thống. Xe chở
người lao động từ các công ty khác nhau đến và đi, không có tín hiệu
hoặc lối đi an toàn. Người lao động phải tránh những chiếc xe cạnh
tranh nhau để rời khỏi lô đầu tiên.
Solectron đã đấu tranh với công ty vận tải về trách nhiệm của họ với
cái chết của Silvia, nhưng họ cũng bắt đầu thay đổi bãi đậu xe tại nhà
máy. Họ đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giúp cả người lái xe và người
đi bộ nhìn rõ hơn và cảm thấy an toàn hơn. Họ đã lắp đặt hệ thống tín
hiệu để điều hướng giao thông và các gờ giảm tốc độ. Giờ thì đã có một
lối đi an toàn từ chỗ bến xe xuống để vào nhà máy.
Những thay đổi này diễn ra sau cái chết của Silvia và những chấn
thương của những người lao động khác khi đi làm nhưng cuối cùng sự
thay đổi đã đến.
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17

Tất cả các tòa nhà đều có hệ thống thông gió; thông gió là sự lưu thông không
khí giữa môi trường trong và ngoài tòa nhà. Tuy nhiên ở nhiều nhà máy hệ
thống thông gió kém chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động
do không khí chứa nhiều hóa chất, bụi bẩn và nhiệt không được thải ra khỏi
nhà máy.
Chủ nhà máy chịu trách nhiệm bảo vệ người lao động và cung cấp không
khí trong lành cho họ hít thở bằng cách:

• đảm bảo tất cả người lao động được hít thở không khí sạch và trong lành
trong nhà máy.

• giảm nguy cơ phơi nhiễm của người lao động và mọi người xung quanh

bằng cách sử dụng ít hóa chất hơn; thay thế các hóa chất độc hại bằng
hóa chất ít độc hại hơn.

• thay các dụng cụ, máy móc, hóa chất và quy trình làm việc nhằm tạo ra
ít mùi và ít bụi. (tham khảo từ trang 171 tới trang 179).

• phòng ngừa sự tích tụ hóa chất, bụi, nhiệt và xử lý chúng một cách an
toàn ra khỏi nhà máy.

• duy trì nhiệt độ phù hợp trong nhà máy (tham khảo Chương 15: Nhiệt

độ: nóng và lạnh) và cho phép người lao động được nghỉ ngơi hợp lý và
được uống nước sạch (tham khảo trang 422).
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Hệ thống thông gió kém khiến bạn
mắc bệnh
Khi hệ thống thông gió trong nhà máy không hoạt động tốt, hóa chất và bụi
bẩn có thể xâm nhập vào cơ thể bạn.
Nếu hóa chất và bụi có trong không khí, bạn có thể bị tiếp xúc bằng nhiều
cách khác nhau. Hóa chất có thể thẩm thấu qua da hoặc đi vào dạ dày nếu
đồ ăn, thức uống hoặc thuốc lá dính hóa chất. Ngay cả khi hết giờ làm và về
nhà bạn vẫn có thể bị tiếp xúc với hóa chất và bụi nếu không khí thải từ nhà
máy ra bên ngoài bị ô nhiễm. Để biết thêm thông tin về hóa chất ảnh hưởng
tới cơ thể như thế nào và nó làm tổn hại cơ thể như thế nào, hãy tham khảo
Chương 8: Các mối nguy hiểm từ hóa chất.

Ghi chép bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe của bạn vào sổ ghi chép sức khỏe
cá nhân. Đề nghị những người lao động khác làm điều tương tự. So sánh
các ghi chép để tìm ra điểm tương đồng và ghi lại những mối lo đặc biệt.
Một vài hóa chất và bụi bẩn gây hại cho cơ thể ngay lập tức nhưng cũng
có một số loại ủ bệnh khá lâu. Chú ý đến các dấu hiệu chứng tỏ bạn bị ảnh
hưởng do nhiệt, hóa chất và bụi bẩn trong không khí.

• Đau đầu và mệt mỏi: Hít phải hóa chất gây ra đau đầu và chóng mặt,

nhưng đó là triệu chứng phổ biến và do nhiều nguyên nhân khác gây ra
nữa. Tương tự với trường hợp mệt mỏi.

• Các vấn đề về mắt, mũi và cổ họng: Mắt nhức và đỏ, ho, hắt hơi, chảy

nước mũi hoặc chảy máu cam, có đờm có màu giống như màu của vật
liệu trong quá trình làm việc có thể là dấu hiệu của việc bạn đang hít
phải bụi hoặc hóa chất. Các dấu hiệu này có thể không còn khi bạn
dừng làm việc, nhưng cũng có thể một loại chất nào đó vẫn đang tồn tại
trong cơ thể bạn và có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe.

• Hen suyễn và các bệnh phổi mãn tính khác: Hít phải bụi hoặc hóa

chất có thể gây ra những tổn thương lâu dài cho phổi, thậm chí ung thư
hoặc tử vong. Một vài tổn thương có thể điều trị bằng y học. (Tham khảo
trang 106 và 167 và Phụ lục B).

• Kiệt sức vì nóng: Người lao động có thể tử vong do cơ thể quá nóng, đặc
biệt nếu họ không có thời gian để nghỉ ngơi hoặc không uống đủ nước.
(Tham khảo Chương 15: Nhiệt độ - nóng và lạnh.)

• Các vấn đề sức khỏe khác: Hít phải hóa chất có thể gây ra nhiều vấn đề
sức khỏe khác như phá hủy thận, gan và ung thư. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ,
thai nhi có thể bị tổn hại rất nhanh bởi hóa chất. (Tham khảo Các vấn đề
sinh sản gây ra bởi một vài hóa chất, trang 390 và Phụ lục B).

Nếu bạn không thể thở được hoặc đột nhiên mệt mỏi, hãy rời khỏi nơi
làm việc ngay lập tức và tới nơi nào đó có không khí trong lành để thở (tham
khảo: Sơ cứu ở trang 181).
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Thông gió chung
Thông gió chung giúp không khí lưu chuyển trong toàn bộ nhà máy, giảm
nồng độ chất ô nhiễm trong không khí.
Hệ thống thông gió chung tốt sẽ làm sạch không khí khỏi nóng, bụi và hóa
chất và thay thế bằng không khí sạch để hít thở. Hệ thống thông gió chung
tốt cũng duy trì nhiệt độ và độ ẩm ở nơi làm việc với mức độ phù hợp và an
toàn đối với sức khỏe.
Muốn có hệ thống thông gió tốt cần thường xuyên kiểm tra và vệ sinh
toàn bộ hệ thống và bộ lọc để hệ thống làm việc trơn tru, không gây ô nhiễm
không khí bên ngoài nhà máy. Điều này giúp bảo vệ mọi người trong cộng
đồng không bị mắc bệnh do ô nhiễm từ nhà máy gây ra.
Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (gọi là HVAC) là tổ hợp
của hệ thống thông gió được sử dụng trong các nhà máy điện tử để kiểm soát
tốt hơn lưu lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm (xem trang 257).
lỗ thông gió mái

không khí
ẩm, bụi bẩn
và hóa chất

quạt hút

hệ thống hút
cục bộ

quạt
đưa
không
khí
sạch từ
ngoài
vào

cửa sổ
mở

không
khí
sạch
Hệ thống thông gió có thể cải thiện sự trao đổi không khí và sức khỏe người lao
động bên trong nhà máy. Nhưng nếu không khí thải ra ngoài nhà máy không được
lọc sạch sẽ tác động xấu tới sức khỏe của những người bên ngoài nhà máy.
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Nguyên lý làm việc của hệ thống thông gió chung
Hệ thống thông gió chung đưa không khí sạch vào nơi làm việc và đẩy không
khí bẩn ra ngoài.
Không khí sạch rất quan trọng bởi vì nó làm loãng hóa chất có trong
không khí mà bạn hít thở, do đó sẽ ít gây hại hơn. Thực hiện hoạt động Theo
dòng không khí ở trang 260 để xem không khí sạch di chuyển trong nhà
máy của bạn như thế nào.

Cửa sổ và quạt
Không khí sạch đi qua cửa ra vào và cửa sổ để vào trong nhà nhưng có thể
chưa đủ để đảm bảo sự lưu thông và giảm được nồng độ hóa chất trong
không khí. Quạt tường sẽ bổ trợ cho thông gió tự nhiên để đưa thêm không
khí sạch vào nhà và đưa không khí bẩn ra ngoài. Tuy nhiên các quạt cần
được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên để đảm bảo vận hành trơn tru.

Quạt lưu thông không khí trong nhà máy
Quạt trần và quạt điều hướng giúp luân chuyển
không khí trong nhà máy và giúp người lao động
được mát. Nếu quạt không đưa được không
khí sạch vào trong và không khí bẩn ra ngoài,
chúng có thể khiến cho bụi bẩn và hóa chất
bay khắp nhà máy.
Nếu nhà máy của bạn quá nóng và quạt
thổi không khí nóng vào chỗ bạn, hãy uống
nhiều nước và chú ý tới các vấn đề sức
khỏe gây ra do nhiệt.

Cửa thông gió và quạt hút đưa
không khí bẩn ra ngoài

Nếu quạt không được
kiểm tra và vệ sinh,
sẽ không có được hệ
thống thông gió tốt!

Cửa thông gió trên mái đưa không khí
nóng ra ngoài, tạo hiệu ứng hút không
khí trong nhà ra và đưa không khí sạch
vào bên trong để thay thế.
Quạt hút chỉ hút không khí ở khu vực
gần quạt và không tạo ra thông gió chung. Quạt hút sẽ làm việc không hiệu
quả hoặc có thể không hoạt động nếu không đủ không khí sạch từ bên ngoài
vào. Một quạt hút quá yếu sẽ không hút được hết không khí bẩn.
Không khí từ hệ thống thông gió cục bộ cần được lọc trước khi thải ra
môi trường bên ngoài hoặc cấp lại vào nhà máy. Khi không khí hút ra không
được lọc, hóa chất có trong đó sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe đặc biệt
đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ gần nhà máy. (Tham khảo Chương 33:
Ô nhiễm từ các nhà máy.)
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Là luồng không khí giúp hoặc làm hại bạn?
Martina làm việc trong
một nhà máy lắp ráp
radio ở Mexico. Cô
làm sạch các bộ phận
bằng nhựa với dung
môi mạnh trong một
xưởng nhỏ. Bàn làm
việc của cô từng được đặt trước một cửa sổ mở. Khi không khí
lọt qua cửa sổ về phía quạt hút phía sau, cô sẽ hít vào hơi hóa
chất cùng với một chút không khí trong lành. Điều đó khiến
Martina bị đau đầu, sụt sịt và ho gần như mỗi ngày.

Sau khi được đào tạo
về thông gió, Martina
yêu cầu ông chủ di
chuyển bàn làm việc
của mình về phía
ngược lại. Ông chủ
của cô đồng ý vì cô ấy
không yêu cầu bất cứ
điều gì mới với công
việc làm sạch nhựa. Giờ thì không khí trong lành từ cửa sổ
thổi phía sau lưng cô và không đẩy hơi hóa chất về phía cô,
còn quạt hút thì đủ mạnh để hút tất cả hơi hóa chất ra khỏi
tòa nhà. Martina cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Khi vào mùa cao điểm, ông chủ
thuê nhiều lao động hơn
dẫn đến việc Martina phải
chia sẻ không gian làm việc
của cô với Celeste. Ông chủ
bố trí Celeste làm ở trước
cửa sổ, nơi Martina từng làm
việc trước đây. Mặc dù nhà
máy có một quạt hút mùi
mạnh và có không khí trong
lành, nhưng luồng không khí
lưu thông trong xưởng bây giờ
không còn sạch cho cả Celeste và
Martina vì họ đang hít thở các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
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Hệ thống thông gió chung đặc biệt
Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) được áp dụng
cho các chỗ làm việc kiểu như “phòng sạch”, nơi nhiệt độ và độ ẩm được duy
trì theo ý muốn của người sử dụng.
Để làm việc hiệu quả, hệ thống HVAC cần phải:

• cân bằng lưu lượng không khí bên trong và bên ngoài. Nếu không
khí cấp vào nhiều hơn không khí hút ra, bụi và hóa chất sẽ tích tụ trong
phòng sạch.

• làm sạch và lọc không khí. Không khí chứa đầy bụi bẩn và hóa chất

sẽ được hút ra và lọc. Khoảng 70% không khí này sẽ quay lại phòng sau
khi đã được lọc sạch. Nếu thiết bị lọc và bộ lọc không được giám sát và
thay thế đúng lúc, chúng sẽ không thể loại bỏ tất cả hóa chất.

• kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Điều hòa không khí giữ nơi làm việc

luôn mát và khô để giảm lượng hơi khí độc, phòng ngừa hỏa hoạn do
hóa chất trong phòng sạch. Nhiệt độ trong phòng có thể quá thấp.
(Tham khảo Chương 15: Nhiệt độ - nóng và lạnh).
Hầu hết không
khí được sử dụng
tuần hoàn.

Tháp lọc sử dụng
nước và dung môi
để lọc không khí.

chất lỏng
sạch cấp
vào trong
PHÒNG LÀM SẠCH
HVAC

chất lỏng
bẩn thải ra
ngoài

Quạt hút
không khí
bẩn ra khỏi
phòng.

Máy hút ẩm để
giảm độ ẩm trong
không khí.

PHÒNG
LÀM SẠCH

Hệ thống HAVC cần được giám sát và bảo dưỡng cẩn thận
vì không khí tuần hoàn mà người lao động hít thở có thể
chứa đầy hóa chất độc hại.
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không
khí sạch
từ bên
ngoài

Không khí
sạch và
không khí
tuần hoàn
được đưa vào
phòng qua
bộ lọc.

Thông gió cục bộ

Thông gió cục bộ
Hệ thống thông gió cục bộ được lắp đặt gần vị trí làm việc để nó có thể hút
hết hơi hóa chất, bụi bẩn, hơi nước và nhiệt trước khi chúng hòa vào không
khí mà người lao động hít thở.
Thông gió cục bộ, đôi khi được gọi là thiết bị hút, thông gió hút hoặc hệ
thống thông gió cục bộ. Hệ thống thông gió cục bộ không thể thay thế được
hệ thống thông gió chung. Để bảo vệ người lao động, cần phải có đầy đủ cả
hai hệ thống này.

thông
gió cục
bộ
hơi
nước
nóng

Những công việc sau cần hệ thống thông gió cục bộ:

• mài, cưa và chà nhám vì chúng tạo ra lượng bụi và mảnh vụn lớn. Nơi
làm việc nhiều bụi cũng nên được lau dọn cẩn thận bằng máy hút bụi,
giẻ lau ẩm hoặc bọt xốp để ngăn bụi phát tán.

• dán, hàn hoặc làm sạch vết bẩn bằng hóa chất vì hơi dung môi, khói
hàn và hơi hóa chất phát tán rất nhanh vào không khí.

• những việc sử dụng phương pháp phun vì các hạt sương bốc hơi rất
nhanh vào không khí và có thể làm tổn thương phổi.

• những công việc có sử dụng hoặc sản xuất hóa chất hoặc bụi dễ gây
cháy nổ.

Một số bước sản xuất cần thực hiện hoàn toàn trong không gian kín của
máy để tránh hóa chất và bụi phát tán ra không trung. Do vậy người lao
động làm công tác bảo dưỡng phải rất thận trọng đối với phơi nhiễm hóa
chất khi mở và sửa những loại máy này (tham khảo mục Máy được bao che
kín ở trang 175).
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Các dạng thông gió cục bộ
Chụp hút được đặt trên hoặc bên cạnh khu vực
làm việc. Nếu chụp hút gần chỗ làm việc, chúng
sẽ hút được nhiều khí nóng và khí độc hơn. Nếu
đặt quá xa, hơi khói có thể không được thu bắt
hết, một phần sẽ lan ra không khi bạn hít thở. Gió
do quạt thổi, người đi qua, cửa sổ và cửa ra vào
mở có thể làm đổi hướng của dòng không khí bốc
lên chụp hút. Thực hiện các hoạt động Theo dòng
không khí! ở trang 260.

Miệng hút cục bộ được đặt gần chỗ làm việc
hoặc công cụ làm việc. Miệng hút có thể đặt
phía dưới để hút không khí xuống, tránh không
cho không khí bốc lên mặt bạn.

Khói và bụi
được hút qua
ống này.

Buồng hút cục bộ bảo vệ người
lao động bằng cách thiết lập rào chắn
bảo vệ bảo vệ, cách ly người lao động
và công việc cần làm và sau đó sử
dụng hệ thống thông gió để hút hết
bụi và khói ra khỏi buồng làm việc
đó. Người lao động cần sử dụng đúng
loại găng bảo vệ tay (tham khảo Găng
tay từ trang 269 tới trang 272).

Toàn bộ hệ thống thông gió cục
bộ cần được vệ sinh và bảo dưỡng
thường xuyên. Các bộ phận như: bộ lọc, quạt, mô-tơ, dây cua-roa và đồng
hồ đo cũng phải thường xuyên được kiểm tra và thay thế. Khi bộ lọc hoặc
đường ống bị tắc, bụi và hóa chất sẽ tích tụ nhiều trong không khí mà người
lao động hít thở. Bộ phận lọc cần được vệ sinh hoặc thải bỏ an toàn.
Nếu hệ thống thông gió cục bộ không làm việc hoặc làm không hiệu quả
khi không hút được hết bụi và hóa chất phát sinh ra trong quá trình làm
việc, bạn sẽ hít phải chúng. Hãy đề nghị người sử dụng lao động sửa lại hệ
thống thông gió. Trong lúc hệ thống thông gió bị hỏng, sử dụng khẩu trang
và găng tay để bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm. (Tham khảo Chương 18:
Thiết bị bảo vệ cá nhân).
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Cách thức

Kiểm tra hệ thống thông gió cục bộ

Kiểm tra bằng khói là phương pháp đơn giản để biết hướng, độ mạnh-yếu của
dòng không khí di chuyển (không khí sạch đi vào vùng làm việc và không khí
bẩn thải ra ngoài). Có nhiều kiểu kiểm tra bằng khói khác nhau. Có kiểu tạo
ra nhiều khói gây hại cho sức khỏe của bạn. Một vài kiểu khác tạo ít khói và
an toàn hơn, ví dụ que diêm cháy. Kiểm tra bằng khói có thể tiến hành bằng
chai khói, bút khói, bột và diêm. (Trường hợp trong đường ống có lắp thiết bị
báo cháy, không được dùng phương pháp kiểm tra bằng khói).
Nếu bạn không có những thứ kể trên, hãy đốt những vật để tạo ra lượng
khói đủ để kiểm tra. Không sử dụng lửa gần các hóa chất, bụi và các quá
trình sản xuất dễ gây cháy, nổ. Một cách khác để kiểm tra luồng không khí
di chuyển là dính các dải giấy mảnh và nhẹ vào một cái gậy nhưng không
được đưa nó vào quá gần miệng hút vì giấy có thể bị cuốn vào trong. Sau đây
là cách kiểm tra hệ thống thông gió hút.
1. Sử dụng que hương, thuốc lá, xì gà, bó lá hoặc giấy, những thứ cháy

chậm và tạo ra nhiều khói. Nếu bạn đang làm việc với các hóa chất
hoặc quy trình dễ gây cháy nổ hoặc hỏa hoạn, không được sử dụng bất
cứ thứ gì dễ cháy mà thay vào đó, dùng chai có miệng nhỏ chứa đầy bột
phấn rôm trẻ em vì bột này dễ bay như khói khi lắc nhẹ.

2. Bật máy hút gần chỗ bạn làm việc nhất.
3. Đứng hoặc ngồi tại vị

trí bạn thao tác.

4. Bắt đầu tạo khói và

quan sát xem khói bay
về đâu? di chuyển như
thế nào? có gì thay đổi
khi có người đi qua
hoặc chắn miệng hút
gió?

5. Nếu khói bay trực tiếp

về phía miệng hút và
toàn bộ khói bị hút vào
trong, chứng tỏ máy
hút làm việc hiệu quả.

6. Nếu khói di chuyển về phía mặt bạn, tới khu vực làm việc khác hoặc

hướng khác, nhất định là có gì đó không ổn. Có phải không đủ không
khí để khói đi vào miệng hút? có phải chuyển động xung quanh bạn
ảnh hưởng tới hướng đi của khói hoặc có lẽ máy hút không đủ mạnh?
Hãy đề nghị những người lao động khác cũng làm thử như bạn.

7. Nếu tất cả khói không đi vào hệ thống hút, bạn và đồng nghiệp có thể

gây áp lực để người sử dụng lao động tìm cán bộ kỹ thuật khắc phục
vấn đề trên.
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Hoạt động

THEO DÒNG KHÔNG KHÍ!

1. Vẽ sơ đồ hệ thống thông gió trong nhà máy
Nếu bạn làm việc trong một nhà máy lớn hoặc trong phòng sạch thì việc
vẽ sơ đồ hệ thống thông gió tại khu vực làm việc của bạn sẽ thực sự
hữu ích.
Có một quạt
hút trên trần ở
khu vực này.

Quạt nằm trước máy
này có vẻ như không
làm việc.
Những cái
cửa sổ này
đóng cả ngày.

• Không khí vào bằng lối nào? Phác thảo mọi nguồn cung cấp không

khí, kể cả khi “cửa mở hoặc đóng”. Những nguồn này cấp đủ hay thiếu
không khí? không khí sạch đi từ bên ngoài vào hay từ khu vực khác của
nhà máy đi sang?

• Không khí đi đến đâu và nó di chuyển

bên trong nhà máy như thế nào? Rất khó
theo dõi đường đi của luồng không khí.
Nhưng hãy cố gắng vẽ đường đi của không
khí sau khi nó vào nhà máy. Chỉ ra vị trí
của quạt và hướng đi của không khí chạy ra
từ quạt. Bằng cách tạo ra luồng khói hoặc
dùng bột mịn và quan sát chúng như được
mô tả trong phương pháp Kiểm tra hệ thống
thông gió ở trang 259, bạn có thể nhìn thấy
đường di chuyển của không khí trong nhà
máy.

• Lỗ hút hoặc quạt hút được bố trí ở đâu để

hút không khí ra? Ở một số nhà máy, cửa sổ
và cửa ra vào là nơi duy nhất để không khí thoát ra ngoài.

• Những nơi làm việc nào người lao động hay mắc bệnh? Ở những

khu vực có nhiều vấn đề về sức khỏe, hệ thống thông gió thường không
tốt. (Tham khảo Hệ thống thông gió kém khiến bạn mắc bệnh ở trang
252)
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Thông gió cục bộ

Hoạt động

THEO DÒNG KHÔNG KHÍ! (tiếp theo)

2. Kiểm tra hệ thống thông gió trong
nhà máy
Đề nghị nhân viên bảo dưỡng kiểm tra
giúp. Họ có thể nói cho bạn về hệ thống
thông gió và chụp ảnh (hoặc cho bạn
chụp) các hệ thống thông gió đó. Trao đổi
với họ và để họ hiểu rằng hệ thống thông
gió kém cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe
của họ và bạn sẽ không trách cứ gì họ vì
bất cứ vấn đề gì.

3. Tìm hiểu cách bảo dưỡng hệ thống
thông gió

Có thứ gì chặn không khí di chuyển
qua lỗ thông gió không?
Các miệng thông gió
bẩn đến mức nào?
Bạn có nhìn thấy bụi
hoặc ngửi thấy mùi
hóa chất không?
Có thứ gì ngoài nhà máy
ngăn không cho không khí
lưu thông?

Quạt, máy hút, lỗ thông gió bẩn và có thể
hỏng. Vệ sinh, kiểm tra và thay thế quạt
thổi, quạt hút, đường ống thông gió hỏng
nên nằm trong kế hoạch về hệ thống
thông gió.

Hệ thống thông gió
hoạt động cả ngày
hay chỉ thỉnh thoảng?

• Chúng được vệ sinh chưa? Hỏi nhân

Quạt thổi và quạt hút
có đủ mạnh?

viên bảo dưỡng xem liệu họ có biết ai vệ
sinh hệ thống thông gió và có vệ sinh
thường xuyên không? Bộ lọc có
thể cần vệ sinh hoặc thay thế.
Họ có biên bản ghi chép về thời
gian chúng được vệ sinh lần
cuối không và họ đã vệ sinh
bằng hóa chất tẩy rửa nào.

• Ai kiểm tra chúng và có
thường xuyên không?

Tôi đã nói với ông chủ
nhà máy là cái quạt
hút này đã hỏng từ một
năm trước nhưng bây
giờ ông ấy mới cho tôi
thay cái mới vì tuần sau
thanh tra đến kiểm tra.

• Các bộ phận bị hỏng có
được thay thế nhanh
không?

Hãy tổ chức một
cuộc họp với ban
an toàn và ông chủ
nhà máy.
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Quyền hít thở không khí sạch
tại nơi làm việc
Công ước về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do
ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc (số 148) quy định người sử dụng
lao động phải chịu trách nhiệm:
• tạo không gian làm việc và lắp đặt các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm
không khí.
• thay đổi phương thức làm việc để giảm ô nhiễm không khí.
• cung cấp và bảo dưỡng phương tiện bảo vệ cá nhân và đảm bảo nó vừa
với người lao động, nếu các biện pháp khác không thể giảm được ô nhiễm
không khí.
• cung cấp dịch vụ kiểm tra y tế cơ bản cho người lao động khi họ bắt đầu làm
việc cũng như kiểm tra miễn phí định kỳ cho người lao động.
• tìm công việc khác thích hợp nếu dịch vụ kiểm tra y tế phát hiện ra những
công việc đó có hại đối với sức khỏe người lao động.
Công ước về môi trường làm việc cũng nói rõ người lao động có quyền:
• được đào tạo và cung cấp thông tin về ô nhiễm không khí cũng như được
bảo vệ khỏi ô nhiễm.
• nhận được dịch vụ chăm sóc y tế.
• đề xuất cải thiện hệ thống thông gió mà không sợ bị trù dập.
• thông báo cho các quan chức chính phủ về các quy trình, vật liệu, máy móc,
thiết bị gây ô nhiễm không khí và hy vọng họ sẽ khuyến khích người sử dụng
lao động sửa chữa, cải tiến hoặc thay thế chúng.
Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe người lao động ở nơi làm việc của ILO (số
97) nêu rõ người sử dụng lao động cần đảm bảo:
• người lao động có đủ không khí an toàn để hít thở.
• nhiệt độ và độ ẩm không khí phù hợp với nơi làm việc.
• thường xuyên đo đạc nơi làm việc có sử dụng hóa chất độc hại.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được nêu rõ trong Phụ lục A.
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Hệ thống thông gió tốt sẽ cải thiện sức khỏe người lao động

Hệ thống thông gió tốt sẽ cải thiện
sức khỏe người lao động
Người lao động không phải là người duy nhất cảm thấy khỏe mạnh hơn khi
họ được hít thở không khí trong lành, không chứa hóa chất và bụi. Hạnh
phúc của gia đình, cộng đồng và thậm chí cả lãnh đạo nhà máy phụ thuộc
vào việc họ được khỏe mạnh.
Một vài giải pháp thay đổi cho hệ thống thông gió rất dễ thực hiện. Một số
giải pháp khác có thể tốn chi phí nhiều hơn. Bạn cũng có thể đề xuất những
ý kiến khác để cải thiện hệ thống thông gió mà không cần sự tham gia của
các chủ nhà máy.

Thành lập tổ thông gió
Kêu gọi đồng nghiệp cùng thành lập một nhóm người lao động tập trung vào
các vấn đề thông gió. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vì mỗi người trong nhà
máy đều hưởng lợi từ một hệ thống thông gió tốt.
Còn ai có ý
kiến khác
nữa không?
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Thông gió

Tìm hiểu các vấn đề về thông gió trong nhà máy của bạn thông qua các

cuộc khảo sát, điều tra và hoạt động vẽ bản đồ (tham khảo Chương 3: Tổ
chức ra các nhóm để cải thiện sức khỏe của người lao động). Chia sẻ thông
tin thu thập được với những đồng nghiệp khác.

Tìm người hỗ trợ có chuyên môn về thông gió như nhân viên bảo dưỡng,

người lắp đặt hệ thống thông gió, nhân viên của các đơn vị y tế, chuyên gia
an toàn vệ sinh lao động và những người có chuyên môn khác.

Tiếp cận đồng nghiệp, người
giám sát và chủ nhà máy. Hệ

thống thông gió cần được
quan tâm đến. Có được hệ
thống hút là một thắng lợi
lớn, nhưng nó sẽ không bảo
vệ được sức khỏe của bạn
nếu không được kiểm tra và
vệ thường xuyên. Tiếp tục đẩy
mạnh việc giám sát, kiểm
tra, bảo dưỡng và vệ sinh hệ
thống cũng như gắn kết sự
tham gia của người lao động ở tất cả các khâu.

Ông chủ nhà máy đưa cho
chúng tôi khẩu trang và nói
rằng bây giờ chúng tôi đã
được bảo vệ. Ông ta từ chối
sửa hệ thống thông gió cho
đến khi chúng tôi kiến nghị
lên công ty mua sản phẩm
của nhà máy.

Nghĩ đến những phương án để cải tiến hệ thống thông gió trong khi mọi
người đang đấu tranh nhằm đạt được những thay đổi lớn hơn. Ví dụ như
thay đổi địa điểm làm việc để cải thiện luồng không khí trước khi yêu cầu
chủ nhà máy lắp đặt hệ thống hút. Khi thảo luận những thay đổi gì phải thực
hiện, phải đảm bảo rằng mọi người lao động cũng phải có sự thay đổi.
Nói chuyện với cán bộ của tổ chức công đoàn, trung tâm của người lao
động và tổ chức phi chính phủ để tìm hiểu xem những người khác đã vận

động như thế nào để có hệ thống thông gió tốt hơn (đã thành công hoặc chưa
thành công), để xem xét những thông tin đã thu thập được và để được tư vấn
nên làm thế nào để cải thiện nơi làm việc.

Tiếp cận quan chức chính phủ và tìm hiểu các quy định pháp lý về hệ thống
thông gió ở đất nước bạn và tìm hiểu cách thức chúng được thực thi. Nếu quy
định của pháp luật hiện hành yếu và đẩy trách nhiệm triển khai hệ thống
thông gió cho công ty, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan và tổ chức pháp
lý để tác động đến luật hoặc thay đổi luật. Tham khảo xem liệu bạn có thể
tìm được sự trợ giúp từ các công ước quốc tế không (tham khảo Phụ lục A:
Pháp luật và cuộc đấu tranh vì việc làm tử tế, đảm bảo sức khỏe và công
bằng) hoặc “Quy tắc ứng xử” cho các thương hiệu tại công ty của bạn.

Nói chuyện với các nhóm cộng đồng chống lại ô nhiễm không khí trong

cộng đồng của bạn. Không khí bị ô nhiễm từ nhà máy có ảnh hưởng tới sức
khỏe mọi người ở cả bên trong và ngoài nhà máy. Tham gia các chiến dịch
làm giảm và phòng ngừa ô nhiễm không khí, tăng áp lực đối với các quan
chức chính phủ để giám sát và chỉnh đốn hệ thống thông gió trong nhà máy.
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Hệ thống thông gió tốt sẽ cải thiện sức khỏe người lao động

Một nhà máy mát mẻ
Nhà máy Ocean Sky ở El Salvador đã từng rất nóng vào buổi trưa.
Các quản lý luôn khóa cửa ra vào và cửa sổ để “chống trộm” dẫn đến
việc không có không khí trong lành. Người lao động toát mồ hôi dính
ra quần áo họ đang làm cho Puma và Adidas.
Nhưng thông gió không phải là vấn đề duy nhất tại Ocean Sky. Khi
người lao động cùng nhau nói về những điều cần thay đổi, họ nhận
ra là có rất nhiều điều! Với sự giúp đỡ của một số hiệp hội, hội phụ
nữ Mujeres Transformando và các tổ chức quốc tế, họ quyết định đấu
tranh giải quyết tất cả các vấn đề đó cùng một lúc.
Để có một đề xuất về thông
gió, người lao động đã thu
thập thông tin từ các nghiên
cứu và các chuyên gia liên
quan và chính quyền. Khi
chính quyền đến kiểm tra
nhiệt độ tại nhà máy, họ đã
bất ngờ vì nhiệt độ quá cao.
Chính quyền nói với chủ nhà
máy rằng ông ta cần mở cửa
sổ và cửa ra vào, lắp đặt quạt
và quạt làm mát xung quanh
nhà máy. Cho đến nay, nỗ lực
thống nhất với các công đoàn
và các tổ chức phi chính phủ
đã thu hút được sự chú ý của
các thương hiệu ký hợp đồng
với nhà máy. Họ gây áp lực
cho ông chủ để thực hiện những thay đổi này.
Vài tháng sau, một đơn vị khác đến kiểm tra các thay đổi. Tất cả các
cửa sổ đã mở nhưng luồng không khí vẫn chưa tốt. Các kệ hàng chặn
luồng không khí vào nhà máy nên chủ nhà máy phải chuyển đến vị trí
khác phù hợp hơn.
Bây giờ người lao động không đổ mồ hôi nhiều như trước, nhưng
nhiều người vẫn bị dị ứng và khó thở. Họ đang thảo luận làm thế nào
để ông chủ lắp đặt máy hút cục bộ tại các khu vực máy móc có bụi.
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Thiết bị bảo vệ cá nhân
(TBBVCN)

Khi người lao động khiếu nại về nguyên vật liệu và hóa chất nguy hiểm, chủ
nhà máy có thể nói với họ, “Hãy đeo găng tay, chúng có thể bảo vệ bạn”. Thiết
bị bảo vệ cá nhân (TBBVCN) là một phần trong hệ thống các biện pháp dự
phòng (tham khảo trang 9), giúp bảo vệ người lao động không bị mắc bệnh
hoặc bị chấn thương ở nơi làm việc. Tuy nhiên TBBVCN chưa bao giờ là giải
pháp bảo vệ hàng đầu và chủ yếu. Nguyên tắc chung là: “thay đổi nơi làm
việc, không thay người lao động” đặt trách nhiệm lên người sử dụng lao động
phải thường xuyên cung cấp các phương tiện bảo vệ tốt hơn. Ví dụ, thay hóa
chất độc hại bằng hóa chất an toàn hơn; bao che máy để hạn chế tiếng ồn và
độ rung; hoặc cải thiện hệ thống thông gió. Theo thời gian, việc loại bỏ các
mối nguy hiểm cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn là mua sắm thiết bị bảo vệ cá
nhân.
TBBVCN có thể làm tăng sự bảo vệ cho từng người lao động nhưng không
phải là một giải pháp thay thế để bảo vệ cho tất cả mọi người.
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Một cỡ không thể vừa cho tất cả mọi người
Thiết bị bảo vệ cá nhân thì chỉ dành cho cá nhân. Để bảo vệ bạn, TBBVCN
phải:

• vừa với bạn và được kiểm tra về mức độ vừa khít.
• có loại riêng cho phụ nữ và nam giới (do kích thước cơ thể khác nhau).
• phải sạch sẽ nếu như nó là TBBVCN được sử dụng lại, hoặc mới nếu là
TBBVCN sử dụng một lần.

• ở trong tình trạng tốt, không thủng, không vết nứt hay xước trong mọi
trường hợp.

• đúng chủng loại ngăn ngừa các mối nguy hiểm mà bạn phải đối mặt.
• được thay thế thường xuyên và bất cứ lúc nào khi nó không còn tác
dụng.

• được sử dụng như lựa chọn cuối cùng khi các giải pháp kiểm soát an
toàn khác không áp dụng được.

TBBVCN cũng phải thoải mái để làm việc được lâu dài. Găng tay khiến
các ngón tay khó cử động, đeo khẩu trang bị nóng, mắt kính trầy xước hoặc
bị mờ do hơi thở - những điều này có thể làm cho công việc trở nên khó khăn
hơn, làm việc chậm hơn và nếu không chọn đúng loại, có thể gây ra các vấn
đề như sốc nhiệt và căng cơ tim.
Đừng vì những khó khăn trong việc sử dụng TBBVCN mà không sử dụng
chúng. Thay vì nghe những lời buộc tội từ chủ nhà máy rằng bạn không muốn
bảo vệ mình, hãy yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp những TBBVCN
tốt hơn, điều chỉnh mức khoán, giảm tốc độ làm việc, nếu cần. Thậm chí
nếu bạn cảm thấy bạn đủ khỏe để làm việc mà không cần TBBVCN, cũng
cứ nên bảo vệ sức khỏe của bạn hơn là đối mặt với rủi ro tai nạn lao động
và bệnh nghề nghiệp.
Cuối cùng, đừng lầm tưởng rằng cứ có TBBVCN là bạn được bảo vệ. Thực
tế không phải như vậy. Mang TBBVCN không có nghĩa là bạn an toàn. Cách
duy nhất để chắc chắn bạn được bảo vệ là đấu tranh để hóa chất an toàn
hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và quy trình sản xuất an toàn hơn cho tất cả
mọi người tại nơi làm việc.
Ông chủ nhà máy thuê một chuyên gia về đào tạo cho chúng tôi cách sử dụng
các thiết bị bảo vệ cá nhân mới. Ông ấy dạy chúng tôi cách đeo vào và tháo
ra, cách vệ sinh và bảo quản. Nhưng ông ấy không hề hỏi chúng tôi đeo
vào thấy thế nào. Đeo chúng rất nóng và không thoải mái, khiến chúng
tôi rất khó để có thể làm nhanh như yêu cầu của người quản lý. Ngay sau đó, một số người không
dùng phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi ông chủ nhà máy nhìn thấy mọi người làm việc nhưng
không có phương tiện bảo vệ cá nhân, ông ấy cũng chẳng hỏi vì sao chúng tôi không dùng, ông
ấy chỉ nói, nếu bị chấn thương thì đó là lỗi của chúng tôi. Khi một người lao động làm việc không
đeo kính bảo hộ, cái vòi của máy bị hỏng và dung môi từ đó bắn vào mắt anh ấy. Anh ấy được
đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng cuối cùng vẫn bị hỏng mắt. Công ty từ chối bồi thường vì
anh ấy không sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. Điều đó thật không công bằng.
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Thiết bị bảo vệ cá nhân

Bảo vệ mắt
Đôi mắt bạn có thể bị hủy hoại rất nhanh và vĩnh viễn do hóa chất, bụi bẩn,
ánh sáng mạnh hoặc vật sắc nhọn. Kính an toàn, kính bảo hộ, mặt nạ bảo
hộ có thể bảo vệ bạn. Nếu hóa chất hoặc bụi bẩn bay vào mắt, bạn phải
rửa bằng nước sạch ngay trong vòng ít nhất 15 phút. Tham khảo Sơ cứu ở
trang 182.
Nếu bạn làm việc trong một khu vực có nhiều ánh sáng chứa tia cực tím,
tia bức xạ, bạn nên sử dụng kính, kính bảo hộ, mặt nạ bảo vệ để lọc tia
cực tím.
Bạn không nên đeo kính áp tròng, chúng sẽ không bảo vệ được mắt bạn
trong các trường hợp: nếu chẳng may mắt bạn bị hóa chất bắn vào; hoặc nếu
chỗ làm việc có nhiều hơi hóa chất; hoặc nếu bạn không có kính an toàn.
Kính áp tròng có thể lưu giữ hóa chất trong mắt bạn lâu hơn và hóa chất này
có thể phản ứng với vật liệu mà nó tiếp xúc. Hãy đeo kính bảo vệ mắt nếu
bạn sử dụng kính áp tròng, thậm chí khi làm
việc ở những nơi không có hóa chất.
gờ chắn
trên

Kính an toàn: Kính an

toàn sẽ bảo vệ mắt khỏi
những vật bắn, văng vào
mắt. Sử dụng kính thông
thường giúp mắt nhìn rõ
hơn nhưng sẽ không bảo vệ
mắt bạn tốt như kính an toàn.
Kính an toàn với phần chắn cạnh
bảo vệ ở hai bên là tốt nhất.
lỗ thoát
nhiệt
dây đeo giữ
kính bảo hộ
nhựa mềm
tạo độ kín

mắt kính chống
bắn, chống mờ
hơi nước
gờ chắn
cạnh

Kính bảo hộ: Hãy đeo kính bảo hộ
có lỗ thoát nhiệt, chống hóa chất
nếu bạn làm việc với axit, bazơ,
các hóa chất dễ cháy hoặc ở nơi có
phun hóa chất. Kính bảo hộ bảo vệ
mắt tốt hơn kính an toàn bởi vì nó
che mắt kín hơn.

Kính che mặt. Một tấm che mặt
trong suốt có thể bảo vệ miệng, mắt và
mặt bạn khỏi những
chất bắn ra. Loại mặt nạ này dễ đeo vào, tháo ra và dễ
vệ sinh. Mặc dù che kín miệng, tấm bảo vệ mặt không
thể ngăn được hơi hóa chất đi vào miệng và mũi. Cho
nên nếu có hơi hóa chất, hãy đeo mặt nạ phòng độc
(xem từ trang 273 đến trang 277).
Hãy đeo kính bảo vệ khỏi hóa chất hoặc kính an toàn
bên trong kính che mặt. Bạn nên dùng kết hợp cả hai.
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Bảo vệ mắt

Khi bạn sử dụng thiết bị bảo vệ mắt, hãy lưu ý:
• Kiểm tra xem nó có bị vỡ, nứt hay trầy xước không.
• Đảm bảo nó đeo vừa, thoải mái và không bị rơi ra khi làm việc.
• Xin cấp cặp kính mới nếu nó bị trầy xước hoặc bị bẩn không thể nhìn
rõ được nữa.

• Kính an toàn hoặc kính bảo hộ phải

trùm kính mắt của bạn một cách
thoải mái hoặc phải đặt kính an toàn
theo đơn khám mắt.

• Khử trùng kính an toàn sau mỗi lần
sử dụng, nếu dùng chung.

• Nếu bạn làm việc với các hóa chất ăn mòn,

ví dụ: axit, hãy chắc chắn thiết bị bảo vệ mắt
của bạn chịu được những hóa chất này.

Găng tay
Sau bộ não, đôi tay là công cụ quan trọng nhất đối với người lao động làm
việc trong nhà máy. Găng tay bảo vệ chúng ta khỏi hóa chất, nhiệt, các công
cụ và máy móc.

Găng tay chống hóa chất
Nếu bạn sử dụng hóa chất, tiếp xúc với các thùng chứa hóa chất, mang vác
vật liệu chứa hóa chất bạn cần găng tay bảo vệ để ngăn hóa chất kích ứng
hoặc đốt cháy da của bạn hoặc thâm nhập vào cơ thể bạn. Một vài loại găng
tay được thải bỏ luôn sau khi sử dụng (găng tay dùng một lần), một số khác
được sử dụng nhiều lần (găng tay tái sử dụng).
Có nhiều loại găng tay chống hóa chất nhưng không
có loại nào có thể bảo vệ bạn tránh được mọi loại hóa
chất. Nếu bạn đang tiếp xúc với nhiều loại hóa chất,
nên sử dụng găng tay bảo vệ bạn tránh được những
hóa chất nguy hiểm nhất hoặc loại bạn có khả năng
tiếp xúc nhiều nhất.

Hãy nhìn vào bao bì để
xem loại găng tay bạn sẽ
dùng có phù hợp với hóa
chất bạn tiếp xúc không.
Găng tay không đúng
loại có thể thấm hóa chất
và làm hại da tay bạn,
khiến vấn đề nghiêm
trọng hơn.

Đeo 2 găng tay vào 1 bàn tay (đeo đúp) nếu bạn tiếp
xúc nhiều với hydrofluoric acid/axit hydrofluoric (HF)
hoặc nếu bạn tiếp xúc với một loại hóa chất cực kỳ độc
hại. Nếu hai đôi có màu sắc khác nhau, sẽ dễ dàng
nhìn thấy nếu cái ngoài bị rách, hãy đổi găng tay ngoài.
Nếu bạn làm việc với lượng axit HF lớn, sử dụng găng
tay chất liệu nitrile dầy bên ngoài và một đôi mỏng hơn
bên trong. Nếu bạn đeo găng tay đúp, bạn cũng có thể
làm việc với các hạt nano.
Nếu bạn làm việc với các loại máy móc, hãy đeo
găng tay sao cho không bị vướng vào các bộ phận
chuyển động.

Tài liệu hướng dẫn
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Các loại găng tay dùng một lần
Găng tay cao su tự nhiên (găng tay latex) là loại phổ thông nhất.
Chúng có thể bảo vệ bạn tránh được các loại hóa chất nhẹ. Chúng
rẻ, dẻo dai và dễ sử dụng. Chúng cũng chịu được nhiệt, chống kích
ứng với các vật liệu nhám. Nếu bạn dị ứng với latex hãy dùng nitrile.

Găng tay cao su tổng hợp có thể chịu được cồn và một vài loại axit.
Chúng có khả năng bảo vệ tốt, chống glycol ether có trong các chất
tẩy rửa. Chúng khá dẻo dai và được sử dụng nhiều thay cho găng tay
Thải bỏ găng
latex.

tay đã sử dụng

Găng tay nitrile là loại găng tay phổ thông thuộc loại tốt. Chúng bảo như chất thải
vệ bạn chống được một số dung môi, axit, kiềm nhưng không chịu
được các loại dung môi như là benzen, methylene chloride. Găng tay
nitrile dẻo dai, được sử dụng nhiều để làm những công việc đòi hỏi sự
chính xác. Khi bị hỏng, chúng sẽ rách ra, vì vậy có thể biết thời điểm
chúng không thể dùng được nữa và cần bỏ đi.

nguy hại.

Găng tay butyl có thể bảo vệ bạn chống một số axit mạnh và một số dung

môi (cồn, ketone, ester) nhưng lại không chịu được một số dung môi khác
như hydrocarbon thơm, các hydrocarbon nhóm halogen. Chúng cũng có
khả năng chống một vài loại hơi khí. Chúng rất dẻo dai kể cả vào mùa lạnh.

Găng tay có thể tái sử dụng
Găng tay dày sẽ bảo vệ bạn khi hóa chất tràn ra tay nhưng không hiệu quả
trong những công việc đòi hỏi sự chính xác bởi vì những ngón tay di chuyển
không linh hoạt như khi dùng găng tay mỏng.
Nếu bạn tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, trong đó có loại khiến bạn bị bỏng
nhanh (như axit) hoặc có loại rất độc hại, hãy đeo găng tay dày bên ngoài và
găng tay mỏng bên trong để tăng cường sự bảo vệ.

Găng tay norfoil có thể được sử dụng

để bảo vệ người lao động chống nhiều
loại hóa chất. Những găng tay này lỏng
và to khiến bạn cử động ngón tay khó
khăn khi làm những công việc đòi hỏi
sự chính xác.

Găng tay viton được sử dụng để bảo

vệ người lao động chống dung môi clo
hóa và dung môi thơm đồng thời bảo
vệ chống cắt vào tay.

Một vài loại găng tay
không đàn hồi và
không ôm khít các
ngón tay của bạn.
Bạn có thể làm cho
găng tay dày vừa với
tay hơn bằng cách
đeo găng tay nitrile ra
ngoài găng tay dày.

Găng tay polyvinyl chloride (PVC) được sử dụng để bảo vệ
bạn tránh các axit, kiềm và dung dịch cồn mạnh. Chúng không thể bảo vệ
bạn đối với phần lớn các loại dung môi.
Găng tay polyvinyl alcohol được sử dụng để bảo vệ bạn chống dung môi clo
hóa và dung môi thơm như methylene chloride/clorua methylene và toluene/
toluen nhưng không là sự lựa chọn tốt để chống lại dung môi nước.
Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Găng tay

Khi bạn đeo găng tay chống hóa chất, hãy lưu ý:
• Quan sát và kiểm tra tất cả các găng tay để

tìm vết rách hoặc lỗ thủng trước khi sử dụng
chúng. Một số lỗ quá nhỏ nên khó có thể
nhìn thấy lỗi. Đối với găng tay tái sử dụng:
cho đầy không khí vào bên trong và bịt chặt
miệng. Nếu bạn cảm thấy hoặc nghe thấy
tiếng khí thoát ra, tức là có lỗ thủng trên đó.
Hãy đổi ngay một đôi găng tay mới. Dùng kéo
cắt rách chúng ra để không ai sử dụng lại
nữa.

• Nếu hóa chất chảy ra găng hoặc bắn vào chúng, hãy rửa sạch, lột găng
ra và vứt chúng vào thùng găng hỏng bỏ đi. Đổi một đôi găng tay mới.

• Sử dụng đôi găng mới nếu đôi đang dùng cứng hoặc đổi màu.
• Tháo găng tay trước khi cầm điện thoại, tay nắm cửa, các vật dùng
chung khác, thức ăn hoặc bất cứ thứ gì cho vào miệng.

• Đeo găng tay mỏng bên trong găng tay tái sử dụng để bảo vệ tốt hơn.
Găng tay chất liệu cotton giặt được có thể thấm mồ hôi.

Cách tháo găng tay:
Sử dụng ngón tay đeo găng kéo cổ găng của tay kia
và lộn mặt trong ra ngoài. Sau đó sử dụng găng tay
đã lộn trong ra ngoài để tháo cái găng còn lại. Phải
luôn đảm bảo rằng da tay của bạn không chạm vào
mặt ngoài của cả hai găng tay.

Chúng tôi cần có găng tay!
Tay tôi đỏ lên sau ngày đầu tiên làm việc với máy ủi tự động. Khi tôi
hỏi giám sát của tôi về găng tay, anh ta đã từ chối cung cấp. Vì vậy, tôi
đã mang găng tay vải của mình. Khi những lao động nữ khác thấy tay
tôi đỡ bị đỏ, họ cũng bắt đầu sử dụng găng tay.
Nhưng vì găng tay của tôi quá to nên một hôm nó bị kẹt trên bàn ủi,
làm tay tôi bị kẹt. Đồng nghiệp của tôi đã tắt bàn ủi trước khi tay tôi bị
ép nát. Ông chủ nói chúng tôi không thể đeo găng tay vì chúng không
an toàn.
Không có găng tay, tay chúng tôi lại đỏ lên. Vì quá tức giận chúng
tôi quyết định tắt máy và nói to với giám sát “Vải làm cho da chúng tôi
bị đỏ. Chúng tôi sẽ không làm việc cho đến khi chúng tôi được trang
bị găng tay”. Vì đang có đơn hàng lớn cần phải hoàn thiện nên giám
sát đã đồng ý mua găng tay cho chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu giám sát
mua găng tay có các kích cỡ khác nhau, có cỡ nhỏ cho lao động nữ có
bàn tay nhỏ hơn.
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Dị ứng với găng tay cao su
Một số người dị ứng với găng tay latex và không thể đeo chúng.
Phát ban là dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị dị ứng nhưng cũng có thể
có những dấu hiệu khác xuất hiện khi bạn đeo găng tay latex.
Thông báo ngay tình trạng phát ban với người sử dụng lao động và
ngừng sử dụng găng tay. Nếu trong vài ngày tình trạng phát ban
không được cải thiện, nguyên
Phát ban có thể
nhân có thể xuất phát từ vấn
xuất hiện trên
đề khác.
bất kỳ bộ phận
nào của bàn và
Lần tiếp theo khi đeo găng
ngón tay.
tay, các phản ứng dị ứng có
thể giống như vậy hoặc tệ hơn.
Phản ứng dị ứng có thể bao gồm khó thở hoặc sốc. Nếu bạn có bất
kỳ phản ứng nào, hãy tháo găng tay ra và ngay lập tức ngừng sử
dụng găng tay latex. Thông báo với chủ nhà máy, bạn cần găng tay
nitrile thay thế. Để bảo vệ bạn và những người khác khỏi dị ứng
latex, cách tốt nhất là chuyển sang dùng loại găng tay không latex.

Thông
tin
sức
khỏe

Nếu bạn phải sử dụng găng tay latex, hãy:

•
•
•
•

Sử dụng găng tay không có bột talc bên trong.
Rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi tháo găng tay.
Sử dụng các loại kem nước dưỡng da tay sau khi rửa.
Giũ sạch bụi bên trong găng tay.

Nguy cơ phản ứng dị ứng sẽ giảm đi khi những người lao động
khác giúp giảm sự phát tán bột latex.

Găng tay chống cắt và chống nóng
Găng tay làm từ da, lưới kim loại hay vải bạt có thể chống đứt tay và chống
nóng. Chúng có thể chống kim đâm hay vật nhọn đâm vào da nhưng chúng
không bảo vệ bạn khỏi bị cắt bởi những công cụ có lực cắt lớn. Nếu bạn cũng
tiếp xúc với hóa chất, sử dụng găng tay chống hóa chất dưới găng tay chống
cắt.

Găng tay vải bọc nhựa ngoài có thể chống
được một vài hóa chất. Găng tay làm từ sợi
nhôm có khả năng cách nhiệt và lạnh, chống
cắt và một số axit loãng.
Găng tay da bảo vệ chống cắt, chống nóng và

tia lửa.

Găng tay lưới kim loại bảo vệ tay chống bị

máy cắt.
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Luôn luôn sử dụng găng tay
lưới kim loại khi dùng máy cắt.

Khẩu trang và mặt nạ

Khẩu trang và mặt nạ
Khẩu trang hoặc mặt nạ có thể bảo vệ bạn khỏi bụi, vi trùng, khói, sương
và các hóa chất trong không khí nếu nó che kín vùng bảo vệ và phù hợp với
tính chất nguy hiểm của công việc và nơi làm việc.

Khẩu trang mỏng
chỉ bảo vệ được bạn
tránh tiếp xúc với
mầm bệnh, không
giúp bạn tránh bụi và
hóa chất.

Mặt nạ chống bụi bảo
vệ bạn tránh tiếp xúc với
một số loại bụi. Chúng
không giúp bạn ngăn
được hơi hóa chất và các
hạt bụi nhỏ.

Mặt nạ có bộ lọc chỉ có thể
bảo vệ bạn tránh tiếp xúc
với hóa chất và bụi nếu sử
dụng bộ lọc tương ứng với
hóa chất và kích thước hạt
bụi phải lọc.

Nếu bạn mắc bệnh hen suyễn hoặc các vấn đề hô hấp khác, bạn có thể bị
khó thở khi sử dụng khẩu trang hoặc mặt nạ. Nếu công việc bắt buộc phải sử
dụng khẩu trang hoặc mặt nạ, hãy đề nghị để được đổi công việc khác. Nếu
chủ nhà máy không đồng ý, bạn nên nói chuyện với các đồng nghiệp về vấn
đề hô hấp của bạn và nói cho họ biết họ nên làm gì trong trường hợp bị khó
thở. Nhà máy nên có bác sỹ để kiểm tra tất cả người lao động sử dụng mặt nạ
xem họ có ổn không nếu dùng mặt nạ.
Một số loại bụi nguy hiểm hơn các loại khác. Bụi bông có thể gây bệnh bụi
phổi bông (tham khảo trang 106), silica trong quá trình phun cát (xem từ
trang 110 đến trang 112) có thể gây ra bệnh bụi phổi silic và ung thư phổi,
amiăng có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng về phổi và ung thư. Hãy sử dụng
mặt nạ với bộ lọc HEPA (HEPA là bộ lọc bụi hiệu quả cao), nhãn hiệu N-100,
nếu bạn làm việc ở những nơi có nhiều bụi nhỏ. Bộ lọc này có thể lọc được
100% bụi và là bộ lọc bụi mịn (bụi có kích thước nhỏ) tốt nhất. Bụi càng nhỏ
thì càng nguy hiểm và khó nhìn thấy.
Nếu trong không khí có nhiều bụi và hóa chất, hãy đeo
khẩu trang hoặc mặt nạ; ngoài ra nên mặc quần áo bảo hộ,
đeo găng tay, kính an toàn để bảo vệ da và mắt của bạn.

Khẩu trang vải xô và khẩu trang vải giấy
Khẩu trang vải xô và vải giấy thường chống bụi kém và
không giúp bạn tránh tiếp xúc với hóa chất do chúng
không thể che kín miệng nên bụi vẫn có thể vào bên trong.
Hơi hóa chất đi qua giấy và vải. Chỉ mặt nạ có bộ lọc mới
có thể bảo vệ đường hô hấp của bạn (tham khảo trang
275).

Nhớ đeo khẩu
trang che kín cả
mũi và miệng.
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Cách thức

Tự may khẩu trang tránh bụi

…hãy làm một
cái khẩu trang
che kín cả mũi và
miệng.

Thay vì dùng
khăn che mặt
mà bụi vẫn có
thể vào miệng
từ phía dưới…

1. Cắt hai mảnh vải cotton rộng khoảng 10-12 cm và đủ dài để có thể

buộc xung quanh đầu của bạn. May các mép lại hoặc ít nhất là khâu
hai đầu.

2. Đặt phần trung tâm lên mũi của bạn. Buộc hai đầu dây phía sau đầu.
3. Sau đó, đặt phần trung tâm của mảnh khác lên miệng và buộc phía

sau đầu. Hãy đảm bảo mép vải dưới che mũi sẽ nằm dưới mép trên
của mảnh vải che miệng.

Bạn có thể làm khẩu trang sử dụng lâu dài bằng cách may các miếng vải
lại với nhau. Hoặc làm nhiều cái, giặt khẩu trang riêng, không giặt chung
với các quần áo khác.

Khẩu trang chống bụi
Khẩu trang giấy hay còn gọi là khẩu trang chống bụi có thể ngăn bụi và
vi khuẩn nhưng không bảo vệ bạn khỏi tiếp xúc với hơi hóa chất hoặc bụi
cực nhỏ.
Các loại khẩu trang chống bụi khác nhau được phân
loại bằng số và chữ cái. Số càng lớn, càng lọc được
nhiều bụi. Khẩu trang bình thường nhìn khá giống
nhau vì vậy cần tìm đúng số của chúng để biết loại nào
tốt hơn. Khẩu trang thường bắt bụi nhanh và dùng
không quá một ngày.

Số 95 biểu thị khẩu
trang lọc được 95%
các hạt bụi.
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Kiểm tra khẩu trang và hộp
đựng để chắc chắn mua đúng
loại khẩu trang cần dùng cho
công việc của bạn.

Khẩu trang và mặt nạ

Mặt nạ có bộ lọc

Bộ lọc

Cũng được gọi là mặt nạ cao su hay mặt nạ có
bộ lọc. Mặt nạ có bộ lọc chống được một vài loại
hóa chất và bụi trong không khí.

Mặt nạ bảo vệ bạn khi:
• chúng vừa khít với bạn.
• có bộ lọc phù hợp với hóa chất mà bạn và
những người khác sử dụng ở nơi làm việc.

• bộ lọc có thể thay thế khi cần thiết.

Mặt nạ có hai bộ lọc
hai bên hoặc một bộ
lọc ở giữa; nó có thể
che kín mặt hoặc chỉ
mũi và miệng.

Mặt nạ có bộ lọc có thể che cả mũi, miệng
hoặc toàn bộ khuôn mặt. Nếu chúng quá rộng
hoặc quá nhỏ, chúng sẽ không thể che kín da
mặt bạn, bạn sẽ hít cả không khí chưa được lọc, có hại cho sức khỏe.

Bộ lọc có thể ngăn hóa chất và các chất khác đi vào phổi. Sau một thời
gian nhất định (xem trên bìa hộp hoặc hướng dẫn sử dụng), bộ lọc sẽ không
thể sử dụng được nữa. Nhà máy nên có một hệ thống làm vệ sinh và thay bộ
lọc thường xuyên, trước khi chúng mất tác dụng. Thay bộ lọc cũng giúp việc
hô hấp dễ dàng hơn. Đọc bìa hộp để biết thời gian sử dụng của bộ lọc và chắc
chắn đúng là loại mà bạn cần.
Mỗi nước có một quy định riêng về cách sử dụng mặt nạ hoặc khẩu trang.
Hãy nhìn vào nhãn hiệu và Phiếu dữ liệu an toàn (SDS) của một loại hóa chất
và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan y tế, công đoàn và các tổ chức khác để có
thêm thông tin. Bạn cũng có thể tìm thông tin từ Phụ lục B: Các hóa chất và
nguyên vật liệu phổ biến.

Mặt nạ có nguồn cấp không khí riêng
Loại mặt nạ này có bình cấp không khí riêng nên người sử dụng không
cần hít không khí bên ngoài. Mặt nạ đeo lỏng hơn nhưng che kín toàn bộ
đầu. Mặt nạ với nguồn cấp không khí riêng được
sử dụng khi không có cách nào khác để làm giảm
tiếp xúc, ví dụ trong trường hợp tai nạn hoặc đổ,
tràn hóa chất. Chúng cũng được sử dụng cho nhân
viên bảo dưỡng khi mở và chui vào bên trong thiết
bị hoặc khi trong không khí nồng độ ô nhiễm quá
cao, có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Mặt nạ
kiểu này có thể nặng và khiến làm việc vất vả hơn.
Mặt nạ dưỡng khí
có bình cung cấp ôxy cần được vệ sinh cẩn thận
sau mỗi lần sử dụng
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Cách thức

Kiểm tra xem mặt nạ có vừa
và sử dụng được không

Quan sát. Xoay và sờ vào tất cả các bộ phận của mặt nạ để chắc chắn chúng
vẫn nguyên vẹn, không có lỗ, vết xước hay hỏng hóc nào.

Đeo thử. Đảm bảo nó vừa. Quay thử đầu sang hai bên và ngẩng lên, cúi
xuống. Kiểm tra xem nó có vướng vào vai hay ngực không. Nói chuyện trong
30 giây để thử xem môi và hàm có chạm vào mặt nạ không. Mặt nạ có thể
không vừa vì vướng ria mép, râu, tóc mai hoặc không che kín hết mũi và
miệng. Nếu bạn đeo kính an toàn hoặc kính mắt, chúng phải vừa khi bạn
đeo mặt nạ.
Hít thở bình thường trước rồi sau đó hít thở sâu. Bạn có ngửi thấy mùi

hóa chất khi đang làm việc không? Nếu có, vậy là mặt nạ có vấn đề rồi. Tuy
nhiên, một vài hóa chất không mùi hoặc bạn không ngửi thấy chúng. Hãy
kiểm tra mặt nạ với các hóa chất mà bạn có thể ngửi thấy mùi.

Kiểm tra độ kín. Kiểm tra mặt nạ mỗi khi sử dụng. Thậm chí nếu mặt nạ

dùng tốt lần này, chưa hẳn đã tốt vào lần sau. Hãy dành thời gian để kiểm
tra trước khi sử dụng.
Có hai cách để kiểm tra độ kín:

Cách thứ nhất là tạo áp lực “âm” bằng cách hít không khí vào bên trong
mặt nạ. Nếu không có không khí từ ngoài đi vào, điều đó có nghĩa là độ kín
của mặt nạ tốt. Để kiểm tra, hãy đeo mặt nạ vào.
Đặt lòng bàn tay hoặc tìm cách che kín lên đầu
nắp hộp lọc, nơi không khí đi vào. Hít thật sâu và
giữ trong vài giây. Mặt nạ phải được giữ chặt trên
mặt bạn và chỉ hạ xuống một ít. Nếu nó giữ nguyên
như thế trong suốt thời gian bạn thử, nghĩa là mặt
nạ kín.
Cách thứ hai là tạo
áp lực “dương” khi cho
không khí đầy vào trong
mặt nạ. Nếu không có
không khí thoát ra tức là độ kín của mặt nạ tốt. Bịt
kín các van thở ra và thở mạnh từ trong mặt nạ ra.
Nếu không khí không thoát được ra ngoài, tức là độ
kín của mặt nạ tốt. Sử dụng phương pháp kiểm tra
áp lực “dương” khi các van thở ra đủ nhỏ, để vừa một
ngón tay hoặc lòng bàn tay bịt kín.
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Cách thức

Kiểm tra xem mặt nạ có vừa
và sử dụng được không

Vệ sinh. Sau khi sử dụng, bỏ bộ lọc và các phần khác ra, vệ sinh vỏ mặt nạ

bằng xà phòng nhẹ và nước. Bất kỳ hóa chất dư thừa nào còn sót cũng có
thể gây kích ứng da về sau. Hong khô trong không khí. Nếu bạn không có
xà phòng, có thể dùng mảnh vải và một chút IPA để lau. Tuy nhiên nếu lau
bằng IPA nhiều lần nó có thể phá hủy cao su cho nên không được lạm dụng
IPA thường xuyên.

Bảo quản. Bỏ mặt nạ vào trong một cái túi và cất ở một nơi không bị ai dẫm
lên, làm vỡ hoặc bám bụi.
Thay bộ lọc thường xuyên. Bộ lọc có thể dùng trong vài phút hoặc vài ngày

tùy thuộc vào nồng độ hóa chất trong không khí nơi bạn làm việc. Nhân viên
bảo dưỡng và những người tiếp xúc với lượng lớn hóa chất cần thay bộ lọc
thường xuyên hơn so với những người lao động làm công việc khác. Thay
dây đai, van hay bất cứ bộ phần nào nếu nó không còn tốt.

Lưu ý tới sức khỏe. Lưu ý tới bất kỳ sự thay đổi nào về sức khỏe của bạn mà
có thể do mặt nạ gây ra.
• Bạn thấy khó thở hoặc khó thở
hơn khi đeo mặt nạ.

• Bạn ngửi thấy mùi hóa chất trong
khi sử dụng mặt nạ.

• Bạn thấy có bụi và hóa chất bên
trong mặt nạ.

• Bạn cảm thấy tác động của hóa
chất khi đeo mặt nạ.

• Bạn cảm thấy mệt trong hoặc sau
giờ làm việc với các dấu hiệu giống
như khi tiếp xúc với hóa chất nơi
bạn làm việc.

Hãy báo cho người sử dụng lao động
ngay khi mặt nạ của bạn không làm
việc hiệu quả hoặc nếu bạn có dấu hiệu
tiếp xúc với hóa chất.

Đeo TBBVCN có thể ngăn
hóa chất vào cơ thể bạn.
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Bảo vệ tai
Tiếng ồn quá lớn hoặc liên tục có thể gây hại cho thính giác của bạn vĩnh
viễn. Nó có thể ngăn bạn nghe người khác nói chuyện, tăng huyết áp và gây
căng thẳng. Cách tốt nhất để bảo vệ người lao động là giảm bớt mức tiếng
ồn. (Tham khảo Chương 13: Tiếng ồn).

Chụp tai chống ồn
Chụp tai bảo vệ tốt nếu chúng
êm và phải được đeo qua đầu
và áp kín tai. Chụp tai là cách
tốt nhất để giảm tiếng ồn lớn
và âm thanh với tần số thấp.

Tôi bảo
“Làm nhanh lên”!

Ít nhất tôi cũng
không phải nghe
ông ta rầy la nữa.

Vệ sinh chụp tai thường
xuyên và thay thế chúng nếu
chúng không còn khít và không ngăn được
tiếng ồn. Chụp tai không thể áp sát vào tai
nếu bạn đeo kính, có tóc hoặc tóc mai dài
hoặc nếu chụp tai di chuyển khi bạn
nói chuyện hoặc nhai. Trong trường
hợp trên, bạn nên dùng nút tai.

Nút tai chống ồn
Nút tai được làm từ
bông nhúng trong sáp, cao su hay bọt xốp. Nút tai có thể
bảo vệ tai nếu bạn sử dụng đúng kích cỡ và nó chèn kín lỗ
tai. Nên chọn kích cỡ nhỏ hơn một chút để khi nhét vào tai
thoải mái sau đó nó nở ra và bịt kín lỗ tai. Nút tai xốp không
đắt nên người ta sản xuất nó ra để chỉ dùng một lần.
Nếu bạn sử dụng lại nút tai, hãy đảm bảo chúng trở về
hình dạng ban đầu sau khi bạn bóp chúng. Nếu khi cho vào tai mà chúng
không nở ra và bít kín lỗ tai, chúng sẽ không có tác dụng bảo vệ. Nút tai đúc
có thể dùng lại. Vệ sinh chúng sau mỗi lần sử dụng bằng xà phòng và nước
hoặc cồn. Hong khô chúng hoàn toàn trước khi sử dụng lại.
Nút tai bằng bông hoặc vải đơn thuần không có tác dụng chống tiếng ồn
tốt. Nếu bạn không có nút tai cao su hoặc bọt xốp, bạn có thể khiến nút tai
bông tốt hơn bằng cách nhúng chúng trong sáp dầu khoáng. Nút tai tự làm
chỉ sử dụng trong ngày bởi vì sử dụng lại có thể khiến tai bị nhiễm trùng.
Đối một vài loại tiếng ồn, bạn có thể sử dụng cả nút tai và chụp tai.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Bảo vệ tai

Cách thức

Nhét nút tai chống ồn vào tai

Để ngăn tiếng ồn và bảo vệ tai, cần nhét nút tai chống ồn vào đúng lỗ tai. Sau
đây là các bước nhét nút tai chống ồn:
1.

Rửa sạch tay và vệ sinh nút tai
chống ồn trước khi sử dụng để tránh
nhiễm trùng.

2.

Vê nút tai giữa hai ngón tay để tạo
cho nút tai thành hình trụ dài và
mảnh.

3.

Mở lỗ tai. Muốn đặt nút tai chống ồn vào tai trái,
giữ nút tai chống ồn bằng tay phải. Cánh tay phải
đưa vòng qua đầu rồi nắm lấy tai trái, khẽ kéo
lên và ép lại phía sau. Làm như vậy sẽ làm cho lỗ
tai mở rộng hơn, dễ nhét nút tai vào.

4.

Nhét và giữ núi tai chống ồn. Nhét đầu nhỏ của
nút tai đã vê vào lỗ tai, ấn từ từ bằng đầu ngón
tay vào sâu bên trong đến khi nào thấy vừa thì
dừng lại. Bước này có thể sẽ mất 30 giây và bạn cảm nhận được nút
tai đang được nở ra và bít kín lỗ tai, tiếng ồn bên ngoài nghe giảm đi.

5.

Kiểm tra độ vừa của nút tai.
Úp hai lòng bàn tay lên hai tai
và thử nghe tiếng ồn vọng vào
tai. Sau đó thả tay ra và xem
âm lượng tiếng ồn có giống như
trước hay không. Nếu thấy tiếng
ồn như nhau tức nút tai đã vừa.
Còn nếu tiếng ồn lớn hơn khi bạn
bỏ tay ra thì nút tai chưa vừa với
tai bạn. Lúc này bạn cần kéo chúng ra khỏi tai và nhét lại. Nếu vẫn
không vừa, vậy có thể nút tai đó sai cỡ với tai của bạn hoặc nút đã bị
cũ, cần chọn cái phù hợp.
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Quần áo và giày
Áo trùm hoặc áo bảo hộ bằng nhựa trùm bên ngoài quần áo có thể bảo vệ
được da và quần áo khỏi bụi bẩn và hóa chất. Các trang phục chống hóa chất
như tạp dề, áo khoác rất cần thiết khi bạn phải làm việc với các hóa chất độc
hại và nguy hiểm, đặc biệt là axit. Những hóa chất này có thể làm bạn bị tổn
thương nhanh chóng và để lại hậu quả mãi mãi.

Áo trùm, tạp dề và bộ quần áo bảo hộ lao động
Bộ áo liền quần sẽ giúp bảo vệ được da bạn khỏi chất lỏng văng bắn và bụi.
Tuy nhiên một số đồ bảo hộ như tạp dề cao su, quần áo dài hoặc các loại
TBBVCN khác có thể làm bạn nóng, đặc biệt khi môi trường làm việc của
bạn đã là nóng. Hãy uống nhiều nước, chủ động nghỉ ngơi và để ý đến các
dấu hiệu khi bị căng thẳng do nhiệt (xem trang 240). Hãy làm cho nhà máy
của bạn được thoáng mát để giảm căng thẳng do nhiệt.

tấm che mặt và
kính an toàn

tạp dề
quần dài và
áo dài tay

găng tay
chống
hóa chất
ủng
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Quần áo và giày

Áo khoác và tạp dề vải bông sẽ không có tác dụng đối với nhiều loại hóa

chất nhưng có thể ngăn bớt bụi và hóa chất nhẹ văng bắn. Không chỉ vậy,
chúng còn có thể bảo vệ bạn khỏi những đồ vật sắc nhọn hoặc nhám. Lưu ý:
những bộ đồ này nên được giặt tại nhà máy hoặc nếu mang về nhà, bạn phải
giặt riêng, không giặt chung với những quần áo khác.
Nhiều bộ đồ được làm từ chất liệu mỏng, nhìn như giấy. Loại này làm ra
để sử dụng một lần. Các bộ áo liền quần dùng trong các phòng sạch, còn
gọi là “bộ quần áo làm dáng”, chỉ bảo vệ sản phẩm chứ không bảo vệ người
lao động (xem trang 73). Chúng thực sự không có tác dụng chống hóa chất.

Trang phục chống hóa chất được làm từ cao su, cao su tổng hợp hoặc nhựa.
Chúng có thể giúp bạn được an toàn tránh khỏi nước hóa chất văng bắn lên
người trong môi trường hóa chất mà bạn làm việc. Nếu bạn làm việc với các
hóa chất ăn mòn thì bắt buộc phải mặc quần áo chống hóa chất.
Giày và ủng sẽ bảo vệ tốt bàn chân của bạn hơn là dép quai hậu. Nếu bạn đi
dép quai hậu, phải cài quai để dép không tụt ra. Tốt hơn hết là bạn nên sử
dụng những đôi giày có đế chống trơn.

Chúng tôi làm ra
ủng bảo hộ nhưng
ông chủ lại không
cấp cho dùng!
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Giày bao thường được làm từ ni lông hoặc chất liệu
giống như giấy. Chúng sẽ ngăn cản việc mang bụi đất
từ ngoài vào khu vực làm việc nhưng hiệu quả bảo
vệ người không cao. Nếu sau giờ làm việc, bạn vứt
bỏ giày bao, nó sẽ không mang bụi hay hóa chất độc
hại về nhà.
Hầu hết các đôi giày bao dùng một lần khá trơn.
Hãy yêu cầu người quản lí của bạn cung cấp những đôi giày bao có đế chống
trơn trượt.
Những đôi giày đảm bảo an toàn được làm từ da hoặc chất liệu dày sẽ
không bị chảy. Hãy đi giày an toàn nếu bạn phải làm việc trong khu vực
nhiều đồ vật có khả năng rơi vào chân bạn. Ngoài ra, những đôi giày chống
hóa chất cũng rất cần thiết và chúng cũng phải chống trơn và có miếng kim
loại hoặc chất liệu cứng ở mũi giày để bảo vệ các ngón chân không bị thương
bởi những đồ vật có thể rơi từ trên cao xuống. Nếu bạn làm
việc trong khu vực có tĩnh điện, đi giày dẫn điện sẽ
không gây ra tia lửa điện khi đi lại. Tuy nhiên,
nếu bạn tiếp xúc với những nơi dẫn
điện nguy hiểm (xem Chương 10) thì
bạn không nên mang giày dẫn điện.

Nên sử dụng giày có dây buộc hay
khóa kéo thay vì giày không dây.

Nhìn chung, một đôi ủng nhựa là
lựa chọn tốt nhất trong khu vực có
hóa chất.

Khi bạn mang giày và ủng an toàn, lưu ý:
• Hãy chắc chắn rằng đôi giày hoặc đôi

ủng đó vừa với chân bạn. Các ngón
chân của bạn nên được thoải mái. Nếu
bạn bị kích chân thì nên đổi đôi giày
vừa cỡ hơn.

• Hãy để ý đến vết xước, vết rách hoặc lỗ
thủng trên giày.

• Kiểm tra đế giày hàng ngày để xem có
mảnh kim loại hay bất kì vật gì mắc
vào giày hay không.

• Mặc quần dài trùm ra ngoài ủng để

không bị bám bụi và hóa chất vào
trong giày.

• Để giày an toàn tại nơi làm việc hoặc đi

giày bao để bụi và các hóa chất không
bám vào khi mang về nhà.
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Nếu đi giày nhựa, hãy rửa chân
và giặt tất hàng ngày để ngăn
ngừa nhiễm nấm. Nếu chân bạn
bị ngứa, hãy để chân tiếp xúc với
không khí thường xuyên nhất có
thể và sử dụng bột hút ẩm.

Quần áo và giày

Quyền được trang bị
phương tiện bảo vệ cá nhân
Công ước về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động (số
155) của ILO quy định người sử dụng lao động phải:
• Bảo vệ người lao động tránh những nguy hiểm tại nơi làm việc bằng cách
thiết kế một môi trường làm việc tốt hơn thông qua việc kiểm tra định kì, lựa
chọn hệ thống và nguyên vật liệu an toàn, chạy và duy trì quạt thông gió để
giảm các tác hại cho người lao động.
• Giảm thiểu các các mối nguy hiểm trong lao động.
• Cung cấp quần áo bảo hộ và các thiết bị an toàn cùng với tất cả các hệ thống
bảo vệ NLĐ tại chỗ làm việc.
• Trang bị TBBVCN và huấn luyện cách sử dụng đúng cách.
• Trang bị các phương tiện sơ cứu cho tai nạn lao động và các trường hợp
khẩn cấp.
Công ước về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do
ô nhiễm không khí, ồn và rung ở nơi làm việc (số 148) của ILO quy định rằng
nếu không thể giảm thiểu ô nhiễm không khí thì người sử dụng lao động cần phải:
• Trang bị và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân và đảm bảo các trang
thiết bị đó phải vừa với người lao động.
Công ước về an toàn trong việc sử dụng hóa chất khi làm việc (số 170) của
ILO đã chỉ ra rằng chủ sử dụng lao động có trách nhiệm bảo vệ người lao động
tránh khỏi các hóa chất bằng cách sử dụng các hóa chất an toàn hơn và tạo ra
những thay đổi nhất định cho nơi làm việc.
Nếu cần thiết bị bảo vệ cá nhân, chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm trang
bị miễn phí cho người lao động và tạo điều kiện để người lao động được sử dụng
và duy trì TBBVCN hoặc thay thế khi cần thiết.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, ILO và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc đẩy quyền
người lao động được mô tả trong Phụ lục A.
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động quá lớn và quá nhanh
nhưng được hưởng quá ít

Tôi ủi hơn 100 áo trong
1 giờ. Đứng thì rất mỏi
nhưng đó là công việc
của tôi ...

Phải đi 2 ngày
mới về đến nhà. 3
tháng nay tôi còn
chưa được gặp lũ
trẻ nhà tôi.

Tôi từng tham gia
các lớp học buổi tối
nhưng bây giờ tôi
không có thời gian
nữa.

Chủ các doanh nghiệp/nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu muốn người lao
động làm việc nhiều nhất có thể với chi phí thấp nhất. Để làm điều này, họ
trả lương cho người lao động thấp nhất có thể nhưng người lao động phải
làm việc cho họ lâu dài, làm thêm giờ với cường độ nhanh nguy hiểm.
Người lao động thường cảm thấy có ít lựa chọn nhưng vẫn phải làm để có
việc làm và kiếm tiền để sinh sống.
Tuy nhiên, công việc là do con người thiết kế và có thể thay đổi bởi
chính con người. Người lao động, những người ủng hộ họ trong cộng đồng
và các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể yêu cầu người sử dụng lao
động thực hiện trách nhiệm của mình nhằm:

•
•
•
•
•

trả lương đủ sống, để người lao động không cần phải làm thêm giờ.
đảm bảo được nghỉ giải lao và nghỉ ăn giữa ca trong ngày làm việc.
cấm bắt buộc phải làm thêm giờ.
trả lương cho người lao động khi nghỉ ốm và mang thai.
cho phép người lao động nghỉ ít nhất 1 ngày trong tuần và nghỉ tất cả
các ngày nghỉ lễ và nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

• loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích do tốc độ làm việc trong dây
chuyền sản xuất quá nhanh và do chỉ tiêu sản xuất quá lớn.

Ở nhiều quốc gia, luật thường bao gồm các quy định về tiền lương, thời
giờ làm việc và điều kiện làm việc. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về
vấn đề này thường xuyên không được thực thi.
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Chúng tôi không phải người máy!

Chúng tôi không phải người máy!
Ai cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia các hoạt động
của gia đình và cộng đồng. Nhưng người sử dụng lao động muốn chúng ta
làm việc như người máy - vốn không bao giờ
biết mệt mỏi, biết yêu thương, biết có gia đình,
bị ốm hay có cuộc sống bên ngoài nhà máy.
Họ muốn người lao động giống như người máy
không bao giờ biết phàn nàn, đặt câu hỏi, đưa
ra thách thức hoặc thay đổi hệ thống nhà máy
khiến họ nghèo đi, bị ốm và mệt mỏi.
Làm việc với tốc độ nhanh hoặc trong thời
gian dài dẫn đến căng thẳng và chấn thương
nhiều hơn bao gồm những chấn thương do sử
dụng quá mức cơ và khớp (xem Chương 7:
Ecgônômi).

Người lao động cũng là
cha mẹ.

Căng thẳng
Thời gian làm việc kéo dài khiến chúng ta
không có đủ thời gian để quan tâm đến các
nhu cầu cá nhân và gia đình. Áp lực công việc
theo chúng ta về nhà và khiến chúng ta cảm
thấy căng thẳng và lo lắng. Căng thẳng quá
mức có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể
chất và tâm thần.
Đặc biệt là phụ nữ thường bị căng thẳng sau thời gian làm việc kéo dài
bởi sau một ngày làm việc thậm chí họ còn rất nhiều việc khác chờ họ trong
chăm sóc gia đình (xem trang 320).

Kiệt sức
Kiệt sức xảy ra khi cơ thể và tâm trí của bạn không còn
chịu đựng được áp lực công việc và áp lực gia đình. Đó
không chỉ cảm giác mệt mỏi thường thấy sau một ngày
dài làm việc. Những người làm việc đến kiệt sức sẽ
cảm thấy mệt mỏi cực độ, kể cả sau khi được ngủ
hoặc nghỉ ngơi. Bạn có thể cảm nhận đau ở cơ
và khớp, có vấn đề về dạ dày, nổi mẩn da, đau
họng và đau đầu. Phụ nữ thường sẽ gặp vấn đề
về kinh nguyệt, sảy thai hoặc các vấn đề khác
trong thai kỳ. Kiệt sức cũng làm suy yếu cơ thể
của bạn, giảm khả năng đề kháng của cơ thể.
Nó khiến bạn không thể suy nghĩ minh mẫn,
giải quyết vấn đề hay cảm thấy vui vẻ khi ở
bên gia đình và bạn bè. Vì vậy, nghỉ ngơi và
thư giãn giúp giảm và ngăn ngừa kiệt sức.
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Dinh dưỡng kém
Những người làm việc trong thời gian lao động kéo dài hoặc không cố định,
thường có ít thời gian để mua thực phẩm tươi sống và nấu ăn.
Họ cũng không thể mua các đồ ăn sẵn. Nếu nhà máy không
cung cấp bữa ăn hay nơi lưu trữ thực
phẩm hoặc thời gian nghỉ để ăn, người
Tôi không ăn sáng
lao động có thể bị đói hoặc ăn những
vì đó là cách duy
“thực phẩm chế biến công nghiệp”.
nhất tôi có thể ngủ
(Để biết thêm về tầm quan trọng của
thêm một chút.
thực phẩm, xem Chương 28: Ăn uống
đầy đủ để có sức khỏe tốt).

Tìm cách mua thực phẩm tươi.
Tại khu chế xuất Las Mercedes ở Nicaragua, chúng tôi làm việc 12
đến 14 giờ mỗi ngày chỉ để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Làm việc
muộn vào buổi tối đồng nghĩa với việc không thể đi chợ để mua thực
phẩm tươi sống. Vài năm trước, có một khu chợ đêm được tổ chức
hàng tuần gần khu vực
chúng tôi làm việc. Chúng
tôi rất thích nó và giờ đây
khu chợ này hoạt động hàng
ngày. Chợ vẫn mở vài tiếng
sau giờ tan ca và nhờ đó,
chúng tôi mua được thực
phẩm tốt hơn cho bản thân
và gia đình.

Thuốc
Người lao động bị mệt mỏi đôi khi sử dụng hoặc buộc phải sử dụng thuốc
kích thích để tiếp tục làm việc và mất cảm giác quá mệt mỏi. Một số chủ
doanh nghiệp cho người lao động uống thuốc hoặc cho thuốc vào nước uống
để giữ cho họ tỉnh táo suốt ca làm việc dài. Những loại thuốc này làm cho
tim đập nhanh hơn và tăng huyết áp. Các loại thuốc giúp bạn tỉnh táo có thể
khiến bạn không thấy đói ngay cả khi bạn cần ăn, làm cho miệng khô và gây
khó khăn cho việc đi đại tiện.
Công ty cho chúng tôi uống thuốc và “nước tăng lực” để giúp
chúng tôi tỉnh táo trong ca làm đêm mỗi tuần một lần. Ông
chủ nói với chúng tôi những viên thuốc là vitamin nhưng
chúng tôi biết chúng là những loại thuốc giúp chúng tôi tỉnh
táo. Ngay cả khi tôi thức, tôi không có năng lượng. Và khi về
đến nhà, tôi không thể ngủ ngay cả khi tôi mệt.
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Quyền có giờ làm việc công bằng
Liên Hợp Quốc (UN) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đưa ra các tiêu chuẩn, nhưng
mỗi quốc gia có quy định riêng về thời giờ làm việc.
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc chỉ rõ mọi người có quyền được nghỉ
lễ mà vẫn hưởng lương, có thời gian nghỉ ngơi và giới hạn về thời giờ làm việc, trong khi Công ước
của Tổ chức Lao động Quốc tế đề cập người lao động nên làm việc 40 giờ một tuần, có thời gian
nghỉ ngơi, nghỉ phép vẫn được hưởng lương và hạn chế làm việc vào ban đêm. Mỗi quốc gia đưa
ra các quy định riêng, vì vậy hãy kiểm tra các quy định của pháp luật tại quốc gia của bạn.
Công ước về tuần làm việc 40 giờ của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 47) cho phép người
lao động có quyền:

• Một tuần làm việc trung bình 40 giờ.
• Có thời giờ làm việc thường xuyên và thời gian nghỉ ngơi.
• Giữ nguyên mức lương và thưởng nếu một tuần làm việc kéo dài hơn giảm xuống còn 40 giờ.
Công ước về áp dụng nghỉ hàng tuần trong các cơ sở công nghiệp của Tổ chức Lao động
Quốc tế (số 14) cho phép người lao động có quyền nghỉ 1 ngày (ít nhất 24 giờ) cứ sau 7 ngày.
Ngày nghỉ nên là ngày nghỉ của tuần thông thường.
Công ước về ngày nghỉ được hưởng lương của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 132) cho
phép người lao động có quyền nghỉ phép hưởng lương ít nhất 3 tuần mỗi năm không tính các
ngày nghỉ ốm hoặc ngày nghỉ lễ quốc gia.

• Người lao động được trả lương định kỳ vào đầu kỳ nghỉ.
• Người sử dụng lao động quyết định khi nào bạn nghỉ phép nhưng phải thảo luận trước
với bạn.

• Nếu bạn nghỉ việc hoặc bị sa thải mà chưa nghỉ hết ngày nghỉ phép, người sử dụng lao
động phải trả tiền cho những ngày nghỉ phép còn lại của bạn.

Công ước về làm việc ban đêm của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 171) tuyên bố rằng một
ca làm việc từ 7 tiếng trở lên mà tính từ nửa đêm đến 5 giờ sáng là thời gian khó khăn đối với
người lao động.

• Người lao động làm việc vào ban đêm cần được trả lương nhiều hơn, ca làm việc phải ngắn
hơn hoặc được nhận các lợi ích/thưởng khác.

• Người lao động dưới 18 tuổi không được phép làm việc vào ban đêm.
• Phụ nữ mang thai cần được bố trí công việc thay cho làm việc vào ban đêm trước và sau khi
thời điểm sinh con chẳng hạn như làm công việc ban ngày, được hỗ trợ an sinh xã hội hoặc
có thời gian nghỉ dài hơn nhưng vẫn đc hưởng lương.

• Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của người lao động làm việc ban
đêm, hỗ trợ họ hoàn thành các trách nhiệm gia đình và xã hội và tạo cơ hội thăng tiến.

• Các phương tiện sơ cứu phải có sẵn cho người lao động làm việc vào ban đêm, bao gồm cả
việc sắp xếp phương tiện để nhanh chóng đưa người lao động đến phòng khám hoặc
bệnh viện.

• Trước và trong khi làm việc vào ban đêm, người lao động có quyền gặp nhân viên y tế

mà không phải chi trả. Nếu công việc ban đêm không phù hợp với bạn, bạn không thể
bị sa thải.

Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc
đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Lương thấp khiến người lao động nghèo
Nếu bạn nghĩ càng làm việc chăm chỉ, bạn
sẽ kiếm được nhiều tiền thì người lao động
trong các khu chế xuất thuộc những người
giàu nhất thế giới. Thực tế họ lại sống trong
nghèo khổ. Người sử dụng lao động trả lương
cho người lao động thấp nhất có thể và vận
động hành lang chính phủ nhằm duy trì mức
lương tối thiểu càng thấp càng tốt. Dù biết là
vi phạm luật nhưng chủ doanh nghiệp
thường trả thấp hơn mức lương tối
thiểu và từ chối trả tiền thưởng, tiền
làm thêm giờ hoặc trợ cấp an sinh
xã hội. Do các chính phủ muốn các
doanh nghiệp xây dựng các nhà máy
tại đất nước của họ nên họ hạn chế
thi hành các quy định liên quan đến
tiền lương, thời giờ làm việc, các chế
độ hoặc điều kiện làm việc.

Tôi không đủ khả năng
để sống gần một nơi có
nguồn nước sạch, trường
học và cơ sở y tế. Tôi khó
mà chăm lo cơm ăn áo
mặc cho gia đình!

Khi các công ty trả cho người
lao động lương gần như không đủ
sống, có nghĩa là họ không đảm bảo
quyền của người lao động có một
cuộc sống đàng hoàng, lành mạnh.

Không trả đủ tiền lương và tiền thưởng
Rất nhiều người sử dụng lao động không trả đủ lương ngay ở mức lương
thấp theo luật quy định. Một số người sử dụng lao động không trả mức
lương tối thiểu hoặc trả mức lương cao hơn cho thời gian làm thêm giờ, hoặc
cho tất cả các giờ làm việc hoặc tất cả các công việc đã làm. Các khoản tiền
thưởng theo quy định của luật như chuyên cần, các ngày nghỉ phép và nghỉ
lễ có thể cũng không được trả. Và người lao động sẽ bị kỷ luật nếu vi phạm
các quy định của doanh nghiệp. Đôi khi các doanh nghiệp lên lịch nghỉ
trùng với những ngày lễ để tránh phải trả tiền nghỉ lễ nhưng điều này là
không hợp pháp.
Một số người sử dụng lao động khấu trừ từ lương của người lao động các
khoản đóng góp bảo hiểm y tế hoặc an sinh xã hội khác nhưng lại không
nộp vào hệ thống an sinh xã hội. Điều này có nghĩa là người lao
động bị giảm thu nhập mà vẫn không được hưởng sự chăm sóc
sức khỏe và các
Tôi đã nghỉ 1 ngày và mất gần 3 ngày tiền lương vì họ
chế độ khác do
đã trừ bất hợp pháp tiền thưởng chuyên cần, đúng
chính họ trả và
giờ và tiền ăn trưa của tôi. Tôi đã nghỉ 1 ngày và
họ xứng đáng
tuần sau tôi không còn có đủ tiền để ăn.
được hưởng.
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Lương thấp khiến người lao động nghèo

Làm thêm giờ bắt buộc
Ngay cả khi lương không căn cứ theo sản phẩm thì người lao động vẫn phải
hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lớn trước khi ca làm việc kết thúc.
Nếu người sử dụng lao động đòi hỏi người lao động làm thêm giờ, kỷ luật
người lao động bằng cách ép làm thêm giờ hoặc giữ người lao động trong nhà
máy đến khi hoàn thành công việc thì đây là hình thức lao động cưỡng bức.
Lao động cưỡng bức là vi phạm luật nhân quyền quốc gia và quốc tế và các
thỏa thuận về quyền của người lao động.

Trong nhà máy nơi tôi làm việc ở Kenya, nếu
bạn không hoàn thành chỉ tiêu công
việc, bạn không được phép rời nhà máy.
Đôi khi chúng tôi phải làm việc cả đêm
chỉ với thời gian nghỉ giải lao rất ngắn.
Các công ty đa quốc gia (các nhãn hàng) ký hợp đồng và ép các doanh
nghiệp tăng ca bằng cách yêu cầu lịch trình sản xuất gần như không thể đáp
ứng. Để giảm chi phí thấp hơn bao giờ hết, họ quản lý một hệ thống trong đó
chủ doánh nghiệp duy trì mức lương thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo lợi
nhuận của họ. Trước giờ thì tiền lương thường không đủ để một người tiêu
nói gì chu cấp cho cả gia đình. Vì vậy người lao động buộc phải phụ thuộc
vào tiền lương từ tiền làm thêm giờ và tiền thưởng.

Cấm lao động cưỡng bức
Công ước về lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 29) và
Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức (số 105) chỉ ra rằng việc các công ty
buộc người lao động làm việc mà không được trả lương và/hoặc đe dọa bằng bạo
lực, ép nợ hoặc các hình thức ép buộc khác là bất hợp pháp.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác thúc đẩy
quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Khoán việc gây tổn hại đến sức khỏe của người
lao động
Khoán việc là hình thức người sử dụng lao động trả cho người lao động dựa
trên đầu việc hoàn thành thay vì trả lương theo giờ hoặc theo ngày. Nhờ vậy,
người sử dụng lao động gây áp lực để người lao động làm việc nhanh hơn và
lâu hơn so với quy định của pháp luật ngay cả khi họ mệt mỏi, bị chấn
thương hoặc bị bệnh.
Lương khoán thường được đưa ra ở mức thấp đến mức người lao động
phải làm thêm giờ chỉ để kiếm đủ tiền mưu sinh. Nếu người lao động có ý
kiến, chủ doanh nghiệp dọa cắt thời gian làm thêm hoặc sa thải họ. Chủ
doanh nghiệp trừng phạt người lao động bằng cách không cho họ uống
nước, ăn hoặc đi vệ sinh. Có lúc họ thậm chí còn khóa cửa hoặc cổng để ép
người lao động tiếp tục làm việc!
Cô thật là lười biếng! Cô kêu
ca về lương nhưng cô chẳng
làm việc chăm chỉ. Làm ra
nhiều sản phẩm hơn thì cô
sẽ có nhiều tiền hơn đấy!

Mình vừa đạt chỉ
tiêu xong thì họ lại
nâng chỉ tiêu lên
thêm nữa!

Trả lương cho một số người lao động ít hơn những
người khác
Chủ doanh nghiệp phân biệt đối xử với một số người lao động là nữ, người
bản địa, người di cư và lao động trẻ em bằng cách chỉ trả họ mức lương thấp
hơn so với những người khác khi cùng làm một công việc. Mặc dù lao động
nữ thường chiếm đa số nhưng họ có thể không được quan tâm tiến cử cho
những vị trí được trả lương cao hơn ngay cả khi họ có thể làm tốt công việc
đó (Xem từ trang 313 đến trang 314).
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Lao động hợp đồng và lao động tạm thời
Một lý do khác mà người lao động vẫn nghèo là người sử dụng lao động chỉ
sử dụng lao động trong một thời gian ngắn. Người sử dụng lao động có thể
thuê người lao động khi có nhiều việc và sa thải họ khi không có việc. Người
sử dụng lao động thường ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp lao động để
không bị ràng buộc trách nhiệm trước pháp luật.
Lao động dưới hình thức này không được hưởng các chế độ theo quy định
của luật pháp dành cho người lao động dài hạn. Do lao động hợp đồng và lao
động tạm thời đến và đi, nên các vấn đề về bệnh tật và chấn thương do công
việc cũng bị che giấu, khiến việc đấu tranh cho một môi trường làm việc an
toàn và tốt hơn là rất khó khăn.

Làm việc để trả nợ
Thù lao ít đồng nghĩa với việc người lao động không có tiền tiết kiệm dùng
trong các trường hợp khẩn cấp hoặc mua những thứ họ cần. Các cửa hàng
trong và quanh nhà máy thường cho phép người lao động mua hàng chịu
nhưng tính lãi suất cao. Người sử dụng lao động, ngân hàng và các chủ nợ
đều cho vay nặng lãi. Lãi suất cao đến mức khoản nợ đó sau khi người lao
động trả thì số tiền còn lại chẳng thể đủ sống. Họ lại tiếp tục đi vay và mang
theo mình một khoản nợ khác!
Người lao động nhập cư cũng là đối tượng trở thành con nợ. Các công ty
xuất khẩu lao động đòi hỏi mức phí rất cao nếu người lao động muốn làm
việc ở nước ngoài. Ngay sau khi được xuất khẩu lao động, người lao động bắt
tay vào việc trả nợ. Tuy nhiên, các công ty xuất khẩu lao động, chủ lao động
lại thường đòi hỏi nhiều tiền hơn, tính lãi cao hoặc thay đổi các quy tắc. Một
số người lao động bị rơi vào hoàn cảnh không bao giờ có thể trả hết nợ nần.
Tình trạng này được gọi là “bị tù trong nợ”.

Các nhóm tiết kiệm giúp người lao động
thoát khỏi nợ nần
Kavita đã làm việc một thời gian dài để trả nợ cho ông chủ, nhưng
khoản nợ của cô dường như không giảm. Nhiều phụ nữ đã ở trong tình
trạng tương tự. Một hôm, một cán bộ từ nhóm Sankalp đã nói chuyện
với họ về các khoản nợ và về việc tìm cách trả chúng. Cán bộ đó đề xuất lập
một nhóm tiết kiệm. Nếu 10 phụ nữ cùng tham gia, họ có thể tiết kiệm 1
rupee mỗi tuần. Cán bộ đó sẽ giúp họ mở một tài khoản ngân hàng. Nếu họ
tiết kiệm thường xuyên, ngân hàng cũng có thể cho họ vay với điều khoản
tốt hơn nhiều so với chủ của họ.
Những người phụ nữ đã cùng nhau tiết kiệm 1 rupee một tuần. Sau 3
tháng, số tiền đủ trả nợ cho 1 người và họ chọn Kavita. Kavita và nhóm tiếp
tục tiết kiệm và cứ sau vài tháng họ lại đủ tiền để trả nợ cho 1 thành viên
bất kỳ. Họ duy trì tích lũy nhóm kể cả sau khi trả hết 10 khoản nợ, nhằm
giúp đỡ cho vay lẫn nhau thay vì tìm đến ông chủ hoặc ngân hàng. Giờ đây,
họ sẵn sàng chi trả trong các trường hợp khẩn cấp.
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Kiểm tra lương của bạn

Hoạt động

Bạn nên tìm hiểu xem liệu bạn đã nhận được tất
cả các khoản thù lao kiếm được. Hoạt động này sẽ
giúp bạn:
Biết bạn được trả lương vì việc gì. Tìm hiểu xem
người sử dụng lao động định trả thù lao theo sản
phẩm, theo giờ hay theo ngày, và cho giờ làm thêm là
bao nhiêu. Tìm hiểu xem họ có phải trả tiền cho các
ngày lễ hoặc tăng lương cho mỗi năm làm việc không.
Biết những gì phải khấu trừ. Nếu một phần tiền
lương của bạn bị khấu trừ cho thuế, bảo hiểm xã hội, tiết kiệm hoặc nhà ở,
hãy đảm bảo rằng chủ sử dụng lao động trừ đi số tiền chính xác. Hỏi đồng
nghiệp xem các khoản khấu trừ thuế hoặc bảo hiểm xã hội của họ có giống
như của bạn. Đề nghị công đoàn hoặc luật sư giúp bạn liên hệ với chính quyền
để đảm bảo chủ sử dụng lao động của bạn đang trả đúng số tiền.
Ghi nhật ký. Ghi chép số giờ làm việc của bạn, số sản phẩm bạn làm, giá
mỗi sản phẩm và bất kỳ thông tin hữu ích nào khác trong một cuốn sổ tay
hoặc trên cuốn lịch. Giữ các bản sao phiếu lương, tiền gửi và bất kỳ thông tin
nào khác liên quan đến tiền công của bạn.
Tính tiền lương của bạn. Với bản ghi chép các sản phẩm bạn đã làm,
hoặc số ngày và giờ bạn làm việc, bạn có thể tính được số tiền bạn sẽ được trả.

Tạo bảng chấm công
Tạo một biểu mẫu (hoặc sử dụng lịch) để ghi lại số giờ làm việc và thời gian
nghỉ. Bạn có thể thêm cột (xem ví dụ bên dưới) theo ý của mình. Ví dụ: thêm
một cột để ghi lại số lượng sản phẩm bạn đã làm hoặc để nhận tiền thưởng.

Thứ

Ngày Thời gian Thời gian
tháng bắt đầu
nghỉ

Số giờ làm việc
thông thường

Số giờ 		
- HOẶC tăng ca

Số sản phẩm
đã làm

Thứ hai

Ngày 4 tháng 6

7:00

17:30

8

2		

160

Thứ ba

Ngày 5 tháng 6

7:00

19:30

8

4		

220

Thứ tư

Ngày 6 tháng 6

7:00

19:30

8

4		

220

Thứ năm

Ngày 7 tháng 6

7:00

17:30

8

2		

170

Thứ sáu

Ngày 8 tháng 6

7:00

17:30

8

2		

170

Thứ bảy

Ngày 9 tháng 6

7:00

11:00

4			

60

Chủ nhật

Ngày 10 tháng 6

—

—

0

0

Tổng số giờ hưởng lương			

44

14		
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Hoạt động

Kiểm tra lương của bạn (tiếp theo)

Cho dù bạn được trả theo giờ hay theo sản phẩm, chủ sử dụng lao động của
bạn phải trả cho bạn ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo quy định của
pháp luật cộng với số giờ làm thêm. Tỷ lệ trả lương dưới đây chỉ là ví dụ.

Nếu bạn được trả tiền theo giờ:
1. Số giờ làm việc theo quy

Ở nước tôi, theo quy định số giờ làm việc một tuần
là 44 giờ. Tôi đã làm 58 giờ.

định ở nước bạn là bao
nhiêu? Bạn đã làm việc
bao nhiêu giờ?

2. Chia số tiền công bạn

Tôi được hứa nhận $110 một tuần.
Vì vậy, $110 :44 giờ = $2,50 một giờ.

3. Nhân số giờ làm thêm mà

Làm thêm giờ được trả bằng 1½ tỷ lệ trả
cho giờ làm việc thông thường,
vì vậy $2,50 x 1,5 = $3,75

4. Cộng tiền lương thường

Tôi đã làm thêm 14 giờ, vì vậy,
14 x $3,75 = $52,50 (tiền làm thêm giờ)
$110 (trả cho giờ làm việc thông thường) + $52,50
(tiền làm thêm giờ) = $162,50

nhận được cho số giờ làm
việc.
bạn đã làm với tỷ lệ trả
cho làm thêm giờ.

xuyên hàng tuần của bạn
và tiền làm thêm giờ hàng
tuần của bạn.

5. Cộng thêm tiền thưởng

khác kiếm được trong
tuần này, chẳng hạn như
tiền thưởng cho đạt chỉ
tiêu, chuyên cần hoặc phụ
cấp bữa ăn

$162,50 + $ 20 tiền thưởng chuyên cần
+ Phần thưởng đạt sản lượng
t $20 = $202,50
$202,50
- $20 tiền thuế
- $25 tiền bảo hiểm xã hội
= $157,50 thanh toán hàng tuần.

6. Trừ các khoản thuế và

phí như chăm sóc sức
khỏe và bảo hiểm xã hội.
Ví dụ:

Nếu bạn được trả theo sản phẩm:
1.

Nhân số lượng sản phẩm bạn
đã làm với thù lao cho mỗi
sản phẩm.

1000 sản phẩm x $0,15 = $150

2.

Thêm tiền thưởng kiếm được
trong tuần này.

$150 + $20 tiền thưởng cho đạt
chỉ tiêu sản lượng = $170

3.

Trừ các khoản thuế và phí
như chăm sóc sức khỏe và
bảo hiểm xã hội.

$170 - $30 tiền bảo hiểm xã hội
= $140 thanh toán hàng tuần.
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Nhận tiền lương đầy đủ
Đối chiếu nhật ký thời gian của bạn và bảng tính tiền lương với số tiền chủ
lao động thanh toán cho bạn hàng kỳ. Nếu bạn thấy mình không nhận được
như bạn đã tính:

• Nói chuyện với kế toán (hoặc người

quản lý của bạn) về sự khác biệt giữa
ghi chép của bạn và của họ. Hợp
đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản
sẽ giúp xác định mức lương và các
khoản khấu trừ của bạn, còn bảng
chấm công của bạn sẽ là cơ sở để
bạn nói chuyện với người trả tiền cho
mình. Hãy rủ một đồng nghiệp đi
cùng để hỗ trợ và làm nhân chứng cho bạn.

Ông chủ nói ông sẽ
trả những gì còn nợ
tôi vào tuần tới. Ông
ấy cũng từng nói
như vậy trước đây.
Tôi nên làm gì?

• Tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ từ các công đoàn, các nhóm người

lao động hoặc các tổ chức khác. Thu thập càng nhiều thông tin càng
tốt về nhà máy (tên, địa chỉ, chủ sở hữu) để bắt đầu một quy trình pháp
lý dễ dàng. Chủ doanh nghiệp của bạn có thể vẫn tuân thủ quy định
luật pháp về thù lao, nhưng nếu đó không phải là những gì ông ta đã
hứa bằng văn bản hoặc lời nói, bạn có thể yêu cầu được trả lương đầy
đủ thông qua áp lực từ xã hội, tập thể người lao động, hoặc hệ thống
pháp lý.

• Nói chuyện với những người lao động khác. Nếu bạn không được trả

lương chính xác, rất có khả năng những người lao động khác cũng ở
trong tình cảnh tương tự. Hãy cùng nhau thảo luận về các giải pháp và
cách thức hỗ trợ lẫn nhau.

Mức lương tối thiểu là không đủ!
Tôi làm việc trong một nhà máy TV ở Ciudad Acuña, Mexico, nơi tôi
kiếm được một khoản cao hơn mức lương tối thiểu. Trong một khóa đào
tạo của chúng tôi với Comité Fronterizo de Obreras (CFO), có một hoạt
động để xác định mức lương sống bền vững. Chúng tôi đã xem xét các chi
phí hàng tuần của mình, phân thành các nhóm: “những thứ cần để tồn tại”
(như thực phẩm cơ bản, nước sạch và các sản phẩm vệ sinh), “những thứ
cần phải trả mỗi tháng” (tiền điện, thuê nhà, đi lại), và “những thứ cần cho
một cuộc sống đàng hoàng” (các loại thực phẩm bổ dưỡng và đa dạng, học
phí). Khi so sánh số tiền cần chi mỗi tuần với số tiền kiếm được, chúng
tôi nhận thấy ngay cả khi chúng tôi mua những thứ rẻ nhất và cũng không
phải là mua nhiều, chúng tôi chỉ kiếm được tương đương khoảng 25%
những gì chúng tôi cần! Chúng tôi thực sự cần 4 đến 5 lần mức lương tối
thiểu theo quy định để có thể trang trải những chi phí cơ bản nhất hàng
tháng. CFO hiện đang làm việc để tăng mức lương tối thiểu nhằm giúp
người lao động làm việc toàn thời gian với mức lương tối thiểu vẫn đủ để
chăm lo cho gia đình và sống một cuộc sống lành mạnh.

Bạn cần bao nhiêu tiền để trang trải tất cả các chi phí?
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Một mức lương đủ sống là quyền của
con người
Mức lương tối thiểu phải đảm bảo trang trải các nhu cầu cơ bản - nơi ở, nước
và thức ăn cho một người lao động và gia đình của họ. Tuy vậy, con người
cần nhiều hơn là chỉ tồn tại. Chúng ta cần một ngôi nhà tử tế, cần đủ thực
phẩm lành mạnh và bổ dưỡng cho gia đình và cần đủ tiền để trả các hóa đơn
hàng tháng cũng như tiết kiệm cho các khoản chi lớn hơn hoặc trường hợp
khẩn cấp. Một mức lương đủ sống đưa người lao động và gia đình họ thoát
khỏi đói nghèo, bệnh tật và sống một cuộc sống lành mạnh.

Tiêu chuẩn sống
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói rằng mọi người
đều có quyền có được tiêu chuẩn sống về sức khỏe và hạnh phúc bao gồm thực
phẩm, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội.
Công ước về ấn định tiền lương tối thiểu của Tổ chức Lao động Quốc tế
(Số 131) nêu rằng các chính phủ phải:
• đưa ra mức lương tối thiểu cho tất cả người lao động, căn cứ vào nhu cầu của
người lao động và gia đình của họ.
• thực thi pháp luật để đảm bảo người lao động được trả lương đúng.
Trong khi Tổ chức Lao động Quốc tế yêu cầu các chính phủ đưa ra mức lương
tối thiểu, mỗi quốc gia tự quyết định mức lương đó. Hãy xem luật lao động của đất
nước bạn để nắm rõ hơn.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.

Chiến dịch tiền lương ở Châu Á
Để thu hút các công ty nước ngoài với chi phí thấp, các nhà máy di chuyển
từ thành phố này sang thành phố khác hoặc từ quốc gia này đến quốc gia
khác để tìm kiếm những nơi có quy định lỏng lẻo và họ có thể trả mức lương
thấp nhất. Những người lao động ở châu Á đã quá chán nản với việc này, và
đã cùng nhau khởi động Chiến dịch tiền lương tối thiểu.
Họ đã tính toán một người lao động ở mỗi quốc gia phải kiếm được
bao nhiêu để lo cho gia đình mà không làm việc quá 48 giờ một tuần.
Mức lương tối thiểu cho tất cả các lao động ở châu Á là giống nhau khiến
các công ty lớn sẽ từ bỏ ý định di chuyển nhà máy đến nơi có thể đưa ra
mức lương thấp nhất. Một số người lao động và công đoàn đã sử dụng Mức
lương tối thiểu để đàm phán với chủ doanh nghiệp và quản lý nhà máy để
trả lương cao hơn và để gây áp lực cho các chi nhánh thay đổi chính sách
là chỉ tập trung vào chi phí thấp của mình mà không quan tâm đến phúc
lợi của người lao động.
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Tổ chức người lao động khi thời gian làm việc kéo
dài gây khó khăn
Làm thế nào bạn có thể tổ chức để chống lại làm việc quá nhiều giờ khi
bạn có quá ít thời gian? Dưới đây là một số phương án để tổ chức:

• Tìm thời gian và địa điểm thuận tiện cho người lao động không

ảnh hưởng đến công việc gia đình. Lên kế hoạch họp cho ngày nghỉ của
người lao động. Tổ chức một vài cuộc họp nhóm nhỏ thay vì cố gắng
chọn một thời điểm và địa điểm duy nhất phù hợp với tất cả mọi người.
Tổ chức các cuộc họp theo ca, công việc hoặc khu vực sinh sống.

• Tổ chức các hoạt động bên ngoài cuộc họp. Nói

chuyện với người lao động trong giờ nghỉ. Ngồi với các
nhóm khác nhau trong bữa trưa và khuyến khích các
nhà tổ chức khác cùng làm quen. Kết nối với người lao
động trước hoặc sau khi làm việc - trên xe buýt, tại các
cuộc giao lưu ngoài xã hội hoặc trong các khu phố nơi
người lao động sinh sống.

• Gắn kết phụ nữ. Phụ nữ thường làm việc “ca thứ hai”
là chăm sóc gia đình, do vậy đôi khi họ khó tham gia.
Cử người chăm sóc trẻ em tại các cuộc họp cũng như
cung cấp thực phẩm và giải khát, sẽ khiến họ dễ dàng
tham gia hơn.

Người lao động giành được một ngày nghỉ
Chúng tôi là công nhân sản xuất giày Nike làm việc cho nhà máy
Sinotex tại Sri Lanka. Ông chủ bắt chúng tôi làm việc 7 ngày, không có
ngày nghỉ mặc dù luật lao động ở Sri Lanka cho phép chúng tôi nghỉ
mỗi tuần 1 ngày.
Khi công đoàn và các thành viên khác của Hội Người lao động đòi
hỏi có ngày nghỉ hợp pháp cho chúng tôi, ông chủ đã từ chối!
Chúng tôi đã thông báo với tất cả người lao
động rằng quy định của pháp luật và Quy
định của Nike đều nói rõ chúng tôi có quyền
được nghỉ mỗi tuần 1 ngày. Chúng tôi đã
tập hợp và sẽ cảnh báo cho ông chủ của
hãng Nike biết. Kiểm toán viên của Nike
đã đến kiểm tra nhà máy và chấm điểm
không cao, vì vậy ông chủ nhà máy không
muốn bị mất điểm nữa. Ông ta sợ mất hợp
đồng với Nike và sau 1 tháng vận động, ông
ta đã đồng ý cho chúng tôi nghỉ ngày thứ 7.
Một số người lao động rất vui khi được nghỉ ngày Chủ nhật, nhưng
một số thì không vì tiền lương vẫn còn quá thấp. Chúng tôi đồng ý tổ
chức đấu tranh để tăng lương!

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Một mức lương đủ sống là quyền của con người

Đấu tranh cho giờ làm việc công bằng và trả lương
cao hơn
Trong các nhà máy nơi người lao động đã đấu tranh và giành được thoả ước
lao động tập thể, họ thường có thể đàm phán để có mức lương tốt hơn và giờ
làm việc công bằng hơn. Thành lập công đoàn hoặc hội người lao động là cách
tốt nhất để có được một hợp đồng tập thể tốt có chế độ làm thêm giờ và trả
lương công bằng.
Khi chúng tôi làm thêm
giờ, chúng tôi sẽ nhận
được tiền làm thêm giờ.

Bây giờ tất cả
chúng tôi được
nghỉ mỗi tuần
một ngày!

Ông chủ phải thông báo cho
chúng tôi trước 1 ngày nếu
ông ta muốn tăng ca.

THỎA ƯỚC
LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Số giờ làm việc
thông thường:
8 giờ/ngày
40 giờ một tuần
Tăng ca:
Lương cao hơn
cho làm thêm giờ
Không bắt buộc làm thêm giờ
Lương cao hơn
cho công việc ban đêm

Chủ sử dụng lao
động không thể ép
chúng tôi phải làm
việc nhiều giờ hơn.

Khi bạn đàm phán thoả ước lao động tập thể, bạn
và người sử dụng lao động đồng ý tôn trọng nó.

Thi hành Luật lao động
Luật lao động ở nhiều quốc gia đặt ra giới hạn về giờ làm việc và giờ làm
thêm. Thật không may, nhiều nhà máy xuất khẩu có thể được miễn các luật
này, nhất là trong các khu chế xuất đặc biệt. Cho dù luật lao động có áp dụng
với nhà máy của bạn hay không, một chiến dịch đòi giờ làm việc công bằng
có thể gây được áp lực để khiến nhà máy tôn trọng quy định đó.
Nếu luật lao động thiếu chặt chẽ hoặc không có quy định về tiền lương
hoặc giờ làm việc, chiến dịch của bạn có thể gây áp lực cho chính phủ xây
dựng và thông qua luật để bảo vệ người lao động và giới hạn giờ làm việc.
Các thỏa ước quốc tế mà quốc gia của bạn đã ký kết về tiêu chuẩn lao động
và nhân quyền có thể hữu ích cho chiến dịch của bạn, ngay cả khi các tiêu
chuẩn này chưa được thực hiện. Xem Phụ lục A: Các quy định pháp luật và
cuộc đấu tranh vì việc làm tử tế, đảm bảo sức khỏe và công bằng.
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Các chiến dịch cộng đồng
Người lao động trong các nhà máy sẽ có được tiếng nói mạnh mẽ hơn bằng
cách tham gia với các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ (PCP),
chẳng hạn như các nhóm phụ nữ, tôn giáo, môi trường hoặc nhân quyền.
Việc thảo luận về các vấn đề trong cộng đồng do mức lương thấp và ngày làm
việc dài có thể tạo dựng nền tảng hỗ trợ cho người lao động và thu thập các
ý tưởng để cải thiện điều kiện cuộc sống cho cộng đồng. Sử dụng hoạt động
“Nhưng tại sao?” ở trang 22 để giúp tìm ra những vấn đề và giải pháp cơ
bản là gì. Các nhóm người lao động và cộng đồng đã thực hiện nhiều dự án
khác nhau.

• Phòng trợ giúp pháp lý: Đội ngũ luật sư và sinh viên luật tình nguyện
giúp cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề, đặc biệt là vi
phạm luật lao động.

• Trông trẻ sau giờ học và dạy kèm

với chi phí thấp: Trẻ em được đảm
bảo an toàn và học tập ngay cả khi
bạn làm việc ngoài giờ hoặc vào ban
đêm.

• Trường học miễn phí ban đêm hoặc

cuối tuần dành cho người lớn: Họ
dạy những gì bạn muốn học, vào bất cứ lúc nào khi bạn rảnh.

• Chăm sóc sức khỏe và cơ chế
chuyển gửi dựa vào cộng đồng:
hoạt động này sẽ giúp bạn dễ
dàng và ít tốn kém hơn khi cần
được chăm sóc y tế.

• Chợ đêm, vườn cộng đồng và

mua thực phẩm với số lượng
lớn: có thể giúp bạn giảm chi phí
và có nhiều thực phẩm bổ dưỡng hơn.

• Hoạt động văn hóa: có thể giúp bạn gắn kết

với những người lao động khác và tận hưởng
cuộc sống nhiều hơn.

Chiến dịch quốc tế
Chủ sử dụng lao động và các nhãn hàng bán sản phẩm của họ trên toàn
cầu, do vậy nhiều tổ chức người lao động đã kêu gọi các nhóm lao động ở các
quốc gia khác nhau cùng tham gia chiến dịch đòi tăng lương, đòi thanh toán
đầy đủ tiền lương và lợi ích mà họ phải cung cấp cho người lao động và công
nhận công đoàn của người lao động. (Xem trang 66 để biết thêm thông tin).
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Làm thế nào chúng ta thành công trong việc
chống lại tăng ca
Người lao động từ các công xưởng may hỏi chúng
tôi làm thế nào họ có thể thoải mái ra về lúc 4:30
chiều và không phải làm việc quá giờ. Khi họ biết
chúng tôi đã tổ chức công đoàn của mình thành
công, họ nghĩ đến cơ hội đấu tranh cho điều kiện
tốt hơn và muốn biết chúng tôi đã làm như thế nào.

Chia sẻ kinh nghiệm với những người lao động khác.
Chúng tôi làm việc tại nhà máy Choi Shin và Cimatextiles ở Guatemala.
Cả hai nơi ở ngay cạnh nhau và đều thuộc sở hữu của cùng một công ty
Hàn Quốc. Nhiều người làm việc ở đó trong điều kiện tồi tệ. Bên cạnh
mức lương thấp và những ông chủ keo kiệt, họ còn buộc chúng tôi phải
làm thêm giờ, ngay cả khi chúng tôi không muốn. Một số người trong
chúng tôi đã họp ngoài giờ làm việc nhằm thảo luận về điều kiện làm
việc trong nhà máy. Chúng
tôi đề cập đến tất cả mọi
thứ, từ cách các ông chủ
đối xử với chúng tôi tại nơi
làm việc, đến số tiền chúng
tôi được trả, cho đến mức
độ thường xuyên chúng tôi
bị buộc phải làm thêm giờ.
Sau khi mọi người có cơ hội
giãi bày, chúng tôi thống
nhất rằng vấn đề lớn nhất
mà chúng tôi gặp phải là
bị ép buộc làm thêm giờ và
lương thấp.

Tổ chức một nhóm người lao động
Lúc đầu, hầu hết chúng tôi không có ý
định chống lại ông chủ vì chúng tôi sợ
sẽ mất việc. Nhưng khi chúng tôi phát
hiện ra rằng việc làm thêm giờ là bất
hợp pháp ở Guatemala, chúng tôi đã
bắt đầu tổ chức các nhóm người lao
động nhỏ ở các khu vực lân cận bên
ngoài nhà máy. Sau 1 năm, chúng tôi
đã tập hợp được 1.250 người lao động
từ hai nhà máy. Tất cả chúng tôi đồng ý
thành lập một công đoàn độc lập.
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Gây sự chú ý vào vấn đề
Chúng tôi đã làm cho cộng đồng
biết về những gì đang xảy ra trong
nhà máy. Các ông chủ đã đáp trả
bằng cách dọa giết, tấn công, mua
chuộc và thậm chí hãm hiếp để đe
dọa các nhà lãnh đạo công đoàn
và phá vỡ sự thống nhất của chúng
tôi. Đã có hai lần các giám sát viên
đã dẫn các đám đông không tham
gia công đoàn đe dọa và tấn công
chúng tôi, nhưng chúng tôi có sự hỗ
trợ và bảo vệ từ cộng đồng.

Tạo dựng sự hỗ trợ trong nước và quốc tế
Công đoàn của chúng tôi đã liên hệ với nhiều công đoàn và tổ chức
khác ở Guatemala và các quốc gia khác. Chúng tôi đã gửi thư cho các
nhãn hàng. Họ cũng đã gây áp lực lên ông chủ để cải thiện điều kiện
làm việc của chúng tôi. Để giữ khách hàng của mình, ông chủ đã phải
ký một thỏa thuận thừa nhận công đoàn của chúng tôi.

Áp lực thực thi pháp luật
Tuy vậy, ông chủ đã quay lại quấy rối các nhà
lãnh đạo công đoàn, đe dọa đóng cửa các nhà
máy và chuyển đến Trung Quốc. Nhưng chúng
tôi vẫn tiếp tục làm việc và tổ chức. Sau 2 năm
đấu tranh, tổ chức địa phương
trong và ngoài nước đã khiến
chính phủ phải thực thi luật pháp.
Chính phủ yêu cầu chủ nhà máy
phải ký một thỏa thuận thương
lượng tập thể với chúng tôi, trả lại
việc làm cho cán bộ công đoàn bị
sa thải và giải quyết các khiếu nại
của chúng tôi.

Được và mất
Mặc dù chúng tôi đã giành được mức lương cao hơn và không bị ép
buộc thêm giờ, chúng tôi vẫn bị gây khó dễ bởi người chủ không ủng hộ
công đoàn, đe dọa đóng cửa và di rời nhà máy. Nhưng hơn hết, chúng
tôi tự hào là một trong những công đoàn đầu tiên ở Guatemala có thoả
ước lao động tập thể!
Để biết mô tả từng bước về cách tổ chức chiến dịch, hãy xem Lập kế hoạch chiến dịch xung
quanh các vấn đề quan trọng nhất từ trang 60 đến trang 65.
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Một số phụ nữ làm việc tại nhà vì bản thân hoặc chồng không muốn họ làm
việc xa nhà hoặc vì thế họ có thể chăm sóc gia đình trong khi vẫn kiếm được
tiền. Một số người lao động mang việc về nhà làm để có thêm thu nhập.
Những người khác bị buộc phải làm việc tại nhà vì chủ nhà máy cắt giảm
chi phí hoặc đóng cửa nhà máy.
Người lao động làm việc nhiều giờ hơn và đối mặt với nhiều nguy hiểm
khác nhau tại nhà hơn so với khi làm việc trong nhà máy. Người làm việc
tại nhà thường được trả ít hơn và chịu nhiều chi phí sản xuất mà lẽ ra chủ
nhà máy phải chịu như:

•
•
•
•
•
•

quạt và thiết bị bảo vệ (nếu người lao động có)
đèn điện và điện
bàn, ghế và đồ đạc để làm việc
xử lý rác thải sản xuất
chỗ lưu trữ các bán thành phẩm, vật tư, và thành phẩm
vận chuyển giữa nhà và nhà máy

Người làm việc tại nhà thường được trả công ít hơn người lao động tại nhà
máy ngay cả khi họ không được trả tiền chăm sóc trẻ em, các bữa ăn xa nhà,
di chuyển hàng ngày đến nhà máy hoặc những thứ khác mà lẽ ra người lao
động nhà máy phải chi trả.
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Cách tính tiền lương thực của bạn

Cách thức

Để tìm hiểu xem bạn thực sự kiếm được bao nhiêu
sau khi chi trả tất cả chi phí thực hiện công việc:

• Nhân số tiền công của từng sản phẩm với số
sản phẩm bạn đã làm. Làm tương tự cho các
sản phẩm khác nếu chúng được trả tiền công
ở mức khác.

• Trừ chi phí nguyên vật liệu, chi phí cho gia
đình hoặc hàng xóm giúp đỡ bạn, chi phí
điện, nước và những chi phí khác trong khi
làm việc. Nếu bạn không nhận được hóa đơn
hàng tháng, hãy ước tính dựa trên các tháng
trước. (Trong trường hợp người chủ không
chi trả những chi phí trên thì hãy điều chỉnh
việc trừ các chi phí đó cho phù hợp.)

• Tính toán và so sánh số tiền này mỗi tháng
hoặc vài tháng một lần để xem mức lương của
bạn thay đổi như thế nào. Khi bạn biết bạn
thực sự được trả bao nhiêu, bạn có thể đưa ra
một lập luận tốt hơn rằng chi phí sản xuất tốn
kém hơn và ông chủ cần phải trả cho bạn
nhiều tiền hơn.

Lô hàng này ông trả ít
hơn so với lần trước!
Như vậy không công
bằng!

ĐƠN HÀNG THÁNG 10
60 mũ trùm, tiền công là
20 xu/mũ

60 x 0,20 = $12

CÔNG LÀ $12, TRỪ

- $ 2,00 tiền nguyên vật liệu
- $ 1,50 tiền trả cho Mary về
việc giúp đỡ
- $ 1 tiền điện
- $ 0,5 tiền nước

= Còn lại $7,00

Tháng 1 $8,50
Tháng 3 $7,50
Tháng 6 $7,50
Tháng 10 $7

Nếu chồng cô kiếm được
nhiều tiền hơn, cô sẽ không
cần khoản tiền thêm này!
Đừng trách tôi!

Làm việc để “kiếm thêm tiền” hay “kiếm tiền để sống”?
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Làm việc tại nhà mất nhiều thời gian hơn
Phụ nữ làm việc tại nhà không chỉ làm công việc của nhà máy. Họ nấu ăn,
chăm sóc con hoặc các thành viên trong gia đình, mua hoặc đi lấy thực
phẩm, nước và nhiên liệu, dọn dẹp và làm các nhiệm vụ khác. Làm việc
trong khi vẫn phải chăm sóc nhà cửa và gia đình đồng nghĩa với việc phụ nữ
làm việc nhiều giờ hơn, kéo dài hơn trong ngày. Họ thường làm việc nhiều
giờ hơn so với khi làm việc ở nhà máy.
Bất kể bạn làm ở đâu,
công việc quá nhiều luôn
tiềm ẩn các nguy cơ nhiều
hơn về chấn thương, vấn
đề về sức khỏe, bệnh liên
quan đến căng thẳng,
dinh dưỡng kém và các
vấn đề khác.
Để giảm tác động của
làm việc gấp đôi đối với
sức khỏe của phụ nữ, hãy
tìm cách cho cả gia đình,
đặc biệt là nam giới,
tham gia chăm sóc nhà
cửa và gia đình. Cả nam giới
và các bé trai đều có thể học cách
chăm sóc nhà cửa.

Cả nhà cùng nhau làm việc
Khi bạn nhận làm việc tại nhà thì cả gia đình bị ảnh hưởng. Một người có
thể mang công việc về nhà, nhưng thường thì cả gia đình sẽ cùng làm công
việc đó, kể cả trẻ em, bởi vì mỗi sản phẩm làm ra là gia đình bạn kiếm thêm
tiền. Đôi khi cả gia đình phải giúp đỡ để hoàn thành chỉ tiêu mà nếu chỉ một
người lao động thì sẽ không thể đạt được. Công việc có thể kết thúc vào đêm
khuya và gia đình bạn cũng không nhận được thêm tiền công cho thời giờ
làm việc kéo dài như vậy.

Tôi muốn cho các con tiền để chúng giúp tôi.
Tôi muốn chúng biết rằng công việc nên được
trả công một cách công bằng nhưng tiền
công của tôi thì thấp, tôi không thể cho
chúng bất cứ điều gì!

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

305

306

Làm việc tại nhà

Nguy hiểm trong công việc tiềm ẩn
nhiều hơn khi làm việc tại nhà
Về tính chất, công việc tại nhà tương tự như công việc tại nhà máy, tuy nhiên
nó lại nguy hiểm hơn. Nhà không có đủ không gian để tạo ra nơi làm việc
hoặc lưu trữ nguyên vật liệu và hóa chất một cách an toàn. Nhà thường thiếu
ánh sáng, thông gió và hệ thống điện an toàn cần thiết để làm việc an toàn.
Và nếu công việc có thể gây các vấn đề về sức khỏe hoặc an toàn thì điều đó
sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình.

Hỏa hoạn
Các nguyên vật liệu gần bếp hoặc lò, ổ cắm hoặc các nguồn nhiệt khác (đèn,
lò sưởi hoặc thuốc lá) có thể gây cháy. Nhà thường dễ bắt lửa và đám cháy
nhỏ dễ lan rộng nhanh hơn trong nhà máy. Phòng chống hỏa hoạn trong nhà
của bạn bằng cách:

•
•
•
•

Để nguyên vật liệu xa nơi có nhiệt, lửa hoặc nguồn điện.
Giữ dây điện khô.
Rút phích cắm máy móc khi bạn không sử dụng chúng.
Tránh quá tải dây điện bằng cách không sử dụng nhiều máy móc và
thiết bị cùng một lúc.

• Đậy chặt các thùng chứa hóa chất khi không sử dụng và đảm bảo có
thông gió tốt để loại bỏ khói.

• Không hút thuốc trong nhà hoặc gần các nguyên vật liệu dễ cháy.
Nếu nhà bạn có cháy, hãy:
Loại bỏ một trong những yếu tố cần thiết của sự cháy. Sự cháy cần có
vật cháy và không khí (ôxy) để cháy. Đám cháy nhỏ có thể bị dập tắt bằng
cách loại bỏ một trong các yếu tố đó. Ví dụ: nếu lửa xuất hiện trong nồi, hãy
đậy nắp nồi, lửa sẽ tắt vì khi đó lửa sẽ không có ôxy để tiếp tục cháy.
Dập lửa bằng đất, cát hoặc nước từ thùng chứa được để ở khu vực làm
việc trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Đối với cháy
do chập điện hoặc hóa chất, sử
Trong cộng đồng của
dụng cát hoặc đất để dập,
chúng tôi, chúng tôi
không dùng nước. Đối với
quyết định mỗi gia đình
các đám cháy bắt vào vải, sử
lưu trữ 2 thùng nước.
dụng nước hoặc bình chữa
cháy (tìm hiểu cách tự làm
bình chữa cháy ở trang 223).
Tự bảo vệ mình. Nếu bạn
cố gắng dập lửa, hãy luôn
đứng ở phía gần cửa để bạn
có thể thoát ngay khi cần. Che
mũi và miệng bằng một miếng vải
hoặc mặt nạ để tránh khói vào phổi.
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Trường hợp hỏa hoạn xảy ra, gia đình và cộng đồng xung quanh bạn cần:
Thực hành thoát hiểm ra khỏi nhà với gia đình bạn, thảo luận về cách
trợ giúp nhau và nơi gặp gỡ sau đó.
Viết ra số điện thoại của các trạm cứu hỏa trong cộng đồng của bạn và
đảm bảo mọi người đều lưu các số này.
Thống nhất cách báo động tại cộng đồng (như gõ kẻng) để báo cho
người khác biết có hoả hoạn, để thoát ra và để được giúp đỡ. Chọn ra những
người có nhiệm vụ báo động cho cộng đồng khi phát hiện hoả hoạn.
Cùng nhau dập lửa. Đảm bảo rằng bạn biết nơi để lấy nước, cát hoặc các
vật liệu khác để dập lửa và sử dụng chúng tương ứng với các loại hoả hoạn
khác nhau.

Hóa chất
Hóa chất sử dụng tại nhà có thể lẫn vào thực phẩm, nước và không khí. Các
chất tẩy rửa (dung môi) và keo sử dụng phổ biến có thể gây ra cả các vấn đề
sức khỏe trước mắt và lâu dài, bao gồm chóng mặt, khó thở, kích ứng da
và mắt, ung thư và thậm chí tử vong. Xem Chương 8: Các mối nguy hiểm từ
hóa chất và Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến, để có thêm
thông tin về các hóa chất bạn đang làm việc cùng. Nếu bạn không thấy có
thông tin, hãy xử lý như với hóa chất nguy hiểm.

• Hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (xem
Chương 18) để tránh tiếp xúc với da và mắt.

• Rửa tay và lau dọn khu vực làm việc và sau đó không sử dụng giẻ lau
hoặc nước lau chùi vào việc khác.

• Không sử dụng thùng chứa của gia đình để

lưu trữ hóa chất. Nếu bạn phải sử dụng, hãy
bóc nhãn và viết tên hóa chất trên thùng
chứa. Nhớ ghi nhấn mạnh các từ như “NGUY
HIỂM” và “CẤM ĐỘNG VÀO” để nhắc nhở
bản thân và gia đình rằng nó nguy hiểm.

• Không bao giờ sử dụng thùng chứa hóa chất
cho mục đích khác. Ngay cả khi bạn rửa kỹ,
thùng chứa vẫn có thể còn hóa chất.

• Các thùng chứa hóa chất phải được che đậy
và lượng hóa chất vừa phải để tránh tràn
và rò rỉ.

• Lưu trữ hóa chất xa tầm tay trẻ em.
• Lưu trữ hóa chất trong tủ khóa hoặc nhà
kho bên ngoài.

• Không hút thuốc, ăn, uống hoặc nấu ăn gần
hóa chất.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

307

308

Làm việc tại nhà

Bụi
Các mảnh chỉ may và bụi nhỏ từ hàng may mặc có thể gây khó thở (xem
trang 106), dị ứng, ho và phát ban da (xem trang 165). Đôi khi bụi quá nhỏ
và không thể nhìn thấy. Bảo vệ bản thân bằng cách đảm bảo hệ thống thông
gió tốt (xem Chương 17) và sử dụng khẩu trang để che miệng và mũi. Xem từ
trang 273 đến trang 277 để tìm hiểu về khẩu trang và cách làm khẩu trang.
Bụi tích tụ trên dây điện bị hở có thể bắt lửa. Hãy giữ cho hộp điện kín.

Căng cơ và quá sức
Để giảm chấn thương và đau do thực hiện các động tác tương tự nhiều lần:

• Đặt các dụng cụ và nguyên vật liệu bạn cần gần với không gian làm việc
của bạn. Cố gắng với chúng nhiều lần có thể làm đau bạn.

• Hỗ trợ cổ tay, khuỷu tay, lưng, chân và bàn chân của bạn trong khi bạn
làm việc. Nếu bạn thấy đau khi làm việc hoặc sau khi làm việc, hãy thử
thay đổi tư thế khác nhau.

• Nghỉ giải lao. Hãy để mắt được thư giãn và vận động, vươn người.
• Sử dụng một chiếc ghế thoải mái có tựa lưng.
Để biết thêm về các vấn đề căng cơ và quá sức, xem Chương 7: Ecgônômi.

Tiếng ồn
Âm thanh liên tục của máy, đặc biệt nếu quá to có thể gây hại cho thính giác
của bạn. Xem Chương 13 để tìm hiểu thêm về tiếng ồn và cách làm nút tai.

Căng thẳng
Việc cảm thấy căng thẳng, lo
lắng hoặc buồn bã là đương
nhiên khi bạn quá mệt mỏi
và không chịu nổi với áp lực
trong công việc và ở nhà. Cảm
giác căng thẳng không chỉ khó
chịu mà theo thời gian có thể
dẫn đến huyết áp cao, đau đầu,
suy giảm hệ miễn dịch và căng
cơ. Bạn có thể làm giảm tác
hại từ căng thẳng cho cơ thể và
tâm trí của bạn (xem từ trang
411 đến trang 412).

Nhà thầu muốn đơn
hàng được hoàn thành,
chồng tôi muốn bữa tối,
mẹ tôi phải đi khám và
các con cần được chăm
sóc! Nhưng không có
quản đốc nào nói cho
tôi biết phải làm gì!

Có rất nhiều việc cần thời gian của bạn, vậy
khi nào bạn quan tâm đến việc của mình?
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Tìm hỗ trợ từ những người khác làm việc
tại nhà
Làm việc tại nhà giống như đang bị cô lập và việc cạnh tranh để có được
công việc có thể rất gay gắt. Các ông chủ khuyến khích sự cạnh tranh này vì
giúp họ giảm chi phí.
Hãy kêu gọi những người khác làm việc tại nhà trong cộng đồng của bạn
cùng bàn luận về những vấn đề chung, học hỏi về những thành công và thất
bại của nhau và cách làm việc cùng nhau để có điều kiện tốt hơn. Một số
người làm việc tại nhà chia sẻ không gian làm việc, mua vật tư với số lượng
lớn cho rẻ hơn và chia nhau nhiệm vụ chăm sóc trẻ em. Làm việc theo nhóm
cũng cho phép bạn nhận những đơn hàng lớn hơn, thỏa thuận để được trả
công cao hơn thậm chí tự mình làm chủ sản xuất.

Nhóm làm việc tại nhà của chúng tôi
Khi tôi bắt đầu công việc may tại nhà, tôi không biết có bao nhiêu
phụ nữ làm việc tại nhà trong cộng đồng của mình. Vì vậy, tôi đã đi
xung quanh và làm quen với hầu hết những người phụ nữ làm việc tại
nhà trong khu phố của tôi. Lúc đầu, họ không muốn nói chuyện, nhưng
cùng công việc khiến họ mở lòng chia sẻ hơn. Chẳng lâu sau đó, chúng
tôi gặp nhau thường xuyên để trò chuyện về con cái và cuộc sống gia
đình, cũng như công việc.
Sau khi một người dọn dẹp hóa chất gây cháy ở nhà của một người
phụ nữ, chúng tôi đã bàn luận về cách phòng ngừa và đối phó với hỏa
hoạn. Một chị đã trình bày về việc dạy con của mình cách thoát nạn
khi có hỏa hoạn. Tôi đã học được rất nhiều và cảm thấy rất hạnh phúc
sau các cuộc gặp gỡ như vậy.
Năm người chúng tôi quyết định thành lập một nhà xưởng ngay tại
nhà tôi. Một người chăm sóc trẻ em trong khi những người khác còn
lại làm công việc may. Lợi nhuận được chia đều, vì vậy tất cả chúng tôi
đều được trả tiền cho công việc may hay chăm sóc trẻ em. Khi có nhiều
việc, một số làm việc cả đêm để cùng nhau may. Công việc tuy có vất
vả, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ được nhau.
Bây giờ chồng tôi có một chiếc xe tải lớn, chúng tôi sẽ xem liệu có thể
nhận đơn đặt hàng lớn hơn trực tiếp từ chủ nhà máy thay vì qua người
trung gian. Nếu được, chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn và có
thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà máy về tiền công, vật tư và công
cụ như kéo chẳng hạn. Tôi hy vọng sẽ ngày càng nhiều người làm việc
tại nhà trong cộng đồng của tôi được gặp gỡ, cùng nhau làm việc, hỗ
trợ lẫn nhau để cải thiện các điều kiện sống.
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Người làm việc tại nhà xứng đáng được công nhận
như người lao động
Khi người làm việc tại nhà được công nhận như người lao động, họ có thể
được luật pháp địa phương và của quốc gia bảo hộ và được tiếp cận đến các
chương trình bảo trợ xã hội như bảo hiểm y tế, bảo vệ thai sản, bồi thường
tàn tật, chấn thương và thất nghiệp.

Bây giờ ông chủ đã buộc phải công nhận
hội của chúng ta, chúng ta có thể làm cho
công việc trở nên an toàn hơn cho bản
thân và gia đình của chính mình.

Tại sao chúng ta không kêu
gọi người lao động từ các khu
vực xung quanh cùng tham
gia hội của chúng ta?

Quyền của người làm việc tại nhà
Công ước về việc làm tại nhà của Tổ chức lao động quốc tế (số 177)
nói rằng những người làm việc tại nhà phải được bảo vệ bởi cùng luật quốc
gia về sức khỏe, an toàn và quyền lao động như bảo vệ những người người
lao động tại nhà máy. Người làm việc tại nhà:
• được phép thành lập hoặc tham gia các tổ chức do chính họ lựa chọn.
• được bảo vệ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.
• được bảo vệ chống lại lao động trẻ em.
• được bảo vệ chống phân biệt đối xử.
• được tham dự các khoá đào tạo.
• được bảo vệ thai sản.
• được cung cấp an sinh xã hội.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác
nhằm thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Công đoàn giúp người làm việc tại nhà giành quyền
của người lao động
Vào những năm 1980, nhiều công ty may mặc của Úc bắt đầu thuê
người làm việc tại nhà thay người lao động làm việc tại nhà máy. Công
đoàn ngành dệt, may mặc, giày dép Úc là đơn vị bảo vệ quyền của
người lao động ngành may mặc, đã nhận thấy tuy người làm việc tại
nhà làm những công việc giống như người lao động nhà máy nhưng họ
thường được trả công ít hơn. Họ cũng không được bảo vệ bởi luật lao
động, điều đó đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động đã tránh
được việc phải cải thiện điều kiện làm việc tồi tệ. Vì vậy, công đoàn đã
cố gắng kết nạp và tổ chức người làm việc tại nhà. Nhưng nhiều người
vô cùng sợ hãi đến mức không dám khiếu nại ông chủ của họ. Họ
không muốn mất việc. Họ nghĩ rằng không ai tin hoặc ủng hộ họ vì họ
không có bất cứ điều gì viết bằng văn bản và họ là những người nhập
cư không nói tiếng Anh.
Công đoàn đã hợp tác với những người làm việc tại nhà và các đối
tác cộng đồng để bắt đầu chiến dịch “May mặc công bằng - FairWear”.
Chiến dịch này mang tính quốc gia và cả toàn cầu, đã tập hợp nhiều
tổ chức cộng đồng ủng hộ quyền của người làm việc tại nhà. Các nhóm
phụ nữ và các tổ chức cộng đồng đều chung tay với công đoàn để kêu
gọi các công ty tôn trọng quyền của người làm việc tại nhà. Họ mời đài
phát thanh và báo chí đến các sự kiện và các cuộc biểu tình mà họ tổ
chức bên ngoài các cửa hàng của công ty. Sự chú ý của truyền thông
giúp người tiêu dùng nhận diện những công ty sản xuất hàng may mặc
nhưng không trả lương công bằng cho người lao động. Với sự hỗ trợ
của người tiêu dùng, công đoàn đã buộc các công ty phải ký một thỏa
thuận để đảm bảo người làm việc tại nhà được bảo vệ bởi luật lao động
và nhận được mức lương công bằng. Vậy là người lao động ngành may
làm việc tại nhà hiện đang được Công đoàn ngành dệt, may mặc, giày
dép Úc bảo vệ.
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Phân biệt đối xử

Khi bị chia rẽ, chúng ta sẽ thất bại.

Khi đoàn kết,
chúng ta sẽ chiến thắng!

Tất cả người lao động xứng đáng được tôn trọng, có một công việc lành
mạnh và an toàn với mức lương đủ sống. Cho dù có thể có sự khác biệt giữa
chúng ta, nhưng tất cả chúng ta đều có quyền như nhau. Tuy nhiên một số
người bị đối xử tệ vì vấn đề riêng của họ. Lao động nữ, lao động nhập cư,
người khuyết tật và những người thuộc các nhóm dân tộc hoặc tôn giáo khác
nhau thường bị chính phủ, luật pháp, chủ doanh nghiệp và người quản lý
và thậm chí cả đồng nghiệp và thành viên trong cộng đồng đối xử không
công bằng.
Tập trung tìm hiểu những thách thức mà tất cả người lao động phải đối
mặt, đặc biệt đối với lao động nữ. Hoạt động từ trang 318 đến trang 319 có
thể giúp bạn tìm cách học hỏi lẫn nhau một cách tôn trọng khi làm việc
hướng tới các mục tiêu chung để cải thiện các điều kiện trong nhà máy.
Tham gia cùng nhau trong một cuộc đấu tranh không có nghĩa là tất cả các
bạn đều có chung những thách thức nhưng điều đó có thể giúp xây dựng sự
thống nhất và hiểu biết khi bạn giải quyết các vấn đề mà bạn cùng chia sẻ.
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Phân biệt đối xử trong nhà máy

Người sử dụng lao động
của tôi quấy rối tôi mỗi
ngày. Mấy hôm nay ông
ta bảo tôi xinh. Có ngày
ông ta nói tôi ngốc hơn
một con lừa.

Tôi có 10 năm kinh nghiệm
và có khả năng làm việc
tốt nhưng tôi không thể
tìm được việc làm. Họ nói
tôi quá già vì họ chỉ thuê
những người trẻ tuổi.

Người da màu ăn
nói rất to và bẩn! Tôi
rất vui vì người quản
lý bắt họ làm ở nơi
họ nên làm: trong
phòng vệ sinh!

Tôi không thể nói chuyện với
bất cứ ai tại nơi làm việc. Các
đồng nghiệp của tôi trêu cười
về giọng nói của tôi và chủ
doanh nghiệp của tôi nói rằng
ông ta sẽ sa thải tôi nếu tôi
không thay đổi giọng nói.

Phân biệt đối xử trong nhà máy
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết người lao động trong các nhà máy xuất
khẩu là phụ nữ trẻ. Bởi vì xã hội dạy phụ nữ biết vâng lời và phục vụ nam
giới, các chủ doanh nghiệp nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận mức lương thấp và
điều kiện khắc nghiệt của các nhà máy. Các chủ doanh nghiệp cũng biết
rằng nhiều phụ nữ trẻ đã không được đi học, do đó công việc tại nhà máy
là một trong số ít cơ hội mà họ có. Điều này khiến các chủ doanh nghiệp tin
rằng phụ nữ ít gây ra “rắc rối”. Điều này cũng đúng với những người di cư
đến tìm việc.

Bị từ chối cung cấp việc làm tốt hơn và thăng tiến
Lao động trẻ và lao động nữ được thuê làm các công việc có kỹ năng tay nghề
thấp với lời hứa sẽ thăng tiến sau này. Nhưng sau khi họ học được các kỹ
năng cần thiết để thay đổi công việc hoặc trở thành người quản lý, người sử
dụng lao động vẫn trả cho họ mức lương như mức khởi điểm.
Phụ nữ thường không được thăng chức ngay cả khi họ có trình độ.

Trả lương thấp hơn
Mức lương tại các nhà máy xuất
khẩu là thấp nhưng phụ nữ, người
bản địa và dân tộc thiểu số, lao
động di cư và người khuyết tật lại
thường được trả ít hơn nữa.
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Sẽ có ích gì khi cố gắng
làm để có mức lương tối
thiểu cao hơn nếu như
phụ nữ chúng tôi không
được đảm bảo nhận mức
lương công bằng?

Phân biệt tiền lương khiến một
số người lao động ít có khả năng mua thực phẩm bổ dưỡng, có nhà ở đàng
hoàng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cơ bản như nước sạch. Phân biệt
trả tiền lương có nghĩa là người lao động phải làm việc lâu hơn và chăm chỉ
hơn để kiếm đủ tiền, tiếp xúc với các chất độc hại và thao tác lao động lặp
đi lặp lại trong thời gian dài hơn.

Tài liệu hướng dẫn
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Làm nhục
Sự xúc phạm và quấy rối của chủ doanh nghiệp nhằm làm cho người lao
động cảm thấy mình không có giá trị, sợ hãi và có thể dẫn đến các vấn đề về
sức khỏe thể chất và tinh thần. Lao động nữ, lao động di cư, người bản địa,
người da màu và người khuyết tật thường bị đối xử theo cách khiến họ cảm
thấy họ ngu ngốc hơn hoặc ít giá trị hơn những người lao động khác. Phụ
nữ thường bị sỉ nhục và quấy rối vì họ không được coi trọng như nam giới.
Khi lòng tự trọng của người lao động bị tổn thương do bị phân biệt đối
xử mà họ phải đối mặt trong công việc và trong cộng đồng, người lao động
có thể cảm thấy họ không có sức mạnh để đấu tranh với các điều kiện làm
việc không công bằng và không lành mạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta
không nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều có quyền trong một hoặc nhiều khía
cạnh của cuộc sống (xem Chúng tôi cũng có quyền! ở trang 326).

Công việc nguy hiểm
Những công việc bẩn thỉu, nguy hiểm và được trả lương thấp nhất trong
nhà máy thuộc về những người lao động yếu thế nhất trong nhà máy hoặc
trong cộng đồng hoặc họ bị trừng phạt đưa ra khỏi tổ chức để cách ly, quấy
rối họ và buộc họ phải bỏ việc. Khi các thiết bị và dụng cụ làm việc không
được thiết kế phù hợp với lao
động nữ, chúng có thể dẫn đến
Mày cướp
các vấn đề sức khỏe nghiêm
việc của
Rồi có ngày mày sẽ ước
trọng do ngộ độc (xem từ trang
chúng tao.
mày ở nơi mà mày lẽ ra
276 đến trang 277), căng
phải thuộc về!
thẳng và lạm dụng (xem
Chương 7: Ecgônômi). Phụ
nữ mang thai nên được bố
trí những công việc đơn
giản và ít nguy hiểm hơn
nhưng không được giảm
lương, nếu không điều này
sẽ khiến họ và con của họ
sẽ gặp nguy hiểm (xem
Chương 26: Sức khỏe sinh
sản và tình dục).

Bạo lực
Các chủ doanh nghiệp sử
dụng bạo lực và đe dọa
bằng bạo lực để kiểm soát người lao động. Thông thường, những người lao
động bị phân biệt đối xử là những người phải đối mặt với các hình thức bạo
lực tồi tệ nhất. Phụ nữ và người lao động nhập cư là những mục tiêu thường
xuyên nhất. Bạo lực bên trong nhà máy thường phản ánh sự phân biệt đối
xử trong cộng đồng của chúng ta.

Tài liệu hướng dẫn
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Đổ lỗi cho người lao động thay vì chủ doanh nghiệp
Hàng triệu người di cư từ các vùng nông thôn của Trung Quốc đến
làm việc trong các nhà máy ở các thành phố lớn. Trên thực tế, chính
phủ Trung Quốc khuyến khích các công ty thuê nhân công từ các vùng
quê nghèo nơi mà hầu hết là các dân tộc thiểu số sinh sống. Các chủ
doanh nghiệp biết người di cư rời bỏ quê nhà vì nghèo khó và khao
khát có việc làm. Chủ doanh nghiệp tận dụng điều này và nói: “Ngoài
kia có nhiều người khác giống như anh cũng đang khao khát có công
việc, vì thế hãy thôi phàn nàn hoặc chúng tôi sẽ sa thải anh và tìm
người mới”.
Người lao động di cư phải đối mặt với những khó khăn khác với người
lao động địa phương, nhưng bên trong nhà máy tất cả đều bị tổn thương
bởi các điều kiện làm việc không công bằng và an toàn.
Trong các nhà máy ở Quảng Đông, nhóm người Hán đa số đụng độ
với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Người Hán bực bội với nhóm
mới vì nhiều lý do. Khi chủ doanh nghiệp bắt đầu sa thải người Hán và
thay thế họ bằng người Duy Ngô Nhĩ, người Hán đã đổ lỗi cho người
Duy Ngô Nhĩ thay vì đổ lỗi cho chủ doanh nghiệp. Khi tin đồn sai lệch
về một nam giới người Duy Ngô Nhĩ hiếp một phụ nữ người Hán được
lan truyền, người Hán đã dồn tất cả sự thất vọng và tức giận của họ lên
người Duy Ngô Nhĩ. Các vụ đánh nhau nổ ra giữa hàng trăm lao động
người Hán và Duy Ngô Nhĩ và bạo loạn kéo dài hàng giờ. Hai người đã
thiệt mạng. Trận chiến giữa lao động người Hán và Duy Ngô Nhĩ cũng
nổ ra ở các cộng đồng khác.

Cuối cùng, cảnh sát đã phải can thiệp, bắt giữ và đánh đập nhiều
người lao động. Nhưng không có gì thay đổi, các lao động bị đuổi không
được tuyển lại và các điều kiện trong các nhà máy chỉ trở nên tồi tệ hơn
đối với cả lao động người Hán và Duy Ngô Nhĩ.

Tài liệu hướng dẫn
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Chia rẽ người lao động
Khi xã hội tin vào sự vượt trội của một nhóm người so với các nhóm khác,
tương tự như thế điều này cũng xảy ra ở nơi làm việc. Người lao động da trắng
có thể coi thường những người lao động da màu. Trong các xã hội phân biệt
chủng tộc ở khắp mọi nơi, ngay cả những người nghèo nhất có làn da sáng
hơn thường có những đặc quyền mà những người da màu không có. Những
người bị HIV, khuyết tật hoặc có trình độ mà họ khác biệt rõ rệt thường bị
lạm dụng nhiều nhất.
Tôi không muốn họ
tham gia vào công
đoàn của chúng ta.
Họ đang lấy đi công
việc của chúng tôi!

Nhưng cùng với họ,
chúng ta sẽ có một
công đoàn lớn hơn
và mạnh hơn.

Họ đối xử với
chúng tôi như thể
chúng tôi thấp
kém hơn họ.

Trông họ thật
lạc hậu. Họ nên
quay trở lại nơi
họ thuộc về.

Không có đại diện trong công đoàn hoặc
các hội của người lao động
Công đoàn và các nhóm
CUỘC HỌP
hỗ trợ người lao động
CÔNG ĐOÀN
THƯỜNG DIỄN
phải đại diện và đấu
RA TỪ 8 ĐẾN
9 GIỜ TỐI
tranh cho nhu cầu của
THỨ TƯ
tất cả các người lao động
trong nhà máy nhưng
đôi khi công đoàn được
lãnh đạo bởi một nhóm
người lao động có nhiều
quyền hoặc đặc quyền
hơn những người khác.
Họ có thể đấu tranh
cho các vấn đề chỉ ảnh
hưởng đến họ và nhóm
của họ hoặc không biết
(hoặc quan tâm để biết) về
các vấn đề ảnh hưởng đến những người
lao động khác.
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Tôi sợ
bị họ đánh.

Họ nói với mọi người tôi bị
nhiễm AIDS. Tôi không hề mắc
bệnh. Với tôi thì không sao
nhưng nếu ông chủ nghe thấy
ông ý sẽ sa thải tôi mất.

Nếu con tôi có người
trông, có lẽ tôi sẽ có
cơ hội để đứng lên và
nêu ý kiến.

Lãnh đạo công đoàn thường là nam
giới ngay cả khi phụ nữ chiếm đa số
trong nhà máy.

Phân biệt đối xử trong nhà máy

Quyền bình đẳng
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc đề cập đến mọi người đều:
• có quyền và tự do như nhau bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo,
quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, năm sinh hoặc
có địa vị khác.
• có quyền làm việc, tự do lựa chọn công việc, điều kiện làm việc công bằng và
được bảo vệ chống thất nghiệp, không bị phân biệt đối xử.
• có quyền nhận tiền công bằng nhau cho công việc bình đẳng không có sự
phân biệt đối xử.
• được trả lương công bằng và thỏa đáng cho công việc của họ mà không bị
phân biệt đối xử.
• có quyền thành lập công đoàn.
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc của Liên
Hợp Quốc (ICERD):
• cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc
dân tộc.
• đảm bảo mọi người tự do đi lại, tự do bày tỏ ý kiến, và có quyền được hội
họp và thành lập hội một cách hòa bình.
• trao cho người lao động quyền thành lập và tham gia công đoàn.
• được tiếp cận bình đẳng dịch vụ y tế công cộng, chăm sóc y tế và an sinh xã
hội cũng như giáo dục và đào tạo.
Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp) của
Tổ chức Lao động Quốc tế (số 111) cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu
da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc trong
việc kiếm việc làm, loại nghề nghiệp và thực thi quyền của người lao động. Tổ chức
Lao động Quốc tế đặc biệt hỗ trợ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm:
người bản địa và bộ lạc, lao động nhập cư, lao động nữ và lao động trẻ em.
Công ước về trả công bình đẳng của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 100)
cho rằng tất cả lao động nam và nữ phải được trả thù lao công bằng khi làm công
việc như nhau.
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên
Hợp Quốc (CEDAW) cho thấy:
• Phụ nữ có quyền được bảo đảm việc làm và thăng tiến trong công việc.
• Phụ nữ có quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ bảo vệ sức khỏe và an toàn.
• Phụ nữ có quyền được bảo vệ đặc biệt khi mang thai.
• Người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ khi mang thai.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Phân biệt đối xử là vấn đề của tất cả
mọi người
Nếu bạn trải qua sự bất bình đẳng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nó. Khi chưa
trải qua thì thật khó có thể nhìn thấy những người khác bị tổn thương như
thế nào bởi sự bất bình đẳng và cách chúng ta đối xử phân biệt với những
người khác. Khi trong nhà máy có những thách thức về tiếp cận bất bình
đẳng đến các cơ hội, nguồn lực và quyền lực thì chúng ta cần phải xem xét
vai trò của tất cả mọi người, bao gồm cả chính chúng ta trong việc tiếp tục
phân biệt đối xử.

Hoạt động

Ai có quyền lực?

1. Làm việc theo nhóm và cùng động não xem ai là người có nhiều quyền

lực hơn trong nhà máy của bạn. Đề nghị những người tham gia xem xét
những trình độ mà mọi người có thể có hoặc họ có thể đảm nhận những
vị trí nào, cho phép họ sử dụng quyền lực của mình để đối xử tệ với người
khác. Không sử dụng tên của mọi người. Tập trung vào các vị trí hoặc
trình độ họ có. Viết chúng xuống bên trái của bảng hoặc một tờ giấy khổ
lớn dưới hàng chữ Nhiều quyền lực hơn.

2. Sau đó, yêu cầu mọi người suy nghĩ về những trình độ mà mọi người có

hoặc vị trí của họ khiến họ có ít quyền lực hơn và phải chịu phân biệt đối
xử. Viết chúng vào phần bên phải của danh sách dưới tiêu đề ít quyền lực
hơn. Mọi người đưa ra ví dụ về cách những người này bị phân biệt đối xử:
điều gì đã xảy ra, họ cảm thấy gì, người khác đối xử với họ như thế nào?

NHIỀU QUYỀN LỰC HƠN

ÍT QUYỀN LỰC HƠN

Người sử dụng lao động
Người quản lý
Người lao động hợp đồng
Nam giới
Người vận hành
Người trẻ
Người bản xứ
Người da trắng
Người chiếm đa số
Người chưa kết hôn
và không có con nhỏ
Người có học vấn

Người quản lý
Người lao động
Lao động tạm thời
Lao động nữ
Người lau dọn
Lao động có tuổi
Lao động di cư
Lao động da màu
Lao động là dân tộc thiểu số
Người đã kết hôn
Người không có trình độ
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Hoạt động

Ai có quyền lực? (tiếp theo)

3. Hỏi về cách sử dụng quyền lực trong nhà máy: những người có nhiều

quyền lực sử dụng nó để giúp đỡ hay làm hại những người khác trong
nhà máy?

4. Chỉ định mỗi người trong nhóm một vị trí và một vài trình độ từ các cột

Nhiều quyền lực hơn và Ít quyền lực hơn. Đảm bảo gán số lượng vai trò
bằng nhau từ mỗi cột và gán chúng ngẫu nhiên.

5. Bây giờ yêu cầu mọi người đứng lên và đứng cạnh nhau. Hãy chắc chắn

rằng có đủ chỗ để mọi người tiến lên và lùi lại.

6. Sử dụng bất kỳ trình độ hoặc vị trí nào trong danh sách Nhiều quyền lực

hơn, nói: “Hãy tiến lên một bước nếu bạn là nam giới” hoặc “Tiến lên một
bước nếu bạn là một người lao động có hợp đồng.” Sau đó nói: “Lùi một
bước nếu bạn là phụ nữ” hoặc sử dụng danh sách trong cột Ít quyền lực,
nói “Lùi một bước nếu bạn là lao động tạm thời”. Tiếp tục xen kẽ giữa 2
danh sách cho đến khi mọi người đã thực hiện một vài bước và mọi người
có thể thấy họ đang ở những nơi khác nhau.

7. Yêu cầu mọi người nói với cả nhóm đâu là sự pha trộn giữa trình độ và vị

trí mà họ có đóng góp cho vị trí của họ trong cuộc đấu tranh vì quyền lực.

8. Chuẩn bị một phần quà hoặc giải thưởng (trái cây hoặc đồ ăn nhẹ khác),

nhưng trước tiên hãy trao nó cho những người “mất quyền” tham gia đấu
tranh về quyền lực, nói, “Tại sao những người có quyền lực luôn giành
chiến thắng?” Sau đó tặng một bữa ăn nhẹ cho mọi người.

9. Kết thúc hoạt động bằng cách thảo luận về

những gì cần phải thay đổi để vần đề phân
công công việc và quyền lực trong nhà máy
trở nên bình đẳng hơn. Những người trong
các vai trò khác nhau nên làm gì? Bạn cũng
có thể thực hiện các hoạt động ở trang 326.

Tôi có thể chia
sẻ giải thưởng
của mình.
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Cải thiện vị thế của phụ nữ trong cộng đồng và tại
nơi làm việc
Đội ngũ người lao động và quản lý thiếu suy nghĩ mang nạn phân biệt đối xử
đối với phụ nữ tại gia đình và xã hội vào nhà máy và làm tăng nạn phân biệt
đối xử này tại nơi làm việc. Tuy vậy, việc thiết lập các quy tắc tại nơi làm việc
cấm phân biệt đối xử, thái độ về những gì phụ nữ có thể và không thể làm có
thể bắt đầu thay đổi. Những thay đổi này có thể được biết đến bên ngoài nhà
máy tới với cộng đồng. Việc này rất có ý nghĩa để làm. Các hoạt động trong
chương này có thể giúp bạn làm nên thay đổi này.

Ca thứ hai
Trước và sau những ca làm việc ban ngày và ban đêm dài trong nhà máy,
nhiều lao động nữ tiếp tục làm việc: phụ nữ nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc gia
đình. Phụ nữ làm việc bên ngoài và sau đó trở về nhà cũng làm việc nhiều,
điều đó có nghĩa là phụ nữ làm 2 công việc, một trong số đó không được trả
đủ và công việc còn lại không được trả tiền!
Làm việc quá sức trong nhà máy và ở nhà, công việc gấp đôi thường khiến
phụ nữ bị căng thẳng gấp đôi. Nhu cầu chăm sóc tình cảm và chăm sóc gia
đình, kết hợp với nhu cầu kinh tế cung cấp cho gia đình thông qua công
việc tại nhà máy khiến cuộc sống của nhiều phụ nữ như những dây chuyền
sản xuất di chuyển quá nhanh với sản lượng không thể thực hiện được. Dây
chuyền sản xuất đó chỉ có thể tạo ra sự khó chịu và căng thẳng, gây nên các
vấn đề sức khỏe về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Xem Chương 27: Căng
thẳng và sức khỏe tâm thần.
Với tất cả các nhiệm vụ gia đình và công việc của mình, thật khó để một
người phụ nữ đi làm có thời gian để chuẩn bị những bữa ăn ngon, chăm sóc
cho nhu cầu của bản thân và nghỉ ngơi, rất ít tham gia vào các nhóm cộng
đồng, hội phụ nữ hoặc các nhóm người lao động.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia tổ chức
Do nhiều phụ nữ làm việc theo ca thứ hai và khu vực nhà máy thường nguy
hiểm, phụ nữ phải đối mặt với các rào cản tham gia vào các phong trào của
người lao động. Nhóm của bạn có thể làm cho các sự kiện dành cho người
lao động được chào đón nhiều hơn nếu:

• tổ chức các cuộc họp gần nơi người lao động sinh sống. Đảm bảo việc đi
lại an toàn để họ đến nơi làm việc và về nhà.

• tổ chức các cuộc họp vào thời điểm thuận tiện nhất đối với phụ nữ làm
việc nhà. Các công việc nhà như rửa bát, nấu ăn, lấy nước, nhiên liệu và
thực phẩm đã chiếm rất nhiều thời gian của phụ nữ. Ngoài ra phụ nữ
còn chăm sóc con cái, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

• có người trông trẻ tại các cuộc họp. Nếu có thể, cũng cung cấp bữa ăn.
• xây dựng các chính sách về giới để hướng dẫn công việc của công đoàn.

Đặt mục tiêu số lượng nữ trong các văn phòng công đoàn và khởi động
các chương trình để tăng hoạt động của nữ giới trong công đoàn.
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Hoạt động

Bạn làm gì trong một ngày?

Khi lao động nữ phải dành tất cả thời gian rảnh rỗi để làm công việc nhà,
họ không có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc nhu cầu của họ, ăn uống, vui
chơi, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc các chiến dịch.
Hoạt động này giúp thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà phụ nữ làm ở nơi
làm việc và ở nhà.
1. Hỏi nhóm về tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ trong ngày.

Hãy viết câu trả lời lên bảng, một bên là của phụ nữ và bên kia viết câu
trả lời của nam giới.

2. Họ so sánh thế nào? Một nhóm có trách nhiệm gì mà nhóm kia không

có? Tại sao bạn nghĩ rằng đó là vấn đề?

NAM GIỚI
Ngủ
Thức dậy
Đi làm
Họp công đoàn
Thăm mẹ
Ăn

PHỤ NỮ
Ngủ
Cho trẻ ăn
Đưa trẻ đến trường
Nấu tất cả các bữa ăn
Giặt quần áo
Ủi đồ
Dọn giường

Nếu nam giới chia sẻ
trách nhiệm gia đình, cả
nam và nữ giới đều có
thể có thời gian để làm
những việc họ thích.

Đưa mẹ đi khám
Quét và lau
Rửa bát
Đi làm
Ăn

3. Yêu cầu mỗi nhóm nói những điều họ thích hoặc muốn làm trong

ngày. Họ có thể liệt kê bao nhiêu cũng được miễn phù hợp với họ. Hỏi:
Họ có thời gian để làm những việc họ thích không?

4. Thảo luận về cách nam giới và

phụ nữ có thể chia sẻ một số
công việc liên quan đến việc
chăm sóc nhà cửa và trẻ em
bình đẳng hơn.

Nếu tôi nấu bữa tối
mỗi tuần một lần, vợ
tôi có thể tham dự một
buổi hội thảo vào ban
đêm tại công đoàn.
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Gắn kết tất cả mọi người trong các hoạt động của
tổ chức
Công đoàn, ban sức khỏe và an toàn và các nhóm người lao động khác phải
đại diện và đấu tranh cho nhu cầu của tất cả người lao động trong nhà máy
đặc biệt tập trung vào các nhóm có ít quyền lực hơn như phụ nữ.
Có một cách mà công đoàn có thể đảm bảo rằng tiếng nói của những
người bị áp bức nhất được lắng nghe và đại diện là đảm bảo sự lãnh đạo
của họ bao gồm những người từ các nhóm đó. Tuy nhiên, đại diện không có
nghĩa là tiếng nói của phụ nữ sẽ được lắng nghe. Các nhà lãnh đạo nam cũng
cần phải cam kết về quyền bình đẳng của phụ nữ.
Nhà máy của chúng tôi, giống như cộng đồng của chúng tôi, hiện rất
đa dạng, vậy tại sao công đoàn cũng không đa dạng? Đấu tranh
cho sự bình đẳng trong công đoàn chỉ là một bước nhỏ nhưng khi
chúng ta đạt được điều đó, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự đoàn
kết, thống nhất và một cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người
trong cộng đồng của chúng ta.
Tổ chức các hoạt động với một nhóm người lao động hoặc công đoàn để
nói về những cách thức mà vấn đề giới ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa
nam và nữ. Một số nhóm phụ nữ tổ chức ra để thách thức sự phân biệt đối
xử bằng cách chia sẻ thông tin về quyền của phụ nữ qua các cuộc hội thảo
và các cuộc họp, áp phích, tờ rơi, bản tin và thậm chí qua các bài hát và tại
rạp hát.

Các vấn đề giới để công đoàn đàm phán với người sử dụng
lao động
•
•
•
•

Không quấy rối tình dục
Không gây bạo lực với phụ nữ
Trả thù lao công bằng cho công việc như nhau
Tiếp cận các công việc tương tự - không phân biệt giới tính ở nơi
làm việc

• Vận chuyển an toàn đến và từ nhà máy
• Quyền làm cha mẹ và các cơ sở chăm sóc trẻ em bao gồm cả thời gian
trong ngày cho con bú

• Không cưỡng bức xét nghiệm thử thai hoặc sa thải người lao động
mang thai

• Giờ làm việc linh hoạt cho phép người lao động chăm sóc các thành
viên trong gia đình
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Sử dụng luật pháp để chống lại sự phân biệt đối xử
Hầu hết chính phủ các nước đều có luật cấm phân biệt đối xử tại nơi làm
việc và trong cộng đồng. Nếu bạn quyết định báo cáo về việc người sử dụng
lao động của bạn có hành vi phân biệt đối xử với các nhãn hàng mà nhà
máy của bạn đang sản xuất, chính phủ hoặc nhóm nhân quyền trong cộng
đồng, bạn nên:
Có càng nhiều thông tin càng tốt về sự cố hoặc việc phân biệt đối xử. Viết
hoặc nhờ ai đó giúp bạn viết sự thật về những gì đã xảy ra bao gồm ngày, thời
gian, địa điểm, tên của các nhân chứng và các chi tiết khác. Nếu vấn đề đó
xảy ra thường xuyên thì nên có một danh sách cụ thể. Danh sách này cũng
sẽ giúp bạn ghi lại những gì đã được chia sẻ. Sử dụng điện thoại di động để
quay video các sự việc.
Kết nối với những người lao động khác, là những người có thể gặp phải
sự phân biệt đối xử. Làm việc với các nhóm có điểm chung, ví dụ như cán
bộ tổ chức là nữ nói chuyện với lao động nữ, điều này có thể khiến mọi người
thoải mái hơn khi nói về sự phân biệt đối xử mà họ gặp phải. Thêm kinh
nghiệm của họ vào nhật ký các sự việc phân biệt đối xử trong nhà máy của
bạn nhưng không tiết lộ tên của của họ trừ khi họ cho phép. Thậm chí nếu
bạn quyết định không báo cáo phân biệt đối xử với người sử dụng lao động
hoặc nhân viên chính phủ vào lúc này, thông tin này có thể hữu ích trong
việc tập hợp người lao động hoặc chứng minh vấn đề kéo dài như vậy đã
khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn như thế nào.
Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lao động, các nhóm hành động vì quyền con
người, quyền của phụ nữ hoặc các nhóm cộng đồng khác. Phân biệt đối xử
ảnh hưởng đến mọi người trong nhiều khía cạnh cuộc sống của họ. Các tổ
chức phi chính phủ trong cộng đồng của bạn có thể đã tổ chức để chống lại
sự phân biệt đối xử. Họ có thể giúp bạn quyết định chiến lược nào có thể phù
hợp nhất cho bạn và người lao động trong nhà máy của bạn.

NHÀ MÁY KHÔNG
CÔNG BẰNG!
Quyền bình đẳng
và đối xử công
bằng cho tất cả!
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Tìm sức mạnh của bạn
Người lao động bị phân biệt đối xử tại nhà máy và trong cộng đồng có thể
khiến họ cảm thấy họ không xứng đáng được đối xử tốt để kiếm tiền lương,
được bảo vệ chống lại công việc nguy hiểm, có được những lợi ích xứng đáng.
Họ bị cho là “bạn có một công việc là vui rồi”. Khi những đồng nghiệp khác,
nhất là những người chưa từng bị phân biệt đối xử cũng suy nghĩ như vậy,
lòng tự trọng của họ càng bị tổn thương. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực
khi đấu tranh đòi điều kiện làm việc công bằng và lành mạnh. Tuy nhiên,
ngay cả khi chúng ta không nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều có sức mạnh
trong một số khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta có:

Sức mạnh nội tại để chúng ta hy vọng và đấu tranh
cho một tương lai tốt hơn và nhận ra và tin tưởng
vào chính mình.

Tập hợp sức mạnh với những
người lao động khác. Mặc dù

chúng ta khác nhau nhưng
chúng ta phải đối mặt với nhiều
thử thách giống nhau ở nơi làm
việc. Làm việc với những người
lao động khác sẽ giúp bạn chia
sẻ trách nhiệm (và rủi ro) trong
việc tổ chức, cũng như giúp bạn
đạt được các mục tiêu lớn hơn!

Sức mạnh để hành động và thay

đổi hoàn cảnh của chúng ta. Cho dù
chúng ta có làm việc với một nhóm
người hay không, không ai có thể
lấy đi quyền để bảo vệ quyền lợi của
chúng ta.
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Chúng tôi cũng có quyền!

1. Chia nhóm thành các cặp. Yêu cầu mỗi người nói với người còn lại về một

sự kiện hoặc trải nghiệm mà họ cảm thấy bất lực. Sau đó yêu cầu họ kể
về một trải nghiệm khiến họ cảm thấy mạnh mẽ hoặc được tôn trọng.
Tôi cảm thấy bất lực
khi nam giới trong nhà
máy trêu đùa chuyện
giới tính với tôi.

Tôi cảm thấy bất lực khi
chúng tôi không được
trả lương đúng hạn.

Tôi cảm thấy mạnh mẽ
khi tôi phàn nàn về bụi
và họ sửa chữa hệ thống
thông gió.

Tôi cảm thấy mạnh mẽ khi
tất cả những lao động nữ
trong dây chuyền của tôi
cùng tham gia trong một
lần nghỉ thư giãn.

2. Đề nghị mọi người tập trung lại và yêu cầu một người từ mỗi cặp kể một

trong những câu chuyện về cảm giác mạnh mẽ hoặc được tôn trọng. Sử
dụng một tờ giấy khổ lớn để lập danh sách những điều khiến mọi người
cảm thấy mạnh mẽ.

3. Sau đó yêu cầu một người từ mỗi cặp kể

một trong những câu chuyện về cảm giác
bất lực. Thảo luận từng câu chuyện.

• Bạn có thể làm gì hoặc nói gì để
khiến một người cảm thấy được hỗ
trợ trong tình huống này?

• Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ
người lao động đó?

• Chúng ta có thể làm gì để
thay đổi tình hình?

Điều gì khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ?

Tìm hiểu về quyền của tôi
Tạo một kế hoạch cho các tình huống khó khăn
Các cuộc họp
Làm việc với cộng đồng
Học để trở thành một nhà lãnh đạo
Tổ chức một nhóm người lao động
Nói chuyện với người lao động từ các
nhà máy khác
Hát cùng nhau

4. Thêm ý tưởng của mọi

người về những gì làm
cho mọi người cảm
thấy mạnh mẽ vào
danh sách.

5. Kết luận bằng cách

thảo luận về cách
chúng ta có thể đưa
những ý tưởng này
vào tổ chức của chúng
ta và cách chúng ta
gắn kết với nhau.
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Họ chia rẽ và quản lý;
chúng ta đoàn kết và chinh phục!
Nhà máy nhỏ của chúng tôi ở Los Angeles, Mỹ chỉ có 20 lao động
nhưng chúng tôi đến từ 5 quốc gia khác nhau và nói 5 ngôn ngữ khác
nhau. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, thậm chí không biết
chuyện gì đang xảy ra tại nơi làm việc. Một vấn đề khác là nhiều
người trong chúng tôi đã làm việc mà không có giấy phép lao động
hợp pháp. Khi bất cứ ai phàn nàn về việc được trả tiền công cho 35
giờ trong khi thực tế chúng tôi đã làm việc trong 50 giờ, người sử
dụng lao động đe dọa trục xuất chúng tôi. Cũng có rất nhiều căng
thẳng về chủng tộc. Chúng tôi không biết nhiều về nhau và khi người
sử dụng lao động nói với chúng tôi rằng một người trong một nhóm
làm việc ít hơn những người khác, thật dễ dàng để đổ lỗi cho tất cả
những người trong nhóm đó. Thật khó để tổ chức nhóm lao động
chúng tôi.
Một tổ chức phi chính phủ trong cộng đồng đã tiếp cận nhiều nhà
máy có cùng vấn đề. Họ có tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ và đưa các
nhà tổ chức nói ngôn ngữ của chúng tôi đến các cuộc họp. Họ đã giúp
chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau khi nghe người lao động từ tất cả
các nhóm dân tộc khác nhau nói về kinh nghiệm của họ và về cách
người sử dụng lao động cố gắng chia rẽ chúng tôi, chúng tôi nhận ra
rằng chúng tôi cần phải làm việc cùng nhau thay vì chống lại nhau.
Phải mất nhiều tháng để học cách tin tưởng lẫn nhau và xây dựng
sức mạnh trong nhóm của chúng tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức
người lao động, chúng tôi đã học được rằng ngay cả những người lao
động không có giấy tờ hợp pháp cũng có quyền tổ chức và yêu cầu
trả lương công bằng.
Cuối cùng, một hôm
chúng tôi đã đình
Đìn h công !
công và điều này
¡H uelga!
khiến người sử dụng
罢工！
Đoàn
Công bằng
lao động rất ngạc
g
n
ọ
r
kết
t
cho mọi người
Tôn
nhiên! Ông ta không
ủa
yền c
u
Q
bao giờ nghĩ rằng
N LĐ
chúng tôi sẽ làm việc
cùng nhau. Đó không
phải là một trận chiến
dễ dàng và nhiều lần
người của người sử
dụng lao động đến
nhà và cộng đồng của
chúng tôi và cố gắng kích động sự ghét bỏ giữa các nhóm. Nhưng
chúng tôi biết rằng chúng tôi phải sát cánh cùng nhau để thay đổi
điều kiện làm việc trong nhà máy của chúng tôi.
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Chúng tôi đã nói
với cô đừng gây
rắc rối thêm nữa.

22

Tôi sẽ chỉ cho cô
biết phụ nữ như cô
nên bị đối xử như
thế nào!

Bạo lực dù là sự đe dọa hay hành động đều gây tổn hại đến sức khỏe thể chất
và tinh thần của người lao động, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng
của họ. Người sử dụng lao động đôi khi đe dọa và đánh đập, nói xúc phạm
và bạo lực tâm lý để người lao động sợ hãi và biết nghe lời cũng như để ngăn
chặn người lao động đưa ra các yêu cầu cần thay đổi. Người lao động cũng có
thể phải đối mặt với bạo lực từ những người lao động hoặc thành viên khác
trong cộng đồng, những người dùng bạo lực để áp đặt quyền lực lên người
khác. Cho dù các cuộc tấn công đến từ những người lao động khác, người
quản lý, côn đồ được thuê, cảnh sát hoặc quân đội, việc ngăn chặn bạo lực
hiếm khi được thực hiện bởi người lao động. Tổ chức là một yếu tố quan
trọng của mọi cuộc đấu tranh thành công chống lại bạo lực tại nơi làm việc
vì khi đoàn kết, người lao động có thể:

• tăng cường sự tương tác giữa người lao động và người quản lý trong nhà
máy để giảm bớt quát mắng và sỉ nhục công khai như là các biện pháp
quản lý và chấm dứt tình trạng bạo lực thể xác, cách mà để kiểm soát
người lao động.

• yêu cầu người sử dụng lao động tôn trọng quyền của người lao động để
tổ chức các hoạt động công đoàn, cải thiện điều kiện làm việc, trả lương
và quyền lợi khác đầy đủ.

• thành lập các ban để đào tạo người lao động biết cách tự vệ, đi về nhà

từ nơi làm việc theo nhóm và lập hồ sơ bạo lực xảy ra tại nhà máy và
đấu tranh đòi công lý.

• ngăn người sử dụng lao động và lao động khác quấy rối tình dục hoặc
tấn công lao động nữ và nam.

• tạo ra một môi trường làm việc không có bạo lực, nơi giải pháp cho
những bất đồng được thực hiện một cách tôn trọng trong đó có sự tham
gia của người lao động và người quản lý một cách bình đẳng.
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Bạo lực trong nhà máy
Có nhiều hình thức bạo lực và đôi khi chúng ta không nhận ra đó là các
hành vi bạo lực vì chúng ta đã quen với những hành vi đó và cảm thấy đó là
điều bình thường. Nhưng, bạo lực có thể gây ra những tác động xấu đối với
sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta không phải là thứ mà chúng ta
nên chấp nhận. Chấn thương do máy móc nguy hiểm gây ra không phải là
chuyện bình thường, vậy tại sao chúng ta lại nghĩ rằng hành vi bạo lực là
bình thường?
Nhìn này! Cô thật
vụng về, đồ ngốc!
Sỉ nhục hàng ngày
Liên tục la mắng, gọi tên, bình
luận thô lỗ và lăng mạ là những
hình thức bạo lực cảm xúc và tâm
lý. Đôi khi người lao động thậm chí
không nhận ra sự lạm dụng này vì
những điều đó xảy ra rất phổ biến.
Việc bị sỉ nhục liên tục làm tổn
thương lòng tự trọng và dần biến
chúng ta thành người chấp nhận
điều kiện làm việc tồi tệ và các loại
bạo lực khác.

Bạo lực thể xác
Bạo lực thể xác là loại bạo lực dễ
thấy nhất. Người lao động bị đánh,
Người quản lý hay sỉ nhục người
đâm, tát, xô, bị chèn ép và thiêu.
khác mối nguy hiểm tại nơi làm việc.
(Để điều trị những chấn thương
này, xem phần Sơ cứu từ trang 210
đến trang 211). Một số người sử dụng lao động đánh vào những vị trí cơ thể
không thể nhìn thấy vết bầm tím, vì vậy người lao động không thể báo cáo
và chứng minh điều đó. Khi người lao động sống với nỗi sợ thường xuyên bị
người quản lý tấn công, điều đó cũng tạo ra căng thẳng và các vấn đề sức
khỏe tâm thần khác (xem Chương 27).

Giết người
Ở rất nhiều quốc gia, chủ nhà máy trả tiền cho những kẻ côn đồ (đôi khi là
những người lao động khác hoặc các cán bộ công đoàn tha hóa) để giết người
lao động, người đứng ra tổ chức và lãnh đạo công đoàn để ngăn họ đòi hỏi
mức lương hoặc điều kiện làm việc tốt hơn. Đôi khi họ dựa vào cảnh sát hoặc
quân đội để thực hiện công việc này. Để người lao động thêm sợ hãi và giành
quyền kiểm soát nhiều hơn, chúng còn đe dọa và giết các thành viên trong
gia đình của người lao động.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Bạo lực trong nhà máy

Cùng nhau đối mặt với nỗi sợ

Hoạt động

Những người sử dụng lao động dùng bạo
lực để gieo rắc nỗi sợ cho người lao động
và ngăn các nhà lãnh đạo công đoàn hoạt
động. Nhiều người lao động không muốn nói
về nỗi sợ bạo lực của họ và thay vào đó để
cho bạo lực xảy ra: ngăn chặn mọi người
tham gia tổ chức hoạt động công đoàn. Để
cùng chống lại bạo lực, điều quan trọng là
phải nói về nỗi sợ của mọi người và tìm ra
cách để hỗ trợ lẫn nhau. Khi bạn kêu gọi một cuộc họp để thảo luận về nỗi
sợ bạo lực:
1. Nhắc nhở mọi người về lý do tổ chức.

• Các vấn đề: Nói rõ lý do tại sao các vấn đề quan trọng đối với mỗi người
và tất cả người lao động và những gì nhóm của bạn sẽ đạt được.

• Sức mạnh của sự thống nhất: Nỗi sợ mà mỗi người phải đối mặt

dường như bớt đi khi mọi người cảm nhận là thành viên của một nhóm
lớn và có sự hỗ trợ lẫn nhau.
2.

 ìm không gian riêng để người lao động nói về
T
nỗi sợ của họ. Khuyến khích mọi người nói chuyện

thoải mái vì đôi khi những lý do xã hội hoặc chính
trị ngăn mọi người cởi mở về nỗi sợ của họ. Hãy từ
bi và tìm ra những cách sáng tạo để khuyến khích
mọi người tham gia vì mục tiêu không phải là để
thoát khỏi nỗi sợ mà là học cách đối mặt với nỗi sợ
và không để nó ngăn cản những nỗ lực tổ chức của
bạn.
3.

Một số lao động
nam có thể không
muốn thừa nhận
với một nhóm lớn
là họ sợ vì họ được
dạy bảo rằng là
đàn ông thì không
nên sợ hãi.

Xác định nỗi sợ mà cả nhóm chia sẻ. Lập một
danh sách những nỗi sợ mà mọi người nêu ra và hỏi
những nỗi sợ nào là nghiêm trọng nhất hoặc phổ
biến nhất.

4. Lập một kế hoạch để đối phó với những nỗi sợ và

đe dọa bạo lực cụ thể này. Bằng cách nói về những
nỗi sợ bạo lực phổ biến nhất, người lao động có thể
bắt đầu lên kế hoạch đối phó với chúng. Bạn có thể
nói về các cách để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn các
nhà lãnh đạo và nhà tổ chức đã được xác định, tăng
cường hỗ trợ từ người lao động, từ tổ chức khác và
từ chiến dịch chống lại bạo lực.

Nếu tình hình bạo lực tại nhà máy của bạn trở nên thực sự căng thẳng,
nhóm có thể xem xét tạm thời che giấu những nỗ lực tổ chức vì điều này có
thể không ngăn chặn được bạo lực, nhưng nó có thể cho người lao động cơ
hội tập hợp lại và quyết định làm thế nào để tiếp tục cuộc đấu tranh theo
cách mà họ cảm thấy an toàn hơn.
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Bạo lực tình dục
Mặc dù có vẻ như bạo lực tình dục là do ham muốn tình dục của nam giới
gây ra nhưng nó thực sự có liên quan nhiều đến quyền lực đối với người khác
hơn là với tình dục. Phụ nữ thường bị đổ lỗi khi bị bạo lực tình dục nhưng
cũng như các loại bạo lực khác, người gây bạo lực là người có tội.
Giống như bạo lực thường bao gồm một loạt các hành vi bao gồm la mắng
và sỉ nhục, đánh đập và giết người, bạo lực tình dục có thể bao gồm các hành
vi từ sự chú ý và động chạm không mong muốn đến hãm hiếp và giết người.

Quấy rối tình dục
Quấy rối tình dục là một vấn đề lớn trong nhiều nhà máy nơi hầu hết người
quản lý và lãnh đạo là nam giới và hầu hết lao động là phụ nữ trẻ. Trong
cộng đồng, lao động nữ cũng bị những người lao động khác, hàng xóm và
người lạ quấy rối. Thường thì sự quấy rối xảy ra xung quanh nhà máy đặc
biệt là vào lúc bắt đầu và kết thúc ca làm việc hoặc vào giờ ăn trưa.
Mọi người không phải lúc nào cũng đồng tình về một hành vi được coi
là quấy rối tình dục. Một lao động nữ có thể bị xúc phạm bởi một trò đùa
khiến lao động nữ khác cười. Một số lao động nữ cảm thấy bị quấy rối khi
có người lạ đưa ra nhận xét về họ trên đường phố nhưng một số lao động nữ
khác không bận tâm lắm về điều đó. Điều quan trọng là họ cảm thấy đó có
phải là hành vi quấy rối hay không và họ cảm thấy thế nào.
Quấy rối tình dục là bất kỳ loại quan tâm tình dục không mong muốn,

Khi chúng tôi rời nhà máy vào
ban đêm, đàn ông luôn đứng
quanh quẩn ở cổng. Họ nhìn chằm
chằm vào chúng tôi và đưa ra
nhận xét về cơ thể của chúng tôi
trong khi đó bảo vệ không
làm gì cả.
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không phù hợp hoặc gây khó chịu. Quấy rối tình dục có thể là:

• sự đụng chạm: vỗ, vuốt ve, nắm lấy, cấu véo, ôm hoặc tựa vào cơ thể
người khác

• dùng từ hoặc âm thanh: bình luận, huýt sáo, hoặc âm thanh gợi ý
tình dục

• ngôn ngữ cơ thể: đứng quá gần, chỉ trỏ, nét mặt hoặc cử chỉ với bất kỳ
bộ phận nào của cơ thể nhằm gợi ý tình dục

• hình ảnh: bắt ai đó nhìn vào hình ảnh, hình vẽ hoặc video tình dục

hoặc có những hình ảnh này trong không gian công cộng hoặc chụp ảnh
hoặc quay phim ai đó trong khi có các hành vi tình dục

• hành động viết vẽ: vẽ graffiti tình dục trên tường và những nơi công

cộng khác hoặc gửi cho ai đó những ghi chú, thư hoặc những bài thơ
gợi ý về tình dục

Trong các nhà máy, những kẻ quấy rối có thể đòi hỏi tình dục để đổi lấy công
việc hoặc thăng tiến. Những kẻ quấy rối thường là người quản lý hoặc người
sử dụng lao động, họ có thể sa thải người lao động hoặc khiến công việc của
người đó khó khăn hơn nếu họ phản đối việc bị đụng chạm hoặc từ chối
quan hệ tình dục. Đàn ông quấy rối phụ nữ vì họ biết họ có quyền lực hơn
phụ nữ nhưng đàn ông cũng quấy rối lẫn nhau, sử dụng những trò đùa, lăng
mạ và đe dọa nhằm đặt người đàn ông vào vị trí phụ nữ và vì thế anh ta trông
không nam tính.

Đàn ông cũng có thể bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
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Một số người nói, “Quấy rối tình
dục không có vấn đề gì”.

Chúng tôi nói,
“Quấy rối tình dục là sai!”

Việc đàn ông ngưỡng mộ
cơ thể phụ nữ là điều tự
nhiên. Những phụ nữ trẻ
làm việc trong các nhà
máy thích được chú ý và có
nhiều bạn trai.

Bạn có muốn con gái
hoặc chị gái hoặc mẹ
của bạn bị đối xử như
vậy không?

Nếu một người đàn ông
cố gắng quan hệ tình dục
với một người phụ nữ, cô
ấy chắc chắn đã làm gì đó
để cám dỗ anh ta.

Quấy rối không liên quan
gì đến những gì phụ nữ
làm, nói hoặc trông như
thế nào. Không bao giờ
biện minh cho điều đó.

Thế giới của một người phụ nữ là
ở trong nhà với gia đình và chồng.
Phụ nữ nên phục vụ chồng và con
cái của họ. Nếu một phụ nữ rời
khỏi sự bảo vệ của gia đình để đi
vào thế giới của một người đàn
ông, cô ấy sẽ gặp rắc rối.

Chúng tôi làm việc để hỗ
trợ gia đình. Nếu chúng
tôi không làm việc, chúng
tôi sẽ không có đủ tiền để
sống. Chúng tôi không
nên bị đối xử tệ vì cố làm
việc để sống.

Nhà máy phản ứng với quấy rối tình dục
Apolinar đã quấy rối tôi tại nơi làm việc trong một vài tháng. Lúc đầu,
tôi bỏ qua những gì anh ấy nói với tôi nhưng sau khi anh ấy trở thành
người quản lý của tôi, anh ấy nói chúng tôi sẽ kết hôn và có con. Tôi đã
rất rõ ràng rằng tôi không quan tâm nhưng anh ta cứ khăng khăng rằng
chúng tôi sẽ sớm ở bên nhau và anh ấy cứ rủ tôi đi chơi.
Một ngày nọ, anh ta cố gắng điều chuyển tôi đến làm một công việc
biệt lập. Khi tôi từ chối, anh ấy thực sự tức giận và mắng tôi. Tôi đã
báo cáo với người sử dụng lao động nhưng người sử dụng lao động nói
rằng tôi đã hiểu lầm Apolinar. Nhận ra rằng người sử dụng lao động sẽ
không giúp tôi, tôi đã đến gặp giám đốc nhân sự. Đầu tiên anh ta nói,
“Bạn phải nên nghe lời anh ấy” Sau đó, anh ta đổ lỗi cho tôi và nói rằng
anh ta đã thấy tôi bắt chuyện với Apolinar.
Vì không có ai ở nhà máy giúp tôi, tôi đã tìm đến CEREAL, một tổ
chức giúp đỡ người lao động ở Guadalajara, Mexico. Họ gọi cho nhà
máy nhưng lãnh đạo nhà máy không làm gì để ngăn chặn sự quấy rối
và thế là tôi xin nghỉ việc. Khi những người từ CEREAL nghe tin tôi
nghỉ việc, họ đã liên lạc lại với ban quản lý nhà máy và lần này nhà
máy đã hành động. Họ đã sa thải Apolinar và cho tôi một công việc tại
một xưởng khác.
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Anh ấy đã thay đổi!
Tôi đã làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ chơi trong 5 năm.
Người quản lý của tôi tựa vào tôi, chạm vào lưng và cánh tay của tôi.
Tôi ghét điều đó nhưng tôi đã làm việc và không thể trốn thoát nhưng
điều này khiến tôi rất tức giận và khó chịu. Một hôm khi người quản
lý đến bên tôi, tôi vòng tay ôm lấy anh ấy như thể tôi đang vỗ vào lưng
anh ấy. Anh ta không nhận ra tôi đã dính
một mảnh giấy trên lưng anh ta với
nội dung là “Kẻ quấy rối!” Tôi rất
sợ anh ấy sẽ nổi giận và sa thải tôi
nhưng khi tất cả những người lao
động và người quản lý khác nhìn
thấy tấm biển và cười nhạo anh ta,
anh ta đã rất xấu hổ và ngừng làm
phiền tôi tại xưởng làm việc!

Nếu bạn bị quấy rối tại nơi làm việc:
• Hãy để kẻ quấy rối biết rõ và nói thẳng rằng bạn không muốn sự quan
tâm của anh ta. Nếu bạn đang bị quấy rối ở nơi công cộng hãy trả lời
bằng cách nói to với kẻ quấy rối.

• Đề nghị đồng nghiệp giúp bạn đăng các dấu hiệu trong phòng tắm chỉ
đích danh kẻ quấy rối.

• Nên ghi lại về thời gian và nơi bạn bị quấy rối và những gì đã xảy ra.

Viết những gì kẻ quấy rối nói, những gì bạn nói, bạn cảm thấy như thế
nào và bất kỳ nhân chứng nào đã ở đó hoặc nhìn thấy. Giữ những thứ
kẻ quấy rối đưa cho bạn để làm bằng chứng.

• Báo cáo sự quấy rối cho người sử dụng lao động, người quản lý, đại diện
công đoàn, người lao động hoặc nhóm phụ nữ của bạn. Ở nhiều quốc
gia, nhà máy và công ty có luật pháp và chính sách chống quấy rối tình
dục cũng như các quyền lao động khác, bạn thường cùng với những
người khác để bắt họ thực thi.

Hoạt động

Đóng vai để xây dựng sự tự tin

Có thể khó đối mặt với kẻ quấy rối và bảo
anh ta dừng lại. Bạn có thể cảm thấy tự tin
hơn bằng cách thực hành những gì cần nói với
người khác. Một cuộc trò chuyện với một người
đóng vai kẻ quấy rồi được gọi là “đóng vai”.
Bạn cũng có thể muốn đóng vai làm thế nào để
nói với chồng hoặc gia đình của bạn về sự quấy
rối hoặc làm thế nào để báo cáo với người sử
dụng lao động hoặc cảnh sát.

Đến đây,
cô gái.

Để tôi
yên!
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Hiếp dâm
Nhiều chính sách trong nhà máy khiến phụ nữ có nguy cơ bị hiếp dâm. Làm
việc một mình trong các khu vực biệt lập của nhà máy, làm ca đêm hoặc tan
ca muộn, thiếu phương tiện đi lại an toàn đến và dời nhà máy và sự chấp
nhận chung về sự thống trị và bạo lực khiến phụ nữ gặp nguy hiểm. Hiếp
dâm là một trong những loại bạo lực tình dục tồi tệ nhất vì nó ảnh hưởng
đến phụ nữ về thể chất, tình dục, cảm xúc và tâm lý và nó cũng ảnh hưởng
đến gia đình và cộng đồng của họ. Hiếp dâm xảy ra khi đàn ông muốn có
quyền lực đối với phụ nữ, không quan trọng phụ nữ mặc gì, họ hành động
hay làm gì. Hiếp dâm không bao giờ là lỗi của người phụ nữ.
Nếu bạn biết ai đó đã bị hiếp dâm:

• Trấn an vì đó không phải là lỗi của họ.
• Hãy ủng hộ. Lắng nghe cảm xúc của họ và

giúp họ quyết định những gì họ cần cũng
như trấn an họ rằng họ vẫn có thể tiếp tục
với cuộc sống của mình.

• Tôn trọng mong muốn của họ, cho họ có

sự riêng tư và an toàn. Đừng nói với ai trừ
khi họ muốn.

• Đi cùng họ tới gặp một nhân viên y tế, báo

cáo vụ hiếp dâm với cảnh sát, nói chuyện
với một người được đào tạo để lắng nghe và
hỗ trợ họ, gặp luật sư và ra tòa nếu họ
muốn làm những việc đó.

• Đừng bảo vệ kẻ hiếp dâm nếu bạn biết
anh ta có thể làm điều này một lần nữa.

Khám sức khỏe sau khi hiếp dâm
Nếu ai đó bị hiếp dâm thì sau đó nên gặp nhân
viên y tế ngay sau đó để được giúp đỡ y tế và ghi
lại càng nhiều bằng chứng càng tốt, đặc biệt là
nếu người bị hiếp dâm muốn trình báo công an.
Điều quan trọng là nhân viên y tế ghi lại những
vị trí cơ thể mà người bị hiếp dâm bị thương.
Điều đó hữu ích để ghi lại bằng chứng về quan
hệ tình dục cưỡng bức với hình ảnh của vết bầm
tím và các chấn thương khác.
Một bản vẽ về cơ thể như thế này có thể hữu ích cho
nhân viên y tế để ghi lại các chấn thương khi nhìn thấy
trong khi kiểm tra y tế. Cả nhân viên y tế và người bị tấn
công nên giữ một bản sao.
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Sơ cứu sau khi bị hiếp dâm
Nhận trợ giúp y tế và tình cảm nếu bạn bị hiếp dâm hoặc tấn công.
Trước hết hãy nói chuyện với một người bạn có
hiểu biết mà bạn tin tưởng. Yêu cầu người bạn đó
đi cùng với bạn đến cơ sở chăm sóc y tế. Ngay cả
khi vết thương của bạn không nghiêm trọng thì
bạn vẫn nên đi kiểm tra để ghi lại bằng chứng vì
nó có thể hữu ích sau này.

Sơ
cứu

Nhân viên y tế hoặc bác sĩ hiểu biết về chấn
thương của các vụ tấn công và cưỡng hiếp sẽ kiểm tra dễ dàng hơn.
Sau đó, bạn có thể muốn nói chuyện với nhà tư vấn hoặc nhóm hỗ trợ
những phụ nữ bị tấn công tình dục hoặc hãm hiếp.

Vết rách và xước
Đôi khi hiếp dâm gây ra các vết rách và xước ở bộ phận sinh dục.
Điều này thường gây ra đau đớn nhưng chúng sẽ biến mất theo thời
gian. Nếu chảy máu nhiều, bạn cần gặp nhân viên y tế được đào tạo
để khâu lại, còn với vết rách và vết xước nhỏ:

• Ngâm toàn bộ vùng kín ba lần mỗi ngày
trong nước ấm đã được đun sôi và để nguội.
Cho lá hoa cúc vào nước có thể giúp làm dịu
chỗ da bị rách và giúp chữa lành hoặc bạn
có thể đặt gel của cây lô hội lên vết cắt và chỗ
chảy nước.

• Đổ nước sạch lên bộ phận sinh dục của bạn

khi đi tiểu để nó không bị rát. Uống nhiều
nước giúp nước tiểu loãng ra không bị rát.

• Theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng: sưng tấy, ra dịch màu vàng
(mủ) từ vùng bị rách, mùi hôi và cảm giác đau gia tăng.

Tránh mang thai
Bạn có thể ngăn ngừa mang thai sau khi bị hiếp dâm nếu bạn
hành động nhanh chóng. Sử dụng biện pháp tránh thai khẩn cấp
(xem trang 395) càng sớm càng tốt, không muộn hơn 5 ngày (120 giờ)
sau khi quan hệ. Sử dụng càng sớm, hiệu quả càng cao.
Ở một số quốc gia, phá thai là an toàn và hợp pháp nếu một cô gái
hoặc phụ nữ bị hiếp dâm. Hãy hỏi nhân viên y tế hoặc tổ chức phụ
nữ để biết thêm thông tin.
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Nhiễm trùng bàng quang
Sau khi quan hệ tình dục bạo lực, phụ nữ thường bị nhiễm trùng
bàng quang. Điều trị nhiễm trùng bàng quang ngay khi bạn nhận
thấy nó và vì thế bạn có thể sẽ không bị nhiễm trùng thận. (Xem
trang 428 để biết thêm thông tin). Gặp nhân viên y tế ngay nếu bạn:

Sơ
cứu

• thấy bị đi tiểu thường xuyên
• bị đau, đặc biệt là ở bụng dưới hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu
• nước tiểu của bạn có mùi khó chịu, trông có vẻ nhiều vẩn đục,
có máu hoặc mủ

Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs)
Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục truyền từ người này sang
người khác trong quan hệ tình dục không có bảo vệ. Sau khi quan hệ
tình dục bạo lực, da trong âm đạo hoặc hậu môn có thể bị rách, làm
cho nhiễm trùng vào cơ thể. Vì bạn không thể biết liệu người hãm
hiếp bạn có bị nhiễm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hay không,
bạn nên dùng thuốc trị bệnh lậu, chlamydia và giang mai ngay lập
tức. Những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này thường không có
dấu hiệu bệnh, nhưng gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu
không được điều trị. (Xem Phụ nữ cần làm gì khi không có bác sĩ hỗ
trợ, Chương 16).

HIV
Nếu hiếp dâm khiến bạn nhiễm HIV, nhân viên y tế có thể giúp
bạn ngăn ngừa nhiễm HIV bằng cách kê đơn 1 tháng điều trị bằng
thuốc kháng vi-rút (ART). Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. Vì HIV
không xuất hiện trong các xét nghiệm trong khoảng 3 tháng, nên bạn
nên chờ đợi để làm xét nghiệm HIV. Mặc dù bạn đã sử dụng ART,
xét nghiệm rất quan trọng để đảm bảo bạn không bị nhiễm bệnh.
Trong thời gian này, hãy sử dụng bao cao su nếu bạn quan hệ tình
dục để không lây truyền HIV cho người khác trong trường hợp bạn bị
nhiễm bệnh.

Viêm gan B và C
Viêm gan B và C là những bệnh lây nhiễm vi-rút gây hại cho gan.
Cả hai bệnh lây nhiễm này có thể truyền từ người này sang người
khác trong quan hệ tình dục. Bạn có thể có một trong những loại
vi-rút này và không bị bệnh, nhưng một số người bị viêm gan B hoặc
C trở nên rất yếu với các vấn đề nghiêm trọng về gan. Được kiểm tra
ngay lập tức và quay lại kiểm tra lại sau 6 tuần. Sử dụng bao cao su
nếu bạn quan hệ tình dục trong khoảng thời gian giữa khi vụ hiếp
dâm xảy ra và khi bạn làm xét nghiệm thứ hai.
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Quyền được sống không có bạo lực
và quấy rối tình dục
Bạo lực và quấy rối tình dục huỷ hoại tự do cá nhân và tập thể và nhân phẩm.
Xem thêm Quyền bình đẳng ở trang 309.
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc quy định:
• Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và sự an toàn của con người.
• Không ai phải chịu sự tra tấn hay tàn nhẫn, vô nhân đạo, hay hạ thấp cách đối
xử hay trừng phạt.
Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo rằng người lao động được bảo vệ chống lại
mọi hình thức bạo lực về thể xác, lời nói, tình dục, tâm lý và cảm xúc.
Quấy rối tình dục được công nhận trên toàn thế giới là một hình thức bạo lực
làm tổn thương phụ nữ và từ chối quyền sống một cuộc sống lành mạnh, có nhân
phẩm, không có bạo lực.
Liên Hợp Quốc đưa “quấy rối tình dục và đe dọa tại nơi làm việc” vào trong định
nghĩa bạo lực đối với phụ nữ. Các Công ước bảo vệ phụ nữ chống lại bạo lực (xem
treaties.un.org) có thể được sử dụng để tổ chức ngăn chặn quấy rối tình dục tại nơi
làm việc.
Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết quấy rối tình dục là một hình thức phân biệt
đối xử làm huỷ hoại sự chính trực, nhân phẩm và hạnh phúc của người lao động từ
nhiều cộng đồng khác nhau, bao gồm phụ nữ, thanh niên, người đồng tính và dân
tộc thiểu số. Quấy rối tình dục cũng vi phạm quyền của người lao động có nơi làm
việc an toàn, lành mạnh.
Công ước liên châu Mỹ về bạo lực đối với phụ nữ (A61) quy định:
• Phụ nữ có quyền làm việc ở nơi không có bạo lực.
• Chính phủ phải xử phạt những kẻ quấy rối và giúp đỡ nạn nhân bị quấy rối
tình dục.
Các công đoàn thành viên của Liên đoàn Công đoàn Quốc tế (ITUC) có Chương
trình hành động để chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tất cả các công đoàn
thành viên của ITUC đã đồng ý:
• đưa ngôn ngữ chống quấy rối tình dục trong hợp đồng của họ.
• tạo quy tắc về cách xử lý khiếu nại và điều tra.
• đảm bảo các quy định chống quấy rối tình dục được bao gồm trong các thỏa
ước lao động tập thể.
• phát triển và cung cấp các khóa đào tạo về quấy rối tình dục cho tất cả các
đoàn viên.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc
đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Casa Amiga chiến đấu để bảo vệ phụ nữ
ở Ciudad Juarez
Tại Ciudad Juarez, một thành phố của Mexico có nhiều nhà máy
may ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico, khoảng 400 phụ nữ trẻ đã bị hãm hiếp
và giết hại trong hai thập kỷ qua. Cảnh sát chỉ điều tra rất ít những
vụ giết người này, và chỉ có 3 người đàn ông bị bắt; 1 người chết khi bị
cảnh sát bắt và 2 người còn lại bị tra tấn để khiến họ phải nhận tội.
Esther Cano Chavez, người sáng lập ra Trung tâm khủng hoảng
Casa Amiga, tin rằng các vụ giết người và chính phủ thiếu nỗ lực để
giải quyết vấn đề này hoặc bảo vệ phụ nữ là có thể dự đoán được. “Khi
phụ nữ bắt đầu làm việc tại nhà máy và trở nên độc lập, đàn ông sử
dụng bạo lực để trừng phạt họ vì vi phạm các quy tắc xã hội. Các nữ
lãnh đạo tổ chức là đối tượng đặc biệt được nhắm đến”. Mặc dù Esther
qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2009, Casa Amiga vẫn tiếp tục mang
đến hy vọng cho tương lai bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ các nạn nhân
nữ bị bạo lực.
Casa Amiga cung cấp đường dây nóng 24 giờ trợ giúp các nạn nhân
bị hiếp dâm và lạm dụng tình dục về dịch vụ y tế, tư vấn pháp lý và tư
vấn tâm lý. Họ cũng làm việc để ngăn chặn bạo lực trong gia đình và
để chống bất bình đẳng và phân biệt đối xử. Các chiến dịch của Casa
Amiga hướng tới đường phố an toàn hơn, giao thông công cộng an toàn
và cảnh sát tuần tra các khu vực nơi phụ nữ bị bắt cóc. Họ cũng tổ chức
các lớp học tự vệ cho lao động nữ.

Bảo vệ bản thân và người khác
Đừng để bị bắt một mình. Nhiều lần, côn đồ nhắm vào người lao động khi họ
ở một mình. Hãy đi cùng với những người khác đến và đi từ nhà máy hoặc
từ trạm xe buýt. Nếu có thể, hãy hẹn ai đó gặp bạn tại trạm xe buýt của bạn.
Nếu bạn biết bất kỳ nhân viên nào đang bị quấy rối hoặc người mà bạn nghĩ
có thể bị tổn thương, hãy tìm cách đi cùng anh ấy hoặc cô ấy để họ không
cô đơn.
Nếu một người lao động bị người sử dụng lao động, người quản lý hoặc
một người lao động khác đe dọa, đừng để cô ấy ở một mình với người đe dọa
cô ấy. Tập hợp những người lao động khác ở cạnh cô ấy tại nhà máy và khi
đi làm và đi về nhà. Một người lao động một mình có nhiều khả năng bị tấn
công hơn một nhóm người lao động cùng với nhau.
Để giúp bản thân hoặc người khác, hãy tìm hiểu nơi có thể tìm thấy các
dịch vụ sơ cứu ban đầu và y tế. Để biết thông tin sơ cứu ban đầu về điều trị
chấn thương khi bạn không thể gặp nhân viên y tế, xem trang 210 đến 211.
Đồng thời xem Cần làm gì khi không có bác sĩ, Chương 10: Sơ cứu ban đầu,
để biết thêm thông tin.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Bảo vệ bản thân và người khác

Ghi lại và báo cáo về bạo lực
Viết ra càng nhiều thông tin càng tốt về từng sự cố bạo lực. Hãy mô tả chi
tiết về những gì đã xảy ra. Bao gồm:

• Bạo lực (ngày và thời gian) đã
xảy ra khi nào?

• Bạo lực đã xảy ra ở đâu?

• Ai chứng kiến điều đó?
• Bạn đã báo cáo việc đó? Cho ai?
Họ đã làm gì?

• Ai đã làm gì?
Nếu có thể, hãy chụp ảnh hoặc quay video về vụ việc. Hồ sơ này sẽ hữu ích
cho dù bạn giữ nó hay sử dụng nó để báo cáo với người sử dụng lao động,
cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan nào có thể giúp bạn.
Nếu
bạn
biết
Đường phố này
những
người
lao
an toàn hơn vì có
động khác bị tấn
người đi lại cả ngày
công, hãy giúp họ ghi
và đêm.
lại các cuộc tấn công.
Sử dụng bản khảo
sát, bản đồ nơi làm
việc hoặc bản đồ cộng
đồng để giúp bạn tìm
ra những người lao
động nào đang bị đe
dọa hoặc tấn công, nơi
các vụ tấn công xảy ra,
chúng xảy ra khi nào,
ai đã gây ra bạo lực và
loại bạo lực nào được
sử dụng. Điều này có
thể cung cấp cho bạn
thông tin tốt hơn để
Thu thập thông tin về bản đồ
báo cáo hoặc lên kế
cộng đồng.
hoạch làm thế nào để
ngăn chặn và chống lại
bạo lực đối với người lao động.
Tôn trọng quyết định của người lao động. Trong trường hợp người lao
động không muốn báo cáo lạm dụng vì sợ bị trả thù hoặc bị bạo lực thêm
nữa, hãy tôn trọng quyết định của họ nhưng hãy hỏi họ xem họ có cho phép
ghi lại vụ việc mà không ghi tên hoặc thông tin nhận dạng khác. Thông tin
này có thể hữu ích trong việc lập bản đồ khu vực xảy ra bạo lực, tần suất và
tình huống xảy ra bạo lực.
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Yêu cầu cảnh sát địa phương có
nữ cảnh sát, làm việc cả ngày và đêm,
được đào tạo để điều tra các vụ bạo
lực tình dục.
Tổ chức biểu tình phản đối việc
tấn công người lao động, yêu cầu bồi
thường thỏa đáng, đưa những kẻ lạm
dụng ra công lý và ngăn chặn bạo lực
trong tương lai. Xây dựng liên minh
giữa công đoàn của bạn với các tổ
chức của phụ nữ, các nhóm cộng đồng.

Học cách tự vệ

Hoạt động

Thực hành tự vệ trong nhóm có thể giúp bạn học cách tự vệ nếu bạn bị
tấn công. Mời ai đó từ một trường võ địa phương để tổ chức một hội thảo.
Điều quan trọng nhất là để học cách ngăn chặn một người trong thời gian
đủ lâu để bạn thoát khỏi. Nếu bạn tiếp tục với võ thuật sau đó, bạn sẽ ngạc
nhiên về kỹ năng của bạn được nâng cao. Các nhóm tự vệ là cách tốt để tiếp
cận với nhiều người hơn và giúp họ có được sự tự tin, cũng như giảm khả
năng bị tấn công. Nếu bạn bị tấn công, hãy tấn công kẻ tấn công hết sức có
thể. Đừng sợ làm tổn thương hắn vì hắn đâu có sợ khi làm tổn thương bạn.

Đánh mạnh
vào bụng
hắn ta bằng
khuỷu tay, rồi
chạy.

Dẫm chân hắn
bằng gót chân,
rồi chạy.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Nâng đầu gối
của bạn và húc
mạnh và nhanh
nhất có thể vào
háng.

Nắm tay và đấm
mạnh nhất có thể
vào mũi hắn.
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Biến việc quấy rối trở thành một vấn đề của nơi làm việc
Khi lao động nữ trong nhà máy của bạn bị quấy rối
bởi những người lao động khác hoặc những người
đàn ông trong cộng đồng, họ khó có thể có được
sự hỗ trợ từ những người lao động hoặc tổ chức
người lao động. Nhóm của bạn có thể chống lại
sự quấy rối ngay cả khi không có ai báo cáo
trường hợp bị quấy rối.
Nói về quấy rối khiến nhiều người khó chịu
đặc biệt là trong các nhóm bao gồm cả lao
động nam và nữ. Tổ chức các cuộc họp riêng
để giúp phụ nữ cởi mở về những gì họ đã trải
qua. Yêu cầu những người tham gia khác nghĩ
cách hỗ trợ những người phụ nữ đang đối phó
với quấy rối và bạo lực cá nhân, nhưng cũng
phải lên kế hoạch hợp tác để giảm thiểu và
ngăn chặn bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

Nói với mọi người
Có một vấn đề trong nhà máy của chúng tôi. Một số lao động nam
thường xuyên đưa ra những nhận xét và đùa cợt về tình dục với các
lao động nữ. Đó không chỉ là 1 hoặc 2 người đàn ông mà là một vấn
đề ở hầu hết các phòng ban vì những người đàn ông là đồng nghiệp
của chúng tôi, chúng tôi muốn tự xử lý, không khiến họ gặp rắc rối với
người sử dụng lao động.
Chúng tôi biết những người đàn ông sẽ không đến một cuộc họp
để thảo luận về điều này. Vì vậy, chúng tôi quyết định đưa nó ra trong
cuộc họp công đoàn tiếp theo mà không đưa nó vào chương trình nghị
sự vì quấy rối tình dục ảnh hưởng đến người lao động theo nhiều cách.
Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tìm ra cách để nêu ra vấn đề đó
trong cuộc tranh luận về một vấn đề khác.
Tôi muốn kể một câu chuyện về cách những trò đùa làm tôi buồn.
Hai người phụ nữ khác cũng đã sẵn sàng với câu chuyện của họ. Chúng
tôi đã không nêu tên bất kỳ người lao động nào đã trêu đùa chúng tôi
mà chúng tôi chỉ tập trung vào việc quấy rối ảnh hưởng đến cá nhân
chúng tôi như thế nào và sự thiếu tôn trọng chia rẽ người lao động và
làm suy yếu công đoàn.
Sau khi chúng tôi kể câu chuyện của mình, tất cả lao động nam và
nữ đều nói về sự quấy rối mà không cảm thấy tội lỗi hay trong tâm thế
phòng thủ. Một số lao động nam cũng thú nhận rằng những trò đùa
tình dục khiến họ không thoải mái. Bây giờ, nhiều người trong chúng
tôi cảm thấy có thể đưa chủ đề quấy rối tình dục ra thảo luận nhóm
và công đoàn sẽ hỗ trợ nếu chúng tôi khiếu kiện. Việc biết có những
người lao động khác hỗ trợ và hiểu vấn đề là điều quan trọng đối với
chúng tôi.
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Xây dựng chính sách “không bạo lực”
Một số nhà máy có chính sách chống bạo lực tại nơi làm việc nhưng lại
không thực thi chúng. Các doanh nghiệp có thể có các quy tắc ứng xử cấm
hoặc xử phạt đối với hành vi bạo lực tại nơi làm việc. Cố gắng tìm hiểu
chính sách của nhà máy hoặc lôi kéo nhà máy trong việc thiết lập chính
sách không bạo lực trong nhà máy của bạn. Chính sách không có bạo lực
nên bao gồm:

• định nghĩa rõ ràng về các mối đe dọa và các hình thức bạo lực sẽ
không được dung thứ.

• một chương trình giáo dục cho các nhà quản lý và người lao động giải
thích chính sách. Tất cả người lao động và người quản lý mới cần phải
biết về chính sách.

• bảng hiệu và áp phích về chính sách không có bạo lực mô tả cách
người sử dụng lao động sẽ trả lời khiếu nại.

• một hệ thống khiếu nại bí mật để người lao động báo cáo các mối
quan tâm, các đe dọa và bạo lực.

• một quy trình công bằng và kịp thời để trả lời các khiếu nại, giải

quyết các khu vực không an toàn của nhà máy và ngăn chặn sự đe dọa
và bạo lực trong tương lai.

• sự an toàn trước nguy cơ bị trả thù chống lại những người lao động
báo cáo các khu vực không an toàn hoặc phàn nàn về sự sợ hãi, đe dọa
hoặc bạo lực.

Có một chính sách không có nghĩa là bạo lực sẽ không xảy ra. Làm việc
với những người lao động khác, các nhóm lao động và các cơ quan chính phủ
có thể giúp bạn tìm ra những cách tốt nhất để thực thi chính sách không
bạo lực.
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Tìm sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống bạo lực
Các nhóm tổ chức ra để chống bạo lực trong gia đình và cộng đồng có thể
giúp người lao động và công đoàn xây dựng các chiến dịch phòng chống bạo
lực tại nơi làm việc.
Các nhóm khác cung cấp hỗ trợ pháp lý, xã hội và tinh thần cho nạn nhân
bị bạo lực và gia đình họ. Hãy đề nghị họ giúp bạn và đồng nghiệp của bạn.
Họ cũng có thể có kinh nghiệm về hồi phục sức khoẻ và tâm lý, đối phó với
chính quyền và giúp bạn trở lại làm việc. Ngoài việc cung cấp cho các cá nhân
hỗ trợ cảm xúc, họ cũng có thể có ý tưởng về cách xây dựng các nhóm hỗ trợ
liên tục để đối phó với bạo lực tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

Chúng ta có thể vượt qua bạo lực
Tên tôi là Chernklang Kreetha. Tôi lớn lên ở một
vùng nông thôn ở Thái Lan nhưng chuyển đến Đài
Loan để làm việc trong một nhà máy. Các điều kiện
làm việc tại nhà máy đó không được tốt lắm. Sau gần
3 năm làm việc ở đó, tôi đã cùng với những người
lao động khác trong nhà máy yêu cầu người sử dụng
lao động trả cho chúng tôi tất cả các khoản tiền làm
thêm giờ mà chúng tôi chưa được trả, thuế không
được hoàn trả, các khoản khấu trừ bất hợp pháp từ
tiền lương của chúng tôi và tiền lãi bắt buộc mà người sử dụng lao động
giữ. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
Nhưng vài ngày sau, khi chúng tôi rời nhà máy để ăn tối, chúng tôi
đã bị 8 tên côn đồ tấn công. Những người lao động khác đã chạy thoát
nhưng tôi bị kẹt lại và bị đánh đập thậm tệ khiến tôi bất tỉnh, nằm trên
đường trước nhà máy.
Những người lao động khác đã bị sốc và sợ hãi nhưng họ đã bày tỏ
sự phẫn nộ với cách người sử dụng lao động đối xử với chúng tôi. Do
đó, ngày hôm sau họ rời khỏi nhà máy, mang theo những biểu ngữ kêu
gọi không để xảy ra tình trạng bạo lực và yêu cầu quyền của mình bằng
tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Thái.
Chúng tôi biết điều này sẽ làm người sử dụng lao động tức giận và
ông ta sẽ cố gắng làm tổn thương chúng tôi một lần nữa. Vì vậy, chúng
tôi đã yêu cầu Trung tâm hy vọng cho người lao động, một trung tâm
bảo vệ và hỗ trợ lao động nhập cư ở Đài Loan giúp đỡ. Trung tâm đã
đến bảo vệ chúng tôi và giúp chúng tôi tổ chức để đòi quyền lợi của
mình.
Sau rất nhiều lần bị gây áp lực, công ty cho chúng tôi trở lại làm việc
và khi chúng tôi hoàn thành hợp đồng 3 năm họ đã trả lại cho chúng
tôi tiền lương, thuế và tất cả tiền tiết kiệm họ đã giữ của chúng tôi. Tôi
không nghĩ rằng tôi đã can đảm mạo hiểm mạng sống của mình để có
được những quyền mà tôi xứng đáng nhưng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp,
cộng đồng và trung tâm đã giúp tôi thấy rằng tôi không cô đơn và
chúng tôi có thể giành chiến thắng.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

343

344

23

Lao động di cư

Nhiều nam và nữ giới cùng trẻ em dời đến các thành phố hoặc quốc gia khác
để tìm kiếm việc làm, tiền lương và cơ hội tốt hơn cho bản thân và gia đình
họ nhưng họ thường phải đối mặt với những thách thức và rủi ro mới. Mặc
dù họ làm việc chăm chỉ hoặc chăm chỉ hơn những người lao động khác
nhưng những lao động di cư phải đối mặt với sự phân biệt đối xử theo cách
hợp pháp và bất hợp pháp trong và ngoài nhà máy, và những điều đó khiến
tất cả người lao động bị tổn thương, không chỉ lao động di cư.
Giống như những người lao động khác, lao động di cư xứng đáng được
và cần:

• có điều kiện sống và làm việc an toàn với mức lương đủ sống
• tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xã hội và giáo dục cho bản thân
và gia đình họ

• có quyền tổ chức các hoạt động công đoàn với các tài liệu bằng ngôn
ngữ riêng của họ

• không bị bạo lực và các mối đe dọa bị điều chuyển hoặc trục xuất
Nhưng quan trọng hơn cả là mọi người nên có quyền không phải di cư để
họ có thể sống ở nơi ông cha họ sinh ra, tham gia vào đời sống chính trị xã
hội của khu vực họ sống và tìm cách kiếm sống đàng hoàng ở nơi họ hoặc
gia đình họ sinh ra.
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Tìm hiểu về di cư trước khi bạn di cư
Để chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức phía trước, hãy tìm hiểu trước
những gì có thể xảy ra khi bạn di cư và sau đó mới đến thành phố hoặc quốc
gia mà bạn muốn di cư đến. Nếu việc di cư của bạn đang được sắp xếp bởi
một người khác, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những gì đang được lên
kế hoạch. Nếu có thể, hãy yêu cầu có một hợp đồng bằng văn bản và để lại
một bản sao cho gia đình hoặc bạn bè của bạn ở nhà. Tìm hiểu về di cư, luật
việc làm, văn hóa và hành vi và cách chúng có thể ảnh hưởng đến bạn. Hãy
hỏi xem có những gì quan trọng mà bạn cần mang theo và những gì nên để
lại để bạn được an toàn.

Các nhà môi giới tuyển dụng và buôn người
Các nhà môi giới tuyển dụng tuyển số lượng lớn lao động cho các nhà máy
xuất khẩu, họ tính phí môi giới việc làm với người lao động và phí tuyển
dụng với người sử dụng lao động. Họ cũng làm việc với những kẻ buôn
người, những người đưa người từ nước này sang nước khác và thường là
bất hợp pháp. Họ và những tay buôn người không trung thực thường nói
dối về các điều kiện làm việc hoặc đi lại và cho rằng công việc tốt hơn nhiều
so với cuộc sống hiện tại của người di cư. Họ có thể nâng phí môi giới ngay
khi bạn rời khỏi nhà và còn có thể khiến bạn rơi vào tình huống nguy
hiểm.

Nợ nần để có việc làm
Tôi đã rất vui mừng khi có cơ hội làm việc trong một nhà máy ở Đài
Loan. Bên môi giới tuyển dụng đã hứa là tôi có thể kiếm nhiều hơn so
với khi làm việc ở Philippine.
Tôi đã vay tiền của gia đình để trả cho bên môi giới lao
động để họ đưa tôi đến Đài Loan. Ở đó, tôi đã gặp một
bên tuyển dụng khác, họ yêu cầu tôi trả nhiều tiền
hơn để tôi được làm việc tại một nhà máy. Tôi
không có nhiều sự lựa chọn vì vậy tôi đã đồng ý
trả cho anh ta một khoản tiền nhỏ mỗi tuần.
Sau đó, tôi phát hiện ra nhà máy cũng tính tiền
phòng và ăn ở ký túc xá đắt hơn, khấu trừ thuế
và giữ lại “tiền tiết kiệm” cho đến khi tôi hoàn
thành hợp đồng.
Mỗi tuần sau khi tôi trả các hóa đơn, tôi chỉ còn ít tiền để chi tiêu.
Tôi phải ở đây và làm việc cho đến khi tôi có thể trả tất cả những
khoản nợ nhưng như vậy sẽ mất nhiều năm để trả hết khoản nợ này!
Tôi nói với các chị gái, anh em, anh em họ và mọi người ở quê nhà
tránh xa những người môi giới lao động. Họ hứa hẹn tôi sẽ có một cuộc
sống tuyệt vời nhưng đó là sự lừa dối.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

345

346

Lao động di cư

Hoạt động

Thu thập thông tin về nhà tuyển dụng

Chia sẻ thông tin giúp bảo vệ mọi người tránh khỏi những nhà môi giới
tuyển dụng không trung thực.
1. Hỏi những người lao động khác và gia đình họ về những nhà môi giới

tuyển dụng và những kẻ buôn người trong cộng đồng của bạn:

• Họ là người địa phương hoặc từ các cộng đồng khác? Có dễ nhận ra
họ không?

•
•
•
•
•
•

Họ làm việc cho ai?
Họ được trả như thế nào?
Họ tính phí với người lao động bao nhiêu, với công ty bao nhiêu?
Họ hứa gì và đem lại những gì?
Họ có làm hại ai hay làm chết ai không?
Họ có thể được tin tưởng được không?

2. Chia sẻ thông tin với những người khác để mọi người trong cộng đồng

của bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn khi chọn bên môi giới tuyển
dụng.

3. Lập và đăng một danh sách các nhà tuyển dụng làm hại hoặc lừa dối

người lao động.

Ông Perez nói với chúng tôi
như vậy nhưng ông không
quan tâm đến chúng tôi.
Ông hứa sẽ môi giới một
công việc tốt ở thủ đô nhưng
khi em họ tôi đến đó, ông ấy
đã đưa cô ấy đến một nhà
máy đông đúc và nói rằng cô
ấy phải làm việc ở đó vì cô ấy
đã ký hợp đồng rồi.

Con trai tôi đã đi đến Hoa Kỳ
cùng với bà Fernandez. Nó
nói rằng bà ấy đã cho nó một
công việc tốt và không tính
thêm phí vì chúng tôi đã thỏa
thuận trước khi nó đi.
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Đặt một dấu trừ bên
cạnh ông Perez và
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Thu thập thông tin về di cư
Nếu bạn hoặc ai đó đang có kế hoạch di cư, hãy thu thập càng nhiều thông
tin càng tốt về điểm đến từ những người đã di cư hoặc gia đình họ, trung
tâm cộng đồng, nhà thờ, trung tâm y tế, các tổ chức phi chính phủ (PCP) và
trên mạng. Điều này có thể giúp bạn dự đoán và tránh các vấn đề.
Hãy thử tìm hiểu về:

• công việc có sẵn ở những nơi khác trên đất nước bạn. Hãy hỏi các cơ
quan nhà nước, xem báo và nói chuyện với mọi người do đó bạn không
phải đi đâu xa để kiếm việc.

• những lợi ích và thách thức thực sự của việc di cư bao gồm điều

kiện làm việc, chi phí, thu nhập, sự nguy hiểm và thời gian bạn có thể
phải ở lại bao lâu.

• nhà tuyển dụng, kẻ buôn

bán người và người sử
dụng lao động, sự trung
thực và lòng tốt của họ.
Nắm được lý do dẫn đến
sự lo ngại sẽ giúp bạn đưa
ra quyết định chính xác
hơn. Ví dụ, nếu kẻ môi giới
mời chào một công việc
như mơ ngoài sức tưởng
tượng, bạn nên thận trọng
khi nhận lời.

Hãy cho chúng
tôi biết về trải
nghiệm của bạn
khi di cư lên phía
bắc để tìm việc.

• thành phố hoặc quốc gia

bạn di cư đến bao gồm
loại các công việc có sẵn,
điều kiện làm việc và sinh
hoạt cho người lao động
nhập cư, phong tục địa phương và ngôn ngữ.

• quá trình di cư đến quốc gia bạn muốn đến, lệ phí phải trả, giấy phép
và thời gian chờ đợi cần thiết.

• làm thế nào để được chăm sóc y tế. Lập danh sách các dịch vụ chi
phí thấp hoặc miễn phí dành cho người lao động nhập cư trên đường
đi và tại điểm đến của bạn.

• cách quản lý tiền từ việc mở tài khoản ngân hàng và hiểu các quy
trình ngân hàng cơ bản đến học cách tiết kiệm cho tương lai, cách gửi
tiền về nhà và cách giúp các thành viên trong gia đình hiểu bạn muốn
họ sử dụng tiền như thế nào.

• các nguồn thông tin liên lạc tại quốc gia đến như đại sứ quán, nhóm

di cư, đoàn thể và nhóm nhân quyền. Ghi nhớ một vài số điện thoại
của các thành viên gia đình hoặc bạn bè trong trường hợp khẩn cấp.
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Chuẩn bị cho thử thách ở nơi mới của bạn
Một trong những lý do khuyến khích người lao động di cư là người sử dụng
lao động nhận thấy người di cư, những người thường không hiểu ngôn ngữ
địa phương hoặc có thể không được luật pháp quốc gia họ đến bảo vệ, thì dễ
kiểm soát hơn so với lao động địa phương. Vì vậy, người lao động nhập cư
đối mặt với nhiều nguy hiểm xã hội hơn những người lao động khác.

Chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi
Quỹ Phát triển Nông thôn (The Rural Development Foundation RDF) là một tổ chức phi chính phủ ở Indonesia đã tổ chức hội thảo cho
những người quan tâm đến việc di cư. Họ tìm hiểu về quyền của người
lao động nhập cư và chia sẻ một số mối nguy hiểm của việc di cư. Nếu
một người quyết định di cư vì công việc, họ chuẩn bị cho cuộc sống ở
nơi mới, tập trung vào các mối quan hệ gia đình, học cách giải quyết
các vấn đề trong thời gian đi xa và cách quản lý tiền.
Khi người lao động trở về, RDF khuyến khích họ chia sẻ câu chuyện
của họ với những người khác muốn di cư để những người đó có thể
chuẩn bị cho những thách thức của việc di cư.
Những người lao động trở về cũng có thể được đào tạo về quản lý
doanh nghiệp, tín dụng công đoàn, hợp tác xã, học cách đầu tư và sử
dụng tiền một cách khôn ngoan để họ không phải di cư một lần nữa.

Bạo lực chống lại người nhập cư
Chuyển đến một đất nước mới mà không có giấy tờ hợp pháp khiến người
lao động phải nhờ vả những kẻ buôn người và những người khác muốn lợi
dụng họ. Người lao động thường sống một mình, sợ bị cảnh sát bắt và ở
những nơi xa lạ. Vì những lý do là bản thân họ không biết làm gì với những
người nhập cư, các nhóm người địa phương thường khuấy động sự tức giận,
sợ hãi và thù hận với người di cư. Xem Chương 21: Phân biệt đối xử.
Phụ nữ di cư có nguy cơ bị bạo lực cao nhất không chỉ vì họ làm điều gì
đó rủi ro -di cư- mà còn bởi vì các nhà môi giới tuyển dụng, những tay buôn
người, nhà thầu lao động, chủ sử dụng lao động và thậm chí các đơn vị thực
thi pháp luật nghĩ rằng họ có thể vô tội nếu họ khiến phụ nữ bị tổn thương.
Đôi khi họ nói lao động nữ sẽ làm việc trong nhà máy nhưng thay vào đó
lại bị ép làm nghề mại dâm. Các tổ chức phụ nữ thường cung cấp trợ giúp
và che chở cho phụ nữ di cư khi gặp nguy hiểm. Xem Chương 22: Bạo lực.
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Trục xuất hoặc buộc hồi hương
Nhiều quốc gia đã xây dựng nền kinh tế của họ dựa trên sức lao động của lao
động nhập cư. Chủ sử dụng lao động cố gắng trả lương rất thấp, thực hiện
một vài quy định hoặc không thực hiện các quy định về an toàn và không
cung cấp sự bảo vệ hay lợi ích nào cho người lao động. Nếu người lao động
phàn nàn hoặc yêu cầu điều kiện làm việc hoặc trả lương nhiều hơn, chủ sử
dụng lao động đe dọa trục xuất họ.
Ngay cả những người lao động có giấy tờ hợp pháp để làm việc ở một khu
vực hoặc quốc gia mới đôi khi cũng bị đe dọa trục xuất. Thông thường, các
nhóm trợ giúp pháp lý hoặc phòng khám cung cấp dịch vụ ở những nơi có
số lượng lớn người di cư. Bạn hãy hỏi xung quanh để tìm ra những công việc
có mức lương phù hợp nhất và bảo vệ người lao động tốt nhất.

Ngôn ngữ và văn hóa
Nếu bạn không nói được ngôn ngữ địa phương bạn sẽ khó kết bạn và hòa
nhập với cộng đồng nơi đó. Học ngôn ngữ và phong tục địa phương giúp bạn
dễ dàng hơn trong việc bảo vệ bản thân, nói chuyện với những người lao
động khác và nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc tôn trọng và tổ chức những hoạt
động liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ của bạn vẫn là rất cần thiết.
Hãy đề nghị công đoàn và các tổ chức người lao động dịch tài liệu bằng
văn bản sang các ngôn ngữ khác nhau mà người lao động trong nhà máy của
bạn nói để tất cả người lao động có thể tham gia. Có phiên dịch viên trong
các cuộc họp sẽ giúp lao động nhập cư tham gia tích cực hơn.

Nhà ở và giao thông
Các nhà máy cung cấp ký túc
xá để bạn dễ dàng có chỗ
ở nhưng chúng có thể có
nhiều nhược điểm. Xem
Chương 32: Một nơi có thể
sống đàng hoàng để có ý
tưởng về cách tổ chức cho
nhà ở tốt hơn.

Ở Bangladesh, người lao
động đã hình thành các nhà
trọ rẻ hơn và an toàn hơn ký
túc xá của nhà máy.
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Tiếp cận chăm sóc sức khỏe
Một số nhà máy có dịch vụ y tế nhưng thường là rất cơ bản và các bác sĩ
được công ty thuê thường từ chối chỉ ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến
công việc. Trong khi đó việc sử dụng các dịch vụ y tế bên ngoài nhà máy có
thể gây khó khăn cho người lao động nhập cư. Người lao động không có giấy
phép lao động có thể sợ rằng việc họ đến cơ sở y tế khám sẽ bị phát hiện và
bị báo cho cơ quan di trú.
Ngay cả khi các dịch vụ y tế được điều hành bởi chính phủ, điều đó không
có nghĩa là họ sẽ báo cáo về trường hợp của bạn. Có thể có sẵn các dịch vụ
y tế chi phí thấp hoặc miễn phí cho người lao động nhập cư với bất kể tình
trạng pháp lý như thế nào, bằng ngôn ngữ của bạn và tôn trọng tín ngưỡng
văn hóa và tôn giáo của bạn. Hỏi những người lao động nhập cư và công
đoàn, các dịch vụ xã hội và tín ngưỡng về các cơ sở chăm sóc.
Một số chương trình y tế cung cấp cho người lao động nhập cư các dịch
vụ như thông tin sức khỏe sinh sản và tình dục. Các tổ chức khác làm việc
với người lao động nhập cư thường không cung cấp dịch vụ y tế nhưng cung
cấp xét nghiệm miễn phí phát hiện các lây nhiễm qua đường tình dục (STIs)
và HIV cũng như bao cao su và thuốc miễn phí. Đừng ngại hỏi về những
điều đó.

Liên hệ với gia đình
Sống mà không có sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng có thể khiến bạn cô
đơn, căng thẳng và mệt mỏi. Áp lực gửi tiền về nhà có thể tạo ra căng thẳng
và đôi khi khiến mối quan hệ gia đình trở nên khó khăn hơn. Tìm cách
kết nối với gia đình ở quê nhà có thể giúp bạn giảm căng thẳng và các vấn
đề sức khỏe tâm thần khác. Xem Chương 27: Căng thẳng và sức khỏe
tâm thần.

Chúng tôi tổ chức nhiều hội thảo miễn phí cho người lao động nhập
cư để phổ biến cho họ cách sử dụng máy tính trong các quán cà
phê internet để kết nối với gia đình. Dịch vụ này rất rẻ và dễ dàng
để thiết lập một lịch trình cuộc gọi thường xuyên với gia đình của
họ. Chúng tôi cũng giúp họ thiết lập tài khoản chuyển tiền. Bằng
cách đó, họ có thể gửi cùng một số tiền vào cùng một thời điểm
mỗi tháng. Nếu họ có nhiều tiền hơn, họ sẽ tiết kiệm cho những lúc họ có
ít hơn. Gia đình họ biết thu nhập của họ nên cũng bớt căng thẳng.
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Cuộc sống ở nơi ở mới
Mẹo để bảo vệ chính bạn trong cộng đồng mới:

• Giữ bản gốc và bản sao của các tài liệu quan trọng. Luôn giữ

hộ chiếu, giấy phép làm việc và các giấy tờ cá nhân khác. Đừng
chuyển chúng cho bên môi giới tuyển dụng hoặc nhà máy. Để lại
một bản sao Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và thông tin
khác ở nước bạn và bạn cũng nên có một bản sao trong trường
hợp nhà tuyển dụng giữ nó.

• Không ký một tài liệu mà bạn không hiểu hoặc không đồng ý.
• Học cơ bản về ngôn ngữ địa
phương và nếu bạn có thể,
hãy dạy cho những người lao
động khác những điều cơ
bản về ngôn ngữ của bạn.

• Đảm bảo rằng người sử

dụng lao động cho bạn
biết nhiệm vụ và điều
kiện của công việc.

• Theo dõi thời gian làm việc,

lương được trả và các khoản khấu
trừ của bạn.

• Nếu bạn được thông báo là nợ tiền, hãy hỏi tại sao và kiểm tra

xem thông tin có đúng không. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhóm
hỗ trợ người lao động nếu bạn cảm thấy số tiền đó là sai.

• Không ký nhận tiền khi bạn chưa nhận được.
• Đừng để ngưòi sử dụng lao động “lấy mất” tiền lương của bạn
hoặc chuyển tiền lương về quê nhà cho bạn. Yêu cầu được thanh
toán bằng tiền mặt hoặc bằng séc để bạn có thể rút tiền mặt hoặc
gửi tiền tại một ngân hàng địa phương.

• Nếu bạn bị lạm dụng hoặc bị tấn công hãy ghi lại địa điểm,

thời gian, người có liên quan và bất cứ ai nhìn thấy việc bạn bị
lạm dụng. Điều quan trọng là không được ở một mình: đến các
tổ chức cộng đồng, công đoàn hoặc bất kỳ mạng lưới nào bạn
cảm thấy có thể giúp bạn và đi cùng bạn nếu bạn quyết định đến
cảnh sát.

• Kết bạn mới để giảm cảm giác cô đơn và lo lắng.
• Giữ tiền của bạn an toàn và học cách quản lý nó: tiết kiệm một

phần cho tương lai của bạn hoặc trường hợp khẩn cấp, đừng gửi
tất cả về nhà và chỉ cho gia đình cách quản lý tiền.

Hãy nhớ rằng: Bạn có quyền trở về nhà và chuyển thu nhập,
tiền tiết kiệm, tài sản của bạn và đưa các thành viên trong gia đình
về quê hương đất nước của bạn.
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Quyền tham gia tổ chức
Chính phủ và công đoàn của một số quốc gia không cho phép người lao
động nhập cư tham gia công đoàn. Người lao động địa phương có thể cảm
thấy người lao động nhập cư không quan tâm đến công tác công đoàn vì họ
không có kế hoạch ở lại lâu dài. Nhưng người lao động nhập cư có thể đóng
góp cho nỗ lực tập thể và thậm chí có thể có kinh nghiệm cá nhân hữu ích
từ việc tham gia tổ chức ở nước họ.

Tìm hiểu về quyền và nguồn lực của bạn
Mỗi quốc gia có luật lao động ảnh hưởng đến lao động nhập cư kể cả những
người không có giấy tờ hợp pháp. Tìm hiểu về các quyền của bạn từ các tổ
chức người lao động, đoàn thể, người lao động khác, chính phủ hoặc nghiên
cứu trên mạng. Đây cũng có thể là những kênh thông tin tốt để tìm hiểu
những tổ chức nào có thể giúp bạn được chăm sóc y tế, học ngôn ngữ hoặc
nếu bạn bị sa thải.

Quyền của người lao động nhập cư
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc áp dụng cho tất cả mọi
người kể cả lao động nhập cư.
Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả mọi người lao động di trú và các
thành viên trong gia đình họ của Liên Hợp Quốc cho rằng mọi người lao động
nhập cư và mọi thành viên trong gia đình của họ:
• có quyền được pháp luật bảo vệ.
• sẽ nhận được sự đối xử tương tự như công dân nước sở tại về các điều kiện
làm việc (giờ làm việc, lương và làm thêm giờ) và an sinh xã hội.
• được hưởng các quyền văn hóa, tôn giáo và tự do của các hiệp hội.
• sẽ được bảo vệ chống lại bạo lực, đe dọa, hăm dọa và lao động cưỡng bức.
• có quyền tham gia công đoàn và quyền tổ chức.
Công ước về di trú vì việc làm (Số 97) và Công ước về lao động di trú (Số
143) của Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng các chính phủ nên:
• hỗ trợ miễn phí và cung cấp thông tin cho người di cư.
• có phương tiện cho việc di chuyển, hành trình và tiếp nhận người di cư.
• có dịch vụ y tế cho người di cư và các thành viên trong gia đình của họ.
• tạo việc làm và cấp quyền giống như người lao động địa phương.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Nói chuyện với các lao động khác về các vấn đề
phổ biến
Mặc dù có những điều có thể khiến người lao động có trải nghiệm khác nhau
tại nơi làm việc chẳng hạn như giới tính, tuổi tác và sắc tộc, có nhiều mối
nguy hiểm trong nhà máy ảnh hưởng đến tất cả người lao động như điều
kiện lương thấp, không lành mạnh hoặc không an
toàn và bị ép buộc làm thêm giờ.
Dành thời gian để nói chuyện với những
người lao động khác về những vấn đề họ
gặp phải. Một vấn đề ảnh hưởng đến một
người có thể dễ dàng trở thành vấn đề
ảnh hưởng đến nhiều người.
Phát triển mối quan hệ với những
người lao động khác trong nhà máy
của bạn cũng có thể giúp bạn cảm
thấy bớt cô đơn và căng thẳng. Bạn
có thể phát triển một tài liệu hướng
dẫn từ thông tin mà bạn biết hoặc
bản đồ cho thấy các khu vực nguy hiểm
của thành phố, các cửa hàng để mua hàng
hóa với giá thấp hơn, trung tâm y tế và đồn cảnh sát.

Đêm vắng, không cô đơn
Tên tôi là Xiaomei và tôi chuyển đến Thâm Quyến để làm việc trong
một nhà máy. Tôi đã rất buồn khi chuyển đến đây làm việc. Tôi không
có bạn bè và tôi không muốn nói với gia đình về những vấn đề của
mình vì sợ họ lo lắng. Tôi thực sự không muốn làm việc trong nhà máy.
Khi tôi lớn lên, tôi mơ ước được làm việc trong một đài phát thanh. Vì
vậy, khi tôi chuyển đến đây, tôi sẽ đến đài phát thanh địa phương bất
cứ khi nào tôi có thời gian rảnh và đề nghị giúp đỡ. Một ngày nọ, người
dẫn chương trình phát thanh bị ốm nên họ yêu cầu tôi dẫn chương
trình. Tôi không biết phải nói gì vì vậy tôi bắt đầu nói về cuộc sống của
mình trong nhà máy. Tôi đã nói về cảm giác cô đơn và các điều kiện
làm việc không tốt trong nhà máy của tôi. Các nhà quản lý của nhà máy
đã nghe chương trình và sa thải tôi ngay ngày hôm sau. Tôi thực sự thất
vọng! Nhưng sau đó, lãnh đạo đài phát thanh nói với tôi rằng nhiều
người thích chương trình. Khi tôi nói với họ rằng tôi đã bị sa thải, họ
mời tôi làm việc ở đài phát thanh.
Chương trình của tôi có tên là “Đêm vắng, không cô đơn” và đó là
không gian để những nữ lao động nhập cư trẻ tuổi chia sẻ kinh nghiệm
và cảm thấy như họ “không cô đơn” và nghĩ rằng ai đó hiểu được những
thách thức của cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn của họ. Chúng tôi nói
về quyền của người lao động và một số chủ đề khác đó là các quán cà
phê internet để kết nối với gia đình, nơi học ngôn ngữ, cách bảo vệ bản
thân và nhiều thứ khác ở Thâm Quyến.
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Xây dựng một tổ chức xã hội
Nhiều người di cư chuyển đến một nơi mới vì họ có gia đình hoặc bạn bè đã
chuyển đến đó. Bạn có thể bắt đầu gặp nhau vào những ngày nghỉ để chia sẻ
các món ăn truyền thống từ khu vực của bạn và thảo luận về các vấn đề gặp
phải ở nơi làm việc, tin tức từ nhà và cách bạn có thể giúp đỡ gia đình và
bạn bè bị bỏ lại. Các hội người di cư đứng ra tổ chức địa điểm để mọi người
hòa nhập và gây quỹ cho các dự án ở quê nhà, chẳng hạn như mua xe cứu
thương cho cộng đồng hoặc giúp đỡ một trường học. Làm việc với cộng đồng
mới của bạn để bạn có thể tổ chức các điều kiện tốt hơn cho bản thân và
những người lao động nhập cư khác trong khi bạn củng cố các kết nối của
bạn với giá trị văn hóa và gia đình của bạn.

Trung tâm xã hội cho lao động nhập cư
Hội đồng người lao động quốc gia (The National Workers’ Congress NWC) tại Sri Lanka đã cho phép lao động nhập cư đăng ký làm thành
viên công đoàn vào năm 1995. Nhưng việc tổ chức người lao động nhập
cư trong các nhà máy xuất khẩu không hề dễ dàng vì nhiều người sợ
tham gia công tác tổ chức. Thêm nữa, người lao động còn phải làm việc
rất nhiều vì họ sống và làm việc trong khuôn viên nhà máy. Chủ nhà
máy cũng đã đe dọa sẽ sa thải và trả về quê hương nếu họ gia nhập
công đoàn.
Để cung cấp cho người lao động nhập cư một không gian an toàn
để khám phá về công tác tổ chức, NWC đã tạo ra “Ngôi nhà hữu nghị”.
Những không gian này được đặt bên ngoài các nhà máy. Người lao
động có thể đến đó để mượn sách hoặc tạp chí, nói chuyện với những
người lao động khác, xem tivi và tìm thông tin về quyền lao động. Các
nhân viên cũng tổ chức các khóa đào tạo về sức khỏe
và mời người lao động tham dự các cuộc đối thoại về tổ
chức công đoàn. Họ
muốn trao quyền
Đó là lần đầu tiên tại Nhà hữu
cho người lao
nghị
NWC tôi nghe nói về công
động để kiểm
đoàn.
Tôi đã đến đó để sử dụng
soát nhiều hơn
thư
viện
và phát hiện ra rằng có
cuộc sống, công
thể
tham
gia các khóa đào tạo
việc của họ và
về quyền của người lao động.
trở thành nhà
Sau 3 năm, tôi đã trở thành
lãnh đạo trong
thành viên của NWC và bắt đầu
các nhà máy
tổ chức cho những người lao
của họ.
động khác.
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Gắn kết người di cư trở thành một phần
của phong trào của người lao động
Lao động nhập cư thường phải đối mặt với một số điều kiện công việc tồi
tệ nhất từ tiền lương và bạo lực đến sợ bị trục xuất đặc biệt nếu họ không
có giấy phép lao động. Khi người lao động nhập cư không tham gia tổ chức,
người sử dụng lao động nghĩ rằng họ có thể trả cho người lao động ít hơn.
Tuy nhiên, khi công đoàn và các tổ chức của người lao động đấu tranh vì
quyền của lao động nhập cư, họ đang giúp loại bỏ các điều kiện này và buộc
chính phủ của họ phải thực thi luật và tiêu chuẩn lao động cho tất cả người
lao động.
Như các nhóm về quyền lao động ở Hoa Kỳ, nơi nhiều người lao động di cư
tìm việc làm tìm đến, họ tổ chức các chiến dịch đòi quyền cho lao động nhập
cư vào Ngày Quốc tế Lao động, ngày 1 tháng 5. Vào ngày này, họ phát động
các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về điều kiện làm việc của lao động
nhập cư và yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trao toàn quyền cho những người lao
động này bao gồm cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc y tế và nhà ở.
Công đoàn sẽ được củng cố hơn nếu có sự tham gia của lao động di cư vào
hoạt động tổ chức ở nơi làm việc và các hoạt động xã hội. Khi người lao động
thuộc các nhóm dân tộc hoặc ngôn ngữ khác nhau làm việc cùng nhau,
người sử dụng lao động không thể phân biệt chủng tộc hoặc sử dụng sự ganh
đua giữa các nhóm để chia rẽ và làm suy yếu công đoàn. Với cách giao tiếp
bằng ngôn ngữ của người lao động trong nhà máy, công đoàn có thể đảm bảo
mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra và người lao động có cách truyền
thông tin lại cho công đoàn. Và khi công đoàn đứng lên đòi quyền bình đẳng
và quyền cho mọi người cả trong và ngoài nơi làm việc thì sẽ xây dựng lòng
trung thành, sự tôn trọng và hỗ trợ có thể giúp họ giành chiến thắng trong
các cuộc đấu tranh cho các thành viên của mình trong tương lai.
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Công đoàn người lao động Myanmar ở Thái Lan
Sandar đã vượt biên giới từ Myanmar sang Thái Lan để làm việc
trong nhà máy may của công ty Value Trend ở Mae Sot. Lao động nhập
cư được trả ít hơn một nửa so với người lao động Thái Lan mặc dù họ
đang làm cùng khối lượng công việc. Và mặc dù tất cả các người lao
động đều có giấy phép lao động và được đảm bảo đầy đủ quyền lao
động theo luật lao động Thái Lan, người sử dụng lao động vẫn giữ các
bản sao gốc của giấy phép lao động. Nếu người lao động Myanmar yêu
cầu quyền của họ, họ sẽ bị sa thải, trục xuất hoặc thậm chí bị sát hại
bởi cảnh sát hoặc xã hội đen. Trong một nhà máy gần đó, một nam lao
động đã thiệt mạng và 3 nữ lao động bị hãm hiếp như một lời cảnh báo
cho các người lao động khác ngừng tham gia tổ chức.
Sandar sợ bị trục xuất hoặc bị tấn công nhưng cô cảm thấy đã đến
lúc phải đấu tranh cho quyền lợi của mình và của mọi người. Cô bắt
đầu nói chuyện từng người một với những người lao động khác để tìm
hiểu vấn đề của họ là gì và liệu họ có quan tâm đến việc đấu tranh cho
các điều kiện tốt hơn không. Cô cũng tham gia khóa học về nhân quyền
và quyền người lao động do Hiệp hội Người lao động Yaung Chi Oo
(Yaung Chi Oo Workers Association - YCOWA), một tổ chức công đoàn
hỗ trợ và tổ chức cho người lao động Myanmar ở Thái Lan. Cô bắt đầu
tổ chức các cuộc họp bí mật với những người lao động khác để nói với
họ về công đoàn YCOWA và không lâu sau đó nhiều người lao động đã
tham gia. YCOWA tổ chức cho người lao động nghỉ việc để yêu cầu điều
kiện làm việc và lương cao hơn. Khi 119 lao động nghỉ việc, người sử
dụng lao động đã thực sự ngạc nhiên. Người sử dụng lao động không
nghĩ rằng các lao động nhập cư sẽ tổ chức như vậy. Công đoàn sau đó
đã tham gia để đại diện cho người lao động trong các cuộc đàm phán
với chủ sử dụng lao động. Thông qua một chiến dịch được lên kế hoạch
tốt có sự tham gia của cộng đồng và sự hỗ trợ từ các tổ chức trong nước
và quốc tế, người lao động đã có thể giành được một thỏa ước mới với
nhiều cải tiến. Người sử dụng lao động hứa sẽ trả cho họ mức lương tối
thiểu cao hơn gấp đôi so với trước đây và mức lương làm thêm giờ cao
hơn. Người sử dụng lao động cũng trả lại giấy phép lao động để người
lao động có thể kiểm soát cuộc sống công việc của họ.
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Ngày nay, các nhà máy không phải là nơi an toàn cho trẻ em làm việc vì
các điều kiện làm việc trong nhà máy có thể làm tổn thương cơ thể đang
phát triển của trẻ khiến trẻ giảm khả năng thành người trưởng thành khỏe
mạnh. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế: “trẻ em thuộc về trường học chứ
không phải làm việc trong chuỗi cung ứng”.
Bạn và công đoàn hoặc tổ chức cộng đồng có thể giúp trẻ em đến trường
và chấm dứt lao động trẻ em trong nhà máy.

• Tiếp cận với lao động trẻ em và gia đình của trẻ để hiểu nhu cầu

và tìm giải pháp giúp trẻ vì trẻ không đáng phải làm việc vì gia đình
chúng nghèo.

• Đàm phán với chủ doanh nghiệp để trả lương công bằng cho lao động
trẻ em và giúp những trẻ phải lao động có cơ hội đến trường.

• Từ chối làm việc cùng với lao động trẻ em khi chủ doanh nghiệp

thuê lao động còn quá trẻ hoặc giao cho họ những công việc nguy hiểm.

• Báo cáo các trường hợp thuê lao động trẻ em bất hợp pháp cho
chính quyền và các cơ quan bảo vệ trẻ em để họ có thể giúp trẻ quay lại
trường học và có thu nhập.

• Vận động để có luật bảo vệ trẻ em và trừng phạt những đối tượng thuê
trẻ em bất hợp pháp.

• Tổ chức để có quy định về lương đủ sống để các gia đình có một cuộc

sống đầy đủ, trẻ em được đi học và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc
trẻ em. (xem trang 296).
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Công việc nhà máy huỷ hoại trẻ em
Những mối nguy hiểm trong công việc như tiếng ồn, bụi, hóa chất, hỏa
hoạn và thao tác lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến trẻ không khác gì những
ảnh hưởng mà lao động trưởng thành phải
đối mặt.
Nhưng, điều kiện làm việc nguy
hiểm có thể gây hại cho trẻ em
nhiều hơn vì cơ thể và não của trẻ
vẫn đang phát triển và dễ bị chấn
thương và mắc bệnh hơn. Chấn
thương hoặc bệnh tật do công
việc có thể làm chậm sự phát
triển của trẻ hoặc làm cho trẻ bị
khuyết tật và điều đó khiến trẻ
không thể học tập, làm việc hoặc
có được một công việc tốt hơn
khi trưởng thành.

Lao động trẻ em có thể
có trong nhà máy hoặc
tại gia đình.

Lao động trẻ em
Lao động trẻ em là công việc do trẻ thực hiện, gây hại cho sức
khỏe, sự phát triển hoặc giáo dục của trẻ. Lao động trẻ em thường
ít tuổi hơn so với độ tuổi được phép làm việc thường xuyên và
thường là trong độ tuổi đến trường. Ít có lao động trẻ em trong các
nhà máy nhưng trẻ em thường làm công việc của nhà máy tại nhà
hoặc trong các xưởng nhỏ.
Nhiều quốc gia cho phép trẻ em ở độ tuổi đi học làm một số
công việc ở gần nhà hoặc trong doanh nghiệp của gia đình. Pháp
luật có thể giới hạn hình thức công việc mà trẻ em ở độ tuổi đi học
có thể làm và số giờ chúng có thể làm việc. Trẻ có thể làm việc nếu
chúng không tiếp xúc với hóa chất hoặc các điều kiện nguy hiểm và
có đủ thời gian để đến trường, học tập, vui chơi, nghỉ ngơi và công
việc đó không gây hại cho chúng.
Lao động trẻ là từ 15 đến 18 tuổi và có việc làm thường xuyên
ở một quốc gia có độ tuổi hợp pháp để làm việc dưới 18. Lao động
trẻ có thể không còn là “trẻ em” theo quy định của pháp luật
nhưng chúng chưa có kỹ năng và khả năng phán đoán của người
lao động lớn tuổi. Ngoài ra, cơ thể và não của trẻ vẫn đang tiếp tục
phát triển và việc tiếp xúc với hóa chất và công việc lặp đi lặp lại
ảnh hưởng đến chúng nhiều hơn so với những người lao động lớn
tuổi. Thông thường vì nhu cầu kiếm nhiều tiền nên trẻ nghỉ học.
Đó là những lý do vì sao công việc trong nhà máy có hại cho trẻ
hơn so với người lớn.
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Trẻ em dễ bị thương hơn người lớn
Một số chủ nhà máy thuê trẻ em làm một số công việc nhất định vì họ
nghĩ rằng trẻ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trẻ em có nguy cơ bị chấn thương
cao hơn vì chúng nhỏ hơn và không kiểm soát được cơ thể và các cử động
như người lớn. Máy móc, công cụ và vị trí làm việc được thiết kế cho người
lớn chứ không phải dành cho cơ thể nhỏ bé của trẻ.

Các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn người lớn
Tiếng ồn: Lao động trẻ em có nhiều nguy cơ bị mất thính lực hơn người
lớn vì những quy định về giới hạn tiếp xúc tiếng ồn được thiết lập cho
người lớn nhưng lại không an toàn cho trẻ. Xem Chương 13: Tiếng ồn.
Nhiệt: lao động trẻ em cũng có khả năng chịu

nhiệt thấp hơn người lớn. Một môi trường
an toàn cho người lớn có thể không an toàn
cho trẻ. (Xem Chương 15: Nhiệt độ - nóng và
lạnh).

Công việc nặng nhọc: Công việc nặng nhọc

có thể gây căng thẳng quá mức cho xương
đang phát triển và có thể gây tổn thương
xương hoặc suy giảm sự phát triển.

Hóa chất: Trẻ em dễ bị tổn hại và nghiêm
trọng hơn do tiếp xúc với hóa chất vì:
• Cơ thể của trẻ nhỏ hơn nên chúng nhận

liều độc tố cao hơn so với người lớn khi
tiếp xúc với cùng một lượng.

• Cơ thể của trẻ đang phát triển và dễ bị tổn hại

hơn do các hóa chất độc hại. Nếu bị phơi nhiễm hóa chất độc hại
tại nơi làm việc, điều này có thể gây hại cho các cơ quan đang phát
triển của trẻ, cân bằng nội tiết tố, da và làm tăng nguy cơ mắc bệnh
ung thư.

• Xương và cơ thể của trẻ hấp thụ chì, các kim loại khác và hơi khí độc
nhanh hơn cơ thể người lớn và điều này có thể gây ra các vấn đề về
khả năng học tập và phát triển cơ thể của trẻ.

• Trẻ thở nhanh hơn người lớn và điều này khiến chúng có nhiều khả
năng bị bệnh do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời.

• Chúng thấp và sát mặt sàn hơn và dễ dàng ăn phải, hít phải hoặc
chạm vào hóa chất rơi xuống sàn.
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Hủy hoại phát triển thể chất
Lao động trẻ em sẽ mắc các vấn đề tăng trưởng và chậm phát triển thể
chất vì:

Thiếu hoạt động: Lao động trẻ em thường không có thời gian vui chơi,

khám phá khu vực nơi chúng sinh sống hoặc tương tác với những đứa trẻ
khác. Chúng cũng không có thời gian nghỉ ngơi
nhiều như chúng cần để phát triển cơ thể khỏe
mạnh.

Tiếp xúc với chất độc: Lao động trẻ em tiếp xúc

với chất độc có thể gặp các vấn đề về sức khỏe như
đau đầu, khó thở, các vấn đề sinh sản sau này, bị
ung thư hoặc thậm chí tử vong. Chất độc cũng có
thể gây hại cho khả năng học của trẻ.

Trẻ tiếp xúc với chất
độc có thể dẫn đến
học chậm, dễ cáu
kỉnh và bồn chồn
hoặc có dấu hiệu
chậm phát triển.

Thiếu dinh dưỡng: Một số trẻ làm việc để gia
đình có tiền mua thức ăn. Tuy nhiên, trẻ em làm
việc trong các nhà máy thường bỏ bữa ăn để làm
việc hoặc để đáp ứng các kế hoạch sản xuất. Trẻ
suy dinh dưỡng có thể có sức khỏe kém hơn, mất
thị lực, chậm phát triển, mất khả năng học tập và
ít năng lượng hơn so với những đứa trẻ khác.

Hạn chế việc học
Công việc nhàm chán: Trẻ em làm những công việc đơn giản, nhàm chán
thay vì đến trường để học và chơi sẽ không có được tinh thần tốt, các kỹ
năng về xã hội và học tập quan trọng để chúng có thể sống tốt trong cộng
đồng và xã hội.
Nghỉ học: Lao động trẻ em thường bỏ dở việc học và có thể không biết
đọc, viết hoặc tính toán. Trẻ em không được giáo dục tốt sẽ có ít cơ hội
việc làm hơn khi trưởng thành.

Câu chuyện của Noor
Noor sống ở một ngôi làng nhỏ tên là
Serdang Lama ở bang Selangor, Malaysia.
Noor đã làm việc từ năm 7 tuổi trong một
xưởng nhỏ may áo phông. Noor gấp áo
phông in hình để đem đi đóng gói. Noor
làm 6 ngày một tuần từ 8:30 sáng đến
5:30 chiều. Noor không có thời gian
để chơi với những đứa trẻ khác.
“Cháu muốn đi học nhưng nhà
cháu không có tiền, do đó cháu sẽ
tiếp tục làm việc ở đây.”
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Công việc nhà máy huỷ hoại trẻ em

Dấu hiệu công việc phù hợp với trẻ
• Trẻ ở độ tuổi hợp pháp để có thể làm công việc theo quy định
pháp luật hoặc đang làm việc trong doanh nghiệp gia đình.

• Trẻ vẫn đi học và có thời gian để học, chơi và nghỉ.
• Trẻ được chăm sóc, khỏe mạnh và hạnh phúc.
• Công việc phù hợp với độ tuổi và khả năng về thể chất và tinh
thần của trẻ.

• Các trẻ em trai và gái có cơ hội như nhau về việc làm.
• Trẻ được giám sát bởi người lớn có trách nhiệm và chăm sóc.
• Nơi làm việc an toàn, không nguy hiểm đến sức khỏe hay tính
mạng của trẻ.

• Công việc được trả một mức lương xứng đáng và trẻ được học
kỹ năng làm việc để có công việc tốt hơn trong tương lai.

• Trẻ không làm việc để trả nợ cho gia đình.

Dấu hiệu công việc có hại cho lao động trẻ em
• Trẻ đang ở tuổi đi học nhưng không đi học.
• Tuổi của trẻ và loại công việc vi phạm luật quốc gia hoặc quốc tế.
• Trẻ trông mệt mỏi, bẩn thỉu, thiếu ăn, ốm yếu hoặc không hạnh
phúc.

• Trẻ bị buộc phải làm việc vì gia đình nghèo, bị bỏ rơi, hoặc
bệnh tật hoặc do cha mẹ đã mất.

• Trẻ em gái phải làm việc vì chúng không được đi học.
• Trẻ không được trả mức lương xứng đáng.
• Trẻ bị buộc phải làm việc mà nhận được rất ít hoặc không có
tiền công.

• Trẻ làm việc không có người giám sát hoặc bị người lớn lạm dụng.
• Trẻ làm việc trong giờ đến trường dù muốn đi học hoặc làm rất
muộn hoặc rất sớm lúc trẻ đáng được nghỉ ngơi.

• Công việc nguy hiểm, không lành mạnh hoặc quá khó đối với
lứa tuổi và khả năng thể chất hoặc trí tuệ của trẻ.

• Trẻ phải đối mặt với lạm dụng về cảm xúc, lời nói, thể chất hoặc
tình dục.
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Nguyên nhân dẫn đến lao động trẻ em
Trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, nợ nần, hay mồ côi nên thường sẽ phải
đi làm thay vì đi học.

Thất nghiệp và không có tiền lương
Người lớn đi làm phải được nhận mức lương đầy đủ cho một tuần làm việc
để có thể hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, người lớn có lương thấp, việc làm không
ổn định và thất nghiệp sẽ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói. Công
việc trong các nhà máy thường không phải là nguồn thu nhập đầy đủ để các
gia đình có thể duy trì cuộc sống do đó trẻ cũng phải làm việc.
Người sử dụng lao động thường tuyển dụng lao động trẻ em vì họ có thể
trả lương ít hơn người lớn nhưng họ lại muốn trẻ làm việc như người lớn.

Lời hứa không có thật về cơ hội đào tạo nghề
Trẻ em và thanh niên đôi khi làm việc ít hoặc không được trả công vì
người sử dụng lao động hứa hẹn sẽ dạy họ các kỹ năng để làm việc trong
tương lai. Ở nhiều nước, việc nhà máy đưa ra mức lương thực tập là hợp
pháp nhưng sau đó họ cố gắng lợi dụng các thực tập sinh bằng cách giữ
họ làm việc trong thời gian dài hơn với mức lương thấp.

Bệnh tật và thiếu chăm sóc sức khỏe
HIV, lao, sốt rét và thiếu chăm sóc sức khỏe làm người lớn suy giảm khả
năng chăm sóc những lao động trẻ, vốn bị bắt buộc phải làm việc để
bù đắp cho sự mất mát bố mẹ hoặc bố mẹ bị bệnh.
Những bệnh này có thể được ngăn ngừa và điều trị
Tôi có thể không có
khi được uống thuốc và chăm sóc sức khỏe. Ngoài
đủ tiền để trả học phí
ra, họ phải được trả đủ tiền công để có một chế độ
cho con vào kỳ tới.
ăn uống đủ chất và sống trong điều kiện lành mạnh.

Trẻ em không thể đến trường
Mặc dù pháp luật của nhiều
nước quy định tất cả
trẻ em đều có thể
Nếu con không được
đến trường nhưng
đến trường thì con
thực tế thì nhiều
muốn làm việc để có
trẻ không được đi
thể giúp gia đình.
học vì chúng không
thể chi trả học phí
hoặc trường xa nhà và đi lại
khó khăn. Trẻ em gái thường
bỏ học để đi làm lấy tiền trả học phí cho
anh em mình hoặc bị ép lập gia đình khi còn rất trẻ.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Bảo vệ trẻ em và chấm dứt lao động trẻ em

Bảo vệ trẻ em và chấm dứt lao động
trẻ em
Chính phủ các nước thường có quy định về độ tuổi tối thiểu đối với lao
động trẻ khi bắt đầu công việc được trả lương thường xuyên. Độ tuổi này
thường là cùng độ tuổi khi trẻ hoàn thành những năm học theo quy định
của pháp luật tức là trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi và tùy thuộc vào loại
công việc mà trẻ làm. Các nước phát triển thường quy định việc học dài
hơn do đó những người trẻ tuổi có thể bắt đầu làm việc thường xuyên ở độ
tuổi 17 hoặc 18 tuổi. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên Hợp Quốc
(LHQ) đã quy định tuổi lao động tối thiểu là 15 tuổi.

Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế
quy định về việc làm và lao động trẻ em
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em quy định trẻ em là bất kỳ ai
dưới 18 tuổi và cần được chính phủ quốc gia chúng sinh sống bảo vệ.
• Trẻ em có quyền được đi học.
• Trẻ em có quyền nghỉ ngơi, giải trí và chơi.
• Không để trẻ làm những công việc nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc học
hoặc có hại cho sức khỏe, cho sự phát triển về thể chất, tinh thần, đạo đức
hoặc xã hội của trẻ.
• Chính phủ các nước phải quy định độ tuổi tối thiểu để có thể làm một
việc thường xuyên, điều chỉnh giờ và điều kiện làm việc để tăng cường sự
phục hồi về thể chất, tâm lý và hòa nhập xã hội cho lao động trẻ em.
Công ước về tuổi lao động tối thiểu (Số 138) và Công ước về xóa bỏ các
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (Số 182) của Tổ chức Lao động Quốc
tế cho thấy:
• Trẻ em có thể làm những việc nhẹ bắt đầu từ 12 đến 13 tuổi với điều kiện
công việc đó không ảnh hưởng đến việc học, nghỉ ngơi, vui chơi hoặc có
hại cho sức khỏe của trẻ.
• Tuổi tối thiểu để có thể lao động là 15 tuổi.
• Tuổi tối thiểu để làm một công việc nguy hiểm là 18 tuổi.
• Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất phải bị cấm.
Công ước về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong công
nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế (Số 77) quy định:
• Phải kiểm tra sức khoẻ cho lao động trẻ em và lao động trẻ tuổi trước khi họ
bắt đầu công việc và kiểm tra mỗi năm một lần trong quá trình làm việc.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Tập trung vào các nguyên nhân sâu xa
Để loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn tới lao động trẻ em, mỗi quốc gia
cần có một nền kinh tế giàu mạnh và mọi trẻ em có cơ hội đến trường.

• Tổ chức để có điều kiện làm việc và chi trả mức lương tốt hơn
cho tất cả người lao động. Điều này giúp giảm số lượng trẻ em phải
làm việc để giúp đỡ gia đình họ.

• Tạo điều kiện học tập và học nghề cho người lớn để họ có khả năng
kiếm tiền nhiều hơn.

• Thực thi các chính sách pháp luật để đảm bảo người lao động
nhận được tiền lương và lợi ích mà họ xứng đáng được nhận như
chính sách về mức lương tối thiểu, tiền làm thêm giờ, an sinh xã hội,
chăm sóc sức khỏe và trợ cấp thai sản.

Các câu lạc bộ lao động trẻ em
Em đã làm việc một vài năm cho một nhà máy ở
Bangkok, có một người bạn đã kể cho em về Câu lạc
bộ lao động trẻ em. Câu lạc bộ này giúp lao động trẻ
em biết các quyền mà họ có và cũng đấu tranh với
người sử dụng lao động để yêu cầu họ tạo điều
kiện cho lao động trẻ em cơ hội tham gia học tập
để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sau
đó em đến tham dự các cuộc họp của câu lạc
bộ đó và các thành viên của câu lạc bộ khuyến
khích em trở thành một cán bộ toàn thời gian
và được trả lương. Từ đó, em đến thăm các lao
động trẻ em tại nơi họ làm việc để tìm hiểu
về các điều kiện làm việc và chia sẻ với họ về
Prasert là một cậu
quyền của lao động trẻ em cũng như khuyến
bé đến từ tỉnh Khon
khích họ đến tham dự các hoạt động của câu Khaen, vùng đông bắc
lạc bộ để tìm hiểu thêm. Em biên soạn các bản
Thái Lan.
tin và thỉnh thoảng hỗ trợ tổ chức các sự kiện.
Khi còn làm việc trong nhà máy, em tập trung làm việc cả ngày
để hoàn thành công việc được giao mà không nghĩ gì đến việc khác.
Ở câu lạc bộ này, em phải suy nghĩ rất nhiều vì công việc tổ chức các
hoạt động của câu lạc bộ thì khó khăn hơn nhiều so với những việc
mà em đã làm. Đôi khi em đã rất lo lắng và muốn nghỉ việc nhưng
các thành viên ở đây đã động viên em tiếp tục và em đã làm khá tốt
công việc này!
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Cơ hội học tập cho tất cả trẻ em
Cơ hội học tập dành cho tất cả trẻ em, phù hợp nhu cầu, sở thích của
trẻ, đảm bảo chất lượng dạy và học và miễn phí (hoặc ít nhất là gia đình
trẻ có thể chi trả). Nếu người lao động gây áp lực cho người sử dụng lao
động không sử dụng lao động trẻ em thì trẻ em thường bị ép buộc làm
những công việc khác thậm chí còn tồi tệ hơn để kiếm sống. Để trẻ không
phải làm việc thì kinh tế của gia đình trẻ phải khấm khá hơn và phải có
trường cho trẻ theo học. Tổ chức của bạn có thể:

• giúp lao động trẻ em tìm và học tại các trường học miễn phí, cũng có
thể là cho trẻ tham gia các trường nghề và các trường này cung cấp
thực phẩm miễn phí và bổ dưỡng cho trẻ.

• hỗ trợ kinh tế cho gia đình của trẻ để thay thế thu nhập mà trẻ kiếm
được.

• cung cấp thức ăn và chỗ ở cho trẻ em mồ côi để chúng có thể đi học
và học nghề thay vì phải làm việc.

• kết nối lại trẻ với gia đình nếu bị chia cách trước đó.

Chương trình tiền đổi lấy trường học
giúp ngăn ngừa lao động trẻ em
Để ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em, chính quyền bang
Brasilia, Brazil đã triển khai một dự án tài trợ để hỗ trợ các gia đình
nghèo. Ở đây hầu hết trẻ em đều đi làm vì gia đình của trẻ phụ thuộc
vào tiền mà chúng kiếm được. Dự án này có tên là Bolsa Escola (trợ
cấp học đường), dự án trao tặng các gia đình nghèo một khoản trợ
cấp hàng tháng để trẻ (từ 5 đến 17 tuổi) trong gia đình họ được đi
học thường xuyên. Số tiền này thay cho số tiền mà trẻ đem lại thu
nhập cho gia đình và giúp gia đình trẻ đủ khả năng chi trả cho các
nhu cầu cơ bản. Bolsa Escola đã thành công trong việc giúp trẻ có
cơ hội đến trường thay vì phải đi làm: kết quả là số trẻ đi học đã
tăng gấp đôi ở một số cộng đồng và trẻ ít bỏ học hơn. Bolsa Escola
hiện là một chương trình quốc gia và được tích hợp với chương trình
Bolsa Familia (trợ cấp gia đình), một chương trình cũng trợ cấp tiền
cho các gia đình để trẻ em được tiêm chủng. Chương trình này đã
có ảnh hưởng và nhân rộng ở các quốc gia khác trong khu vực Mỹ
La-tinh và châu Phi.
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Chính phủ phải đảm bảo quyền của trẻ em
Đây là điều mà các chính phủ phải làm:

• Thực thi quyền trẻ em được quy định trong các công ước quốc tế và
luật của các quốc gia, tiểu bang và địa phương.

• Xây dựng cơ sở pháp lý đối với công việc mà trẻ em ở tuổi đi học

có thể làm: Luật bảo vệ lao động trẻ em thường giới hạn số giờ và
thời gian trong ngày mà trẻ có thể làm việc vì điều này giúp tránh
xung đột giữa thời gian học ở trường, việc học tập, vui chơi và nghỉ
ngơi với công việc của trẻ. Các công việc có hại như sử dụng dụng cụ
điện, làm việc gần máy móc nguy hiểm, sử dụng hóa chất, làm việc
ở khu vực nóng và mang vác vật nặng thường cấm trẻ em làm việc.

• Xây dựng quy định về giấy phép làm việc đối với lao động trẻ em

ở tuổi đi học: Ở một số nước, người sử dụng lao động phải có giấy
phép từ trường học khi họ muốn thuê trẻ em làm việc. Giấy phép này
chứng nhận là trẻ đang đi học và người sử dụng lao động biết các giới
hạn công việc đối với lao động trẻ em.

• Xây dựng các chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi: Các trung tâm
dành cho thanh thiếu niên địa phương cần được thành lập để chăm
sóc trẻ mồ côi hoặc trẻ vô gia cư bị buộc phải làm việc để nuôi sống
bản thân.

• Hỗ trợ thu nhập cho các gia đình: Có các chương trình dựa vào
cộng đồng như trợ cấp thu nhập cơ bản, chăm sóc trẻ em, xây dựng
nhà bếp và bữa ăn chung, xóa mù chữ cho người lớn, giáo dục và đào
tạo nghề để trẻ có thể đến trường còn người lớn trong gia đình thì đi
kiếm tiền.

Công đoàn ở Brazil hành động
Liên đoàn người lao động thống nhất (The United Workers’
Confederation - CUT) đã tổ chức một chiến dịch quy mô quốc gia để
ngăn chặn lao động trẻ em ở Brazil. Trong chiến dịch này, họ hợp
tác với các trung tâm nghiên cứu và trường đại học để nghiên cứu
về lao động trẻ em và ý kiến của người dân về lao động trẻ em ở mỗi
khu vực. Người dân tham gia khảo sát cho rằng trẻ em nên làm việc
ở khu vực thành thị hơn là khu vực nông thôn vì “Ít nhất thì trẻ cũng
có việc để làm hơn là chỉ chơi trên đường phố.” Từ đó, Liên đoàn này
đã cố gắng thu hút sự hỗ trợ từ cộng đồng để đấu tranh chấm dứt
tình trạng lao động trẻ em bằng cách sử dụng các chương trình phát
thanh, truyền hình, báo chí, sách, áp phích, video và triển lãm ảnh
để nâng cao nhận thức về các điều kiện làm việc của lao động trẻ
em. Liên đoàn cũng khuyến khích người sử dụng lao động trao đổi
vấn đề lao động trẻ em với công đoàn. Công đoàn ngăn trẻ em làm
những công việc nguy hiểm và giúp hỗ trợ cho trẻ và gia đình của
trẻ. Chiến dịch này cũng đã có hỗ trợ tốt hơn cho giáo dục, thu nhập
và các chương trình giải trí, tất cả đều là một bước để ngăn chặn lao
động trẻ em trong tương lai.
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Máy móc được
chăm sóc tốt hơn
chúng ta!

Trong hầu hết các nhà máy, người lao động không tiếp cận được với dịch
vụ chăm sóc sức khỏe. Nhiều chủ nhà máy coi việc chăm sóc sức khỏe cho
người lao động như là gánh nặng thêm và tốn kém thay vì việc đầu tư cho
chăm sóc sức khỏe sẽ giúp người lao động khỏe mạnh dẫn đến giảm ngày
nghỉ, ít biến động nhân sự, tăng hiệu quả công việc. Thậm chí, ngay cả khi
luật quốc gia đảm bảo việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe ngay trong nhà máy
hoặc trong cộng đồng nơi họ sinh sống thì thường cũng không có cách nào
để thực thi các quy định này và người lao động cũng không có cơ hội được
chăm sóc sức khỏe.
Để biến mục tiêu được chăm sóc sức khỏe thành hiện thực, người lao
động cần:

• sử dụng dịch vụ chăm sóc khi gặp tai nạn hoặc cấp cứu xảy ra trong
nhà máy.

• đến khám tại phòng khám địa phương có chất lượng, phù hợp và với

mức phí phải chăng, mở cửa trong nhiều giờ giúp người lao động dễ
dàng đến khám.

• sử dụng dịch vụ chăm sóc gia đình người lao động.
• hiểu các chính sách của nhà nước về công nhận, hỗ trợ y tế và tiếp cận
chăm sóc sức khỏe như một quyền của con người.

• hỗ trợ các hoạt động đào tạo cho các nhà hoạt động thúc đẩy công tác

sức khỏe và an toàn để họ có thể vận động các chính sách bảo vệ sức
khỏe của người lao động làm việc tại nhà máy.
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Chăm sóc sức khỏe tại nhà máy
Nhiều chủ nhà máy không cung cấp dịch vụ y tế tại nhà máy và dù họ có
bố trí thì dịch vụ đó cũng có những hạn chế và đôi khi không được tốt. Chủ
nhà máy trả lương cho bác sĩ và y tá làm việc trong phòng y tế của nhà máy,
mặc dù họ không tham gia công tác quản lý nhưng có thể bị gây áp lực ưu
tiên cho hoạt động sản xuất hơn là cải thiện sức khỏe của người lao động.
Nhưng nếu họ có lương tâm thì chính họ sẽ là nguồn thông tin quan trọng
và là đồng minh tốt cho người lao động.
Nếu không được chăm sóc đầy đủ, các bệnh nhẹ hoặc chấn thương có thể
trở thành vấn đề lớn. Các chính sách của nhà máy về chăm sóc sức khỏe có thể
khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn vì chúng bao gồm các quy tắc khiến người lao
động khó có thời gian nghỉ hoặc được trả lương khi đi khám bệnh trong khi họ
cần có thời gian để chữa bệnh hoặc làm lành vết thương hoặc phải chăm sóc
thành viên trong gia đình đang bị ốm. Các dịch vụ y tế đắt tiền cũng là trở ngại
khiến người lao động không được chăm sóc y tế khi cần.

Chăm sóc và hỗ trợ người lao động bị chấn thương
Nhà máy phải trả chi phí y tế cho người lao động bị chấn thương khi làm việc
bao gồm vận chuyển cấp cứu, chăm sóc chấn thương, căng thẳng mạn tính,
các vấn đề sử dụng quá mức cơ khớp và các vấn đề sức khỏe do tiếp xúc với
hóa chất, tiếng ồn và nhiệt độ (nóng hoặc lạnh).

Các lớp học về sức khỏe
Một số tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động sắp xếp cho người lao
động tham gia các lớp học tìm hiểu về HIV/AIDS, bệnh lao, sức khỏe sinh
sản, dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe khác trong ngày làm việc. Chủ nhà
máy ủng hộ cách làm này vì giúp người lao động bớt bị bệnh, giảm nghỉ việc
và nâng cao năng suất lao động.

Nâng cao sức khỏe trong các nhà máy
Dự án HERproject của Chương trình doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội
(Business for Social Responsibility) đã cố gắng cải thiện sức khỏe cho người lao
động bằng cách đào tạo người lao động và người quản lý thành “các giáo dục viên
đào tạo về sức khỏe đồng đẳng”. Dự án đã xây dựng một chương trình giảng dạy
gồm 12 học phần để đào tạo người lao động với nhiều chủ đề khác nhau về sức khỏe
bao gồm cả sức khỏe phụ nữ. Sau mỗi khóa học, người lao động chia sẻ nội dung
mình đã học được với các đồng nghiệp khác.
Ở thành phố Ciudad Juárez, Mexico, nơi người lao động thường gặp các bệnh
như cao huyết áp và tiểu đường, 50 nhà giáo dục viên đồng đẳng đã được đào tạo để
chia sẻ kiến thức với 1.000 đồng nghiệp trong một nhà máy điện tử trong giờ nghỉ
giải lao, nghỉ ăn trưa và trên xe buýt. Cùng với đó phòng y tế của nhà máy cũng
tiến hành kiểm tra sức khoẻ để hỗ trợ giáo dục về sức khỏe bao gồm sàng lọc bệnh
tiểu đường, ung thư vú và tử cung, cao huyết áp cũng như tiêm chủng, ngày hội sức
khỏe và tư vấn cho lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Một trong những người
tham gia cho biết “chương trình đã đem đến cơ hội cho lao động nữ để họ trở thành
người đại diện nêu lên các vấn đề sức khỏe quan trọng của người lao động với lãnh
đạo nhà máy”.
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Sơ cứu ban đầu và chăm sóc y tế trong trường hợp cấp cứu
Ngay cả khi không có phòng y tế trong nhà máy thì cũng phải có các dụng cụ
sơ cứu và chương trình đào tạo để giúp bạn cùng với những người lao động
khác ứng phó với những trường hợp cấp cứu. Việc đào tạo kỹ năng sơ cứu
phải được tiến hành thường xuyên để phòng trường hợp không có người này
thì còn có người kia ứng phó kịp thời.
Các dụng cụ sơ cứu phải được bảo quản ở nơi an toàn, sạch sẽ trong nhà
máy và phải đảm bảo người lao động có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Tùy
vào công việc đang làm, bộ dụng cụ sơ cứu có thể bao gồm các dụng cụ khác
nhau. Tuy nhiên nó vẫn phải đảm bảo đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho mục
đích sơ cứu thông thường như khi bị bỏng, bị rách da, ngã, và một vài chấn
thương khác. Ngoài ra, dụng cụ sơ cứu chỉ phát huy tác dụng khi có người
lao động hoặc người quản lý được đào tạo để sơ cứu và trấn an người bị
thương trong lúc chờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Mỗi bộ dụng cụ sơ cứu phải
có số điện thoại của các đơn vị cung cấp dịch vụ xe cứu thương, các bệnh
viện và phòng khám trên địa bàn nhà máy hoạt động.

Hoạt động

Một kế hoạch ứng phó khẩn cấp
trong nhà máy của bạn

Sử dụng hoạt động Vẽ bản đồ nhà máy của bạn, ở trang 49 để xác định
một số nguy hiểm mà người lao động phải đối mặt. Sau đó tổ chức một cuộc
thảo luận để tìm câu trả lời:

• Người lao động thường bị chấn thương nhiều nhất ở bộ phận nào trên
cơ thể?

• Những máy móc nào là nguy hiểm nhất?
• Người lao động bị chấn thương nhận được sự quan tâm và giúp đỡ nào?
• Chủ nhà máy thực hiện những hành động nào để giải quyết vấn đề?
Sử dụng thông tin này cùng với các rủi ro đã biết như hỏa hoạn, sự cố về
điện, động đất, v.v., trong chiến dịch của bạn để thúc giục chủ nhà máy của
bạn xây dựng một kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho nhà máy. Một kế hoạch
ứng phó khẩn cấp không chỉ bao gồm bộ dụng cụ sơ cứu và phương pháp
điều trị tại chỗ như rửa mắt hoặc tắm, mà cần phải có một hệ thống ứng phó
để trả lời cho các câu hỏi sau:

• Ai chịu trách nhiệm ứng phó ngay lập tức khi tình huống khẩn cấp
xảy ra?

• Người đó nên làm gì? Ví dụ: Họ có phải ngắt điện đang kết nối với máy

móc không? hoặc họ phải xử lý như thế nào nếu một người lao động bị
chảy máu?

• Họ có thể tìm trợ giúp thêm từ nhân viên y tế ở đâu?
• Khi nào và làm thế nào để họ có thể vận chuyển người lao động bị chấn
thương đến phòng khám hoặc bệnh viện?
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Chăm sóc tốt tại phòng khám hoặc
bệnh viện
Người lao động thường gặp khó khăn để có được dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
tốt do phòng khám hoặc bệnh viện có thể tính phí cao cho các dịch vụ hoặc
thuốc, gây khó khăn khi đến khám, đông người đến khám hoặc không mở
cửa khi người lao động có thể đi khám hoặc không thân thiện với người lao
động hay phụ nữ nhập cư.
Bệnh do công việc gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau vì người lao
động thường không nhận ra hoặc không chứng minh được đó là các bệnh
do công việc gây ra. Ví dụ như căng thẳng và chấn thương do lặp đi lặp lại
cùng một thao tác quá nhiều lần mà không có thời gian nghỉ ngơi, hậu quả
trước mắt và lâu dài của việc tiếp xúc với hóa chất độc hại gây ra trong quá
trình làm việc. Tình trạng bệnh có thể được thuyên giảm, thậm chí là khỏi
bệnh nếu điều kiện làm việc được cải thiện. Rất tiếc, hầu hết người sử dụng
lao động đều không công nhận các vấn đề đau lưng, đau đầu, nổi mẩn da,
khó thở và ung thư ở người lao động do công việc của họ gây ra. Đa số các
bác sĩ và y tá không có kiến thức về sức khỏe nghề nghiệp hoặc về các điều
kiện làm việc trong nhà máy xuất khẩu, vì vậy người lao động không được
điều trị đúng cách.
Những người lao động bị khuyết tật hoặc bị chấn thương do công việc
không nhận được sự hỗ trợ từ người sử dụng lao động. Hơn nữa, họ có thể
bị sa thải và nếu họ bị mắc bệnh mãn tính và phải điều trị cần thuốc hoặc
thiết bị đặc biệt, thì họ thường bị buộc tự trả tiền. Nhiều người lao động
không đủ tiền để chi trả.
Nhân viên y tế rất tốt nhưng họ thực sự không biết
gì về công việc của chúng tôi. Họ thậm chí không
biết tìm thông tin về các hóa chất mà chúng tôi
đang tiếp xúc để xem chúng có nguy hiểm không.
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Ừ, tôi thấy đau đầu khi chuyển
đổi sử dụng hóa chất nhưng bác
sĩ cứ nói tôi không có vấn đề gì!
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Công nhận chấn thương và bệnh liên quan đến công việc
Một số bác sĩ nói với người lao động là các vấn đề sức khỏe mà họ gặp phải không
liên quan đến công việc họ làm. Họ đổ lỗi cho người lao động bằng cách nói rằng
người lao động làm việc trong điều kiện trước đây
đã bị như vậy hoặc là do thói quen xấu,
Chúng tôi đã làm các áp phích
do cuộc sống trong gia đình hoặc do các
lớn về trường hợp các đồng
điều kiện không an toàn tại nơi người
nghiệp đã bị chết khi làm việc
lao động sinh sống. Nhưng thực tế thì
trong nhà máy. Chúng tôi đã nói
chấn thương và bệnh tật mà người
họ là ai, họ chết như thế nào, gia
lao động mắc phải trong công việc là
đình họ đang đau khổ ra sao.
do điều kiện làm việc kém, tiếp xúc
Chúng tôi mang các áp phích đó
với hóa chất và máy móc nguy hiểm,
đến các sự kiện của thành phố,
không được đào tạo và tiếp cận đến dịch vụ chăm
trong các cuộc diễu hành, các
sóc trong trường hợp cấp cứu.
buổi dã ngoại của công ty và
mang
đến nhà thờ vào Chủ nhật.
Hãy tìm hiểu các bệnh nghề nghiệp và chấn
thương nghề nghiệp được xác định như thế nào ở
nước bạn. Điều này có thể hữu ích cho bạn và nhóm của bạn trong việc thuyết
phục các cơ quan quản lý về y tế, người sử dụng lao động và các cơ quan chính
phủ là họ phải công nhận chấn thương và bệnh liên quan đến công việc, chi trả
chi phí điều trị và đưa các bệnh & chấn thương này vào hệ thống bồi thường.

Quyền được đền bù cho các chấn thương
do công việc gây ra
Công ước về Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của Tổ chức Lao động
Quốc tế (số 121) quy định chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức
năng và bồi thường cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp, bao gồm:
• các bệnh do bụi.
• các bệnh do tiếp xúc với các hạt lơ lửng trong không khí.
• các bệnh do tiếp xúc với hóa chất.
• các bệnh và chấn thương gây ra bởi tiếng ồn, rung và các nguy hiểm khác.
Đồng thời tham khảo Danh sách khuyến nghị về bệnh nghề nghiệp của Tổ chức
Lao động Quốc tế (số 194).
Công ước về trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng cho rằng các
chính phủ phải bồi thường cho:
• những người lao động không thể làm việc được do mắc bệnh hoặc bị chấn thương.
• gia đình của những người lao động bị chết tại nơi làm việc hoặc do công việc gây ra.
Các bồi thường phải bao gồm chăm sóc y tế và phục hồi chức năng cho người lao động,
nhưng cũng phải bao gồm cả trợ cấp tiền mặt tùy thuộc vào chấn thương hoặc bệnh.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc đẩy
quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Phòng khám của chúng tôi được người sử dụng lao
động chi trả - nhưng không thuộc sở hữu của người sử
dụng lao động
Nhiều tổ chức ở Bangladesh cung cấp dịch vụ y tế với giá cả phải chăng
và dễ tiếp cận nhưng nhiều người lao động trong các nhà máy không thể sử
dụng các dịch vụ này vì họ không có thời gian hoặc không được phép rời
khỏi nhà máy. Để tiếp cận họ, tổ chức Marie Stopes International đã thành
lập “dịch vụ y tế tại nhà máy”. Các phòng khám này hoạt động trong nhà
máy và được chi trả bởi các chủ nhà máy nhưng hoạt động độc lập với sự
quản lý của nhà máy. Người lao động có thể tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi
cần và phòng khám cũng
Chúng tôi đã làm việc với nhiều
tiến hành kiểm tra thường
người lao động và các cán bộ công
xuyên và theo dõi sức khỏe
đoàn để giải đáp sự băn khoăn của
của người lao động trong
họ với phòng khám do công ty chi
khi họ làm việc tại nhà
trả như phòng khám của chúng tôi.
máy. Các phòng khám mở
Chúng tôi đã chỉ cho họ thấy các bác
cửa muộn sau khi người lao
sĩ và y tá đứng về phía chúng tôi,
động kết thúc ngày làm việc
và người sử dụng lao động không phải về phía người sử dụng lao
động như thế nào. Ngay cả khi người
trả tiền cho người lao động
để họ có thể đến khám sử dụng lao động chi trả cho chúng tôi
để người lao động đến phòng khám
miễn phí. Nhờ đó ngày càng
thì các bác sĩ và y tá vẫn không phụ
có nhiều lao động có thể
thuộc vào người sử dụng lao động.
tiếp cận các dịch vụ y tế.

Người lao động có nhu cầu đặc biệt
Người lao động thì không ai giống ai và chúng ta mang sự khác biệt đến nơi
làm việc. Công việc đa phần hiệu quả hơn là nhờ chính sự khác biệt đó. Nhu
cầu chăm sóc sức khỏe của người lao động khác nhau, do đó chúng ta cần
đảm bảo tất cả người lao động được nhận được sự quan tâm đúng mức.
Người lao động bị nhiễm HIV vẫn có thể sống lành mạnh và làm việc hiệu
quả nếu họ được điều trị bằng thuốc, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và
được tôn trọng như những người khác (xem Chương 30: HIV). Với sự hỗ trợ
y tế và sự linh hoạt trong công việc, người lao động khuyết tật cũng có thể
tiếp tục làm việc hiệu quả trong nhiều năm.

Lao động nữ và sức khỏe của nữ giới
Dù phụ nữ là một nửa của thế giới và thường chiếm đa số trong nhà máy
nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ thường không được coi là
một phần của chăm sóc cơ bản cũng như chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp.
Nhiều loại hóa chất trong nhà máy ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của
phụ nữ, do đó phụ nữ mang thai cần phải được kiểm tra (chăm sóc trước
khi sinh) và chăm sóc đối với các vấn đề về sức khỏe của mẹ và bé. Nếu công
việc không an toàn, nhiều quốc gia cho phép phụ nữ mang thai có quyền
chuyển sang công việc an toàn hơn hoặc cho họ nghỉ phép hưởng lương nếu
không tìm được công việc an toàn.
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Xe y tế lưu động cho phụ nữ
Mạng lưới lao động nữ Trung Quốc (The Chinese Working Women’s
Network - CWWN) đã phát kiến ra phương thức giúp các lao động nữ nhà
máy ở Trung Quốc gặp gỡ và chia sẻ về các vấn đề sức khỏe. Sáng kiến
này có tên là “Xe y tế lưu động cho phụ nữ”. Họ sử dụng một chiếc xe lưu
động đỗ bên ngoài khu vực nhà máy tại Khu công nghiệp đồng bằng châu
thổ sông Châu Giang. Lao động nữ đến đây sẽ được thăm khám cũng như
được cung cấp thông tin về bệnh và cách điều
trị nói chung, cũng như thông tin về các vấn đề
sức khỏe gây ra bởi những yếu tố nguy hiểm
tại nơi làm việc. “Xe y tế lưu động cho phụ
nữ” được điều hành bởi những nhà hoạt
động vì quyền sức khỏe phụ nữ nên đó là
nơi an toàn cho các chị em chia sẻ những
lo ngại và tình hình sức khỏe của mình.

Quyền được chăm sóc sức khỏe
Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp Quốc
cho biết đàn ông và phụ nữ phải có quyền tiếp cận thông tin và các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe như nhau bao gồm kế hoạch hóa gia đình. Để tìm hiểu
thêm về các công ước loại bỏ phân biệt đối xử trong lao động, xem Quyền
bình đẳng ở trang 317.
Các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 102, 121, 130, 183)
cho rằng chính phủ các nước phải cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe
và an sinh xã hội cho người lao động và gia đình của họ, cụ thể là:

• chăm sóc y tế cho người lao động, vợ chồng và con cái của họ.
• thời gian nghỉ để chữa bệnh được chi trả.
• chăm sóc y tế trong trường hợp bị chấn thương tại nơi làm việc.
• cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng để giúp người lao động bị khuyết tật trở lại
công việc trước đây hoặc một công việc phù hợp với khả năng lao động của họ.
• trả trợ cấp thương tật cho người lao động bị chấn thương hoặc bị bệnh do
công việc.
• trả trợ cấp thương tật cho lao động bị chấn thương và không thể làm việc hoặc
kiếm được ít tiền hơn so với trước khi bị chấn thương.
• trả trợ cấp tử tuất cho gia đình người lao động bị tử vong.
• công nhận các bệnh và chấn thương liên quan đến công việc trong đó bao gồm
các bệnh do hóa chất, bụi, tiếng ồn, rung lắc và do các yếu tố nguy hiểm khác.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc
đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Cách thức

Chăm sóc tốt hơn

Nhân viên y tế được đào tạo để nhận biết các dấu hiệu bệnh tật, xác định
các vấn đề và điều trị chúng. Tuy nhiên, nhiều nhân viên y tế chưa bao giờ
vào nhà máy nên họ biết rất ít về công việc tại nhà máy và các điều kiện làm
việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nếu có thể:

• sắp xếp cho họ đến thăm các nhà máy và tận mắt thấy các điều kiện
làm việc.

• đưa nhân viên y tế đến thăm nhà của người lao động và tham gia các
hoạt động cộng đồng.

• tổ chức cuộc họp hoặc hội thảo nơi người lao động của nhà máy trình
bày hoặc thể hiện câu chuyện của họ để giúp nhân viên y tế hiểu thêm.

Tại phòng khám
Thông thường khi bạn đến gặp bác sĩ, y tá hoặc
nhân viên y tế, họ sẽ hỏi về vấn đề sức khỏe
bạn đang gặp phải và tình trạng sức khỏe
trước đây của bạn. Bạn hãy cung cấp
thông tin đầy đủ ngay cả khi bạn cảm
thấy không thoải mái để nhân viên y
tế có thể nắm được càng nhiều càng
tốt về tình trạng sức khỏe của bạn.
Hãy cho nhân viên y tế biết về bất kỳ
loại thuốc nào mà bạn đang dùng bao
gồm cả aspirin hoặc phương pháp kế
hoạch hóa gia đình vì chúng có thể
ảnh hưởng đến tác dụng của các loại
thuốc điều trị khác.
Trả lời những câu hỏi sau để phân
tích sâu hơn vấn đề sức khỏe của bạn:

• Lần đầu tiên khi nào bạn nhận thấy sức
khoẻ có vấn đề?

• Dấu hiệu nào khiến bạn nghĩ có gì đó
không ổn?

• Bạn có thường xuyên có những dấu hiệu
này không?

Hầu hết nhân viên y tế không
được đào tạo để điều trị bệnh
và chấn thương do công việc
trong nhà máy gây ra vì thế
bạn nên nói cho nhân viên
y tế biết chính xác những gì
bạn làm tại nơi làm việc.

• Bạn đã bao giờ có những dấu hiệu này trước đây hoặc có ai trong gia
đình hoặc cộng đồng của bạn đã có trước đây chưa?

• Điều gì làm cho các dấu hiệu trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn?
Nếu bạn nghi ngờ vấn đề sức khoẻ của bạn liên quan đến hóa chất tại
nơi làm việc, hãy cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt: tên hóa chất
hoặc tên thương mại; dùng để làm gì; màu sắc, mùi hoặc thành phần của
hóa chất và bất cứ điều gì khác có thể giúp nhân viên y tế tìm ra đó là hóa chất
gì (xem từ trang 157 đến trang 163).
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Cách thức

Chăm sóc tốt hơn (tiếp theo)

Bạn cũng nên hỏi nhiều câu hỏi để có thể đưa ra quyết định tốt nhất về
cách giải quyết vấn đề sức khỏe của bạn. Hãy đảm bảo bạn hiểu những điều
nhân viên y tế giải thích:

• Vấn đề này có thể được điều trị theo những cách khác nhau nào? Có
biện pháp điều trị tại nhà?

•
•
•
•
•
•

Điều trị sẽ như thế nào? Có nguy hiểm không?
Khi nào tôi sẽ khỏe hơn?
Liệu tôi sẽ được chữa khỏi? Hay vấn đề sức khoẻ sẽ quay trở lại?
Chi phí các xét nghiệm và điều trị là bao nhiêu?
Có biện pháp điều trị tại nhà không?
Tại sao vấn đề đó lại xảy ra? Tôi có thể tránh điều đó xảy ra lần
nữa không?

Nhiều bác sĩ và y tá không giỏi trong việc cung cấp thông tin hoặc họ có
thể bận rộn và không muốn dành thời gian để trả lời câu hỏi của bạn. Hãy
tôn trọng và tin tưởng họ, đừng sợ họ vì sức khỏe của bạn phụ thuộc vào
các dịch vụ họ cung cấp và bạn nên hài lòng với các dịch vụ bạn nhận được
từ họ. Họ nên giải thích cho đến khi bạn hiểu và nếu bạn không hiểu thì đó
không phải do bạn không đủ thông minh mà vì họ giải thích không rõ.

Khám sức khỏe
Để biết điều gì xảy ra với bạn và vấn đề sức khoẻ của bạn nghiêm trọng
đến mức nào, bạn có thể cần phải đi kiểm tra sức khoẻ. Kiểm tra sức khoẻ
bao gồm thăm khám, nghe và cảm nhận phần cơ thể của bạn có vấn đề. Đối
với hầu hết các cuộc kiểm tra, bạn chỉ cần kiểm tra phần cơ thể có vấn đề.

• Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái hơn, hãy nhờ một người bạn hoặc

thành viên trong gia đình ở lại phòng khám trong khi bạn được khám.

Xét nghiệm
Các xét nghiệm có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề sức khỏe. Nhiều
xét nghiệm được thực hiện bằng cách lấy một lượng nhỏ nước tiểu, phân
hoặc dịch nhầy từ họng và được gửi đến phòng thí nghiệm hoặc lấy một
lượng máu nhỏ từ ngón hoặc cánh tay của bạn.

• Đề nghị nhân viên y tế nói và giải thích cách họ sẽ lấy xét nghiệm cho
bạn.

• Hỏi về chi phí trước khi bạn lấy bất kỳ xét nghiệm nào.
• Hỏi nhân viên y tế xem xét nghiệm đó để làm gì và điều gì sẽ xảy ra nếu
không làm xét nghiệm đó.
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Chăm sóc sức khỏe với sự tôn trọng
Tất cả những người làm công tác chăm sóc sức khỏe phải cố gắng
hết sức để cung cấp cho bạn:
1. Quyền tiếp cận: Nếu bạn cần chăm sóc sức khoẻ, bạn có thể

tiếp cận cơ sở y tế cho dù bạn sống ở đâu hoặc đến từ đâu, bạn
có bao nhiêu tiền, tôn giáo, ngôn ngữ, tuổi tác, màu da, niềm tin
chính trị của bạn là gì hoặc bạn có vấn đề gì về sức khỏe.

2. Thông tin: Bạn phải được giải thích về vấn đề sức khỏe mà bạn

đang gặp phải và các phương pháp điều trị. Nhân viên y tế của
bạn sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn cần làm để cải thiện và làm
thế nào để phòng tránh vấn đề đó xảy ra lần nữa.

3. Lựa chọn: Bạn sẽ có thể chọn liệu bạn có điều trị hay không và

điều trị như thế nào. Ngoài ra, nếu có những lựa chọn khác, bạn
có thể chọn nơi điều trị.

4. An toàn: Bạn phải được cung cấp thông tin để phòng tránh các

tác dụng phụ có hại hoặc các vấn đề sức khoẻ mới phát sinh do
điều trị.

5. Tôn trọng: Bạn luôn được đối xử tôn trọng và lịch sự.
6. Quyền riêng tư: Những điều bạn nói với bác sĩ, y tá hoặc nhân

viên chăm sóc sức khỏe phải được giữ kín, không để người khác
nghe thấy hoặc nói lại với bất kỳ ai khác. Kiểm tra sức khoẻ phải
được thực hiện ở nơi kín đáo để những người khác không thể
nhìn thấy cơ thể bạn. Nếu có người khác trong phòng, bạn phải
được biết họ là ai và tại sao họ lại ở đó. Bạn có quyền bảo họ ra
ngoài nếu bạn không muốn họ ở đó.

7. Thoải mái: Bạn phải được cảm thấy thoải mái nhất có thể khi

kiểm tra sức khỏe. Bạn phải được chờ khám ở nơi thoải mái và
không phải chờ đợi quá lâu.

8. Chăm sóc theo dõi: Nếu

bạn cần chăm sóc thêm,
bạn sẽ có thể quay lại
khám cùng một người
hoặc bạn phải được lấy hồ
sơ sức khoẻ để đưa đến
khám ở các bác sĩ, y tá
hoặc nhân viên y tế mới.
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Bồi thường người lao động và các dịch
vụ xã hội
Thông thường các công ty không muốn chịu trách nhiệm về những chấn
thương mà họ gây ra và từ chối hỗ trợ những người lao động khuyết tật. Mặc
dù nhiều quốc gia có các chương trình bồi thường, phục hồi chức năng và trợ
cấp tàn tật cho người lao động bị chấn thương tại nơi làm việc nhưng các thủ
tục giấy tờ và quy trình nộp đơn khiếu nại cũng khó khăn. Nhiều tổ chức của
người lao động hỗ trợ cho người lao động để giúp họ nộp đơn khiếu nại.
Những người làm việc trong văn phòng giải quyết khiếu nại cũng có thể rất
hữu ích.
Khi bạn nộp đơn yêu cầu bồi
thường, bạn sẽ cần cung cấp
nhiều thông tin về những gì đã
xảy ra.

Nếu chấn thương hoặc vấn đề sức
khỏe ngày càng diễn biến xấu đi
qua nhiều năm, như hen suyễn,
bạn có thể phải trả lời các câu hỏi
sau: Bạn phát hiện ra bệnh lần đầu
khi nào? Điều gì làm cho nó tồi tệ
hơn? Bạn đã điều trị chưa?

Bên cạnh việc giữ thông tin riêng, sẽ rất hữu ích nếu bạn lưu giữ hồ sơ
về chấn thương, bệnh tật và bồi thường cho những người lao động khác đặc
biệt là nếu có nhiều hơn một người bị ảnh hưởng. Gửi thông tin này đến công
đoàn của bạn, ban sức khỏe và an toàn, người sử dụng lao động và các tổ
chức cộng đồng có quan tâm. Nếu các mối nguy hiểm trong công việc nghiêm
trọng đến mức dẫn đến việc bồi thường cho người lao động, điều đó có thể
giúp bạn thúc đẩy mọi người tham gia và hành động để cải thiện các điều
kiện làm việc.
Nhà máy có thể không muốn thừa nhận những tác hại xấu và từ chối bồi
thường nhưng bạn có thể liên hệ với luật sư, quan chức chính phủ, các tổ chức
về môi trường, về người lao động và hội phụ nữ, phóng viên và thậm chí các
công ty lớn có sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của bạn để kiến nghị.
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Các nhóm hỗ trợ cho người lao động bị chấn thương
Người lao động bị chấn thương được hưởng lợi từ việc gặp gỡ và chia sẻ kinh
nghiệm của họ về những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị, hồi
phục sức khoẻ, dịch vụ xã hội và quay trở lại làm việc. Những lao động có kinh
nghiệm có thể giúp những người lao động mới bị chấn thương nộp đơn xin trợ cấp
và hỗ trợ về mặt tình cảm cho những người lao động có khó khăn hồi phục sức
khoẻ hoặc bị tàn tật vĩnh viễn. Khi người sử dụng lao động và đồng nghiệp chỉ
nhìn thấy vết thương, không phải là người bị thương, thì nhóm hỗ trợ có thể giúp
bạn thức tỉnh ý thức về giá trị bản thân và niềm tin vào khả năng của chính bạn.

Bảo hiểm xã hội và dịch vụ cho người lao động bị chấn
thương
Nếu các bác sĩ lắng nghe người lao động và xác định các chấn thương liên quan
đến công việc mà họ gặp phải, thì người lao động bị bệnh hoặc bị thương sẽ phục
hồi nhanh chóng và triệt để hơn. Các dịch vụ y tế nên bao gồm phục hồi chức năng
về thể chất và nghề nghiệp và các chương trình hỗ trợ quay trở lại làm việc nếu
công việc không còn gây nguy hiểm cho người lao động. Đối với người lao động
không thể làm công việc của mình trước đây, các chương trình hỗ trợ nên đào
tạo họ một công việc phù hợp với tình trạng khuyết tật của họ. Người sử dụng lao
động và chính phủ cũng nên có một chương trình bảo hiểm xã hội cho người lao
động bị tàn tật vĩnh viễn trong đó bao gồm tiền bồi thường và hỗ trợ tại nơi làm
việc và trong cộng đồng.
Mỗi quốc gia có luật pháp khác nhau về chăm sóc sức khỏe từ dịch vụ chăm
sóc sức khỏe phổ thông đến dịch vụ tư nhân. Bạn nên tìm hiểu về luật chăm sóc
sức khỏe ở nước bạn và sau đó giúp người lao động quyết định vấn đề nào là quan
trọng nhất đối với họ ví dụ như chi phí bảo hiểm y tế, thời gian nghỉ để gặp nhân
viên y tế, chi phí thuốc men hoặc bảo hiểm y tế cụ thể cho các vấn đề sức khỏe
liên quan đến công việc.

Chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của công đoàn
Liên minh người lao động ngành may mặc SITRACOR ở Honduras đã triển
khai một chiến dịch để người lao động có thể tiếp cận tốt hơn đến dịch vụ chăm
sóc sức khỏe. Họ đã đấu tranh cho quyền của người lao động được có thời gian
đi kiểm tra sức khoẻ và để đảm bảo mọi thành viên đều được đăng ký trong hệ
thống bảo hiểm y tế quốc gia. Liên minh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ
chính phủ và các tổ chức phi chính phủ khi một lao động bị sảy thai khi đang
làm việc sau khi lao động này bị từ chối cho phép đi kiểm tra thai sản trước
khi sinh.
SITRACOR cũng làm việc để mở rộng các lợi ích y tế khác cho người lao
động ví dụ như họ phát hiện ra nhiều người lao động trong nhà máy may cần
chăm sóc mắt do mắt bị kích ứng, chấn thương và mỏi mắt nhưng toàn bộ chi
phí khám mắt và kính không được hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.
SITRACOR vận động để chủ nhà máy trả tiền cho việc chăm sóc mắt của người
lao động. Ngoài ra SITRACOR cũng dành chiến thắng các chiến dịch tương tự
để đảm bảo nhà máy trả tiền cho các xét nghiệm về bệnh phổi, HIV và ung thư.
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Người lao động là người thúc đẩy tinh
thần bảo vệ sức khỏe
Người lao động trong nhà máy có thể trở thành người thúc đẩy tinh thần bảo vệ
sức khỏe và việc thành lập hoặc tham gia ban an toàn có thể là một sự khởi đầu tốt
vì điều đó giúp ngăn ngừa chấn thương tại nơi làm việc. Nhưng những người thúc
đẩy tinh thần bảo vệ sức khỏe thậm chí có thể làm được nhiều hơn thế bằng cách
chỉ bảo người khác về những nguy hiểm đối với sức khỏe và giúp mọi người tìm
giải pháp và cơ hội được chăm sóc khi họ gặp vấn đề về sức khỏe. Một khi những
người này là chính người lao động thì họ nắm rõ hơn về các vấn đề trong nhà máy
và có thể giúp những người khác học cách xử lý các vấn đề, tìm ra cách ngăn chặn
chúng xảy ra lần nữa và tập hợp đấu tranh cho các điều kiện làm việc tốt hơn và
lành mạnh hơn cho người lao động. Người lao động thường cảm thấy thoải mái
hơn khi nhận lời khuyên từ những đồng nghiệp khi nghe họ chia sẻ kinh nghiệm
hơn là từ “người ngoài”. Xem Chương 2 và Chương 3 để biết thêm về việc trở thành
người thúc đẩy tinh thần bảo vệ sức khỏe của người lao động.
Bạn có thể xây dựng các khóa đào tạo và tài liệu đào tạo mà người lao động
quan tâm và tập trung chú ý bằng cách tìm hiểu vấn đề sức khỏe quan trọng nhất
đối với họ là gì. Sử dụng thông tin trong cuốn sách này để xây dựng tài liệu giáo
dục sức khỏe để giải thích:

• điều kiện làm việc trong nhà máy đe dọa sức khỏe
người lao động như thế nào.

• làm thế nào để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe.
• làm thế nào để nhận biết các dấu hiệu của vấn
đề về sức khỏe do những nguy hiểm trong công
việc gây ra.

• làm thế nào để đấu tranh cho quyền của người
lao động được chăm sóc sức khỏe.

Nhân viên y tế hoặc các nhóm cộng đồng thân thiện có thể giúp phát triển các
sách mỏng, áp phích hoặc tổ chức các cuộc thảo luận nhóm hoặc hội thảo về các
vấn đề sức khỏe khác nhau. Hãy đảm bảo ngôn ngữ sử dụng trong các cuộc nói
chuyện và tài liệu là ngôn ngữ của người lao động và phản ánh các điều kiện công
việc và cuộc sống của họ.

t

Đào tạo về sức khỏe và an toàn cho người lao động

Trung tâm giám sát tài nguyên châu Á (The Asia Monitor Resource Center AMRC) tổ chức các hội thảo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các cán bộ công
đoàn trên toàn châu Á. Thông qua đào tạo và các hoạt động như lập bản đồ các mối
nguy hiểm, các cán bộ công đoàn trở thành những người thúc đẩy sức khỏe và an
toàn và thành lập các tổ chức an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cấp quốc gia. Mặc dù
các cán bộ công đoàn không được tham dự nhiều các khóa đào tạo hoặc có các thiết
bị chuyên dụng nhưng họ thường có hiểu biết về địa phương và kinh nghiệm làm
việc thực tế tốt hơn. Điều này giúp họ có ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của người
lao động. Ở Campuchia, Indonesia và Trung Quốc, họ tổ chức các hoạt động công
đoàn để loại bỏ các mối nguy hiểm trong nhà máy, đào tạo người lao động và người
sử dụng lao động về an toàn lao động cơ bản và các trang thiết bị bảo vệ cá nhân.
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Các vấn đề sức khỏe thường gặp
Người lao động gặp nhiều vấn đề sức khỏe mà thường gặp tại cộng đồng sinh
sống. Tuy các vấn đề đó không phải do công việc của nhà máy gây ra nhưng
điều kiện làm việc trong nhà máy khiến tình trạng sức khỏe của họ trở nên
xấu hơn do ảnh hưởng:
• Nguyên nhân bị bệnh và mức độ thường xuyên bị bệnh: các mối nguy
hiểm khi làm việc, bao gồm thông gió kém, hít phải hóa chất, thực
phẩm kém chất lượng và nhà vệ sinh bẩn có thể làm suy yếu khả năng
của cơ thể chống lại bệnh tật và lây nhiễm.
• Mức độ nhiễm bệnh: Hóa chất và bụi trong không khí có thể tác động
xấu đến hệ hô hấp. Thực phẩm kém chất lượng và nhà vệ sinh bẩn dễ
lây lan mầm bệnh.
• Mức độ hồi phục của cơ thể: Người lao động không có thời gian để nghỉ
ngơi hoặc đi gặp bác sĩ sẽ khiến bệnh lâu khỏi hơn.
• Khả năng lây nhiễm bệnh từ người khác: Không có thời gian hoặc
nước sạch để rửa tay thường xuyên hay hệ thống thông gió thay vì luân
chuyển không khí sạch thì lại dẫn không khí bẩn khắp nơi làm việc.
Chính những yếu tố này sẽ góp phần lây lan mầm bệnh trong nhà máy.
Do người lao động dành phần lớn thời gian tại nơi làm việc nên nhà máy
là một nơi lý tưởng để tiến hành nâng cao sức khỏe người lao động. Người
sử dụng lao động sẵn sàng hỗ trợ nhằm tăng cường sức khỏe cho người lao
động trong và ngoài nhà máy. Người lao động khỏe mạnh sẽ ít nghỉ việc và
làm việc hiệu quả hơn. Họ cũng có thể tự chăm sóc bản thân và gia đình tốt
hơn và tham gia tích cực hơn vào cộng đồng nơi họ sinh sống. Chủ doanh
nghiệp nên để người lao động tham gia từ đầu khi lập và triển khai chương
trình nâng cao sức khỏe cho người lao động.
Đào tạo và tổ chức hội thảo về sức khỏe và vệ sinh: Chia sẻ với người
lao động hoặc tiến hành khảo sát để tìm ra các vấn đề sức khỏe thường gặp
nhất ở người lao động. Người sử dụng lao động có thể dành thời gian cho
người lao động tham gia các khóa đào tạo về sức khỏe nếu không, công việc
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Nên sáng tạo trong việc tìm
cách kết hợp các vấn đề liên quan đến công việc vào các buổi chia sẻ về sức
khỏe. Tổ chức các khóa đào tạo riêng cho phụ nữ nếu nơi đó sức khỏe của
lao động nữ được thảo luận một cách cởi mở.
Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp vật tư cơ bản có thể giúp ngăn ngừa các
vấn đề sức khỏe phổ biến. Tìm kiếm nhà tài trợ và hỗ trợ như trạm y tế hoặc
cửa hàng địa phương và đề nghị chủ doanh nghiệp cung cấp xà phòng, băng
vệ sinh, thuốc giảm đau và đồ uống bù nước bên cạnh các vật tư hữu ích khác.
Khám sàng lọc ung thư, HIV và bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
miễn phí: Các phòng khám y tế hoặc phòng khám phi lợi nhuận tại địa
phương thường tổ chức sàng lọc phát hiện ung thư sớm chẳng hạn như phết
tế bào để kiểm tra ung thư cổ tử cung. Việc sàng lọc bệnh lây nhiễm qua
đường tình dục rất hữu ích nếu người lao động được đảm bảo quyền riêng
tư, bảo mật và điều trị miễn phí.
Các chiến dịch tiêm chủng: Mời đơn vị y tế đến tiêm chủng miễn phí tại
nhà máy trước và sau giờ làm việc hoặc trong bữa trưa.
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Người lao động là người thúc đẩy tinh thần bảo vệ sức khỏe

Điều trị các vấn đề sức khỏe phổ biến
Hầu hết khi điều trị bệnh người lao động cần được nghỉ ngơi, ăn
thực phẩm bổ dưỡng và uống nhiều nước. Bạn có thể học cách nhận
biết khi nào bạn cần gặp bác sĩ.
Cảm lạnh thông thường là do virus gây ra và không thể chữa
khỏi bằng kháng sinh vì nó chỉ có tác dụng chống nhiễm trùng do vi
khuẩn. Uống nhiều nước, súp, nước trái cây và nghỉ ngơi. Một số công
ty dược bán thuốc điều trị cảm cúm với giá cao nhưng bạn vẫn điều
trị hiệu quả khi sử dụng thuốc aspirin hoặc acetaminophen đơn giản
và ít tốn kém. Cảm lạnh dễ dàng truyền từ người này sang người khác
do đó cần phải rửa tay thường xuyên, che miệng khi bạn hắt hơi hoặc
ho và nói với người khác làm điều tương tự.

Thông
tin
sức
khỏe

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) và nhiễm trùng bàng quang
ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới vì ống dẫn tiểu của nữ
ngắn hơn, do đó vi trùng có thể dễ dàng xâm nhập. Vi trùng có thể
xâm nhập vào hệ thống tiết niệu khi phụ nữ quan hệ tình dục, không
uống đủ nước hoặc nhịn không đi tiểu. Uống nhiều nước hoặc trà tại
nơi làm việc của bạn để điều trị, bạn không nên uống nước ngọt. Nếu
bạn không cảm thấy khỏe hơn sau 2 ngày điều trị chỉ bằng cách uống
nước, bạn có thể phải dùng thuốc kháng sinh (cotrimoxazole hoặc
những loại khác). Hãy tìm gặp nhân viên y tế hoặc xem Phụ nữ cần
làm gì khi không có bác sĩ, ở trang 368.
Tiêu chảy có thể do nhiều nguyên nhân và thường thì không cần
dùng thuốc nhưng nếu một người mất quá nhiều nước thì người đó
phải uống nhiều nước và ăn các thực phẩm bổ dưỡng. Nếu bạn bị tiêu
chảy, hãy pha và uống ít nhất 3 lít nước tại nhà. Hãy pha 1 lít nước
với nửa muỗng cà phê muối và 8 muỗng cà phê đường và đảm bảo
rằng bạn không cho nhiều muối vì muối có thể làm bạn mất nước
nhiều hơn.
Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.
Điều trị ngay bằng thuốc mỡ mắt kháng sinh (thường là tetracycline).
Xem Cần làm gì khi không có bác sĩ ở trang 378.
Bệnh lao có thể lây sang đồng nghiệp và gia đình nếu bạn không
được điều trị. Để biết thông tin về bệnh lao, xem Chương 31.
Đọc Cần làm gì khi không có bác sĩ, Phụ nữ cần làm gì khi không
có bác sĩ, và các cuốn sách khác của Hesperian để tìm hiểu thêm về
các vấn đề sức khỏe và cách điều trị chúng. Nhưng hãy nhớ: Thuốc
không thay thế được cho việc chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe
tốt bao gồm việc giải thích lý do tại sao một người có vấn đề về sức
khỏe, họ có thể làm gì để tốt hơn và làm thế nào để có thể phòng tránh
vấn đề đó trong tương lai.
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Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Lao động nữ tổ chức thông qua
hoạt động nâng cao sức khỏe
Chúng tôi là Hiệp hội Phụ nữ tự làm chủ (Self-Employed Women’s
Association - SEWA), một tổ chức công đoàn đại diện cho 1,3 triệu lao
động nữ ở Ấn Độ. Chúng tôi đấu tranh để có điều kiện làm việc tốt hơn
cho lao động nữ. Một trong những vấn đề lớn nhất mà nữ lao động đang
gặp phải đó là họ không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Do đó chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp với lao động nữ khi họ nói
về việc chi phí cao, không có thời gian hay tiền bạc để đến bác sĩ khám
và dịch vụ y tế nào họ thực sự muốn. Vì thế chúng tôi đã quyết định
chúng tôi cần mang các dịch vụ y tế đến gần lao động nữ hơn để họ
có thể dễ dàng tiếp cận. Trước hết, chúng tôi làm việc trong một cộng
đồng nhỏ ở nông thôn để giúp xây dựng một chương trình chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho cộng đồng. Ban đầu lao động nữ chỉ nghĩ chúng
tôi là một tổ chức thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì nhiều tổ chức
trước đó chỉ quan tâm đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Khi chúng
tôi có được lòng tin của mọi người và tìm hiểu về một số vấn đề mà lao
động nữ đang gặp phải, chúng tôi sớm nhận ra rằng những người hiểu
rõ vấn đề nhất là chính lao động nữ. Thế nên chúng tôi bắt đầu đào tạo
phụ nữ địa phương thành nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu của cộng
đồng. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Trung tâm giáo dục sức
khỏe, đào tạo và nhận thức dinh dưỡng (Center for Health Education,
Training, and Nutrition Awareness - CHETNA) và họ đã giúp chúng tôi
đào tạo một nhóm với 10 phụ nữ đầu tiên.
Ban đầu nhóm phụ nữ này cảm thấy nản lòng và nói rằng họ chưa
bao giờ đến trường! Vậy làm sao có thể mong đợi họ trở thành nhân
viên y tế cho cộng đồng? Mọi người sẽ cười nhạo họ. Nhưng về sau
nhóm phụ nữ này nhận ra rằng họ đã biết một số bài thuốc cổ truyền,
họ hiểu về văn hóa địa phương và biết vấn đề là gì. Chúng tôi luôn bắt
đầu với những gì phụ nữ đã biết và sau đó hỏi họ những gì họ muốn
học, những gì quan trọng đối với họ và cộng đồng của họ. Hiện tại họ
đã thành lập một hợp tác xã giúp những phụ nữ khác trở thành những
người quảng bá về việc bảo vệ sức khỏe, cung cấp thuốc giá rẻ, điều
hành các trung tâm điều trị lao và cung cấp bảo hiểm y tế và các dịch
vụ khác.

Tất cả chúng ta
đều biết rất nhiều,
chúng ta hãy làm
việc cùng nhau để
thay đổi mọi thứ!
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Sức khỏe sinh sản
và tình dục
Bạn có tiếp xúc với hóa
chất ở nơi làm việc không?
Nếu bạn dùng trang thiết
bị bảo vệ cá nhân, chúng
sẽ bảo vệ bạn.

26

Nhưng cái gì sẽ
bảo vệ con tôi?

Phần lớn người lao động làm việc trong các nhà máy xuất khẩu là nam nữ
ở độ tuổi sinh đẻ và kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng thay vì quan tâm đến
vấn đề chính đó của người lao động, điều kiện làm việc ở nhiều nhà máy
có thể khiến việc mang thai trở nên khó khăn, gây dị tật bẩm sinh và dẫn
đến ung thư sinh sản và bệnh tật cho những lao động trẻ. Thậm chí, các
nhà máy nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn lao động và tiêu chuẩn sức khoẻ
của quốc gia và quốc tế thì rất có hại cho sức khỏe sinh sản và tình dục của
người lao động.
Người lao động cần các nhà máy:

• không phân biệt đối xử, trừng phạt hoặc cho nghỉ việc lao động nữ khi
mang thai hoặc có con nhỏ

• cho nghỉ thai sản và nghỉ sinh con và cho bố mẹ nghỉ để chăm con khi
cần thiết

• cải thiện điều kiện làm việc và thay thế các hóa chất gây hại cho sức
khỏe sinh sản của nam và nữ giới

• giúp người lao động tiếp cận dễ dàng đến các phòng khám và trung tâm
chăm sóc sức khỏe trẻ em có chất lượng tại nhà máy hoặc gần nhà máy
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Việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản
Sức khỏe sinh sản và tình dục có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện làm việc
và việc tiếp xúc với các hóa chất cũng gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản.
Các chính sách và thực hành trong nhà máy kiểm soát hoặc hạn chế lựa
chọn sinh sản của chúng ta cũng gây hại cho sức khỏe sinh sản và tình dục.
Lao động nữ phải đối mặt với nhiều thách thức từ công việc tại nhà máy
ví dụ như một số chủ doanh nghiệp từ chối thuê lao động nữ có chồng, có
thai hoặc có con nhỏ và một số nhà máy thậm chí còn có chính sách ngăn
cản lao động nữ mang thai.

Họ đã gửi tôi đến phòng thí nghiệm để làm xét nghiệm
máu. Họ nói, “Đó là quy định để kiểm tra xem người lao
động có khỏe hay không” nhưng tôi biết là họ kiểm
tra xem tôi có thai hay không. Họ gửi kết quả trực tiếp
cho chủ doanh nghiệp và nếu tôi có thai, họ sẽ nói
không có việc nào phù hợp với tôi.
Hóa chất và điều kiện làm việc tồi tệ làm tổn thương lao động nữ như gây
ra vấn đề liên quan đến kinh nguyệt hàng tháng, biến chứng khi mang thai,
sảy thai hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Hóa chất cũng là nguyên
nhân dẫn đến ung thư vú, tử cung và buồng trứng. Hóa chất làm tổn thương
sức khỏe sinh sản của mọi người và nó ảnh hưởng đến lao động nữ nhiều
hơn lao động nam vì lao động nữ phần lớn trải qua quá trình sinh con.
Lao động nam cũng bị tổn thương do điều kiện làm việc ở nhà máy không
tốt. Hóa chất, nóng, căng thẳng và làm việc quá sức có thể gây ảnh hưởng
đến ham muốn tình dục và khả năng quan
hệ tình dục (bất lực) hoặc có con (vô sinh)
của lao động nam. Một số hóa chất có thể
làm hỏng tinh trùng của lao động nam gây
sảy thai hoặc khiến em bé sinh ra có vấn
đề về sức khỏe. Ngoài ra còn có một số hóa
chất có thể gây ung thư tinh hoàn.
Lao động nữ cũng phải đối mặt với tác
hại về sinh sản và tình dục trong các cộng
đồng nơi sức khỏe sinh sản và tình dục của
họ do nam giới chi phối. Lao động nữ bị tổn
hại do thiếu thông tin và khả năng tiếp cận
các dịch vụ về sức khỏe tình dục, kế hoạch
hóa gia đình, bạo lực gia đình, bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục và ung thư.
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Kiểm soát khả năng sinh sản và cuộc sống gia đình
của lao động nữ
Đối với hầu hết mọi người việc sinh con là một phần quan trọng trong sức
khỏe tình dục của họ. Sức khỏe sinh sản đặc biệt quan trọng đối với lao
động nữ vì họ có thai, sinh con, nuôi con và thường là người chính chăm sóc
con trong gia đình.
Mặc dù vậy trong nhiều nhà máy, lao động nữ buộc phải lựa chọn giữa
việc có con hoặc giữ việc làm. Người sử dụng lao động luôn cố gắng kiểm
soát hành vi của người lao động và quyết định của họ về tình dục và kế
hoạch sinh con thông qua các chính sách. Họ cố gắng ngăn lao động nữ sinh
con khi đang làm việc cho nhà máy. Một số chủ doanh nghiệp chỉ thuê
những lao động nữ chưa kết hôn và không có con.
Tôi hy vọng ông ta chưa
nhìn thấy bụng bầu của tôi.
Tôi thực sự cần giữ công
việc này!

Bạn đã lên chức bố.
Xin chúc mừng!

Nếu lao động nữ có thai, người sử dụng lao động
thường từ chối cho họ làm công việc an toàn hơn, chi
trả chi phí chăm sóc sức khoẻ khi đi khám thai và sinh
con hoặc chi trả thời gian nghỉ trước và sau khi sinh.
Người sử dụng lao động buộc họ phải chấp nhận rủi ro
sức khỏe đối với bản thân và em bé hoặc phải bỏ việc
chăm sóc gia đình. Nếu lao động nữ không được bố
trí công việc an toàn hơn và có thời gian chăm sóc sức
khỏe, họ có thể bị sảy thai, mang thai và sinh nở khó
khăn, sinh con sớm và thậm chí con có thể bị chết.
Tuy nhiên, lao động nam hiếm khi bị hỏi việc có con
sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ như thế nào.
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Chúng tôi phải có kinh nguyệt để có được một công việc
Ở Brazil, công đoàn của chúng tôi nhận được nhiều khiếu nại từ
lao động nữ rằng họ bị yêu cầu cung cấp bằng chứng là họ vẫn có kinh
nguyệt để duy trì công việc. Người sử dụng lao động không tin các báo
cáo chỉ bằng lời nói mà không có bằng chứng. Do đó một số công ty đã
thực hiện “kiểm tra kỳ kinh” để đảm bảo rằng các lao động nữ vẫn đang
có kinh thường xuyên. Lao động nữ phải viết ngày họ bắt đầu có kinh
lên một chiếc bảng đen lớn trong phòng sinh hoạt chung. Vào ngày đó
họ phải đi gặp bác sĩ để chứng minh họ đang có kinh nguyệt. Điều này
thật là nhục nhã và sai lầm!

Thử thai cưỡng bức: Lao động nữ khi đi xin việc luôn phải chứng minh
mình không có thai. Mỗi lao động nữ phải nộp kết quả khám thai của bác sĩ
hoặc để cho bác sĩ của nhà máy kiểm tra. Nếu lao động nữ đó có thai hoặc
từ chối xét nghiệm, họ sẽ không được thuê.
Bị ép không được mang thai: Một số lao động nữ buộc phải ký một thỏa
thuận rằng họ sẽ không sinh con trong khi làm việc tại nhà máy.
Quấy rối hoặc cho nghỉ việc: Nếu một
lao động nữ mang thai, lao động đó sẽ bị
cho nghỉ việc hoặc bị quấy rối để bỏ việc.
Quấy rối bao gồm lạm dụng bằng lời nói,
ép hạn ngạch sản xuất cao hơn, thời gian
làm việc lâu hơn hoặc chuyển sang một
công việc khó khăn hơn chẳng hạn như
chuyển từ một công việc ngồi làm sang
một công việc đứng làm hoặc đến khu
vực làm việc nóng hơn.

Phòng y tế của nhà
máy chúng tôi phát
thuốc để lao động
nữ không mang thai
nhưng không phải
là bao cao su vì bao
cao su giúp chúng
tôi ngăn ngừa HIV và
các bệnh lây truyền
qua đường tình dục.

Nhưng tôi có thai!
Tôi đã bị chuyển sang làm việc ca đêm mặc dù tôi đã nói với nữ nhân
viên phụ trách về quan hệ lao động rằng tôi có thai. Ca
làm của tôi từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Điều tồi tệ nhất
là tôi phải đứng làm việc. Tôi đứng 12 giờ trên đôi
chân của mình và khi thai ngày một lớn tôi cảm
thấy rất khó khăn và đau đớn. Tôi đã đề nghị lãnh
đạo quản lý của tôi cho một cái ghế nhưng anh ta
từ chối và nói rằng anh ta không tin tôi có thai.
Nhưng thực tế là bụng tôi đã rất to! Vài tuần sau tôi
được cử đi kiểm tra hạn ngạch hàng ngày ở khu vực
có sử dụng một số hóa chất có hại cho lao động nữ
mang thai. Tôi đã nghỉ việc vì tôi không thể chịu đựng được nữa và vì
thế tôi không nhận được chế độ thai sản.
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Người lao động hợp đồng và nghỉ thai sản
Tôi được nhận vào việc làm tại một nhà máy thông qua đơn vị môi giới
nhân lực (lao động tạm thời) ở El Salvador. Mặc dù tôi làm việc trong nhà
máy giống như những lao động khác nhưng người trả tiền cho tôi chính là
đơn vị môi giới nhân lực.
Và khi tôi có thai, tôi đã đến đơn vị môi giới nhân lực để hỏi về việc
nghỉ đẻ và họ cho biết đó là trách nhiệm của nhà máy. Nhưng khi tôi đến
nhà máy họ nói đó là trách nhiệm của đơn vị môi
giới nhân lực. Việc này cứ lặp đi lặp lại trong một
thời gian cho đến khi tôi quyết định liên hệ với
Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL). Họ
đã khiếu nại nhà máy và đơn vị môi giới nhân
lực và thành công trong việc yêu cầu đơn vị môi
giới nhân lực có nghĩa vụ chi trả cho thời gian
nghỉ sinh của tôi.

Nghỉ thai sản bị từ chối: Nhiều nước yêu cầu người sử dụng lao động trả lương
cho lao động nghỉ thai sản hoặc cho lao động nghỉ thai sản nhưng người sử
dụng lao động thường cấm người lao động lấy số tiền đó nếu họ muốn trở lại
làm việc sau khi sinh. Ngoài ra, tầm quan trọng của sự hỗ trợ của người chồng
đối với người vợ sinh con và con nhỏ chưa được công nhận, nên việc người
chồng nghỉ khi sinh con thường không được coi trọng, không được nêu ra và
không được pháp luật quy định.
Không có cơ sở chăm sóc trẻ tại nhà máy: Lao động nữ phải tìm ai đó để trông
giữ con cho họ trong giờ làm việc hoặc để chúng tự chơi mà không được giám
sát. Nếu chúng ta buộc phải làm thêm giờ thì ai sẽ là người nuôi và chăm sóc
con chúng ta?

Không có không gian hoặc thời gian để cho con bú mẹ tại nhà máy: Điều này
khiến trẻ sơ sinh không được cho ăn đúng cách và không tốt cho khả năng tạo
sữa của bà mẹ khi cho con bú. Trẻ nên bú mẹ ít nhất là một năm.

Các nhà máy ở Bangladesh
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em
Phulki là một tổ chức chuyên thành lập các cơ sở trông giữ trẻ trong
các nhà máy ở Bangladesh. Phulki thuyết phục các chủ nhà máy cung cấp
không gian, chi phí mở nhà trẻ và trả lương cho người trông giữ trẻ. Nếu
người lao động sử dụng các cơ sở trông giữ trẻ, họ phải trả một khoản phí
nhỏ cho chi phí mua thực phẩm và các chi phí khác. Chương trình Phulki
đã rất thành công vì nó mang lại lợi ích cho cả người lao động và nhà máy.
Đó là một mô hình bền vững và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với
từng nhà máy. Người lao động không phải lo lắng về việc con họ phải ở nhà
một mình hoặc phải tìm người trông chúng và việc này thường rất tốn kém.
Mang con nhỏ đến nhà máy, lao động nữ có thể tranh thủ cho con bú trong
giờ nghỉ giải lao. Những nhà máy mà có cơ sở trông giữ trẻ thì người lao
động đi làm chuyên cần và làm việc với năng suất cao hơn.
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Quyền làm việc không ảnh
hưởng đến sức khỏe sinh sản
Các Công ước về an toàn trong việc sử dụng hóa chất khi làm việc (số 170)
và Công ước về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động
(số 155) của Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng người sử dụng lao động phải
bảo vệ người lao động khi họ tiếp xúc với hóa chất và các điều kiện làm việc ảnh
hưởng đến sức khỏe của người lao động trong đó có sức khỏe sinh sản.
Công ước về Bảo vệ thai sản của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 183) quy định:
• Người sử dụng lao động phải cung cấp cho lao động nữ mang thai và con của
họ các quyền lợi về y tế bao gồm chăm sóc trước sinh, khi sinh và sau khi sinh
con.
• Cấm việc xét nghiệm mang thai cưỡng bức trừ khi công việc được chứng
minh là có hại cho lao động nữ mang thai và con của họ
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên Hợp
Quốc (CEDAW) cho rằng các nước phải bảo vệ lao động nữ mang thai bằng cách:
• Quy định nếu người sử dụng lao động cho lao động nữ nghỉ việc khi họ đang
mang thai hoặc nghỉ thai sản thì đó là hành vi bất hợp pháp.
• Bảo vệ đặc biệt cho lao động nữ trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là đối với
việc được chứng minh là có hại cho sức khỏe.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm thúc
đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.
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Hóa chất
Hầu hết các hóa chất được sử dụng ngày nay chưa được kiểm tra về ảnh
hưởng của chúng đến sức khỏe sinh sản và tình dục của con người. Ngành
công nghiệp hóa chất thường chống lại các nghiên cứu về sức khỏe và phản
đối các quy định hoặc lệnh cấm các hóa chất nguy hiểm vì họ cho rằng điều
đó là không công bằng về quyền – quyền đó chính là lợi nhuận của họ. Các
cán bộ an toàn, vệ sinh lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc đào
tạo bản thân, người quản lý nhà máy và người lao động về nghiên cứu hóa
chất và luôn tìm cách sử dụng các hóa chất an toàn hơn tại nơi làm việc.

Làm việc có khiến bạn vô sinh?
Tôi làm việc trong phòng sạch của một nhà máy điện tử. Chúng tôi
nhúng tấm bán dẫn vào hóa chất để tạo ra chip cho máy tính. Sau một vài
tháng làm việc, tôi bắt đầu gặp vấn đề về kỳ kinh. Trước đây, kỳ kinh của
tôi rất đều nhưng gần đây kỳ kinh của tôi bắt đầu đến vào những ngày khác
hoặc đến kỳ mà tôi không có kinh. Có một lần tôi nghĩ mình có thai, điều
đó khiến tôi lo sợ là tôi sẽ mất việc. Tại nhà máy của tôi nếu lao động nữ
có thai, họ sẽ bị cho nghỉ việc. May mắn là sau đó tôi
cũng có kinh nhưng khoảng một năm trước tôi bắt
đầu không có kinh nữa. Sau 5 tháng, tôi nói với một
trong những đồng nghiệp của mình và phát hiện ra
cô ấy cũng gặp vấn đề giống tôi! Những lao động nữ
khác cùng làm việc với chúng tôi cũng vậy. Tại sao tất
cả chúng tôi đều bị như vậy?
Chúng tôi đã cùng nhau đến gặp và nói chuyện với
một bác sĩ. Sau nhiều xét nghiệm không phát hiện
thấy gì, bác sĩ đã hỏi chúng tôi về loại hóa chất sử
dụng trong công việc nhưng chúng tôi không biết
thậm chí chúng tôi không biết cách tìm hiểu đó là
hóa chất gì. Bác sĩ bảo chúng tôi tìm nhãn trên các
thùng chứa hóa chất. Danh mục tên các hóa chất dài
đến mức chúng tôi phải học cách nhớ chúng từng chữ
để có thể viết chúng vào ban đêm trong ký túc xá và
đem đến cho bác sĩ xem. Bác sĩ đã cho biết, các nghiên cứu cho thấy một
trong những hóa chất có tên gọi là 2-bromopropane đã ảnh hưởng đến hệ
thống sinh sản của phụ nữ. Khi đó tôi băn khoăn nếu người sử dụng lao
động dùng hóa chất này thì chúng tôi sẽ không có con! Khi đó chúng tôi
làm việc mà không thể thực hiện trách nhiệm với gia đình. Điều đó khiến
chúng tôi rất tức giận. Bác sĩ bảo chúng tôi nói chuyện với người quản lý về
sức khỏe nghề nghiệp của nhà máy. Ông ta nói rằng chúng tôi không phải
là những người duy nhất bị các vấn đề đó. Không chỉ phụ nữ mà nam giới
cũng bị vấn đề tương tự. Bộ Lao động và Viện sức khỏe nghề nghiệp quốc
gia đã được đề nghị đến để điều tra. Sau cuộc điều tra, đoàn đã phát hiện
một số lượng người lao động có vấn đề về sinh sản do bị ảnh hưởng từ hóa
chất có tên là 2-bromopropane. Công ty đã bị chính phủ buộc phải ngừng
sử dụng hóa chất 2-bromopropane. Ngoài ra công ty cũng phải trả tiền bồi
thường cho chúng tôi vì đã làm hại sức khỏe của chúng tôi.
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Một số hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản
Acetone/Axeton (trang 537) được sử dụng trong sản xuất và làm sạch chip và đèn
LED có thể gây sảy thai và giảm khả năng sinh sản ở nam giới.
Benzene/Benzen (trang 530) được sử dụng trong sản xuất và làm sạch chip và PCB
có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới, gây ra các vấn đề về kinh nguyệt và
thiếu máu ở lao động nữ mang thai và có thể gây hại cho em bé trong bụng mẹ.
Cadmium/Cadimi (trang 512) được sử dụng trong công nghệ hàn và mạ có thể làm
hư hại hệ thống sinh sản của lao động nam và nữ. Nó có thể gây dị tật bẩm sinh,
gây ung thư tuyến tiền liệt.
Carbon tetracloride (trang 532) được sử dụng trong sản xuất, lắp ráp và làm sạch
chip có thể ảnh hưởng đến tinh hoàn và khả năng sinh sản của nam giới và có thể
làm hại em bé trong bụng mẹ.
Hexane/Hexan (trang 528) được sử dụng làm chất tẩy rửa trong các nhà máy may
và điện tử và trong keo dán trong các nhà máy giày, có thể làm giảm khả năng
sinh sản ở nam giới.
Chì (trang 512) được sử dụng trong công nghệ hàn, sản xuất pin, nhựa màu, men
và sơn có thể làm hư hại hệ thống sinh sản của nam giới, gây ra vấn đề về kinh
nguyệt và có thể gây ra dị tật bẩm sinh và các vấn đề nhận thức ở trẻ sơ sinh.
Tricloroetylene (TCE) (trang 532) được sử dụng để làm sạch vết bẩn trong các
nhà máy may và sử dụng trong làm sạch, lắp ráp, hàn, đóng gói và nối mạch điện
trong các nhà máy điện tử, có thể gây ra dị tật bẩm sinh.
Toluene/Toluen (trang 530) có trong keo dán trong các nhà máy giày và trong việc
làm sạch, lắp ráp và hàn tại các nhà máy điện tử có thể gây ra khuyết tật.
Xylene/Xylen (trang 530) được sử dụng để sản xuất, làm sạch và lắp ráp chip, PCB,
LCD và đèn LED có thể gây ra dị tật bẩm sinh.
Để biết thông tin về ung thư hệ sinh sản, hãy xem trang 392.

Để biết thêm thông tin về các hóa chất gây hại cho sức khỏe sinh sản,
xem Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến.
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Quản lý hóa chất an toàn hơn
Tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về các hóa chất mà bạn đang tiếp
xúc. Nếu chủ nhà máy chia hoặc trộn hóa chất trước khi mang chúng đến vị
trí làm việc, bạn hãy lấy nhãn từ các thùng chứa gốc.
Tìm hiểu xem liệu lao động nữ và nam có dấu hiệu của các vấn đề sức
khỏe sinh sản hoặc tình dục không. Có thể mọi người sẽ không thoải mái
khi nói về điều này nhưng việc biết có bao nhiêu người trong nhà máy gặp
vấn đề này cũng quan trọng như việc biết có bao nhiêu người gặp vấn đề về
hô hấp hoặc bị chấn thương do làm việc với máy móc.
Tham gia hoặc thành lập các nhóm để bảo vệ người lao động tránh các
mối nguy hiểm cho hệ sinh sản và nhờ các chuyên gia an toàn, vệ sinh lao
động giúp bạn hiểu các thông tin kỹ thuật và các giải pháp thay thế. Các hiệp
hội và nhóm người tiêu dùng có thể giúp gây áp lực đối với người sử dụng lao
động và chính phủ để sử dụng các hóa chất an toàn hơn.

Hóa chất gây vô sinh bị cấm ở Mỹ
Vợ tôi và tôi đang cố gắng để có con nhưng cô ấy không thể mang thai. Cả
hai chúng tôi đã đi đến gặp bác sĩ riêng để khám. Kết quả là vợ tôi thì bình
thường nhưng tôi lại không có tinh trùng trong tinh dịch. Tôi biết rằng một
số hóa chất đã gây ra vấn đề sinh sản vì tôi đã tiếp xúc với gần 100 loại hóa
chất khác nhau do đó rất khó để tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề của tôi.
Tôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp của mình và họ nói với tôi về những
cặp vợ chồng khác cũng không thể có con. Tôi đã thuyết phục 5 người đi
kiểm tra và kết quả là tất cả 6 người chúng tôi đều có ít hoặc không có tinh
trùng! Công đoàn ngành dầu, hóa chất và nguyên tử (hiện là thành viên của
công đoàn ngành thép) đã gửi chúng tôi đến một bác sĩ để được giúp đỡ. Bác
sĩ đã xác nhận kết quả và cho chúng tôi làm nhiều xét nghiệm hơn và kết luận
là do chúng tôi đã tiếp xúc với hóa chất độc hại.
4 trong số 100 hóa chất trong nhà máy đã được chứng minh là có ảnh
hưởng đến chức năng sinh sản của động vật có vú nhưng một hóa chất là
DBCP đã được sản xuất với số lượng rất lớn. Công đoàn đã cho kiểm tra
người lao động ở 2 nhà máy khác sản xuất DBCP và cũng có kết quả tương
tự. Mối liên hệ giữa DBCP và các vấn đề về khả năng sinh sản càng trở nên
rõ ràng khi chúng tôi phát hiện ra rằng DBCP là hóa chất duy nhất mà người
lao động ở cả 3 nhà máy gặp chung một vấn đề.
Chúng tôi đã đấu tranh để cấm sản xuất DBCP trong khi những nhà sản
xuất trong ngành cho rằng chúng tôi chỉ cần sử dụng các biện pháp an toàn
tốt hơn. Nhưng vì hóa chất này đã khiến quá nhiều người không có tinh trùng
và chúng tôi không thể để điều đó tiếp tục xảy ra. Ngay sau đó công đoàn đã
tổ chức chiến dịch truyền thông và nó đã thu hút sự chú ý của Cơ quan bảo vệ
môi trường (EPA), cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục họ cấm sử dụng DBCP
ở bang California và trên toàn quốc. Thật không may, EPA đã không cấm sản
xuất DBCP vì vậy các công ty ở các quốc gia khác tiếp tục mua và sử dụng hóa
chất này khiến cho người lao động trên toàn thế giới mất đi niềm vui có con.

Tài liệu hướng dẫn
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Phát hiện ung thư hệ sinh sản sớm
Thông
tin
sức
khỏe

Ung thư có thể xảy ra với bất cứ ai nhưng nếu được phát hiện
sớm thì có thể chữa được. Cách để phát hiện ung thư là kiểm tra và
xét nghiệm thường xuyên, một số xét nghiệm bạn có thể làm ở nhà
nhưng một xét nghiệm bạn cần làm tại phòng khám.

Khám vú
Tất cả lao động nữ đều có thể học cách kiểm tra ngực của chính
mình, bạn hãy làm điều đó mỗi tháng, trong một vài ngày sau kỳ kinh.
Nhìn vào vú của bạn trong gương xem có bất kỳ thay đổi, nổi cục
hoặc có chỗ lõm nào không. Dơ tay lên trên đầu và ấn ngực bằng ngón
tay, ấn ngực theo vòng tròn để tìm xem có u không. Bóp núm vú của
bạn, nếu bạn thấy máu hoặc tiết dịch bạn nên đi kiểm tra.
Nếu bạn thấy một cục cứng có hình dạng không đều, không đau
hoặc không di chuyển khi ấn vào nó thì bạn nên đi gặp bác sĩ.
Cách duy nhất để biết liệu một khối u có phải là ung thư hay
không là cắt bỏ tất cả hoặc cắt một phần, còn gọi là “sinh thiết” và xét
nghiệm nó trong phòng thí nghiệm.

Khám cổ tử cung
Lao động nữ có thể bị ung thư cổ tử cung (miệng của tử cung)
trong một thời gian dài và không có dấu hiệu nào. Phát hiện sớm các
dấu hiệu ung thư bằng một trong hai xét nghiệm sau:
Xét nghiệm Pap, nhân viên y tế sẽ nhẹ nhàng lấy một ít mô từ cổ
tử cung và gửi đến phòng thí nghiệm. Kết quả dương tính có nghĩa là
bạn cần phải điều trị. Bạn nên xét nghiệm Pap 3 năm một lần vì xét
nghiệm này không đau và chỉ mất vài phút.
Xét nghiệm giấm, còn được gọi là kiểm tra trực quan, nhân viên
y tế bôi một ít giấm trắng lên cổ tử cung (việc này không gây đau) để
xem có mô nào chuyển sang màu trắng hay không. Nếu có bạn sẽ cần
phải tiến hành xét nghiệm Pap để xác định nếu đó là ung thư hoặc để
điều trị bằng cách đông lạnh được gọi là liệu pháp đông lạnh.
Để tìm hiểu thêm về các xét nghiệm giấm và Pap, hãy xem Phụ nữ
cần làm gì khi không có bác sĩ, trang 377-379 hoặc hỏi nhân viên y
tế để biết thông tin.

Khám tinh hoàn
Nam giới nên tự kiểm tra tinh hoàn hàng tháng. Nhẹ nhàng cuộn
từng tinh hoàn giữa các ngón tay của bạn. Nếu bạn thấy vón cục,
sưng, đau hoặc thay đổi kích thước, hình dạng hoặc kết cấu thì bạn
nên gặp bác sĩ. Siêu âm có thể xác định nếu đó là ung thư. Ung thư
này phát triển nhanh, vì vậy hãy điều trị càng sớm càng tốt.

Tài liệu hướng dẫn
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Giáo dục về kế hoạch hóa gia đình và
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Nhiều người làm việc trong nhà máy trong suốt quãng đời của họ khi khả
năng hoạt động tình dục cao nhất. Điều quan trọng là họ có thông tin và tiếp
cận các nguồn lực về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục và cách
phòng ngừa và điều trị các lây nhiễm qua đường tình dục (STIs).
Người lao động và tổ chức
công doàn có thể hợp tác
với các tổ chức của phụ nữ,
nhân viên y tế, tổ chức phi lợi
nhuận và thậm chí các quan
chức y tế của chính phủ để
xây dựng các hội thảo về:

• phát hiện sớm ung thư
• kế hoạch hóa gia đình

Tôi chưa bao giờ nghe
nói về xét nghiệm Pap
cho đến khi xe y tế của
Mạng lưới lao động
nữ Trung Quốc đến
khu vực nhà máy của
chúng tôi và cung cấp
các kiểm tra miễn phí.

• xét nghiệm, điều trị và dự phòng các lây nhiễm qua đường tình dục
Hội thảo có hiệu quả nhất khi gồm các cuộc thảo luận và hoạt động
khuyến khích mọi người khám phá xem là công việc, văn hóa, xã hội, gia
đình và sở thích cá nhân ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe sinh sản và tình
dục của họ. Hội thảo cũng nên có thông tin về các nguồn lực của cộng đồng
như các phòng khám và chương trình quốc gia miễn phí hoặc chi phí thấp
và về các cách tốt nhất để giáo dục và cung cấp dịch vụ trong nhà máy.
Ban y tế của người lao động có thể mời các tổ chức cung cấp dịch vụ xét
nghiệm và điều trị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục miễn phí hoặc với chi
phí thấp, chăm sóc thai sản, khám vú, xét nghiệm Pap và giấm và các dịch
vụ kế hoạch hóa gia đình cho cộng đồng.
Phần còn lại của hội thảo nên cung cấp thông tin về các chủ đề mà bạn có
thể sử dụng. Hãy nói chuyện với lao động nữ và nam tại nhà máy để tìm hiểu
những vấn đề theo họ là quan trọng nhất nên có trong hội thảo.

Thông tin về kế hoạch hóa gia đình
Kế hoạch hóa gia đình là xác định số con bạn muốn có và khi nào
bạn muốn sinh. Nếu bạn muốn chờ đợi để có con, bạn có thể chọn
một trong một số phương pháp để tránh thai. Những phương pháp này
được gọi là kế hoạch hóa gia đình, khoảng cách sinh con hoặc biện
pháp tránh thai. Bao cao su cho nam và nữ là phương pháp duy nhất
ngăn ngừa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Mỗi phương pháp đáp
ứng tốt hơn đối với một số người và lao động nữ có vấn đề về sức khỏe
nhất định nên tránh một số phương pháp nhất định. Biểu đồ dưới
đây cho thấy ưu và nhược điểm của từng phương pháp. Nói chuyện với
nhân viên y tế để quyết định phương pháp nào tốt nhất cho bạn.

Thông
tin
sức
khỏe

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

393

394

Sức khỏe sinh sản và tình dục

Thông tin về kế hoạch hóa gia đình
Thông
tin
sức
khỏe

(tiếp theo)

Các phương pháp kế Ngăn ngừa
hoạch hóa gia đình mang thai

Bảo vệ khỏi bệnh
lây nhiễm qua
đường tình dục
và HIV

Bao
cao
su

HIỆU
QUẢ

HIỆU
QUẢ
NHẤT

Mỗi lần

Thuốc
tránh thai

RẤT
HIỆU
QUẢ

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

Mỗi ngày

Chú ý uống cùng vào một thời điểm mỗi
ngày. Nói chuyện với nhân viên y tế nếu
bạn bị ung thư vú, huyết áp cao hoặc bệnh
gan, hoặc nếu bạn đang mang thai hoặc
cho con bú.

Cấy

HIỆU
QUẢ
NHẤT

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

3 hoặc
5 năm

Phải được cấy vào và lấy ra bởi một nhân
viên y tế được đào tạo đặc biệt và thay
thế cứ sau 3 hoặc 5 năm tùy theo loại.

Tiêm

RẤT
HIỆU QUẢ

KHÔNG
HIỆU QUẢ

1, 2 hoặc
3 tháng

Cần được lặp lại sau mỗi 1, 2 hoặc 3
tháng tùy theo loại.

Vòng
tránh
thai

HIỆU
QUẢ
NHẤT

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

5 hoặc
12 năm

Có hiệu lực trong 5 hoặc 12 năm tùy theo
loại. Phải được đưa vào và lấy ra bởi nhân
viên y tế có đào tạo đặc biệt.

Xuất tinh
ra ngoài

ÍT
HIỆU
QUẢ
NHẤT

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

Mỗi lần

Nam giới cần xuất tinh ra ngoài mỗi khi
quan hệ. Ngay cả khi rút ra, một số tinh
dịch từ dương vật có thể xâm nhập vào
âm đạo khi quan hệ tình dục, có thể làm
mang thai hoặc lây bệnh lây nhiễm qua
đường tình dục.

(chỉ trong 6
tháng đầu)

RẤT
HIỆU
QUẢ

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

Tính ngày
có kinh

HIỆU
QUẢ

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

Mỗi lần

Phương pháp này không hiệu quả đối
với lao động nữ có chu kỳ kinh nguyệt
không đều.

Quan hệ
tình dục mà
không
giao hợp

HIỆU
QUẢ

TÙY
THUỘC

Mỗi lần

Nếu dương vật không cho vào hoặc chạm
vào âm đạo, lao động nữ không thể
mang thai. Quan hệ tình dục qua đường
hậu môn có thể dễ dàng lây bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục, quan hệ tình
dục bằng đường miệng ít có khả năng
bị lây bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục và vuốt ve hiếm khi bị lây bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục.

HIỆU
QUẢ

KHÔNG
HIỆU
QUẢ

Một lần

Khi lao động nữ hoặc nam được triệt sản,
họ sẽ không bao giờ mang thai hoặc làm
người khác có thai.

(rút ra)

Cho con bú

Tần suất
sử dụng

Hiệu quả nhất khi được sử dụng với chất
diệt tinh trùng và chất bôi trơn. Bao cao
su cần được sử dụng mỗi khi bạn quan
hệ tình dục.

Cho con bú
Phương pháp này chỉ hiệu quả nếu lao
nhiều lần trong động nữ chỉ cho con ăn sữa mẹ và nếu
ngày và đêm kinh nguyệt không quay trở lại.

(dương vật không
cho vào âm đạo)

Triệt sản

Thông tin
quan trọng khác

Để biết thêm thông tin về kế hoạch hóa gia đình,
hãy xem Cần làm gì khi không có bác sĩ hoặc Phụ nữ cần làm gì khi không có bác sĩ.
Tài liệu hướng dẫn
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Mang thai ngoài ý muốn
Nhiều lao động nữ mang thai ngoài ý muốn đặc biệt là nếu bạn tình, gia
đình, cộng đồng hoặc nơi làm việc của họ ngăn cản họ có thông tin và dịch
vụ kế hoạch hóa gia đình hoặc đưa ra lựa chọn tốt nhất cho họ.
Ngăn ngừa mang thai bằng cách sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia
đình được mô tả ở trang 394. Một số loại thuốc kế hoạch hóa gia đình khẩn
cấp hoặc thuốc uống “sáng hôm sau” có sẵn (như Plan B, Postinor và các loại
thuốc khác) nhưng chúng phải được sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi
quan hệ tình dục không an toàn. Xem Phụ nữ cần làm gì khi không có bác
sĩ, trang 532.

Thông
tin
sức
khỏe

Thông tin về các lây nhiễm qua đường tình dục
(STI) và các bệnh nhiễm trùng bộ phận sinh dục
khác
Lây nhiễm qua đường tình dục (STI) là nhiễm trùng truyền từ
người này sang người khác khi quan hệ tình dục. Chúng ảnh hưởng
đến lao động nam và nữ và đôi khi là con cái của họ. Mặc dù bạn chỉ
có thể có thai khi quan hệ tình dục qua âm đạo, bệnh lây nhiễm qua
đường tình dục có thể lây truyền qua nhiều loại quan hệ tình dục bao
gồm quan hệ tình dục bằng miệng và quan hệ tình dục qua đường
hậu môn. Đôi khi, bạn thậm chí có thể bị bệnh lây nhiễm qua đường
tình dục khi cọ xát bộ phận sinh dục của mình với bộ phận sinh dục
của người bị nhiễm bệnh.
Một số bệnh nhiễm trùng bộ phận sinh dục không phải là bệnh
lây nhiễm qua đường tình dục và bạn có thể học cách nhận biết các
dấu hiệu. Nếu bạn nghi ngờ, hãy đi kiểm tra ngay. Sự thay đổi về mùi,
màu sắc hoặc kết cấu của dịch âm đạo và ngứa trong hoặc trên âm
đạo cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn trong
âm đạo nhưng chúng có thể không lây qua đường tình dục. Nhiễm
nấm có thể tự khỏi hoặc sử dụng thuốc chống nấm (như miconazole,
nystatin, clotrimazole hoặc các loại khác). Xem Phụ nữ cần làm gì
khi không có bác sĩ trang 266. Nhưng đối với nhiễm khuẩn bạn cần
phải dùng thuốc kháng sinh.
Nếu bạn bị đau hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu và nước tiểu
của bạn có mùi khó chịu, có màu đục, có máu hoặc mủ trong đó thì
bạn có thể đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) chứ không phải là
lây nhiễm qua đường tình dục. Uống nhiều nước có thể chữa nhiễm
trùng nhưng nếu bạn không cảm thấy tốt hơn sau 2 ngày, bạn sẽ cần
một loại thuốc kháng sinh (như cotrimoxazole). Hãy gặp nhân viên
y tế.
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Các dấu hiệu phổ biến của lây nhiễm qua đường tình dục là:

• dịch tiết ra từ bộ phận sinh
dục có mùi hôi

• ngứa bộ phận sinh dục
• bộ phận sinh dục đau
• vết loét, mụn nước, mụn cóc,

phát ban, kích thích hoặc
ngứa trong, trên hoặc gần bộ
phận sinh dục hoặc hậu môn

• đau hoặc sưng tinh hoàn
• đau khi quan hệ
• đau khi đi tiểu
• đau bụng dưới
• chảy máu từ bộ phận sinh
dục của bạn

Có hiện tượng phổ biến là dù bị bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục nhưng lại không có dấu hiệu nào cả. Nhiều lao động nữ và nam
mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhưng không biết là mình
bị mắc. Ví dụ như virut HIV có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian
dài mà không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Đó là lý do tại sao chúng
ta phải đi kiểm tra thường xuyên đặc biệt nếu bạn quan hệ tình dục
mà không có bao cao su.
Đây là những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục phổ biến nhất:

• Bệnh lậu và chlamydia rất dễ chữa nếu được điều trị sớm vì

chúng có cùng dấu hiệu, nếu bạn xét nghiệm dương tính với một
bệnh thì nên điều trị cho cả hai.

• Trichomonas là một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục gây
ngứa, thường không có dấu hiệu ở nam giới mặc dù họ vẫn có
thể truyền bệnh sang người khác.

• Bệnh giang mai gây ra các vết loét không đau trên bộ phận sinh

dục. Vì những vết loét này có thể tự biến mất nên bạn nghĩ là
đã khỏi nhưng căn bệnh vẫn tiếp tục lan rộng khắp cơ thể. Nếu
không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến các vấn đề sức khoẻ
nghiêm trọng thậm chí là tử vong.

• Loét hạ cam gây ra vết loét đau trên bộ phận sinh dục hoặc
hậu môn.

• Mụn rộp/herpes sinh dục gây ra vết loét đau trên bộ phận sinh

dục hoặc trong miệng. Nó xuất hiện và biến mất. Đó là loại virus
không thể chữa khỏi nhưng có cách điều trị để cảm thấy tốt hơn.
Herpes lây lan dễ dàng vì vậy đừng quan hệ tình dục khi bạn có
vết loét và sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ.

• HIV là một lây nhiễm qua đường tình dục rất nghiêm trọng, nếu

không được kiểm soát có thể dẫn đến AIDS. Xem Chương 30 để
biết các dấu hiệu, kiểm soát và dự phòng HIV.

Tài liệu hướng dẫn
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Giáo dục về kế hoạch hóa gia đình và STI

Nếu bạn có các dấu hiệu của lây nhiễm qua đường tình dục:

• Điều trị lây nhiễm ngay. Gặp nhân viên y tế để dùng đúng loại

Thông
tin
sức
khỏe

kháng sinh. Yêu cầu cung cấp thêm thông tin để giúp bạn dự
phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Bạn cũng có thể tìm
thêm thông tin về thuốc điều trị lây nhiễm qua đường tình dục ở
Cần làm gì khi không có bác sĩ và Phụ nữ cần làm gì khi không
có bác sĩ.

• Đừng đợi cho đến khi bạn bị bệnh nặng. Điều trị sớm sẽ ngăn
ngừa các vấn đề nghiêm trọng và sự lây lan sang người khác.

• Hãy đảm bảo bạn tình của bạn được điều trị cùng một lúc.
Nếu anh ấy hoặc cô ấy không được điều trị, người đó có thể lây
nhiễm cho bạn một lần nữa khi quan hệ tình dục.

• Uống đầy đủ các loại thuốc ngay cả khi dấu hiệu bị bệnh không
còn. Bạn sẽ không khỏi bệnh nếu bạn không uống thuốc đầy đủ.

• Thực hành tình dục an toàn hơn. Quan hệ tình dục an toàn

hơn có nghĩa là giảm tiếp xúc trực tiếp với bộ phận sinh dục và
dịch tiết cơ thể của bạn tình. Sử dụng bao cao su mỗi khi bạn
quan hệ tình dục để bảo vệ bạn và bạn tình không bị bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục.

• Làm xét nghiệm HIV. Nhiễm
HIV thường đi cùng với các
lây nhiễm qua đường tình
dục khác.

Nếu bạn uống
thuốc và các dấu
hiệu không biến
mất, hãy gặp
nhân viên y tế vì
đó có thể là một
bệnh khác.
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Căng thẳng
và sức khỏe tâm thần

Khi chúng ta có tâm trí và tinh thần khỏe mạnh, chúng ta sẽ có sức mạnh về
cảm xúc để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và của gia đình nhằm giải quyết
vấn đề và lập kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, nếu chúng ta không được
khỏe do phải chịu quá nhiều căng thẳng, chúng ta sẽ ít có khả năng đương
đầu với những thách thức trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải.
Khi công việc nguy hiểm, kéo dài thời gian làm việc, tốc độ làm việc quá
nhanh và không thể kiểm soát, điều đó có thể gây tổn hại cho sức khỏe tinh
thần của người lao động. Do đó để môi trường làm việc trong nhà máy an
toàn và khỏe mạnh hơn:

• Người sử dụng lao động phải có biện pháp tôn trọng gắn kết người lao

động trong quá trình ra quyết định thay vì áp đặt quyết định lên họ
bằng việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa.

• Tiền lương và phúc lợi của người lao động phải được trả đầy đủ để người
lao động có thể có chất lượng cuộc sống tốt và có thể lo cho gia đình.

• Cấm sử dụng hóa chất độc hại tại nơi làm việc để tránh gây ảnh hưởng
đến cách suy nghĩ và cảm nhận của người lao động.

• Người lao động cần có thời gian và nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm
có chất lượng và họ có thể tự hào về công việc của mình.

• Loại bỏ các quy tắc làm việc như cấm người lao động giao tiếp và tương
tác xã hội với đồng nghiệp.

• Không được kỳ thị các vấn đề sức khỏe trong đó có cả sức khỏe tâm

thần, và khuyến khích việc tiếp cận đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe
tâm thần.
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Nguyên nhân phổ biến
của các vấn đề sức khỏe
tâm thần
Không phải tất cả mọi người có vấn đề được
miêu tả trong chương này đều có vấn đề
về sức khỏe tâm thần. Thông thường một
người có nhiều khả năng gặp phải vấn đề
sức khỏe tâm thần khi họ phải chịu những
áp lực lớn hơn khả năng đối phó của mình
(quản lý vấn đề). Nhiều khi nguyên nhân
dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần
không thể xác định được và chúng ta không
biết tại sao nó lại xảy ra. Nhưng cho dù
nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì những
người gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần và
cảm xúc cần được hỗ trợ và giúp đỡ để họ
có thể nói ra vấn đề của mình và tìm kiếm
sự giúp đỡ từ nhân viên y tế. Người sử dụng
lao động phải thay đổi điều kiện làm việc
trong nhà máy vì chúng gây ra các vấn đề
về sức khỏe tâm thần cho người lao động.

Nỗi sợ
Sợ hãi có thể coi là một loại căng thẳng đặc biệt. Người sử dụng lao động và
người quản lý thường gây ra nỗi sợ với mục đích là để kiểm soát người lao
động và ngăn họ tổ chức. Khi lãnh đạo nhà máy đe dọa người lao động bằng
cách sa thải, đưa người lao động vào danh sách đen, gây bạo lực và tìm các
cách trả thù khác, họ có thể vi phạm pháp luật và vi phạm quyền của người
lao động. Ngay cả khi những hành vi đó không gây tổn thương bạn theo cách
có thể nhìn thấy, nhưng có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của bạn. Xem
hoạt động Cùng đối mặt với nỗi sợ ở trang 329.

Vượt qua nỗi sợ
Chúng tôi rất lo sợ với những gì người
sử dụng lao động và những tên côn đồ
gây ra cho chúng tôi. Không ai muốn bị
tổn thương hoặc mất việc nhưng chúng
tôi biết nỗi sợ này. Mối đe dọa bạo lực là
công cụ mạnh nhất của họ và là người lao
động, là phụ nữ và là con người chúng tôi
phải vượt qua nó. Chúng tôi cần phải sát
cánh cùng nhau đấu tranh cho quyền lợi
của chúng tôi.
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Kinh tế bấp bênh
Mọi người làm việc trong
nhà máy vì họ cần kiếm
tiền. Khi thu nhập không
ổn định, khi bị thất nghiệp
sẽ đe dọa sự sống còn hoặc
hạnh phúc của cả gia đình
thì nó có thể gây ra nỗi sợ
và căng thẳng cho người lao
động. Chủ nhà máy thường
đe dọa cắt giảm việc làm
hoặc chuyển người lao động
đến nơi làm việc khác và
việc này khiến người lao
động lo lắng về công việc
của họ. Do người sử dụng
lao động đe dọa sa thải
những người lao động hay
phàn nàn, thì nỗi sợ có thể
bắt họ phải im lặng khi đối
mặt với sự bất công này.

Gánh nặng công việc

Tôi không muốn nhà máy
đóng cửa! Làm sao để tôi có
tiền gửi cho gia đình? Gia
đình sẽ nghĩ tôi là một đứa
con kém cỏi nếu tôi mất việc!

Đe dọa sa thải là cách người sử dụng lao động thực
hiện để tránh khắc phục các điều kiện làm việc gây
hại cho người lao động.

Cơ thể và tâm trí của chúng ta
cần nghỉ ngơi để khỏe mạnh.
Làm việc nhiều giờ và vào cuối tuần làm căng thẳng cơ thể và tâm trí của
chúng ta. Làm thêm giờ cũng khiến chúng ta không có thời gian dành cho
gia đình và bạn bè, một yếu tố quan trọng để có những mối quan hệ lành
mạnh. Làm việc quá nhiều giờ khiến chúng ta cảm thấy bị tách biệt, cô đơn
và cảm thấy kiệt sức.

Áp lực để sản xuất nhiều hơn trong
thời gian ngắn hơn cũng có thể gây
hại cho người lao động đặc biệt việc
đẩy nhanh tốc độ của dây chuyền sản
xuất để người lao động hoàn thành tốt
từng nhiệm vụ. Cơ thể và tâm trí của
họ cần rất nhiều thời gian nghỉ ngơi
trong ngày để thả lỏng, thư giãn và hồi
phục sức khỏe. Một số nhà máy tăng
định mức sản xuất đến mức mà người
lao động thấy họ sẽ không thể hoàn
thành khối lượng công việc đó. Mỗi
khi người lao động đạt được kế hoạch
sản xuất, thì định mức sản xuất lại
được nâng lên!
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Mối quan hệ công việc
Mối quan hệ với chủ nhà máy, người quản lý, nhân viên bảo vệ và những
người lao động khác có thể dẫn đến việc bị căng thẳng. Có những người có
thể làm cho cuộc sống dễ chịu hoặc khó khăn hơn trong công việc và trong
cuộc sống bên ngoài nhà máy. Nhưng rất khó để thay đổi các mối quan hệ
này đặc biệt là với những người có quyền kiểm soát công việc hoặc tiền lương
của bạn.
Nếu người lao động đoàn kết chặt chẽ với nhau thì họ có thể đấu tranh để
có một mối quan hệ bình đẳng hơn với người sử dụng lao động và công đoàn.
Nhưng người sử dụng lao động thường cách ly người lao động hoặc để người
lao động làm việc độc lập hoặc cấm họ nói chuyện hoặc gắn kết với người lao
động khác và những điều này khiến bạn cảm thấy mình không phải là một
phần trong cộng đồng làm việc của mình.
Nơi làm việc có thể rất không công bằng vì có sự phân biệt đối xử giữa người lao
động, đôi khi người sử dụng lao động ủng hộ một số người lao động mà không ủng
hộ những người khác. Điều này đặc biệt đúng đối với lao động nữ vì họ được trả ít
hơn cho cùng một công việc hoặc nỗ lực mà lao động nam cùng làm. Thật khó
để người lao động có thể xem mình như một phần của cộng đồng người lao
động khi mà họ bị thúc ép và áp bức và điều này khiến họ cảm thấy như là họ
không xứng đáng. Người sử dụng lao động có những cách để người lao động
cạnh tranh với nhau để có thêm quyền lực hoặc tiền bạc. Sau đó, họ cho một
người lao động nhiều tiền hơn hoặc một vị trí tốt hơn và cố gắng phá vỡ tất cả
niềm tin mà người lao động đã cùng nhau xây dựng. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể vượt
qua tất cả sự áp bức này và xây dựng lại tình đoàn kết?

Lòng tự trọng
Lòng tự trọng và giá trị bản thân của chúng ta đến từ niềm
tin mà chúng ta lớn lên và mối quan hệ mà chúng ta có
được trong công việc, cộng đồng và gia đình của chúng ta.
Có lòng tự trọng tốt là một phần quan trọng của sức
khỏe tâm thần và cảm xúc. Khi chúng ta nhìn nhận
bản thân trong theo hướng tích cực, chúng ta có khả
năng quản lý các vấn đề hàng ngày tốt hơn.

Cô lại làm
hỏng rồi,
đồ ngốc!

Nhiều người lao động dành phần lớn thời gian làm
việc và sống bên trong các bức tường của nhà máy, xa
gia đình và bạn bè dẫn đến lòng tự trọng của họ được
quyết định rất nhiều bởi công việc. Làm công việc lặp
đi lặp lại và đơn điệu, ít thời gian nghỉ ngơi hoặc nghỉ
lễ, người sử dụng lao động la mắng lăng mạ sẽ khiến
người lao động bị tổn thương và không có thời gian
để kết bạn và xây dựng mối quan hệ, những điều này
gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho người
lao động.
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Môi trường làm việc
Điều kiện làm việc không tốt như quá ồn, thừa hoặc thiếu ánh sáng, nhiệt độ
quá nóng hoặc quá lạnh, làm việc lặp đi lặp lại và tiếp xúc với các hóa chất
có thể gây hại cho bạn cũng là những nguyên nhân gây ra sự lo lắng và căng
thẳng cho người lao động. Hơn nữa khi nơi làm việc không có đủ nhà vệ sinh
và thiếu riêng tư hoặc luôn bị bẩn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm
thần của người lao động. Nhà ăn không sạch sẽ hoặc quá đông cũng có thể
tạo ra căng thẳng cho người lao động.

Chấn thương tại nơi làm việc
Chấn thương tại nơi làm việc rõ ràng gây hại cho sức khỏe thể chất của
người lao động nhưng chúng cũng có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần
của người lao động và sức khỏe tâm thần của những người lao động khác
là nhân chứng cho các chấn thương. Nếu người lao động đã từng bị chấn
thương hoặc nhìn thấy chấn thương xảy ra với người khác cũng có thể khiến
người lao động cảm thấy bị đánh giá thấp, không an toàn, sợ hãi, bất lực và
không tin vào thế giới hoặc mọi người xung quanh. Thậm chí khi bạn không
cảm nhận được chấn thương đè nặng trong tâm trí bạn như thế nào, bạn
vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi chấn thương do một tai nạn trong nhiều năm.
Thông thường khi chấn thương hoặc thậm chí tử vong xảy ra trong nhà máy,
điều này sẽ khiến người lao động lo lắng và khó tập trung làm việc. Trong
trường hợp xấu nhất, lãnh đạo nhà máy nên cho ngừng sản xuất để thừa
nhận đã xảy ra sự cố vì rất có thể toàn bộ người lao động gặp vấn đề về sức
khỏe tâm thần khi có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra.
Tiếp xúc với hóa chất độc cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Trong trường hợp này rất khó để tách vấn đề sức khỏe thể chất ra khỏi vấn
đề sức khỏe tâm thần. Chấn thương thực thể hoặc bị bệnh mạn tính cũng có
thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần như đau mạn tính, tác dụng
phụ của thuốc và chấn thương đầu. Những vấn đề này thường trở nên tồi
tệ hơn khi người lao động che dấu chấn thương vì sợ bị trả thù hoặc bị
đuổi việc.

Di chuyển đến một nơi mới
Các nhà máy xuất khẩu thường thu hút người lao động ở xa đến làm việc với
lời hứa về việc làm và thu nhập. Đặc biệt, phụ nữ trẻ thường rời gia đình và
cộng đồng của mình để đi tìm việc làm trong các nhà máy. Đôi khi, một số
nhà máy có kế hoạch thu hút lao động từ những vùng xa xôi và xây dựng kí
túc xá (khu nhà ở chung) cho người lao động gần nhà máy thậm chí xây trên
nóc của nhà máy. Dù nhà máy có cung cấp nhà ở hay không, cuộc sống xa
gia đình, cộng đồng, văn hóa và nhịp sống quen thuộc của người lao động có
thể khiến họ cảm thấy cô đơn và nhớ nhà.
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Nguyên nhân phổ biến của các vấn đề sức khỏe tâm thần

Tôi nhớ gia
đình và bạn bè
của tôi.

Mẹ tôi đã mất vài
tháng trước và tôi
không thể nói cho
ai biết.

Tôi đã sống ở đây 7
tháng và tôi chỉ biết
tên một vài người.

Tôi ước mọi
người sẽ nói
chuyện với tôi.

Sự cô đơn
Thường rất khó để xa những người bạn yêu thương và những người quan
tâm đến bạn. Bạn sẽ khó khăn trong việc gặp gỡ những người khác và kết
bạn mới đặc biệt nếu bạn đến từ những vùng miền với nền văn hóa khác
nhau và khi bạn mệt mỏi do làm việc nhiều giờ.

Điều kiện sinh hoạt tập thể
Điều kiện sống trong nhiều kí túc xá của các nhà máy thường không đầy đủ.
Cho dù người lao động sống trong kí túc xá do nhà máy xây dựng hoặc trong
phòng trọ chung trong khu dân cư đông đúc gần nhà máy, thì họ thường bị
buộc phải sống với những người mà họ không biết rõ, ít có không gian riêng
tư. Đối với những người lao động trước đây chỉ sống cùng gia đình hoặc đến
từ các vùng nông thôn nơi luôn có thể tìm thấy một không gian nhỏ riêng
cho mình thì họ sẽ cảm thấy rất căng
thẳng. Căng thẳng tâm thần thường
Người sử dụng lao động
trở nên tồi tệ hơn khi phải làm việc
không bố trí điều hòa
trong điều kiện nguy hiểm về cơ sở
trong kí túc xá của
vật chất như quá đông lao động,
chúng tôi vì vậy chúng
không đủ lối thoát hiểm, nguy cơ
tôi muốn ở lại nhà máy
hỏa hoạn, không đủ thiết bị rửa
lâu hơn vì ở đó mát hơn.
tay hoặc vệ sinh, khu vực nhà ăn
và nhà bếp không sạch.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

403

404

Căng thẳng và sức khỏe tâm thần

Cộng đồng và gia đình của chúng tôi
Khi những người trẻ tuổi đặc biệt là phụ nữ trẻ bắt đầu làm việc trong các
nhà máy, cuộc sống và truyền thống của họ bắt đầu thay đổi theo hướng có
thể là tốt hoặc xấu đi. Mọi người bắt đầu dần quên công việc với đất cát và
những người trẻ “quên” cách làm ruộng.
Các nhà máy mới có thể dẫn đến việc có người lạ xuất hiện, tăng tiếng
ồn, giao thông đông đúc, tội phạm và ô nhiễm cho một khu vực nông thôn
bình yên trước đây. Mối quan hệ trong gia đình và sự tôn trọng dành cho
các thành viên lớn tuổi trong cộng đồng có thể thay đổi và điều này dẫn đến
căng thẳng cho người lao động cũng như những người thậm chí không làm
việc trong các nhà máy. Khi cuộc sống thay đổi quá nhiều đến nỗi những
cách ứng xử cũ không còn hiệu quả nữa, mọi người có thể bắt đầu gặp phải
vấn đề sức khỏe tâm thần.
Các thay đổi khác có thể xảy ra trong các gia đình khi đột nhiên phụ nữ đi
ra ngoài làm việc và đàn ông trong gia đình kiếm được ít tiền hơn hoặc làm
việc gần nhà hơn và chăm sóc gia đình nhiều hơn. Đôi khi những thay đổi
trong vai trò giới có thể tốt: phụ nữ có thể độc lập hơn và đàn ông có thể học
cách chăm con và duy trì gia đình. Nhưng những thay đổi như thế này, đặc
biệt đó không phải là kết quả của những lựa chọn và quyết định của riêng
họ thì có thể gây hại cho người lao động. Và cho dù những thay đổi là điều
người lao động muốn hay không muốn, thay đổi thường đem đến căng thẳng
và áp lực cho các mối quan hệ trong gia đình.

Những vấn đề ngoài công việc
Sẽ rất căng thẳng khi một thành viên trong gia đình bị ốm, hôn nhân trục
trặc hoặc một người bạn chuyển đến một thành phố xa làm việc. Người sử
dụng lao động thậm chí còn làm cho căng thẳng hơn khi họ không cho
người lao động có đủ thời gian hoặc năng lượng để giải quyết các vấn đề bên
ngoài nhà máy mà không sợ mất việc.

Nếu tôi không đi
làm bây giờ, tôi
sẽ bị đuổi việc.
Nhưng không ai có
thể đưa con trai tôi
đến bác sĩ. Con tôi nó
ốm quá!
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Các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp
Mặc dù có nhiều loại vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng nguyên nhân phổ
biến nhất là do lo lắng, trầm cảm và lạm dụng rượu hoặc ma túy. Tuy nhiên,
bản thân căng thẳng không phải là vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng nếu
chúng ta không thể hồi phục sau những tình huống căng thẳng, căng thẳng
sẽ tích tụ trong cơ thể và tâm trí của chúng ta. Khi ai đó không thể đương
đầu với những khó khăn mà họ phải đối mặt vì những căng thẳng mà họ
đang phải chịu đựng thì căng thẳng đã trở thành một vấn đề.
Hầu hết mọi người có một số dấu hiệu căng
thẳng vào những thời điểm khác nhau trong cuộc
sống vì họ đều phải đối mặt với những vấn đề
lúc này hay lúc khác. Dấu hiệu của các
vấn đề sức khỏe tâm thần có thể khác
nhau từ cộng đồng này sang cộng
đồng khác. Một số hành vi có
vẻ lạ đối với người ngoài có thể
là một phần bình thường trong
truyền thống hoặc giá trị của
cộng đồng của người bị căng
thẳng. Tương tự như vậy, hành
vi có vẻ bình thường đối với
người ngoài cuộc có thể được
coi là lạ hoặc bất thường trong
cộng đồng. Vì nhiều nhà máy
có những người lãnh đạo hoặc
quản lý và người lao động đến
từ nước ngoài và có văn hóa
khác biệt nên điều này rất
quan trọng cần phải ghi nhớ.

Tôi rất cô đơn nhưng những
người khác dường như đang
rất hạnh phúc. Có chuyện gì
xảy ra với tôi vậy?

Căng thẳng
Khi một người bị căng thẳng, cơ thể của họ sẵn sàng phản ứng nhanh chóng
và chống lại hoặc chạy trốn khỏi những gì gây ra căng thẳng đó. Đây là
những tác động tương tự gây ra bởi sự sợ hãi, khi đó một số thay đổi trong
cơ thể xảy ra như:

•
•
•
•

tim bắt đầu đập nhanh hơn
huyết áp tăng
thở nhanh
quá trình tiêu hóa chậm lại
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Nếu căng thẳng hoặc sợ hãi là đột ngột và nghiêm trọng, bạn có thể cảm
thấy những thay đổi này trong cơ thể. Và sau đó, khi nỗi sợ hoặc căng thẳng
không còn nữa, bạn sẽ cảm thấy cơ thể mình dần trở lại bình thường nhưng
nếu nỗi sợ hoặc căng thẳng không mạnh, đến từ từ hoặc tiếp tục xảy ra trong
một thời gian dài, bạn có thể không nhận thấy những thay đổi xảy ra trong
cơ thể vì bạn đã quá quen với chúng.

Lo lắng (cảm thấy hồi hộp hoặc lo lắng)
Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, hồi hộp hoặc lo lắng phát triển theo thời
gian. Thông thường bạn biết những gì gây ra cho cảm xúc và thường thì
chúng sẽ sớm biến mất nhưng nếu sự lo lắng tiếp tục hoặc trở nên nghiêm
trọng hơn hoặc nếu nó đến mà không có lý do thì đó có thể là một vấn đề sức
khỏe tâm thần. Dấu hiệu lo lắng bao gồm:

• cảm thấy căng thẳng và hồi hộp

• khó suy nghĩ rõ ràng

• tay run

• thường xuyên có khó chịu về cơ

• đổ mồ hôi liên tục
• tim đập thình thịch

thể, nhưng không phải do bệnh
gây ra và tăng lên khi bạn buồn

Hoảng loạn là một loại lo lắng nghiêm trọng. Ngoài các dấu hiệu trên,
bạn sẽ bắt đầu hít thở nhanh và nông ngay cả khi không nhận thấy và cảm
thấy hoảng loạn hoặc sợ hãi, có cảm giác chắc chắn rằng điều gì đó khủng
khiếp sắp xảy ra như bạn hoặc đồng nghiệp có thể bị bệnh, gặp tai nạn hoặc
tử vong. Hoảng loạn có thể xảy ra đột ngột và có thể kéo dài từ vài phút đến
vài giờ.
Để xử lý hoảng loạn bạn phải cố gắng hết sức để lấy lại quyền kiểm soát
hơi thở của mình, bạn nên hít thở sâu. Hít vào sâu hết mức có thể qua mũi
và thở ra bằng miệng. Làm điều này miễn là bạn cảm thấy bạn kiểm soát
được hơi thở của mình. Nếu bạn bè và gia đình của bạn đã được chuẩn bị và
biết phải làm gì thì họ có thể hỗ trợ bạn.

Kiệt sức
Căng thẳng hoặc lo lắng liên tục trong một thời gian dài và cuối cùng đã lấn
át khả năng đối phó của một người lao động và điều này có thể dẫn đến kiệt
sức. Kiệt sức là sự kết hợp giữa cảm giác kiệt sức về tinh thần và thể chất
với cảm giác cô lập cá nhân. Một số dấu hiệu thể chất khi bạn bị kiệt sức là:

•
•
•
•
•

đau đầu
có vấn đề về đường ruột
thiếu năng lượng
huyết áp cao
khó ngủ
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• ham muốn tình dục thấp, không
có khả năng tận hưởng tình dục

• khó nhớ
• đau cơ và khớp
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Trầm cảm (buồn bã cực độ hoặc không cảm thấy gì cả)
Rất tự nhiên khi chúng ta có cảm giác buồn vào những thời điểm khác nhau
trong cuộc sống: khi một người bạn hoặc thành viên gia đình bị bệnh nặng
hoặc qua đời, khi bạn mất việc hoặc khi một cuộc hôn nhân hoặc mối quan
hệ kết thúc. Nhưng trầm cảm trở thành một vấn đề sức khỏe tâm thần khi
bất kỳ dấu hiệu nào trong số này kéo dài trong một thời gian dài:

•
•
•
•

lúc nào cũng cảm thấy buồn
ngủ quá nhiều hoặc quá ít
khó suy nghĩ rõ ràng
cảm thấy muốn khóc hoặc khóc
mà không có lý do rõ ràng

• mất hứng thú với các hoạt động
vui chơi, ăn uống hoặc tình dục

• có các vấn đề về thể chất như đau

đầu hoặc các vấn đề về đường
ruột không phải do bệnh gây ra

• nói và cử động chậm
• thiếu năng lượng cho các hoạt
động hàng ngày

• suy nghĩ về cái chết hoặc tự tử

Một số người có thể đối phó và chữa khỏi trầm cảm bằng cách nói vấn
đề của họ với người khác hoặc nhóm hỗ trợ nhưng một số người cũng cần
thuốc chống trầm cảm để cảm thấy ổn hơn. Hãy hỏi trạm y tế nơi bạn sinh
sống để biết thêm thông tin vì những loại thuốc này có thể có tác dụng phụ.
Đôi khi trầm cảm có thể dẫn đến các vấn đề khác như tự tử (tự sát).
Nhiều người có thể tự tử khi vấn đề của họ có vẻ nghiêm trọng và không tìm
ra giải pháp. Tuy nhiên, nếu một người có kế hoạch tự sát, không muốn sống
hoặc đã từng tự tử trước đây, họ có nguy cơ tự tử cao hơn. Vì thế họ cần sự
giúp đỡ ngay lập tức và để giúp đỡ những người này đầu tiên hãy cố gắng nói
chuyện với họ. Nếu nói về những vấn đề của họ không giúp ích gì hoặc nếu
bạn sợ họ có thể bị tổn thương thì họ nên được theo dõi chặt chẽ. Nói chuyện
với gia đình và bạn bè của họ nhưng nói với họ rằng bạn sẽ làm như vậy
trước khi bạn thực hiện. Khuyến khích có ai đó ở bên họ mọi lúc và đề nghị
người chăm sóc bỏ đi các vật nguy hiểm. Nếu có nhân viên y tế có chuyên
môn thì hãy tìm hiểu người bị trầm cảm nên được chăm sóc như thế nào.

Bệnh tâm thần
Những người mắc bệnh tâm thần cần sự giúp đỡ từ các nhân viên
y tế có chuyên môn. Một vài dấu hiệu của bệnh tâm thần là:

• nghe giọng nói hoặc nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy
• không tự chăm sóc bản thân
• cư xử theo cách kỳ lạ không phù hợp với tín ngưỡng hoặc truyền
thống văn hóa của xã hội hoặc gia đình

Bệnh tật, hóa chất độc hại, thuốc hoặc chấn thương ở đầu và não
có thể gây ra các dấu hiệu tương tự vì vậy điều quan trọng là những
người có dấu hiệu này nên được giúp đỡ càng sớm càng tốt. Những
người mắc bệnh tâm thần nên được đối xử với tình thân yêu, nhân
phẩm, sự tôn trọng và lòng tốt.

Thông
tin
sức
khỏe
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Rượu và các loại ma tuý
Nhiều loại ma tuý được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo hoặc các sự kiện
xã hội, như một bài thuốc hoặc dùng cùng với bữa ăn. Nhưng khi một người
sử dụng ma tuý cả đời, đặc biệt sử dụng rượu thì những loại thuốc đó có thể
gây ra các vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần, làm cho các vấn đề hiện
tại trở nên tồi tệ hơn.
Nhiều người lạm dụng rượu và các loại ma tuý khác để giảm căng thẳng
hoặc để không cảm thấy sợ hãi. Trong những xã hội nơi người lao động ít
có khả năng thay đổi điều kiện của cuộc sống, rượu và các loại ma tuý khác
dường như giúp họ cảm thấy tốt hơn ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn.
Trong một số nhà máy, người lao động được khuyến khích hoặc
thậm chí buộc phải uống thuốc để tỉnh táo khi làm việc. Những
loại thuốc này có thể gây nghiện và thật khó để ngừng dùng
chúng ngay cả khi bạn không làm việc.
Thật không may, ma tuý và rượu thường làm cho vấn
đề trở nên tồi tệ hơn và khiến chúng ta ít có khả năng cải
thiện cuộc sống. Thay vì làm việc để cải thiện các tình
huống xấu, những người lạm dụng ma tuý hoặc rượu
dành thời gian, tiền bạc và sức khỏe của họ để tránh và
quên đi các vấn đề mà họ gặp phải.

Khi nào sử dụng thành lạm dụng?
Những người thường xuyên lạm dụng ma tuý hoặc rượu:

• cảm thấy họ cần một thức uống hoặc một viên thuốc để thức cả ngày
hay cả đêm.

• sử dụng nó vào những thời điểm khác thường như buổi sáng hoặc khi
họ ở một mình.

•
•
•
•

nói dối hoặc che giấu họ sử dụng bao nhiêu.
có vấn đề về tiền bạc vì họ chi quá nhiều cho ma túy hoặc rượu.
trở nên hung bạo với bạn bè và gia đình của họ.
gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác bằng cách sử dụng ma túy
hoặc rượu tại nơi làm việc.

Alcoholics Anonymous (AA)
Alcoholics Anonymous (AA) là một tổ chức giúp mọi người ngừng
uống rượu hoặc sử dụng ma túy và tổ chức này có mặt tại các quốc gia
và sẽ miễn phí khi trở thành thành viên của AA. Mọi người chỉ cần
một điều: mong muốn ngừng uống rượu hoặc dùng ma tuý.
Các thành viên gặp gỡ thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm của họ về rượu.
Mỗi thành viên đều có một nhà bảo trợ đó là một người đã ngừng uống rượu trong
một khoảng thời gian và có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn.
Ngoài ra còn có một nhóm hỗ trợ gia đình và bạn bè của những người nghiện
rượu và ma túy được gọi là Al-Anon. Các nhóm này có thể cung cấp cho bạn các
công cụ và hỗ trợ mà bạn để giúp các thành viên gia đình lạm dụng rượu.
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Đấu tranh để giảm căng thẳng trong
nhà máy
Khi bạn đấu tranh để được trả lương cao hơn, bảo vệ lợi ích sức khỏe hoặc
tiếp cận với nhà vệ sinh hoặc nước sạch chính là bạn đang đấu tranh để
làm giảm các vấn đề gây căng thẳng. Bạn có thể làm rất nhiều việc để giảm
cảm giác căng thẳng nhưng thông thường phải có nhiều người lao động để
cùng gây áp lực với lãnh đạo nhà máy hoặc chính phủ để thực hiện các thay
đổi để loại bỏ nguyên nhân gây căng thẳng. Hoạt động trong một nhóm, bạn
có thể làm việc để loại bỏ hoặc giảm các nguyên nhân gây căng thẳng trong
công việc.
Giảm căng thẳng và cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến sức khỏe tâm
thần của người lao động sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong nhà máy kể cả
với người sử dụng lao động. Nơi làm việc là nơi người lao động xứng đáng
được tôn trọng, được trả lương công bằng và được đối xử tốt sẽ có ít người
mất việc hơn, người lao động làm việc tận tâm hơn và ít xung đột hơn.
Thế nhưng nhiều chủ nhà máy từ chối vì họ cho rằng việc người lao động
đấu tranh và được tôn trọng không làm giảm căng thẳng và cải thiện điều
kiện làm việc. Họ coi bất kỳ cuộc đấu tranh nào đều là mối đe dọa đối với
quyền lực và lợi nhuận của họ. Lãnh đạo nhà máy thường phản ứng bằng cách
phạt, sa thải và bạo lực đối với những người đứng ra tổ chức và điều này tạo ra
căng thẳng cho các nhà tổ chức và gây ra nỗi sợ cho người lao động.
Chỉ có bạn và đồng nghiệp của bạn có thể quyết định liệu việc tổ chức đấu
tranh có cải thiện điều kiện làm việc của bạn hay không. Các hoạt động và
ý tưởng trong Chương 3 có thể giúp bạn suy nghĩ về những gì có thể là tốt
nhất cho bạn.
Bằng đấu tranh đảm bảo:		
Bạn có thể:
Có lương và quyền lợi tốt hơn

giảm căng thẳng

Mục tiêu sản xuất đạt được

nâng cao lòng tự trọng

Điều kiện làm việc an toàn

giảm tai nạn và chấn thương

Quyền lao động và con người

chấm dứt lạm dụng và sợ hãi

Có tiếng nói trong công việc
và tại nơi làm việc của bạn		

loại bỏ bất lực.

Bằng cách thúc đẩy sự bình đẳng và cộng đồng tại nơi làm việc, bạn sẽ giúp tạo ra một
môi trường tích cực hơn cho sức khỏe tâm thần của tất cả mọi người.
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Giảm căng thẳng khi đấu tranh
Đấu tranh để thay đổi trong nhà máy cho dù là thành lập một ban an toàn
hoặc công đoàn cũng cần có thời gian, nhưng người lao động thường sử
dụng thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Do lo sợ bị ban quản lý trả thù,
không phải tất cả người lao động hay thành viên cộng đồng nào cũng ủng
hộ những nỗ lực này. Nhưng đối với nhiều người lao động việc trở thành
một phần trong cuộc đấu tranh để cải thiện mọi thứ thì ít căng thẳng hơn
là không làm gì cả.

• Tham gia vào các ban: Một trong những nguyên nhân gây căng thẳng
tồi tệ nhất là bạn cảm thấy vô dụng hoặc thiếu kiểm soát được công việc
của mình. Khi ban của bạn thảo luận về các cách để cải thiện điều kiện
làm việc, bạn nên đưa ra các ý tưởng để giảm căng thẳng.

• Thiết lập mạng lưới hỗ trợ cá nhân: Yêu cầu gia đình, bạn bè và hàng

xóm cùng san sẻ bữa ăn, chăm sóc trẻ và đi lại. Khi biết mình có thể
nhờ người khác, bạn sẽ không cảm thấy quá căng thẳng.

• Làm việc với mọi người và các nhóm trong cộng đồng: Tiếp cận, các

tổ chức địa phương và các công đoàn và hội người lao động để được hỗ
trợ và tăng tình đoàn kết. Khi bạn biết những người khác trong cộng
đồng có thể hỗ trợ bạn, bạn có thể không cảm thấy bị cô lập.

• Giữ thông tin thông suốt: Đảm bảo những người bạn đang làm việc

cùng biết những gì đang xảy ra và quan điểm của họ đang được lắng
nghe. Truyền thông hiệu quả tăng cường sự tham gia và cảm xúc của
cộng đồng.

• Giảm căng thẳng tại các cuộc họp: Mọi người có thể mệt mỏi, lo lắng
hoặc buồn bã vì thế hãy làm cho các cuộc họp có sự tham gia nhiệt tình
và hiệu quả vì điều này có thể giúp mọi người cảm thấy việc đấu tranh
sẽ cải thiện cuộc sống và tinh thần của họ.

• Ăn mừng những chiến thắng nhỏ: Đừng quên công nhận công việc và

thành công của mọi người. Ghi nhận những tiến bộ có thể giúp cho mọi
người có thêm hy vọng trong quá trình đấu
tranh lâu dài.

• Vui vẻ: Cười, hát, chơi thể thao là cách
để có thời gian vui vẻ giúp bạn giảm
căng thẳng. Tổ chức các hoạt động
thú vị có thể vừa thu hút nhiều
người hơn vào công việc vừa xây
dựng mối quan hệ gần gũi và lành
mạnh hơn.
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Giúp đỡ bản thân và người khác
Một người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể cảm thấy tốt hơn khi
được điều trị, hỗ trợ và thông cảm. Có rất nhiều việc một người lao động có
thể tự làm và làm cho người khác.

• Tìm hiểu nguyên nhân gây ra căng thẳng cho bạn

và những người khác: Nói chuyện với ai đó về các vấn
đề của mình. Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là có
người lắng nghe mình và đưa ra ý tưởng về những việc
cần làm để giải quyết vấn đề và bạn cũng có thể giúp đỡ
người khác bằng cách lắng nghe họ.

• Tập thể dục trong giờ nghỉ và mời những người

khác tham gia cùng: Không phải lúc nào cũng dễ dàng có thời gian để
hít thở sâu hoặc đi lại nhưng dù chỉ với vài phút kéo căng cơ thể và thở
sâu cũng có thể giúp bạn bình tĩnh và đưa bạn vào tư thế tốt hơn đối
phó với căng thẳng trong công việc. Trong thời gian rảnh rỗi bạn hãy nỗ
lực để làm những việc mình thích. Hát, chơi nhạc, khiêu vũ hoặc chơi
thể thao trong thời gian nghỉ việc và trong giờ nghỉ tại nơi làm việc. Tập
thể dục và vận động cơ thể là những cách tuyệt vời để giảm căng thẳng,
bạn hãy rủ người khác cùng tham gia.

• Ăn uống và sử dụng các loại thuốc cổ truyền: Trong

nhiều cộng đồng trên thế giới, mọi người sử dụng thực
phẩm và thuốc cổ truyền để chữa khỏi các vấn đề về sức
khỏe tâm thần. Ăn đủ thực phẩm và nhiều loại thực phẩm
đặc biệt là trái cây và rau quả giúp cung cấp dinh dưỡng
cần thiết để giữ cho cơ thể và tâm trí khỏe mạnh.

 ặc dù có nhiều biện pháp có thể giúp chúng ta làm dịu và cân
M
bằng cơ thể cũng như tâm trí nhưng có một số biện pháp có thể
gây hại hơn là đem lại sự tốt đẹp. Hãy cẩn thận với các bài thuốc
đắt tiền hoặc được giới thiệu như một giải pháp thần kỳ vì chúng
thường không có tác dụng.

• Giúp nhau sắp xếp thời gian: Đề nghị bạn bè hoặc thành

Trà từ cây tila
là một cách tự
nhiên để làm
dịu sự lo lắng.

viên trong gia đình giúp bạn làm việc nhà hoặc chăm sóc
con cái để bạn có thể nghỉ ngơi và bạn cũng giúp đỡ họ.
Khi chia sẻ công việc với người khác, mọi người có thể thay phiên nhau
nghỉ ngơi.

• Nói chuyện và lắng nghe: Hầu hết các công việc tại nhà máy đều được

sắp xếp để mỗi người lao động làm việc độc lập dù có rất nhiều lao động
khác ở xung quanh.

• Thành lập nhóm hỗ trợ: Gắn kết mọi người lại với nhau để nói về các

vấn đề và kết nối với những người khác có thể có những vấn đề tương
tự. Mặc dù một người dễ dàng hơn để dẫn dắt các cuộc họp nhưng một
nhà lãnh đạo giỏi sẽ giúp mọi người có cơ hội nói về tình huống của họ
và cũng sẽ giúp nhóm giữ mục tiêu (về thời gian và chủ đề). Trước khi
nhóm bắt đầu, hãy nói về các quy tắc của nhóm, những gì bạn hy vọng
sẽ đạt được trong cuộc họp và cách mỗi người có thể tham gia và làm
người lắng nghe tốt.
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Hoạt động

Dành thời gian để thư giãn

Thực hành hoạt động tâm linh như yoga, thiền có thể giúp làm tâm trí và
cơ thể của bạn bình tĩnh cũng như xây dựng sức mạnh bên trong.
Đây là một ví dụ về một bài tập thư giãn. Bạn có thể làm điều này một
mình hoặc với một nhóm người. Nếu bạn ở trong một nhóm, hãy nhờ ai đó
dẫn dắt buổi tập (nhưng nên đảm bảo rằng người dẫn dắt cũng có thời gian
để thư giãn).
1. Tìm một nơi mà bạn có thể

ngồi hoặc nằm yên tĩnh trong
vài phút. Tốt nhất là một nơi
yên tĩnh nhưng bạn có thể làm
điều này bất cứ nơi nào và bất
cứ lúc nào.

Có rất nhiều cách khác
nhau để thư giãn và tĩnh
tâm. Một số người hát, một
số ngồi lặng lẽ, một số tập
thể dục và bạn cũng có thể
làm tất cả những điều này!

2. Nhắm mắt lại.
3. Hít thở chậm, sâu bằng mũi và

thở ra bằng miệng. Cảm nhận nhịp tim của bạn chậm lại.

4. Bạn có thể nhắc đi nhắc lại một từ hoặc cụm từ tích cực hoặc đơn giản

là cố gắng để tâm trí của bạn trống rỗng.

5. Làm điều này trong một vài phút thường xuyên nếu có thể.

Hãy nhắm mắt lại và tưởng
tượng về một nơi an toàn, yên
bình nơi mà bạn muốn đến vào
lúc này hoặc suy nghĩ về một từ
hoặc cụm từ khiến bạn cảm thấy
tốt cho bản thân.

Tiếp tục suy nghĩ về
nơi này khi bạn hít sâu
bằng mũi và sau đó thở
ra bằng miệng.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Hãy giữ nhịp thở,
suy nghĩ về một nơi
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Ăn uống đầy đủ
để có sức khỏe tốt
Tôi bị đau bụng do
ăn quá nhanh.
Đồ ăn
không ngon lắm.

28

Tôi chỉ muốn ăn
nhiều hơn.

Lương thấp, thời gian hoàn thành sản xuất khắt khe, làm thêm giờ và quá
mệt mỏi có thể khiến người lao động không có thời gian mua, nấu ăn và ăn
đầy đủ thức ăn bổ dưỡng để có sức khỏe tốt. Một số nhà máy có nhà ăn và
nấu ăn cho người lao động trong khi đó một số nhà máy khác có không gian
cho người lao động ăn đồ ăn họ mang từ nhà đến hoặc mua từ bên ngoài nhà
máy. Thậm chí có nhiều nhà máy còn không được như vậy.
Mọi nơi làm việc đều phải:

• có nhà ăn sạch sẽ, an toàn để người lao động ăn thực phẩm được nấu
tại nhà máy, hoặc mang từ nhà đến hoặc mua từ bên ngoài nhà máy.

• cho phép người lao động có đủ thời gian để có thể mua, chuẩn bị và ăn
bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

• có các thiết bị rửa bát để người lao động có thể dọn dẹp trước và sau
khi ăn.

• trả đủ tiền lương để người lao động và gia đình họ mua thực phẩm giàu
dinh dưỡng.
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Thực phẩm trong nhà máy
Nhiều nhà máy có nhà ăn hoặc căng tin nơi người lao động có thể mua đồ
ăn và ăn tại đó. Đồ ăn ở đó có thể rẻ hoặc phát miễn phí nhưng người lao
động thường phàn nàn chúng không ngon, không sạch hoặc không tốt cho
sức khỏe. Ban sức khỏe và an toàn nhà máy phải chú ý đến vấn đề an toàn
thực phẩm.
Nếu thực phẩm trong nhà máy lành mạnh và an toàn, điều đó sẽ mang
lại lợi ích cho người lao động và lãnh đạo nhà máy. Nếu người lao động được
cung cấp bữa ăn miễn phí hoặc với giá thấp để họ có thể nuôi dưỡng cơ thể
và tâm trí của mình từ đó tăng sự hài lòng và năng suất lao động.

Một nơi sạch sẽ để ngồi ăn và lưu trữ thực phẩm
Cho dù nhà máy có cung cấp
đồ ăn cho người lao động hay
không, họ phải bố trí một nơi
sạch sẽ để người lao động để
đồ ăn mà họ mang đến và một
khu vực mà người lao động có
thể ngồi ăn thoải mái. Khu vực
này phải cách xa bàn làm việc,
máy móc, hóa chất, bụi và tiếng
ồn của nhà máy. Nhà máy cũng
phải có nơi rửa tay bằng xà
phòng và có nguồn nước sạch
gần nhà vệ sinh và khu vực ăn
uống để người lao động có thể
rửa tay trước và sau khi ăn.
Người lao động cũng cần có
chỗ để thay và cất quần áo làm
việc bẩn khi đi ăn.

Ăn ngoài trời và dưới bóng râm giúp
người lao động nghỉ ngơi, thư giãn và
hít thở không khí trong lành.

Người lao động khỏe mạnh thì tốt cho nhà máy
Lãnh đạo nhà máy dệt San Pedro Diseños ở thành phố Guatemala
đã quyết định có chương trình bữa ăn trong nhà máy để đáp ứng nhu
cầu của người lao động và tuân thủ luật lao động mới. Chương trình
bao gồm các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng và được trợ cấp, khu
vực ăn uống sạch sẽ, được nghỉ ăn trong một giờ và các dụng cụ nấu ăn
dành người lao động mang thức ăn của họ đến. Ngoài ra, nhà máy trợ
cấp cho người lao động bữa sáng, bữa trưa, đồ ăn nhẹ và cà phê miễn
phí trong các giờ nghỉ giải lao.
Nhờ đó mà người lao động vui vẻ và khỏe mạnh hơn dẫn đến tăng
năng suất lao động, giảm chi phí y tế và giảm số lao động nghỉ việc, tăng
tinh thần của người lao động.
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Người lao động yêu cầu được cung cấp thực phẩm tốt
hơn và thành lập được công đoàn
Một công ty Hàn Quốc xây dựng một nhà máy may ở miền trung Mexico.
Nhà máy này tuyển lao động với lời hứa sẽ trả lương cao hơn mức lương tối
thiểu, cung cấp bữa ăn, hỗ trợ đi lại và thành lập tổ chức công đoàn.
Nhưng nhà máy này đã không giữ lời hứa khi trả cho người lao động mức
lương thấp trong khi phải làm việc với thời gian kéo dài và lãnh đạo nhà
máy đã quấy rối và đe dọa những người lao động chậm đạt chỉ tiêu sản
xuất. Ngoài ra, thức ăn của nhà máy thường bị ôi thiu, nấu mất ngon hoặc
được để trên đĩa bẩn. Những điều này dẫn đến việc nhiều lao động bị ốm,
một số phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Rau lại có sâu
nữa này.

Đúng vậy! Chúng ta sẽ
tổ chức một cuộc họp để
yêu cầu nhà máy ngừng
cung cấp thực ăn kém
chất lượng.

Người lao động đề nghị đại diện công đoàn do nhà máy trả lương thay
đổi về chất lượng thực phẩm nhưng anh ta không có hành động gì cả dẫn
đến việc người lao động yêu cầu tổ chức một cuộc họp. Đại diện của công
đoàn cũng đã đến tham dự cuộc họp. Tại cuộc họp, người lao động đã
quyết định tẩy chay không đến ăn tại nhà ăn trong một ngày để yêu cầu
nhà máy cung cấp thực phẩm tốt hơn. Khi thấy không có người lao động
nào đến nhà ăn trong ngày hôm đó, lãnh đạo nhà máy hỏi đại diện công
đoàn tại sao không ai đến ăn và đại diện công đoàn đã đổ lỗi cho người
lao động đã đứng ra tổ chức tẩy chay bữa ăn. Sau đó nhà máy đã sa thải
5 người lao động và từ chối đưa ra lý do. Trước tình hình đó, công đoàn
không làm gì cả. Hơn 600 trong số 850 người lao động trong nhà máy đã
đình công, chiếm nhà máy và yêu cầu:

• có được thực phẩm tươi, an toàn, được nấu chín trong nhà ăn của
nhà máy.

• một tổ chức công đoàn mới do người lao động bầu ra.
• tuyển lại người lao động đã bị sa thải.
Những người lao động tham gia đình công đã bị cảnh sát truy đuổi,
nhưng họ tiếp tục đấu tranh trong 9 tháng liên tiếp để có tổ chức công
đoàn do người lao động lãnh đạo. Họ đã nhận được sự hỗ trợ từ các công
đoàn ở Hoa Kỳ để gây áp lực đối với nhà máy Hàn Quốc, chính phủ Mexico
và khách hàng của nhà máy trong đó có Nike và Reebok để cho phép một
tổ chức công đoàn được thành lập theo quy định của luật pháp Mexico và
các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Cuối cùng, người lao động đã
giành chiến thắng và công đoàn của họ đã trở thành công đoàn độc lập
đầu tiên trong một nhà máy may ở bang Puebla, Mexico. Nhờ đó mà công
đoàn của họ đã đấu tranh để người lao động có điều kiện làm việc tốt hơn,
thực phẩm sạch, an toàn hơn.
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Các nhà cung cấp thực phẩm bên ngoài nhà máy
Các nhà cung cấp thực phẩm cung cấp thức ăn nhanh và rẻ và họ cũng là
nguồn cung cấp bữa ăn rất phổ biến cho người lao động làm việc trong các
nhà máy. Một số nhà máy không có nhà cung cấp suất ăn theo hợp đồng
trong nhà máy. Khi đó người lao động mua thức ăn ở bên ngoài nhà máy
trong giờ nghỉ ăn.
Thức ăn đường phố thường có vị ngon và tươi, nhưng người bán không
rửa tay bằng xà phòng và nước sạch khi chế biến, phục vụ hoặc bán thức ăn
hoặc họ không giữ thức ăn ở nhiệt độ và bảo quản một cách phù hợp dẫn
đến việc thức ăn có thể bị hỏng khiến người lao động mắc bệnh. Bát đĩa và
dụng cụ nấu ăn không được rửa sạch cũng có thể truyền bệnh. Người lao
động phải ngồi trên mặt đất hoặc lề đường xung quanh lối vào nhà máy để
ăn vì không có bàn ghế để ngồi.
Các nhà cung cấp thức ăn cũng là một phần của cộng đồng và hỗ trợ việc
họ bán thức ăn như vậy cũng là một điều tốt cho cả cộng đồng. Nếu người
lao động thấy họ không cung cấp thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe, người
lao động có thể tổ chức một cuộc họp giữa tập thể người lao động, nhà cung
cấp, cũng như lãnh đạo nhà máy để tìm giải pháp cho vấn đề. Ví dụ, chủ
nhà máy có thể cho phép nhà cung cấp sử dụng cơ sở vật chất của nhà máy
để rửa tay và bát đĩa. Người lao động cũng có thể đề nghị các nhà cung cấp
đưa ra các lựa chọn thực phẩm tốt hơn.

Ăn thức ăn đa dạng
Khi cơ thể người lao động yếu
vì đói, người lao động luôn
cảm thấy mệt mỏi và có thể
bị ốm thường xuyên hơn.
Mọi thứ đều
Khi người lao động đói
đắt đỏ.
và mệt mỏi thì cũng dễ
bị chấn thương hơn.
Hãy ăn những thực
phẩm của địa phương
khi chúng luôn còn tươi
và có nhiều chất dinh
dưỡng. Ăn đầy đủ thức
ăn thì đặc biệt quan
trọng đối với phụ nữ
mang thai, cho con bú
và bất cứ ai có vấn đề về
sức khỏe.
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Tôi chỉ có thể mua một
ít trái cây và rau quả
nhưng vẫn rẻ hơn so
với mua thực phẩm
chế biến sẵn.

Ăn thức ăn đa dạng

Chất tinh bột là thành phần chính
mà hầu hết mọi người đều ăn trong mỗi
bữa ăn ví dụ như gạo, ngô, lúa mì, kê,
sắn, khoai môn, chuối, xa-kê, bánh mì
hoặc mì ống. Những thực phẩm này
cung cấp năng lượng cho cơ thể nhưng
chúng ta cần ăn kết hợp với các loại
thực phẩm khác để có đủ chất dinh
dưỡng. Ngũ cốc nguyên hạt và gạo lứt
có nhiều chất dinh dưỡng hơn ngũ cốc
đã qua chế biến và gạo trắng và chúng
làm cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn.
Chất đạm cần thiết cho cơ bắp, xương
chắc khỏe và máu. Thực phẩm giàu chất
đạm bao gồm các loại đậu (đậu, đậu Hà
Lan và đậu lăng), các loại quả hạch, hạt,
thịt, cá và các chế phẩm từ sữa. Tiết và nội
tạng như gan, tim, bầu dục và các thực
phẩm như: trứng, cá và thịt gà rất bổ dưỡng
cũng như rẻ hơn các loại thịt khác. Cá là một
loại chất đạm tốt cho sức khỏe nhưng nếu có
nguồn gốc từ vùng nước bị ô nhiễm, chúng có thể
chứa thủy ngân và các chất độc khác. Để an toàn, trẻ
em và phụ nữ mang thai nên tránh ăn cá hơn một
lần trong một tuần.
Rau củ, trái cây chứa vitamin và
khoáng chất giúp cơ thể chống lại
nhiễm trùng và làm cho mắt, da và
xương khỏe mạnh. Trái cây và rau củ
có màu sắc khác nhau có chứa chất
dinh dưỡng khác nhau, vì vậy bạn nên
ăn nhiều loại rau củ với màu sắc khác
nhau. Trái cây đóng hộp hoặc đã qua chế
biến có thể cung cấp cho người lao động
một số chất dinh dưỡng nhưng nước ép trái
cây đã qua chế biến như soda hoặc cola có rất
nhiều đường và có hại cho người lao động.
Đường và chất béo cũng cung cấp năng lượng
cho cơ thể nhưng người lao động không nên dùng
nhiều vì dùng quá nhiều đường hoặc chất béo
gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức
khỏe như béo phì, tiểu đường và bệnh
tim mạch. Chọn đường và chất béo tự
nhiên có trong trái cây tươi, mật ong,
mía nguyên chất và mật đường đều là
những thực phẩm lành mạnh có chứa
đường. Các loại quả hạch, hạt, quả bơ,
dầu thực vật, bơ, bơ sữa trâu, mỡ và thịt
mỡ là những thực phẩm có chứa chất béo.
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Tránh ăn thực phẩm không lành mạnh
Có quá nhiều thực phẩm không tốt, nhiều loại được bán và giới
thiệu là tốt cho chúng ta hơn là thực phẩm có nguồn gốc từ thiên
nhiên và địa phương nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Thực phẩm
có nguồn gốc địa phương, tự nhiên, thực phẩm mà ông bà chúng
ta hay ăn tốt cho chúng ta hơn bất kỳ loại thực phẩm chế biến,
hoặc đồ ăn vặt nào. Để khỏe mạnh, chúng ta không chỉ nên
ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng mà còn phải tránh ăn
những thực phẩm không lành mạnh. Thực phẩm không
lành mạnh thường rẻ hơn nhưng lại rất tốn kém nếu người
lao động mua để ăn cho no.
Người lao động thường tìm đến các cửa hàng xung quanh
các nhà máy nơi có bán thức ăn nhanh như hamburger, các
loại thịt chế biến sẵn hoặc các cửa hàng bán nước soda, kẹo
đóng gói và đồ ăn vặt mặn. Những thực phẩm này không
chứa vitamin và khoáng chất mà người lao động có thể có
được từ việc ăn đậu, rau, trái cây, ngũ cốc và thịt chưa qua
chế biến. Thực phẩm chế biến thường chứa rất nhiều hóa
chất, muối và đường để làm cho chúng ngon và gây nghiện
cho người lao động. Chúng gây ra các vấn đề sức khỏe như
tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, béo phì, đau đầu và các
vấn đề về tiêu hóa. Các thực phẩm nhiều đường cũng làm
hỏng răng.

Trái cây và rau có giá
tương đương với đồ
ăn vặt nhưng đồ ăn
vặt gây hại cho sức
khỏe của người lao
động.

Anh biết không,
đồ ăn này không tốt
cho anh và gia đình
đâu.

Nhưng vợ tôi và tôi đi
làm về muộn nên chúng
tôi không có thời gian
để nấu ăn. Hơn nữa, các
con tôi cũng rất thích ăn
bánh rán.
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Ăn ngon khi có ít tiền và ít thời gian
Nếu người lao động không có nhiều thời gian thì có thể tìm các loại thực
phẩm không cần chế biến nhiều, nhưng chúng ngon và có nhiều dinh dưỡng.

• Mua thực phẩm của địa phương và với giá cả hợp lý như đậu và ngũ
cốc. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn,
chúng ta nên ngừng ăn những thứ được xem là thực phẩm của người
nghèo. Nhưng thông thường, đây là những thực phẩm có nhiều chất
dinh dưỡng nhất.

• Đừng vứt bỏ phần lá xanh của các loại củ trồng dưới đất như củ dền

hoặc củ cải. Người lao động nên bổ sung chúng vào các món ăn hàng
ngày vì chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

• Giữ lại nước luộc đậu, thịt hoặc rau vì người lao động có thể uống

nó hoặc sử dụng nó để nấu ngũ cốc vì trong nước đó có chứa một số
vitamin.

• Trái cây, các loại hạt, quả hạch, phô mai và rau nấu chín hoặc rau
sống đều có thể chuẩn bị nhanh để ăn.

• Dành tiền mua thực phẩm tươi, còn sống để nấu thay vì mua thực
phẩm đóng gói hoặc đóng hộp.

Mang thức ăn nấu ở nhà đi
làm là cách rẻ nhất và an
toàn nhất để ăn thực phẩm
lành mạnh. Để dành một ít
thực phẩm từ bữa tối hôm
trước để nấu bữa sáng,
trưa hoặc tối vào ngày
hôm sau. Với cách này,
người lao động sẽ không
phải mua thực phẩm từ
nhà ăn của nhà máy hoặc
từ nhà cung cấp.

• Người lao động có thể trồng một số

loại rau củ quả ngay cả khi họ sống
trong thành phố và không có đất. Người
lao động có thể trồng rau củ quả trong
các thùng chứa. Nhiều loại rau vẫn phát
triển trong một khoảng đất hẹp nhưng
có ánh nắng mặt trời và được tưới nước
thường xuyên. Một khu vườn cộng đồng
có thể cung cấp thực phẩm tươi, lành
mạnh với giá rất thấp. Hàng xóm có thể
nuôi gà cùng nhau và chia sẻ trứng và
thịt. (Để biết thêm ý tưởng về việc cải
thiện chế độ ăn uống ở thành thị, xem Chương 12 và Chương 15 của
Hướng dẫn cộng đồng về sức khỏe môi trường).
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Ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt

Chia sẻ công việc mua thực phẩm và
nấu ăn
Đồng nghiệp hoặc một số gia đình có thể tiết kiệm tiền bằng cách cùng nhau
mua thực phẩm với số lượng lớn hoặc có thể tiết kiệm tiền đi lại nếu mua
nhiều thực phẩm trong cùng một chuyến. Khi mọi người thay phiên nhau
mua sắm, mỗi người đều tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.
Khi tất cả người lớn trong hộ gia đình đều đi làm để có thu nhập thì rất
không công bằng đối với một số người, thường là phụ nữ, phải làm tất cả
việc nấu nướng và dọn dẹp. Khi mọi người cùng nhau chia sẻ chuẩn bị bữa
ăn, mọi người sẽ ăn uống vui vẻ, có nhiều thời gian nghỉ và cảm thấy bớt
căng thẳng hơn. Ngay cả khi mọi người ăn cùng nhau chỉ một bữa tối trong
một tuần thì đây cũng là thời gian nghỉ ngơi tốt, cũng là một cách tuyệt vời
để nói về những mối quan tâm chung trong lúc vui vẻ. Lên kế hoạch trước
và quyết định:

• mỗi người hoặc gia đình sẽ chi bao nhiêu cho thực phẩm.
• làm thế nào và khi nào thu tiền để mua thực phẩm.
• chuẩn bị các thực đơn trước như thế nào.
• phân công nhiệm vụ cho mỗi người hoặc mỗi gia đình chuẩn bị mỗi bữa
ăn như thế nào.

• làm thế nào để thay phiên nhau mua sắm, chuẩn bị thức ăn, nấu ăn và
dọn dẹp.

• cách giúp mọi người học nấu những bữa ăn ngon và bổ dưỡng.

Khi chúng tôi nấu ăn cùng
nhau, chúng tôi tiết kiệm tiền
mua thực phẩm, nhiên liệu và
chúng tôi có thể nói về những
gì chúng tôi đang nghĩ.
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Để giữ gìn sức khỏe, bạn cần uống
nhiều nước sạch và sử dụng nhà vệ
sinh khi cần. Bạn nên rửa tay bằng
nước sạch và xà phòng. Cần phải có
nước sạch và an toàn để tắm khẩn cấp
và rửa mắt khi cần thiết.
Các chủ doanh nghiệp thường từ
chối cung cấp cho người lao động
những nhu cầu cơ bản này vì họ muốn
người lao động làm việc nhanh hơn và
nghỉ giải lao ít hơn. Hạn chế uống nước
và đi vệ sinh là cách chủ sử dụng lao
động khiến người lao động bị bệnh.
Một nhà máy phải:

• cung cấp nước uống an toàn cho
tất cả người lao động gần khu vực
làm việc của họ. Cho phép người
lao động uống nhiều nước và
thường xuyên khi họ khát.

• cho phép tất cả người lao động sử dụng nhà vệ sinh khi cần. Bạn không

cần phải xin phép, nhận được sự đồng ý hoặc giải thích lý do tại sao
bạn đi vệ sinh. Giống như hơi thở, đó là một chức năng của con người.

• thêm nhiều nhà vệ sinh và bồn tiểu để người lao động không phải xếp
hàng chờ đợi. Điều đó cũng dễ dàng giữ nhà vệ sinh sạch hơn khi ít
người hơn sử dụng một nhà vệ sinh.

• đảm bảo mỗi phòng vệ sinh và gian vệ sinh đều có cửa riêng biệt.
• đặt bồn rửa hoặc chậu rửa với xà phòng và khăn lau tay xung quanh
nhà máy, gần nhà vệ sinh, khu vực uống nước và ăn uống.

• đảm bảo phòng vệ sinh có đủ giấy vệ sinh, xà phòng và khăn sạch.
• để băng vệ sinh trong phòng vệ sinh nữ. Lao động nữ cũng có thể có

chỗ để băng vệ sinh chung nơi họ có thể đóng góp và bổ sung những gì
họ sử dụng.

• thuê người bảo trì và làm sạch nhà vệ sinh.
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Nước an toàn
Nếu bạn không phải đi tiểu trong ngày hoặc ít đi tiểu bạn vẫn cần uống
nhiều nước. Các dấu hiệu khác của việc không uống đủ nước là:

•
•
•
•

khát
đau đầu
cảm thấy yếu hoặc chóng mặt
nhiễm trùng bàng quang hoặc
nhiễm trùng thận

•
•
•
•

buồn nôn
chuột rút
nước tiểu màu sẫm
đau bụng

Nếu bạn làm việc trong điều kiện khí hậu nóng hoặc gần máy toả nhiệt
hoặc nếu công việc khiến bạn đổ mồ hôi, bạn nên uống nước bất cứ khi nào
bạn khát để ngăn ngừa căng thẳng do nhiệt. Bà bầu cần uống nhiều nước
hơn. Để biết thêm thông tin về các vấn đề về sức khỏe do nhiệt gây ra, xem
Chương 15: Nhiệt độ - nóng và lạnh. Để biết thêm thông tin về việc mang
thai, xem Chương 26: Sức khỏe sinh sản và tình dục.
Uống nước là cách tốt nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Cơ thể của bạn
sẽ không có đủ nước nếu bạn uống trà, cà phê, rượu hoặc cola. Vì vậy, hãy
uống nhiều nước.
Nước uống an toàn và cốc sạch phải có sẵn ở mọi khu vực làm việc. Bình
chứa nước phải được dán nhãn rõ ràng. Nếu nhà máy rất nóng, nước nên
được làm mát.
Do các bệnh như cảm lạnh và cúm có thể truyền từ người này sang người
khác nếu dùng chung một cốc, nên nhà máy phải cung cấp cốc sạch cho
người lao động. Hãy rửa cốc đã sử dụng sau mỗi lần sử dụng bằng nước ấm
và xà phòng hoặc thuốc tẩy (1 phần thuốc tẩy, 10 phần nước) và rửa lại bằng
nước sạch.

Nước dùng để sơ cứu
Vòi hoa sen giật khẩn cấp và vòi rửa
mắt khẩn cấp là cần thiết trong các
khu vực sử dụng hoặc lưu trữ hóa chất.
Các hệ thống sơ cứu này cần có nước
sạch và chảy trong ít nhất 15 phút. Xối
nước sạch, mát lên bộ phận cơ thể bị
bỏng hoặc tiếp xúc với hóa chất là một
trong những cách tốt nhất để giảm đau,
giảm tổn thương cho cơ thể và phục hồi
sức khỏe (xem Sơ cứu khi da hoặc mắt
tiếp xúc với hóa chất) (xem trang 182).
Nếu có quá ít nước thì cách xử lý này sẽ
không hiệu quả.
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Nếu nước rửa mắt lấy từ bể, hãy
thau bể hàng tháng và xả hết
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Nước dùng để rửa tay
Tất cả các vị trí làm việc nên có những
khu vực để người lao động có thể rửa
tay bằng nước sạch và xà phòng. Rửa
tay bằng nước sạch và xà phòng ngăn
ngừa lây nhiễm bệnh, giúp rửa sạch
vết thương hoặc vết bỏng và loại bỏ hóa
chất.
Gần nhà vệ sinh nên có nước sạch để
rửa tay. Cũng cần có nước sạch để rửa
tay trong khu vực làm việc để người lao
động rửa tay trước khi đi ăn hoặc sau
khi tiếp xúc với bất kỳ vật liệu hoặc hóa
chất nào. Các khu vực rửa tay nên được
gắn biển và tránh xa thứ gì có thể gây ô
nhiễm nước. Tất cả các khu vực rửa tay
phải có xà phòng.
Rửa tay là rất cần thiết nếu bạn tiếp
xúc với chì, thuốc nhuộm hoặc dung
môi ngay cả khi bạn đeo găng tay.
Không sử dụng dung môi để rửa tay
của bạn. Chỉ sử dụng xà phòng và nước.

Nhà vệ sinh và bồn tiểu
Người lao động cần được sử dụng nhà vệ sinh khi cần. Nếu bạn không
thể đi tiểu khi muốn, bạn có thể bị nhiễm trùng bàng quang. Vấn đề này
ảnh hưởng đến nữ giới nhiều hơn nam giới vì nữ giới dễ bị nhiễm trùng
bàng quang hơn.
Phòng vệ sinh phải gần khu vực làm việc và cần có đủ nhà vệ sinh để
không ai phải xếp hàng chờ đợi. Tối thiểu là 1 nhà vệ sinh cho 20 lao động
nam và 20 lao động nữ. Trong các nhà máy lớn, nên bố trí nhiều phòng vệ
sinh xung quanh nhà máy hơn là chỉ có một phòng vệ sinh lớn.
Trách nhiệm của người sử dụng lao động là đảm bảo nhà vệ sinh,
chậu rửa và khu vực rửa sạch sẽ, trong tình trạng tốt và có giấy vệ
sinh và khăn lau tay. Các thùng rác nên được dọn và làm sạch mỗi
ngày. Báo cho người quản lý và nhân viên bảo trì biết nếu nhà vệ sinh
bị hỏng.
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Nhu cầu của phụ nữ
Khi lao động nữ đến kỳ kinh, họ cần xà phòng, nước và phòng kín đáo.
Nếu họ không thể thay băng vệ sinh hoặc rửa, họ có nhiều khả năng bị
nhiễm trùng. Chủ doanh nghiệp nên cung cấp khăn sạch, bông hoặc băng
vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ để lao động nữ sử dụng khi cần. Mỗi nhà vệ
sinh lao động nữ cũng nên có một thùng chứa rác có nắp.
Phụ nữ dễ bị nhiễm trùng bàng quang hoặc thận, được gọi là nhiễm
trùng đường tiết niệu khi họ không đi tiểu thường xuyên. Nhiễm trùng
đường tiết niệu có thể được điều trị dễ dàng nếu được phát hiện sớm. Tuy
nhiên, nếu không được điều trị hoặc nếu một lao động nữ không được
phép đi vệ sinh, nhiễm trùng bàng quang đơn giản có thể phát triển
thành nhiễm trùng thận nghiêm trọng. Xem Phụ nữ cần làm gì khi không
có bác sĩ từ trang 364 đến trang 368.

xà phòng và
nước để rửa tay

phòng
kín đáo

xô để xả bồn cầu
khi cần

Khăn sạch hoặc
khăn giấy
thùng rác
có nắp

ca để múc
nước
bồn cầu, bồn
rửa, sàn nhà
sạch sẽ
Nhà vệ sinh được đảm bảo vệ sinh tốt
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Người lao động chiếm nhà vệ sinh
của lãnh đạo nhà máy
Tôi tên là Elena, tôi làm việc trong một nhà máy điện tử ở Mexico
gần biên giới Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ có 3 nhà vệ sinh cho hơn 300
người lao động. Chúng tôi phải xếp hàng chờ đợi và các phòng vệ
sinh luôn bẩn. Khi chúng tôi nói về những vấn đề trong nhà máy,
nhà vệ sinh là một trong những điều khiến chúng tôi bận tâm nhất.
Một hôm khi mọi người đang xếp hàng trước nhà vệ sinh tôi nói với
đồng nghiệp là: “Hãy sử dụng nhà vệ sinh trong văn phòng của lãnh
đạo nhà máy”. Chúng tôi cùng nhau bước vào phòng đó. Các lãnh
đạo rất ngạc nhiên và hỏi chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi nói với họ
nhà vệ sinh của chúng tôi bẩn và chúng tôi phải xếp hàng dài và họ
cho chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh của họ.

Chúng tôi nói với những người lao động còn lại là họ có thể sử
dụng nhà vệ sinh trong khu văn phòng khi mọi người phải xếp hàng.
Khi chúng tôi bắt đầu đi đến khu văn phòng để sử dụng nhà vệ sinh,
những người quản lý tỏ ra không vui và nói: “Đây là nhà vệ sinh của
chúng tôi, mọi người có nhà vệ sinh riêng trong nhà máy”. Chúng tôi
nói với họ rằng chúng tôi không có đủ nhà vệ sinh và nhà vệ sinh luôn
bẩn. Cuối cùng, chủ doanh nghiệp đã xây thêm 10 nhà vệ sinh cho
người lao động và giữ nhà vệ sinh sạch sẽ hơn trước.
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HIV (Vi-rút gây suy giảm
miễn dịch ở người)

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có người nhiễm HIV, loại vi-rút gây ra căn
bệnh AIDS. Trong trường hợp sử dụng đúng thuốc và có điều kiện sống,
làm việc tốt, người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh, làm việc nuôi gia
đình. Người lao động có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của HIV bằng cách
chỉ quan hệ tình dục theo cách không lây truyền vi-rút HIV, xét nghiệm HIV
thường xuyên, triển khai các chương trình giáo dục và phòng chống HIV tại
nhà máy và giúp người lao động nhiễm HIV duy trì công việc của họ miễn là
họ vẫn có thể làm việc.
Vì người lao động dành rất nhiều thời gian tại nơi làm việc, do đó các nhà
máy phải xây dựng các chương trình phòng chống HIV toàn diện bao gồm:

• xét nghiệm HIV miễn phí và bảo mật hoặc cho lao động nghỉ đi xét
nghiệm.

• có chính sách không phân biệt đối xử với người lao động dương tính
với HIV.

• huấn luyện về an toàn để giảm nguy cơ có thể bị lây nhiễm do tai nạn
hoặc chấn thương tại nơi làm việc.

• cho phép người lao động nhiễm HIV nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe
của họ và của các thành viên trong gia đình.

• cung cấp thông tin về phòng ngừa, lây truyền và dịch vụ về HIV - bao

gồm tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV - cho tất cả người lao động và
gia đình họ.

• hỗ trợ quan hệ tình dục an toàn hơn như phân phát bao cao su miễn phí.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Những điều bạn cần biết về HIV

Những điều bạn cần biết về HIV
HIV (Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người) là một loại vi-rút gây ra căn
bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải). Hiện nay vẫn chưa
có cách chữa khỏi HIV nhưng những người nhiễm HIV có thể kéo dài tuổi
thọ và sống khỏe mạnh bằng cách uống thuốc kháng vi-rút (ART) (Điều trị
kháng vi-rút HIV), được chăm sóc y tế kịp thời khi cần thiết, ăn thực phẩm
bổ dưỡng, uống nước sạch, có nhà ở đàng hoàng và được hỗ trợ về mặt cảm
xúc và tinh thần.
Nếu người bệnh không được điều trị, HIV sẽ phá hủy dần hệ thống miễn
dịch, những bộ phận của cơ thể giúp chống lại nhiễm trùng và giúp khỏi
bệnh. Nếu người lao động nhiễm HIV làm việc quá sức, bị suy dinh dưỡng,
tiếp xúc với một số hóa chất và bị bệnh thì hệ thống miễn dịch của họ cũng
bị suy yếu. Nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách họ thường bị
bệnh nặng hơn và gặp các vấn đề về sức khỏe như bệnh lao và viêm phổi.
Khi hệ thống miễn dịch của người đó yếu đến mức cơ thể họ không thể
chống lại bệnh tật hoặc làm lành bệnh sẽ dẫn tới tử vong. Căn bệnh AIDS
có thể phòng ngừa được nếu HIV được phát hiện và điều trị sớm.
Những người nhiễm HIV có thể trông vẫn khỏe mạnh và một người không
nhiễm HIV, vẫn có thể bị bệnh với một số triệu chứng giống như người
nhiễm HIV. Cách duy nhất để biết chắc chắn một người có bị nhiễm HIV hay
không là làm xét nghiệm.

Công việc giúp chúng tôi tiếp tục sống và có tiền mua
thức ăn và thuốc uống. Khi chúng tôi khỏe nhờ dùng
thuốc điều trị HIV, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc như
những người bình thường.

Dấu hiệu của HIV
Mọi người có thể bị nhiễm HIV trong nhiều năm trước khi họ có bất kỳ dấu
hiệu mắc bệnh. Thông thường các dấu hiệu ban đầu xuất hiện là:

• các hạch bạch huyết nổi ở cổ,
nách hoặc háng

• sốt thường xuyên và đổ mồ hôi
đêm

• sút cân
• mệt mỏi

• chán ăn
• tiêu chảy
• xuất hiện đốm trắng (tưa miệng)
trong miệng

• phụ nữ thì bị nhiễm nấm âm
đạo thường xuyên

Những dấu hiệu này cũng có thể do các vấn đề sức khỏe khác. Xét nghiệm
HIV khi bạn nhận thấy những dấu hiệu này lần đầu tiên sẽ giúp bạn được
điều trị sớm hơn khi vẫn còn khỏe.
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HIV lây truyền từ người này sang người khác như
thế nào
HIV sống trong dịch cơ thể - máu, tinh dịch, dịch âm đạo và sữa mẹ. Khi
bất kỳ các dịch này từ cơ thể người nhiễm xâm nhập vào cơ thể người
khác, vi-rút có thể lây lan. Điều này có thể xảy ra khi:

người nhiễm HIV quan hệ
tình dục với người khác và
không sử dụng bao cao su.

dùng chung kim tiêm hay dụng
cụ đâm hoặc cắt vào da khác khi
không được làm sạch đúng cách.

máu từ người nhiễm
dính vào vết cắt hoặc vết
thương hở trên cơ thể
người khác.

mọi người cũng có thể
bị nhiễm HIV do truyền
máu nếu máu đó không
được xét nghiệm HIV.

Phụ nữ mang thai
nhiễm HIV hoặc bị
nhiễm bệnh trong
khi mang thai có thể
truyền vi-rút cho em
bé. HIV cũng có thể
lây truyền qua việc
cho con bú.

Vi-rút HIV không sống được trong mồ hôi, nước mắt hoặc nước bọt và
cũng không thể sống bên ngoài cơ thể như trong không khí hoặc trong
nước trong hơn một vài phút.

Bạn sẽ không truyền hoặc bị nhiễm HIV trong trường hợp:
•
•
•
•
•
•

dùng chung cốc, chén, ghế, dụng cụ, vị trí làm việc hoặc điện thoại
chia sẻ thức ăn, đồ uống
dùng chung phòng tắm
chạm, ôm, hoặc hôn
hắt hơi hoặc ho (HIV không lây như cúm hoặc lao)
muỗi đốt (HIV không lây như sốt rét)
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Những điều bạn cần biết về HIV

Phụ nữ có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn nam giới
Phụ nữ thì khó bảo vệ bản thân khỏi bị lây nhiễm HIV và các lây nhiễm
qua đường tình dục (STI) khác so với nam giới. Các chủ nhà máy, những
người chồng và bạn trai luôn muốn người phụ nữ của họ phải biết nghe
lời và nam giới thường không thích nghe những lo lắng của phụ nữ về sức
khỏe tình dục. Khi nam giới không muốn sử dụng bao cao su, nữ giới cảm
thấy bất lực để từ chối quan hệ tình dục.
Nữ giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới nếu
bị hiếp dâm và tấn công tình dục. Nếu nữ giới bị
ép quan hệ tình dục thì bộ phận sinh dục của họ
thường bị tổn thương và nếu kẻ tấn công bị nhiễm
HIV thì họ dễ dàng bị lây nhiễm qua vết xước ở âm
đạo (xem Sơ cứu sau khi bị hiếp dâm từ trang 335
đến trang 336).
Nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình
dục tăng khi quan hệ tình dục mà không sử dụng
bao cao su và nếu ai đó đang mắc sẵn bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục thì khả năng lây nhiễm
HIV còn cao hơn vì chúng thường gây ra vết loét mở
trên bộ phận sinh dục. Xem từ trang 395 đến trang
397 để biết thông tin về cách phòng ngừa và điều trị
các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Sử dụng bao cao su mỗi lần
quan hệ tình dục sẽ giúp
bạn và bạn tình không bị lây
nhiễm HIV và các bệnh lây
nhiễm qua đường tình dục

Xét nghiệm HIV
Cách duy nhất để biết chắc chắn xem liệu bạn hoặc ai đó có bị nhiễm HIV
hay không là làm xét nghiệm HIV. Có 2 loại xét nghiệm. Xét nghiệm vi-rút
để tìm xem có vi-rút trong máu của bạn hay không, tuy nhiên cách này
mất nhiều thời gian để có kết quả và cũng đắt hơn nhưng đáng tin cậy
hơn. Xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm nhanh) tìm phản ứng của cơ thể
với vi-rút HIV, xét nghiệm này cho kết quả sau chưa đầy 1 giờ và có chi phí
rẻ hơn.
Sau khi cơ thể bị nhiễm vi-rút, sẽ mất 1 đến 3 tháng để có thể cho kết
quả rõ rệt nhất khi xét nghiệm. Trong trường hợp bạn nghĩ rằng mình
có thể đã bị phơi nhiễm HIV nhưng xét nghiệm không cho kết quả bị lây
nhiễm thì bạn vẫn nên làm xét nghiệm lại sau 3 tháng. Bạn nên luôn luôn
sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Một khi vi-rút HIV xâm nhập
vào cơ thể bạn thì bạn cũng có thể lây sang người khác ngay cả khi bạn
xét nghiệm mà chưa phát hiện ra.
Bạn nên tôn trọng quyền
Nhiều nơi có dịch vụ xét nghiệm nhanh
riêng tư của người khác vì
miễn phí và nếu có kết quả dương tính
chính bạn cũng muốn được
với HIV sau khi xét nghiệm nhanh, phòng
người khác tôn trọng quyền
khám hoặc nhân viên y tế thường sẽ tiến
riêng tư của mình. Đừng
hành xét nghiệm vi-rút để khẳng định về
lan truyền tin đồn hoặc
kết quả đó.
“phao tin”.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

429

430

HIV

Xét nghiệm HIV nên:

• miễn phí hoặc với chi phí thấp.
• nên là việc tự nguyện - không ai bị buộc phải làm xét nghiệm HIV.
• bảo mật - kết quả xét nghiệm chỉ được chia sẻ với người đi xét nghiệm
chứ không phải với người sử dụng lao động!

Tư vấn là một phần của xét nghiệm
Nhân viên tư vấn sẽ giải thích về cách làm xét nghiệm cũng như trả lời
các câu hỏi của bạn về xét nghiệm trước khi bạn làm xét nghiệm. Sau khi
có kết quả xét nghiệm, nhân viên tư vấn sẽ gặp bạn trong phòng riêng và
giải thích về các kết quả xét nghiệm. Trong trường hợp bạn bị nhiễm HIV,
nhân viên tư vấn sẽ cho biết thông tin về các phòng khám, cách điều trị,
các dịch vụ và nhóm hỗ trợ khác có trong cộng đồng nơi bạn sinh sống.
Cho dù không thể chữa khỏi HIV nhưng bạn có thể kiểm soát căn bệnh
đó và có một cuộc sống tích cực, khỏe mạnh.

Nhận hỗ trợ từ cộng đồng của bạn
Nếu ai đó nhiễm vi-rút HIV, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và chữa bệnh
tốt hơn nếu họ nhận được sự hỗ trợ, tình cảm và sự cảm thông từ gia
đình, đồng nghiệp và cộng đồng. Những người nhiễm HIV nên được: đối
xử tử tế và tôn trọng, không bị phân biệt đối xử, điều trị miễn phí, tạo
điều kiện tốt hơn tại nơi làm việc và không bị bàn tán hay phao tin.

Thuốc kiểm soát vi-rút HIV
Ngay khi phát hiện dương tính với HIV, bạn nên tìm hiểu chương trình
chăm sóc và điều trị HIV. Các chương trình này có thể cung cấp cho bạn
các hỗ trợ để giúp bạn duy trì sức khỏe. Các loại thuốc kháng vi-rút (ART)
có thể giúp cơ thể bạn tăng cường hệ thống miễn dịch để chống HIV, tuy
nhiên một lượng nhỏ vi-rút HIV vẫn luôn ẩn trong cơ thể bạn.
Sử dụng thuốc ART là bạn sẽ dùng kết hợp ít nhất 3 loại thuốc kháng
vi-rút hàng ngày. Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, sẽ có các loại thuốc
khác nhau mà bạn có thể sử dụng. 3 loại thuốc này có thể được kết hợp
thành một viên nang hoặc chúng có thể được chia thành 3 viên nang
riêng rẽ nhưng có một điều giống nhau đó là khi đã sử dụng bạn nên sử
dụng hàng ngày vào cùng một giờ trong ngày. Khi dùng ART, người bệnh
sẽ tăng cân và trông khỏe mạnh hơn và chính bản thân người bệnh cũng
cảm thấy vậy nhưng nếu họ ngừng dùng ART hoặc uống không đúng liều
hoặc uống thuốc không đúng giờ, thì vi-rút HIV có thể trở nên mạnh hơn
và khiến người bệnh mệt mỏi trở lại.
Phụ nữ nhiễm HIV cũng nên dùng ART vì thuốc này giúp họ khỏe
mạnh hơn và ngăn ngừa con của họ bị lây nhiễm HIV.
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HIV trong nhà máy

Có một loại thuốc khác có tên là cotrimoxazole có thể dùng hàng ngày
để giúp ngăn ngừa lây nhiễm. Cotrimoxazole thường là một trong các loại
thuốc trong chương trình điều trị HIV.
Thuốc ART ngày càng có giá rẻ hơn và dễ mua hơn, do đó các phòng
khám y tế của nhà nước cũng như các phòng y tế tại nhà máy có thể cung
cấp ART với chi phí thấp hoặc miễn phí.

HIV trong nhà máy
Những người nhiễm HIV sẽ khó có thể điều trị hiệu quả và có một cuộc sống
vui vẻ nếu họ phải chịu sự kỳ thị trong cộng đồng hoặc tại nơi làm việc của
mình. Một khi có sự kỳ thị thì niềm tin, thái độ và hành vi tiêu cực mà mọi
người nhắm vào những người nhiễm HIV sẽ xảy ra. Sự kỳ thị bao gồm đàm
tếu, xúc phạm và bàn tán về người nhiễm HIV và thậm chí có những hành
động bạo lực với họ. Sự kỳ thị xuất phát từ nỗi sợ và thông tin sai lệch về
HIV và điều này khiến người bệnh che giấu tình trạng nhiễm HIV của họ.
Nếu người lao động bị nhiễm HIV, họ cũng phải đối mặt với sự phân biệt
đối xử từ người sử dụng lao động của mình. Có những nơi, người sử dụng
lao động yêu cầu người lao động xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng. Một
số người sử dụng lao động sa thải nhân viên bị nhiễm HIV hoặc được cho
là nhiễm HIV. Do đó, khi người lao động bị nhiễm HIV không thể tìm được
việc hoặc giữ được việc làm, họ thậm chí có ít khả năng được chăm sóc hoặc
duy trì sức khỏe.
Trong các nhà máy nơi người lao động nhiễm HIV dù vẫn đang làm việc
thì họ vẫn có thể phải đối mặt với sự phân biệt đối xử như không được tham
gia bảo hiểm y tế, tăng lương, thăng chức và thậm chí không được sử dụng
nhà vệ sinh. Để biết thêm về phân biệt đối xử, xem Chương 21.

Bạn đã hiểu sai về Maria
vì ngay cả khi cô ấy bị
nhiễm HIV, cô ấy không
thể truyền nó cho chúng
ta tại nơi làm việc.
Thật không công bằng
khi chủ doanh nghiệp
cho Maria nghỉ việc. Cô
ấy không bị bệnh và
cô ấy còn phải nuôi 2
đứa con.
Làm sao bạn biết điều
đó là đúng? Tôi không
muốn bị bệnh.
Sợ HIV khiến mọi người không quan tâm đến sức
khỏe của chính họ và sức khỏe của người khác.
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Hoạt động

HIV không lây nhiễm tại nơi làm việc

1. Chia nhóm học viên thành từng cặp và yêu cầu họ thảo luận về cách

mà họ sợ bị lây nhiễm HIV trong nhà máy. Đề nghị học viên nói ra nỗi
lo của họ và viết chúng lên bảng. Bạn nên chuẩn bị các ý tưởng để giúp
học viên thảo luận nếu cần thiết.

2. Chọn một nỗi lo của học viên từ danh sách để tiến hành đóng vai (xem

cách thực hiện hoạt động đóng vai ở trang 333). Ví dụ: nếu nỗi lo sợ
là “bắt tay”, hãy thực hiện một hoạt động đóng vai trong đó một người
nhiễm HIV chào người quản lý của mình bằng cách đưa tay ra bắt.
Người đó sẽ làm gì? Tại sao mọi người nghĩ rằng bắt tay có thể dẫn đến
lây nhiễm HIV? Các học viên khác cùng khám phá những gì thực sự
đằng sau nỗi sợ này.

3. Nghiên cứu các thông tin về HIV trong các phần trước, tập trung vào

cách HIV được truyền từ người này sang người khác và cách bạn không
thể truyền hoặc nhiễm HIV. Yêu cầu mọi người nói nếu họ vẫn nghĩ
rằng mỗi hành động trong danh sách có thể lây truyền HIV.

LƯU Ý: “Vật sắc nhọn” là vật duy nhất trong danh sách này có thể

gây lây truyền HIV: chỉ khi người lao động bị chấn thương và bị chảy
máu. Nếu điều này xuất hiện trong cuộc thảo luận, bạn hãy nói cho
học viên biết về cách HIV có thể lây khi tiếp xúc với máu và cách sử
dụng găng tay hoặc túi nhựa để ngăn lây nhiễm. Để biết cách giúp đỡ
cho những người lao động bị chấn thương đang chảy máu một cách
an toàn, xem ở trang 210. Những người bị hiếp dâm hoặc bị ép buộc
quan hệ tình dục cũng có thể bị nhiễm HIV. Xem Sơ cứu sau khi bị
hiếp dâm ở trang 335 đến trang 336.
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Hoạt động

HIV là một dạng khuyết tật,
không phải là không có khả năng

Người lao động nhiễm HIV có thể tiếp tục làm việc mà không gây rủi ro
cho những lao động khác. Cũng như các loại khuyết tật khác, nơi làm việc
vẫn có thể an toàn với người nhiễm HIV. Làm việc quá sức, thiết bị không an
toàn, phòng tắm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, thiếu thông gió và những
mối nguy hại khác là vấn đề đối với tất cả người lao động, thì lại càng có hại
hơn cho người lao động nhiễm HIV. Người nhiễm HIV có thể dễ mắc bệnh
hơn và có nhiều khả năng tử vong do các bệnh thông thường hơn. Do đó, một
khi điều kiện làm việc cho người lao động nhiễm HIV được cải thiện thì cũng
sẽ mang lại cải thiện cho tất cả mọi người lao động.
1.

Lập danh sách các mối nguy hiểm trong
công việc mà người lao động gặp phải
trong nhà máy.

2.

Kiểm tra danh sách và đề nghị người
lao động so sánh mức độ nguy hiểm của
người lao động bình thường với người
lao động nhiễm HIV. Bạn cũng có thể sử
dụng hoạt động này để nói về một số
nguy hiểm ảnh hưởng đến phụ nữ mang
thai, người khuyết tật về thể chất hoặc
tinh thần và những người lao động dễ bị
tổn thương khác.

Chấn thương do máy móc
Hóa chất và bụi
Làm việc quá sức
Không có nước sạch
Nhà vệ sinh bẩn
Bệnh lao
Ăn uống tốt

Người lao động khỏe mạnh

Người lao động nhiễm HIV

Chấn thương do
máy móc

Bị thương. Chấn thương. Cụt
chân tay.

Tương tự như người khỏe mạnh. Những người
lao động khác có thể bị lây nhiễm bệnh. Có
lẽ không ai muốn giúp đỡ.

Hóa chất và bụi

Tác nhân kích thích. Gây hen
và ho.

Tương tự như người khỏe mạnh. Hệ thống
miễn dịch. Có thể bị bệnh nặng hơn

Làm việc quá sức

Mệt mỏi. Kiệt sức. căng thẳng

Tương tự. Có thể bị bệnh nặng hơn.

Không có nước
sạch

Ai cũng cần nước.

Mất nước dễ dàng hơn.

Nhà vệ sinh bẩn

Sự bẩn thỉu làm cho mọi người
bị bệnh.

Họ có thể bị bệnh nặng và có thể chết vì vi
trùng có trong nước hoặc nhà vệ sinh.

Ăn uống tốt

Thấy đói. Mệt mỏi. Chóng
mặt.

Tương tự như người khỏe mạnh. Họ có thể
bị bệnh nặng hơn do không ăn đủ thức ăn.

Bệnh lao

Bị bệnh nặng. Cần điều trị.

Dễ bị bệnh lao hơn và bệnh lao có thể gây
tử vong cho người nhiễm HIV nhanh hơn.

Tài liệu hướng dẫn
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Quyền của người nhiễm HIV tại nơi làm việc
Dựa trên các Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp)
(số 111) , Công ước về An sinh xã hội (tiêu chuẩn tối thiểu) (số 102) và Công ước về
an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc (số 155), Khuyến nghị về
HIV và AIDS và Thế giới công việc (số 200) của Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng
người sử dụng lao động phải giải quyết vấn đề về HIV và AIDS tại nơi làm việc:
• Công nhận HIV và AIDS là vấn đề cần được quan tâm tại nơi làm việc.
• Thực hiện các biện pháp để hạn chế sự lây truyền và ảnh hưởng của HIV.
• Xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người lao động sống chung với HIV. Không
yêu cầu xét nghiệm HIV đối với người tìm việc và không sa thải người lao động
nhiễm HIV.
• Cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho tất cả người lao
động và đáp ứng nhu cầu của người lao động nhiễm HIV càng nhiều càng tốt.
• Tập trung vào phòng chống HIV thông qua tuyên truyền và giáo dục.
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm điều trị cho người lao động bị
nhiễm HIV.

• Tạo điều kiện tiếp cận với điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người lao động nhiễm HIV.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.

Chương trình phòng chống HIV tại nhà máy
Tổ làm việc hoặc công đoàn của bạn có thể giáo dục về HIV tại nơi làm việc
và trong cộng đồng về cách HIV lây truyền và cách phòng ngừa căn bệnh này.
Thành viên trong nhóm của bạn có thể học cách phản đối những suy nghĩ
sai lệch về HIV, phân phát bao cao su miễn phí và công khai các tổ chức
cung cấp các xét nghiệm và thuốc điều trị HIV. Bạn có thể giúp những người
nhiễm HIV tiếp cận với các dịch vụ và điều trị để họ có thể sống lâu, sống
khỏe và đóng góp cho cộng đồng nơi họ sinh sống.

Đào tạo những giáo dục viên đồng đẳng
Chương trình Công nghệ phù hợp trong y tế (the
Program for Appropriate Technology in Health PATH) đã đào tạo chúng tôi trở thành những giáo dục
viên đồng đẳng về HIV trong nhà máy nơi chúng tôi
làm việc. Chúng tôi đã được học về cách phòng ngừa,
xét nghiệm HIV và sử dụng bao cao su. Công ty bố trí
một phòng phía trước nhà máy để phân phối bao cao
su, hướng dẫn cách sử dụng và phát tờ rơi về các chương trình HIV trong
cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống. Đôi khi chúng tôi cũng chia sẻ thông
tin cho gia đình của những lao động khác sống cùng khu dân cư.

Tài liệu hướng dẫn
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HIV trong nhà máy

Chương trình tại nơi làm việc
Một số chiến dịch tập trung vào việc tuyên truyền cho người sử dụng lao động
thấy họ được lợi như thế nào từ việc giúp người lao động khỏe mạnh. Những
chương trình khác tập trung vào việc tuyên truyền về quyền được bảo vệ sức
khỏe cho người lao động. Ở những nơi có nhiều người nhiễm HIV, rõ ràng các
chương trình phòng chống HIV tại nơi làm việc giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc và
duy trì chất lượng sản xuất.
Một chương trình phòng chống HIV toàn diện trong các nhà máy nên bao gồm:

• xét nghiệm HIV miễn phí và bảo mật hoặc cho người lao động nghỉ đi
xét nghiệm.

• bảo mật về tình trạng HIV của người lao động.
• có chính sách cấm phân biệt đối xử đối với những người lao động nhiễm HIV.
• đào tạo về thực hành an toàn và sức khỏe giúp giảm nguy cơ lây nhiễm

•
•
•
•
•

khi tai nạn xảy ra. Nếu tai nạn dẫn đến phơi nhiễm với máu, nhà máy
phải điều trị PEP (điều trị dự phòng sau phơi nhiễm) để ngăn ngừa HIV
(xem Phụ nữ cần làm gì khi không có bác sĩ ở trang 521) .
cho người lao động nhiễm HIV có thời gian nghỉ để chăm sóc sức khỏe
hoặc sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
tổ chức tuyên truyền miễn phí về phòng chống, lây truyền và điều trị HIV.
hỗ trợ quan hệ tình dục an toàn như cung cấp bao cao su miễn phí.
dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV cho
tất cả người lao động và gia đình của họ.
tổ chức xét nghiệm, điều trị và phòng chống bệnh lao vì người nhiễm HIV
thường mắc căn bệnh này (xem Chương 31).

Nhà máy nên chi trả tiền thuốc kháng vi-rút (ART)
Công ty sản xuất ô tô Volkswagen đã triển khai một chương trình phòng
chống lây nhiễm HIV tại nhà máy của họ ở Brazil vào năm 1996 để hỗ trợ
người lao động và các nhà quản lý bị nhiễm HIV ngày càng tăng. Giống như
hầu hết các chương trình phòng chống HIV, chương trình này cũng hỗ trợ xét
nghiệm HIV. Với những người có kết quả xét nghiệm dương tính, Volkswagen
hỗ trợ họ một gói điều trị bao gồm việc được các chuyên gia y tế chăm sóc,
cấp phát thuốc miễn phí và theo dõi lâm sàng khi điều trị bằng thuốc ART,
chăm sóc tại nhà và giúp trở lại làm việc sau khi bị bệnh.
Chương trình của Volkswagen cũng hỗ trợ việc xét nghiệm, điều trị và
hỗ trợ gia đình những người lao động nhiễm bệnh. Nhờ chương trình chăm
sóc và hỗ trợ này, gần 90% người lao động nhiễm HIV vẫn đang làm việc và
không có triệu chứng gì đặc biệt. Ngoài ra, chương trình này cũng là một nỗ
lực giáo dục mạnh mẽ vì người lao động được mời tham gia các khóa đào
tạo về HIV và sau đó được hỗ trợ để chia sẻ thông tin với đồng nghiệp của
họ. Nhiều công ty sợ bắt đầu một chương trình HIV với cấp phát miễn phí
hoặc trợ cấp ART, nhưng chương trình này (và nhiều chương trình khác trên
thế giới) đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì họ đã giữ những lao động
nhiễm HIV có tay nghề được khỏe mạnh thay vì đi thuê lao động mới mỗi
khi phát hiện có lao động bị lây nhiễm.
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31

Bệnh lao (lao phổi)

Cô ấy bị ho nhiều
tuần rồi, cô ấy nên
đi gặp bác sỹ.

Nhưng cô ấy lo lắng là
nếu cô đi gặp bác sĩ, cô
ấy sẽ mất việc.

Lao là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm thường xảy ra ở phổi nhưng đây là
bệnh có điều trị được bằng thuốc và chữa khỏi. Nếu không dùng thuốc, bệnh
lao sẽ từ từ phá hủy phổi và gây tử vong. Hiện nay nhiều quốc gia đang triển
khai các chương trình y tế công cộng cung cấp xét nghiệm và thuốc miễn phí
cho những người mắc bệnh lao.
Khi người mắc bệnh lao ho hoặc hắt hơi, họ sẽ truyền vi trùng lao vào
không khí. Nếu ai đó hít phải vi trùng này có thể bị nhiễm lao đặc biệt là
nếu ai đó sinh hoạt chung trong một không gian kín với người bị nhiễm
bệnh trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Khu vực chật hẹp và thông gió
kém trong các nhà máy, ký túc xá và nhà trọ sẽ khiến việc lây lan bệnh lao
dễ dàng hơn. Do đó các nhà máy phải có chính sách về phòng chống lao:

• công nhận bệnh lao là một vấn đề tại nơi làm việc, do đó cần phải giáo
dục người quản lý và người lao động về bệnh lao và cấm phân biệt đối
xử với người lao động mắc bệnh lao.

• cung cấp xét nghiệm và điều trị lao miễn phí, bảo mật và tại chỗ cho

người lao động hoặc có hướng dẫn rõ ràng cho phép họ nghỉ phép để đi
kiểm tra và điều trị cũng như có thời gian để phục hồi sức khoẻ trước
khi trở lại làm việc.

• thay đổi các điều kiện làm việc để ngăn chặn lao lây lan tại nơi làm việc

và trong ký túc xá thông qua việc cải thiện hệ thống thông gió và giảm
tập trung đông người.

Tài liệu hướng dẫn
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Preventing TB at work

Bệnh lao có thể lây lan nhanh chóng khi mọi người sống trong ký túc xá đông đúc
và có thông gió kém.

Phòng chống bệnh lao tại nơi làm việc
Một nhà máy có hệ thống thông gió tốt có thể giúp ngăn ngừa bệnh lao lây
lan. Trong trường hợp người lao động nhà máy sống trong ký túc xá thì
nhà máy nên thiết kế để các tòa nhà đó có hệ thống thông gió tốt.
Người lao động hít nhiều bụi có nhiều khả năng bị nhiễm lao. Bụi kích
thích phổi và khiến chúng không có khả năng chống lại lây nhiễm lao. Hút
thuốc lá cũng gây kích ứng và làm suy yếu phổi.
Những người bị bệnh hoặc không được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ cũng
có khả năng bị nhiễm lao khi cơ thể bị yếu. Điều này đặc biệt đúng đối với
những người nhiễm HIV, họ phải đi xét nghiệm lao ngay cả khi họ không
có dấu hiệu mắc bệnh. Tương tự như vậy, những người mắc bệnh lao cũng
nên xem xét việc xét nghiệm HIV.
Khi người lao động trong một nhà máy bị bệnh lao thì những người
khác trong cộng đồng cũng dễ bị mắc bệnh lao. Nếu ai đó trong nhà máy
của bạn có dấu hiệu của bệnh lao hoặc nếu những người trong gia đình và
cộng đồng của bạn mắc bệnh lao, các đoàn thể, tổ chức địa phương, các
cán bộ tuyên truyền về y tế và phòng khám có thể làm việc cùng nhau để
xây dựng một chương trình xét nghiệm, điều trị và phòng chống bệnh lao.
Tuyên truyền cho tất cả mọi người trong nhà máy, cả người lao động và
người quản lý để họ hiểu về các dấu hiệu của bệnh lao và nơi nhận thuốc
và hỗ trợ là việc rất quan trọng trong công tác phòng chống bệnh lao.
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Hỗ trợ cho người mắc bệnh lao
Khi mọi người lao động mắc bệnh lao đều uống thuốc, điều đó sẽ giúp nhà
máy an tâm hơn. Ở một số nơi, cơ quan y tế của chính phủ sẽ cử nhân
viên y tế đến các nhà máy để tuyên truyền cho người lao động, xét nghiệm
và phát thuốc cho từng người lao động bị bệnh lao cho đến khi họ được
chữa khỏi. Các cơ quan dịch vụ xã hội thường giúp đỡ những người mắc
bệnh lao bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí để họ được
chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ lương thực và bồi thường khi mất tiền lương
do bị bệnh. Đảm bảo rằng chương trình phòng chống lao trong nhà máy
được liên kết với các chương trình phòng chống lao trong cộng đồng và tất
cả người lao động đều biết về các dịch vụ hỗ trợ sẵn có.

Thuốc chữa lao và phòng bệnh
Nếu ai đó bị mắc bệnh lao nhưng uống thuốc thường xuyên họ sẽ trở lại
khỏe mạnh và không truyền vi trùng lao cho người khác. Đó chính là lý
do tại sao sẽ là rất quan trọng cho người bệnh dùng thuốc trị lao ngay khi
biết mình bị bệnh. Ở hầu hết các quốc gia, các dịch vụ y tế của chính phủ
không tính phí xét nghiệm lao hoặc thuốc điều trị lao và cũng có nhiều tổ
chức khác cũng cung cấp xét nghiệm và điều trị miễn phí như vậy.
Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu của bệnh, hãy tìm gặp nhân viên y tế ngay
để tìm hiểu xem bạn có cần dùng thuốc điều trị bệnh lao hay không.

Dấu hiệu của bệnh lao
•
•
•
•
•

Ho kéo dài hơn 3 tuần.
Ho ra chất nhầy có máu.
Sốt nhẹ vào buổi tối và đổ mồ hôi vào ban đêm.
Đau ngực và khó thở.
Sút cân và suy nhược cơ thể.

Luôn che miệng và mũi
bằng một miếng vải khi
bạn ho hoặc hắt hơi để
tránh phát tán vi trùng
vào không khí.
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Thuốc chữa lao và phòng bệnh

Xét nghiệm lao
Có 3 loại xét nghiệm lao.

• Xét nghiệm da: một lượng nhỏ chất lỏng được tiêm dưới da trên
cánh tay. Nếu người bị bệnh lao, mảng da phồng lên sẽ xuất hiện
trong vòng 1 đến 3 ngày.

• Xét nghiệm đờm: nhân viên y tế sẽ yêu cầu bạn ho mạnh để bạn
ho ra một ít chất nhầy. Chất nhầy này được gọi là đờm và sau đó sẽ
được đem đi xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để xem nó có chứa
vi trùng lao hay không. Thông thường sẽ có 3 lần xét nghiệm. Nếu 2
lần xét nghiệm cho thấy bạn có vi trùng lao, bạn sẽ cần dùng thuốc.

• Nếu không rõ bạn có bị lao hay không, nhân viên y tế có thể chụp
X-quang phổi để tìm hình ảnh lao trong phổi.

Nếu xét nghiệm lao cho kết quả âm tính nhưng bạn vẫn có dấu hiệu
của bệnh lao, hãy gặp nhân viên y tế được đào tạo về điều trị các vấn đề
về phổi. Bạn có thể bị bệnh bụi phổi silic, viêm phổi, hen hoặc bệnh về
phổi khác.

Thuốc trị lao
Mỗi quốc gia đều có các loại thuốc điều trị lao khác nhau nhưng việc điều
trị thường kéo dài ít nhất trong 6 tháng. Thông thường một người phải
dùng 4 loại thuốc kết hợp (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide và
ethambutol) trong 2 tháng và sau đó chỉ cần uống 2 loại thuốc (isoniazid và
rifampicin) trong 4 tháng tiếp theo. Để có thể tiêu diệt vi trùng lao trong cơ
thể, người bệnh phải dành nhiều thời gian và uống nhiều loại thuốc.
Điều quan trọng là phải dùng thuốc trong toàn bộ thời gian cần thiết
đó là từ 6 đến 12 tháng trở lên. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe hơn sau
một vài tuần và có thể nghĩ rằng bạn đã được chữa khỏi nhưng nếu dừng
thuốc sớm là rất nguy hiểm. Nếu tất cả các vi trùng chưa bị tiêu diệt, bạn
vẫn có thể lây nhiễm cho người khác và bạn bè, gia đình và đồng nghiệp
của bạn có thể bị bệnh với loại bệnh lao
rất khó chữa được gọi là lao MDR (kháng
đa thuốc).
Nếu bạn đang dùng thuốc trị lao
nhưng không cảm thấy tốt hơn, bạn có
thể bị lao MDR và cần các loại thuốc
khác nhau để được chữa khỏi. Hãy đến
gặp nhân viên y tế.
Khi một người bắt đầu cảm thấy
khỏe hơn khi dùng thuốc trị lao, điều
rất quan trọng đối với gia đình, bạn
bè và đồng nghiệp là hỗ trợ họ trong
suốt những tháng điều trị. Hãy giúp
họ nhớ uống thuốc trị lao mỗi ngày.
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Chính phủ sử dụng tiền thuế để đảm bảo cho các nhà máy xuất
khẩu có điện, đèn đường, hệ thống cấp và thoát nước, đường
nhựa, khu vực đỗ xe, dịch vụ điện thoại và bảo vệ. Một số nhà máy
thậm chí có thể được miễn thuế! Chúng tôi đang tổ chức để yêu
cầu máy cung cấp nhà ở và dịch vụ tốt hơn cho người lao động.
Các nhà máy nợ chúng tôi không chỉ một mức lương công bằng
mà còn một cộng đồng được chăm sóc tốt hơn.

Khi chính phủ cho phép các nhà máy xây dựng xưởng sản xuất trong cộng
đồng của bạn, họ chỉ bàn về kế hoạch xây dựng các tòa nhà, đường xá, điện
và các dịch vụ khác mà nhà máy cần để vận hành và thường không tính đến
nhu cầu của người lao động. Trong kế hoạch của họ, họ chỉ quan tâm đến
số người lao động mà họ cần chứ không phải hạnh phúc của người lao động.
Do các nhà máy xuất khẩu thường tuyển rất nhiều người, nên chính phủ
và người sử dụng lao động cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ công
cộng như nhà ở, vệ sinh, nước an toàn và giao thông. Để người lao động có
sức khỏe tốt và an toàn, người sử dụng lao động cũng phải xây vỉa hè, lắp đèn
đường, trồng cây, xây dựng công viên, sân chơi và tất nhiên cả trường học,
phòng y tế, bệnh viện và trung tâm văn hóa.

Tài liệu hướng dẫn
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Nhà ở

Nhà ở
Ở Trung Quốc và Indonesia, hầu hết người lao động làm việc cho các nhà
máy xuất khẩu sống tại ký túc xá đông đúc trong khu vực nhà máy. Ở một
số quốc gia khác như Mexico và Kenya thì người lao động phải tìm hoặc có
nhà riêng và thường những nơi đó không có điện, nước sinh hoạt, phương
tiện đi lại an toàn hoặc các dịch vụ khác. Còn ở các nước khác thì thông
thường người lao động cũng sống trong điều kiện tương tự và gặp phải vấn
đề chung: họ có việc làm nhưng không có nơi ở đàng hoàng.

Sáu người chúng tôi ở cùng căn
phòng này trong một nhà trọ.
Ở đây có hơn 100 lao động nữ
sinh sống nhưng chỉ có 4 nhà
vệ sinh và không bao giờ có đủ
nước. Chúng tôi phải lấy nước
từ một cái giếng công cộng
phía cuối đường.

Nhiều lao động làm việc cho nhà máy hầu như không đủ khả năng để trả
tiền thuê phòng trọ. Tuy nhiên, để có sức khỏe, họ cần được sống ở một nơi
có thể tắm và sử dụng nhà vệ sinh, uống nhiều nước sạch, lưu trữ và chuẩn
bị thức ăn an toàn, giữ bát đĩa và dụng cụ nhà bếp sạch sẽ, giặt và phơi quần
áo và đôi khi chỉ cần thư giãn.

Chúng tôi đã thành công khi đấu tranh để có nhiều quyền lợi hơn
khi ở trong ký túc xá. Người sử dụng lao động biết rằng họ đang
vi phạm pháp luật vì người lao động có quyền gìn giữ nơi họ sống
sạch sẽ và an toàn. Chúng tôi viết thư và kiến nghị cùng với 1.000
đến 2.000 chữ ký của nhiều người lao động khác sống trong ký túc
xá và gửi cho các nhãn hàng, tổng công ty và lãnh đạo nhà máy
cũng như công đoàn. Khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi
cảm thấy mình thực sự có quyền!
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Xây dựng nhà ở chung
Nhóm lao động nữ khu vực tự do St. Peter Claver (St. Peter Claver
Free Zone Women’s Group) được tổ chức bởi các lao động nữ làm việc
trong các nhà máy tại Jamaica và đây cũng là nơi mà người lao động
có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ về cuộc sống gia đình cũng như các
vấn đề tại nơi làm việc với những người lao động khác. Chúng tôi tư
vấn về các vấn đề lao động cũng như sức khỏe tâm lý và tâm thần, các
lớp học và hội thảo. Khi các lao động nữ bắt đầu tin tưởng chúng tôi
và những người lao động khác mà họ gặp, nhóm chúng tôi đã trở nên
mạnh mẽ và gắn kết hơn.
Thời gian trôi qua, chúng tôi bắt đầu đấu tranh cho một số vấn đề
là mối quan tâm lớn nhất của lao động nữ và một trong những vấn đề
đó là nhà ở. Các nhà máy xuất khẩu không cung cấp nhà ở và nhà trọ
trong khu vực và dù có thì cũng không đảm bảo chất lượng hoặc an
toàn cho lao động nữ. Chúng tôi đã xin tài trợ từ Cơ quan Phát triển
Quốc tế Canada (Canadian International Development Agency) để phát
triển một hợp tác xã nhà ở cho lao động nữ. Dự án thành công đến
mức bây giờ chúng tôi đã xây dựng được một số nhà trọ xung quanh
các khu chế xuất. Nhà trọ của chúng tôi có giá phải chăng, sạch sẽ và
an toàn cho lao động nữ và cũng là nơi lao động nữ có thể kết nối với
những người lao động khác. Nơi đó chúng tôi tổ chức hội thảo và các
lớp học cho lao động nữ.

Phương tiện
đi lại
Việc đi lại giữa nhà trọ và
nơi làm việc là một mối bận
tâm lớn đối với nhiều người
lao động làm việc trong các
nhà máy. Thường thì xe buýt
không hoạt động sớm hoặc
đủ muộn để người lao động
tan ca muộn có thể sử dụng.
Đi lại vào lúc đêm khuya
hoặc sáng sớm có thể nguy
hiểm đặc biệt là đối với lao
động nữ. Đã có rất nhiều nữ
lao động bị hãm hiếp hoặc
giết khi đi làm về vì lý do
không có phương tiện đi lại
an toàn. Nhiều lao động phải
dành nhiều giờ để về nhà dù
họ đã phải trải qua một ngày
làm việc dài vất vả.
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Nếu có xe buýt
Ít nhất chúng
đi qua khu chúng
ta có thể đi
ta ở, chúng ta sẽ
bộ cùng nhau
về nhà ngay
và cảm thấy
bây giờ.
an toàn hơn.
Tôi rất mệt mỏi.
Tôi ước chúng ta
không phải
đi bộ quá xa.

Phương tiện đi lại

Việc đi lại an toàn giữa nhà trọ và nơi làm việc là cách bảo vệ người lao
động khỏi bị tấn công, cướp và hãm hiếp. Đi lại bằng phương tiện công cộng
cũng giúp người lao động giảm căng thẳng và mệt mỏi vì họ có thêm thời
gian để nghỉ ngơi, mua sắm và chuẩn bị thức ăn cũng như chăm sóc các
nhu cầu cá nhân.
Dưới đây là một số ý tưởng mà các nhóm khác nhau đã thử:

• Thuyết phục chủ nhà máy cung cấp xe vận chuyển miễn phí, trợ

cấp hoặc giảm phí cho người lao động phải đi lại từ nơi ở đến nhà máy
và ngược lại đặc biệt là khi trời tối và trước bình minh.

• Thuyết phục chính quyền địa phương triển khai dịch vụ xe buýt
công cộng cho người lao động phải đi lại từ nơi ở đến nhà máy và ngược
lại.

• Mở rộng dịch vụ xe buýt công cộng với các tuyến đường thuận tiện

hơn, chạy trong giờ người lao động cần để họ có thể đi làm đúng giờ và
an toàn.

Nếu có nhiều lao động sử dụng dịch vụ xe buýt, hãy làm việc trực tiếp với
các tài xế để họ lên lịch trình các tuyến và thời gian phục vụ tốt hơn.
Trong khi tổ chức để việc đi lại tốt hơn, các nhóm cũng đã tổ chức các
chiến dịch để người lao động an toàn hơn khi đi làm và khi đi về nhà. Hãy
vẽ một bản đồ về nơi ở của đồng nghiệp để giúp bạn tạo ra một hệ thống bạn
bè để cùng đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
cùng nhau.
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Người lao động tổ chức để đường phố an toàn hơn
Hàng ngàn nữ lao động trẻ ở Khu thương mại tự do Katunayake của Sri
Lanka di cư từ vùng nông thôn đến thuê trọ ở một khu nhà trọ rộng lớn
bên ngoài Khu thương mại tự do. Các cán bộ công đoàn đã khảo sát
người lao động sống trong nhà trọ về mối quan tâm của họ và kết quả
cho thấy lao động nữ không cảm thấy an toàn khi đi làm và khi tan
ca về vào ban đêm vì có rất nhiều vụ cướp và cưỡng hiếp xảy ra ở khu
vực đó. Các cán bộ công đoàn đã gặp lao động nữ để trao đổi về vấn đề
này, thảo luận về các giải pháp, lên thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch hành
động. Sau đó người lao động đã thực hiện một loạt các chiến dịch và
giành được một số thay đổi quan trọng.
Làm việc với cảnh sát: Nam cảnh sát đã không quan tâm đến vấn
đề của lao động nữ và không muốn điều tra các cuộc tấn công. Lao
động nữ đã không báo cáo các cuộc tấn công vì họ không nhận được
sự tôn trọng từ các cảnh sát nam. Do đó, lao động nữ ở đây đã thuyết
phục đồn cảnh sát có một bàn làm việc cho cảnh sát nữ và thường trực
24 giờ mỗi ngày. Mặc dù cảnh sát chưa hỗ trợ người lao động nhiều
nhưng tình hình bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.
Đèn đường: Đèn đường
đã được lắp đặt xung
quanh khu vực thương
mại tự do và khu nhà
trọ nhưng không phải
đèn nào cũng hoạt
động vì một số cái bị
vỡ do thời tiết và do
hỏng chao đèn, một số
thì bị ai đó đập vỡ vì họ
muốn đường tối và các
bòng đèn hỏng thì hiếm
khi được thay thế. Do đó
lao động ở khu vực này
đã yêu cầu chính quyền sửa chữa các đèn bị hỏng và chính quyền đã
đồng ý sửa khi nhận được báo cáo về việc hỏng đèn.
Dịch vụ xe buýt địa phương: Người lao động gây áp lực lên chính
quyền để chính quyền triển khai dịch vụ xe buýt đi lại giữa Khu vực
thương mại tự do và nhà trọ cộng đồng. Sau đó người lao động sử dụng
xe buýt nhiều đến mức công đoàn đã thuyết phục các chủ nhà máy mua
thêm 2 xe buýt để phục vụ người lao động. Lao động nữ không chỉ cảm
thấy an toàn hơn mà họ cũng không phải đi bộ thêm 3 km mỗi ngày.
Những thay đổi này làm giảm tình trạng bạo lực, hiếp dâm và cũng
giúp lao động nữ học được nhiều điều về cách tổ chức, tạo ra sự thay
đổi trong cộng đồng của họ. Điều này đã giúp người lao động có cảm
giác được sinh sống trong một cộng đồng và họ trông chừng nhau tốt
đặc biệt là vào ban đêm khi đi làm về.
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Ô nhiễm từ các nhà máy
Hôm nay các chuyên gia y
tế đã đến để kiểm tra mức
độ ô nhiễm của nước và đất.
Họ nói rằng nước của chúng
ta bị ô nhiễm và nguy hiểm.
Vậy chúng ta có thể làm gì
với vấn đề này?
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Các công ty phải bị đóng
cửa nếu họ không ngừng
đổ chất thải xuống sông.
Nhưng các nhà
máy là nơi duy
nhất chúng ta có
thể đến làm việc
trong khu vực này.
Chúng ta sẽ
lấy nước ở đâu
bây giờ?

Các nhà máy tạo ra các sản phẩm có ích nhưng chúng cũng tạo ra các chất
thải. Mặc dù vậy, chủ nhà máy không phải lúc nào cũng xử lý chất thải một
cách an toàn. Các nhà máy thường thải ra các hóa chất và các vật liệu nguy
hiểm vào không khí, nước và đất. Ô nhiễm của chất thải nhà máy gây ra vấn
đề sức khỏe nghiêm trọng cho tất cả mọi người trong cộng đồng và khi lẫn
vào không khí và nước, chúng thậm chí có thể gây bệnh cho những người
sống xa hàng trăm dặm. (Xem Ô nhiễm từ các nhà máy may ở trang 115 và
Ô nhiễm từ các nhà máy giày ở trang 128).
Các nhà máy phải cung cấp cho người lao động và người dân trong cộng
đồng xung quanh nhà máy:

• thông tin về các hóa chất và nguyên vật liệu được sử dụng trong nhà
máy và cách chúng được thải bỏ.

• kết quả do chính quyền hoặc đơn vị độc lập xét nghiệm chất thải thông
qua ống khói, hệ thống thông gió, đường ống, hố chôn lấp và các phương
pháp khác.

• bằng chứng về máy móc và việc lắp đặt trong nhà máy là an toàn, trong
tình trạng tốt và về các kế hoạch sơ tán và nguồn lực cho khu vực đã
sẵn sàng trong trường hợp thiên tai hoặc tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Các sản phẩm của nhà máy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng
ta khi chúng được thiết kế kém, không thể tái chế hoặc xử lý an toàn. Người
lao động cần phải làm việc với các tổ chức môi trường và người tiêu dùng để
bảo vệ cả việc làm và sức khỏe.
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Vấn đề sức khỏe do ô nhiễm
Mỗi người hoặc mỗi cộng đồng thường mắc phải các bệnh khác nhau do ô
nhiễm. Trẻ em thường có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn người lớn vì chúng
vẫn còn nhỏ và đang phát triển. Có một số vấn đề ảnh hưởng đến nữ giới
nhiều hơn nam giới. Trong hay ngoài nhà máy, tại nơi làm việc hoặc ở nhà,
các vấn đề sức khỏe do hóa chất phụ thuộc vào loại hóa chất, cách mọi người
tiếp xúc với nó và tần suất hoặc thời gian tiếp xúc. Để tìm hiểu thêm, xem
Chương 8: Các mối nguy hiểm từ hóa chất và Phụ lục B: Các hóa chất và
nguyên vật liệu phổ biến.
Mức độ gây hại do ô nhiễm cũng có thể phụ thuộc vào môi trường xung
quanh nhà máy, chẳng hạn như hướng gió, loại đất, số lượng cây, vị trí của
nguồn nước hoặc độ sâu của nước ngầm. Một số ô nhiễm có thể đi qua
đường nước và không khí và cũng có thể gây hại cho cá, chim, động vật, thực
vật và người dân ở các cộng đồng xa nhà máy.

Ô nhiễm không khí
Các nhà máy gây ô nhiễm không khí do xả khí hóa chất và khói ra môi
trường qua các lỗ thông hơi và ống khói cũng như đốt chất thải trong các bãi
rác hoặc lò đốt. Khí thải từ máy phát điện, xe tải chạy dầu diesel và xe buýt
cũng khiến không khí bị ô nhiễm các loại khí nguy hiểm.
Ô nhiễm không khí có thể gây ra các vấn đề về da, tim, hô hấp, kích
ứng mắt và nhiễm trùng. Các hơi khí hóa chất nguy hiểm trong không khí
cũng có thể gây ung thư và các bệnh nghiêm
trọng khác như vấn đề về khả năng sinh
sản và mang thai, sảy thai và gây hại
cho thai nhi. Một số hóa chất ảnh
hưởng xấu đến khả năng tư duy và
học tập của trẻ.
Ô nhiễm không khí gây hại cho
con người cũng có thể gây hại cho
các sinh vật sống khác. Ví dụ, bồ
hóng từ khói của khí thải động cơ
có thể phủ lên lá cây và làm thay
đổi cách cây phát triển hoặc khiến
cây ít trái hoặc thậm chí bị chết.
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Đóng cửa bãi rác!
Khi các nhà máy mới được xây dựng gần Nogales, Mexico, khu vực
biên giới với Hoa Kỳ, người dân ở cả hai bên biên giới đã rất vui vì họ
có cơ hội làm việc từ các nhà máy. Các nhà máy này không xả khói nên
không ai lo lắng về vấn đề ô nhiễm. Nhưng sau một thời gian, nhiều
người bắt đầu mắc bệnh ung thư và một số bệnh nghiêm trọng khác.
Một nhóm những người mắc bệnh đã hỗ trợ lẫn nhau và đặt tên cho
nhóm của họ là nhóm LIFE - Sống là vì mọi người. Nhóm đã quyết định
tìm hiểu tại sao rất nhiều người bị bệnh.
Các thành viên của
LIFE đã khảo sát các
khu phố và lập một bản
đồ về nơi những người
mắc bệnh sinh sống. Họ
phát hiện ra rằng những
người sống gần một số
giếng thường mắc bệnh
nhiều hơn những người
ở các khu vực khác trong
cộng đồng. Họ cũng lo ngại về một bãi rác nơi các nhà máy đốt chất
thải. LIFE đã chụp ảnh bãi rác và liên lạc với giới truyền thông.
LIFE muốn đóng cửa bãi rác và cố gắng chứng minh rằng ô nhiễm
từ nhà máy đang khiến người dân quanh vùng bị bệnh. Tuy nhiên, một
số cư dân trong khu vực lại lo rằng điều này sẽ khiến các chủ nhà máy
sợ hãi rời khỏi Nogales. Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận
về nỗi sợ và thất vọng của họ. Sau nhiều tuần, người dân trong khu
vực đã quyết định ủng hộ LIFE. Chiến dịch của LIFE đã thuyết phục
được chính quyền điạ phương có các nghiên cứu về nguồn nước, đất
và không khí ở khu vực Nogales. Các nghiên
cứu đã tìm thấy nồng độ cao các hóa chất gây
ung thư.
Sau một chiến dịch giáo
dục ở cả hai bên biên giới
về ô nhiễm và sức khỏe,
các quan chức Mexico cuối
cùng đã đóng cửa bãi rác
đốt chất thải nhà máy. Mặc
dù ở Nogales vẫn có nhiều
người mắc bệnh nhưng giờ
đây mọi việc được tổ chức
tốt hơn để ngăn chặn các
nguồn ô nhiễm khác và
người dân có nhận thức rõ
hơn về mối liên hệ giữa sức
khỏe và môi trường.
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Ô nhiễm nguồn nước
Các nhà máy thường thải nước bẩn, hóa chất, dầu đã qua sử dụng, nước thải
và chất thải của nhà ăn trực tiếp vào đất hoặc vào nguồn nước của khu vực
xung quanh nhà máy như sông, hồ hoặc suối. Chất thải đổ xuống đất có thể
gây độc cho nước ngầm, là nguồn nước của giếng và ao. Các công ty điện tử
đôi khi lưu trữ các hóa chất rất nguy hiểm trong bể ngầm. Ở nhiều quốc gia
trong đó có Hoa Kỳ, những bể chứa này bị rò rỉ hóa chất độc hại gây ô nhiễm
đất và nước ngầm.
Sử dụng nước ô nhiễm để ăn uống, tắm rửa có thể gây ra nhiều vấn đề
sức khỏe như nhiễm trùng dạ dày và tiêu chảy, nhiễm trùng da và phát ban,
nhiễm trùng mắt, các vấn đề
sinh sản, ung thư và các bệnh
nghiêm trọng khác.
Ô nhiễm nước có thể gây hại
cho cá và các loại động thực
vật sống trong hoặc gần nguồn
nước. Ăn cá và thực vật từ nước
bị ô nhiễm cũng có thể gây ra
vấn đề sức khỏe. Nước ngầm
hoặc nước tưới tiêu bị ô nhiễm
có thể hủy hoại đất để trồng trọt
và nó có thể gây độc cho thực
phẩm được trồng trong đất.

Ô nhiễm từ chất thải rắn
Các nhà máy cũng thải ra các chất thải rắn như các bộ phận hư hỏng, kim
loại, phế liệu, thùng chứa hóa chất, hộp bìa cứng, kệ gỗ, nhựa, dây điện, giấy
và rác. Một số công ty vận chuyển chất thải đến bãi rác địa phương hoặc
bãi rác nơi có thể chôn lấp hoặc đốt. Các nhà máy có thể tái chế một số loại
chất thải như giấy và bìa cứng nhưng thường thì chất thải chỉ được đổ thành
đống bên ngoài nhà máy và trong cộng đồng.

• Chuột, ruồi, muỗi và các côn trùng truyền bệnh khác sống và sinh sản
trong đống chất thải, bãi thải và ao.

• Trẻ em chơi gần đống chất thải và mọi người thu gom chất thải để sử

dụng hoặc bán có thể dễ dàng bị tiêu chảy, ghẻ, nhiễm trùng da, nhiễm
trùng mắt, uốn ván và các vấn đề sức khỏe khác.

• Cống rãnh và kênh thoát nước có thể bị tắc nghẽn do chất thải, gây ngập
lụt hoặc tạo ra các vũng nước tù đọng, mất vệ sinh.

• Việc đốt chất thải tạo ra khói, hơi khí độc và các hóa chất nguy hiểm
bay vào không khí. Tro độc rơi xuống cây, đất và nước. Ngoài ra, việc
đốt nhựa và pin cũng đặc biệt có hại.
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Bi kịch ở Bhopal
Vào đêm ngày 2 tháng 12 năm 1984, 40 tấn hơi hóa chất gây chết
người đã phát tán ở Bhopal, Ấn Độ nơi có khoảng 1 triệu người sinh
sống. Số hóa chất này rò rỉ từ một nhà máy thuốc trừ sâu của Union
Carbide, một tập đoàn
lớn từ Hoa Kỳ. Nhà máy
có hệ thống báo động
để cảnh báo nếu có rò
rỉ nhưng chủ nhà máy
đã ngắt kết nối. Trong
vòng một giờ, khí độc
gây chết người bao trùm
toàn thành phố. Nhiều
người đã chết khi đang
ngủ trong đêm đó và
hơn 8.000 người đã chết
trong những ngày tiếp
theo.
Vấn đề sức khỏe từ
đêm của 30 năm trước
vẫn còn tiếp diễn, hơn
20.000 người đã chết và hơn 150.000 người sống nhưng gặp các vấn
đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm tổn thương phổi, mất thị lực và ung
thư. Vụ ngộ độc ảnh hưởng đến những đứa trẻ sinh ra sau thảm họa.
Nhiều trẻ em ở Bhopal đã được sinh ra với cơ thể dị dạng và không
thể phát triển, không có khả năng học và nói như những đứa trẻ khỏe
mạnh. Ngay cả những người chuyển đến Bhopal sau đó cũng bị ảnh
hưởng vì họ uống nước bị nhiễm độc và ăn thực phẩm được trồng trong
khu vực.
Union Carbide và công ty hiện đang sở hữu nó là Dow Chemical đã
từ chối chịu trách nhiệm về thảm họa. Nhưng người dân Bhopal đã tổ
chức để đòi công lý và giành tiền bồi thường cho những người sống sót
và gia đình họ. Họ đang đấu tranh để chính phủ Ấn Độ cung cấp cho
cộng đồng của họ nước sạch và làm sạch cũng như loại bỏ các nguyên
vật liệu độc hại và đất bị ô nhiễm khỏi khu vực nhà máy.
Những gì xảy ra ở Bhopal cho thấy những gì có thể xảy ra khi chúng
ta tin tưởng một công ty có thể giúp chúng ta an toàn từ các hóa chất
cực kỳ nguy hiểm được sử dụng trong các nhà máy của họ. Các công
ty thường xuyên bỏ qua các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản để
tăng lợi nhuận, họ và các chuyên gia được thuê của họ không thể được
phép tự đánh giá lợi ích và rủi ro. Thảm họa sẽ chỉ được ngăn chặn
khi người lao động và người dân sống quanh nhà máy có thông tin
cần thiết và có quyền tham gia vào các quyết định về sự an toàn của
cộng đồng.
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Rò rỉ, tràn hóa chất và cháy
Sự cố lớn rò rỉ hoặc tràn hóa chất có thể bất ngờ gây hại cho cả cộng đồng,
cũng như gây ra thảm họa như ở Bhopal. Rò rỉ hoặc tràn hóa chất có thể
đến từ các máy móc bên trong nhà máy, do sự cố vỡ hoặc nổ các thùng chứa
và đường ống chứa chất lỏng hoặc khí nguy hiểm hoặc từ xe tải, xe lửa chở
hóa chất hoặc chất thải.
Hóa chất cháy nổ có thể phát tán khói độc vào trong không khí. Nước
được sử dụng để chữa cháy có thể mang theo hóa chất vào hồ, suối hoặc vào
lòng đất, nơi nó có thể làm ô nhiễm các giếng nước và các nguồn nước khác.

Tái chế điện tử
Đồ điện tử chứa hàng trăm chất nguy hiểm có thể gây hại cho sức khỏe của
người lao động khi chúng được sản xuất. Khi những sản phẩm này không
còn hữu ích và bị loại bỏ hoặc tái chế, chúng thường gây nhiễm độc cho
nhiều người.
Người lao động và đôi khi cả gia
đình của họ tận dụng các thiết
bị điện tử bỏ đi để lấy các linh
kiện bằng cách đập vỡ, đốt
và thường làm việc bằng tay
không. Điều này sẽ gây phát
thải các hóa chất nguy hiểm
và độc hại vào không khí, đất
và nước. Người lao động, gia
đình và cộng đồng của họ tiếp
xúc trực tiếp với cadmium/
cadimi, chì và hàng trăm hóa
chất khác có nguy cơ gây ra
các vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng, ung thư và tử vong.

Đấu tranh chống ô nhiễm nhà máy
Thu thập thông tin về ô nhiễm từ các nhà máy có thể đơn giản như đặt một
số câu hỏi và đi dạo quanh khu vực, hoặc có thể phức tạp hơn, liên quan đến
các cuộc phỏng vấn chính thức và tiến hành nghiên cứu khoa học. Trong
cả hai trường hợp, nếu bạn tổ chức tốt, bạn có thể tìm thấy các nguồn gây ô
nhiễm và thay đổi mọi thứ tốt hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Đấu tranh chống ô nhiễm nhà máy

Hoạt động

Khảo sát ô nhiễm trong cộng đồng

Hoạt động này có 2 phần. Nhóm của bạn có thể cần phải gặp nhau một
vài lần để lập kế hoạch và đánh giá các công đoạn của kế hoạch và việc này
sẽ mất vài tuần để hoàn thành.

1. Nói chuyện với những người sống trong cộng đồng
Đề nghị hàng xóm của bạn và những người lớn tuổi nhớ lại thời gian trước
khi có nhà máy hoạt động trong khu vực và tìm hiểu xem từ khi đó đã có
những thay đổi gì.
Hỏi hàng xóm của bạn những dấu hiệu ô nhiễm
từ nhà máy mà họ thấy hoặc ngửi thấy. Hỏi họ về
những căn bệnh mà họ hoặc thành viên gia đình
có thể mắc phải đặc biệt là vấn đề sảy thai và dị
tật bẩm sinh vì nhiều chất độc gây ra các vấn đề
về sinh sản. Ghi chép lại thông tin về bệnh tật,
ngày tháng và vị trí nhà của họ tham chiếu với
nhà máy. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này
để lập bản đồ.
Để biết ý tưởng về việc thực hiện và sử dụng
khảo sát, xem Chương 3.
Hãy hỏi người lao động và những lao động cũ về
loại chất thải mà nhà máy thải ra và nơi xuất đi.
Cố gắng tìm hiểu xem những hóa chất nào được sử
dụng trong nhà máy, cách sử dụng và cách thức các hóa chất đó xâm nhập
vào không khí, nước, thực phẩm và nhà dân bên ngoài nhà máy. Tìm nơi
nước thải từ nhà máy chảy ra. Các công ty thường đổ hóa chất họ sử dụng
vào cống, sông, hồ, v.v. Thông tin này sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho phần tiếp
theo của hoạt động.

2. Đi vòng quanh
Một nhóm hoặc một số người có thể đi bộ xung quanh khu dân cư và sử
dụng mắt, mũi và tai để phát hiện màu sắc, mùi và âm thanh lạ vì chúng
có thể là dấu hiệu của ô nhiễm. Theo dõi thông tin mà mọi người trong nhà
máy và cộng đồng chia sẻ với bạn. Viết ra những gì bạn biết và chụp ảnh
những gì bạn nhìn thấy vì điều này sẽ giúp bạn chia sẻ thông tin về sau này
và sẽ giúp nhóm quyết định hành động nào cần thực hiện. Đặt câu hỏi về
những gì bạn không nhìn thấy ví dụ nếu không thấy xe tải rời nhà máy với
chất thải hóa học thì có nghĩa là chất thải đó được thải vào không khí, bị đổ
xuống đất hoặc được dẫn vào đường ống cống hoặc ra suối. Tìm hiểu xem
có mùi, bệnh tật, hoặc các dấu hiệu ô nhiễm nào khác theo chiều gió hoặc
từ hướng nhà máy.
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Ô nhiễm từ các nhà máy

Hoạt động

Khảo sát ô nhiễm trong cộng đồng

Quyết định xem nhóm sẽ đi đến đâu để quan sát và tìm kiếm điều gì. Dưới
đây là một số gợi ý về những điều cần quan sát:

• Tìm kiếm dấu hiệu ô nhiễm không khí
Nhìn xem có khói, bụi trong không khí xung quanh nhà máy không?
Xe tải thường đậu trên đường và động cơ khi đó có hoạt động không?
Đi bộ xuôi nhà máy và tìm xem có bụi trong không khí hoặc dấu
hiệu của hóa chất trên mặt đất, tòa nhà hoặc nhà máy.
Dùng mũi để phát hiện mùi lạ. Ngửi xung quanh xem có mùi hóa
chất hoặc mùi cháy. Bạn có thể phải đi bộ quanh khu vực nhà máy
nhiều lần và vào những thời điểm khác nhau vì việc đốt chất thải chỉ có
thể xảy ra vào những thời điểm nhất định trong ngày hoặc trong tuần.
Hỏi người dân quanh khu vực nhà máy.

• Tìm kiếm dấu hiệu ô nhiễm nước
Tìm đến những con lạch, kênh và ao gần đó và chú ý màu sắc và mùi
của nước. Tìm kiếm dấu hiệu của dư lượng dầu, bọt, hoặc chất dính
còn đọng trong nước hoặc trên cây, đá hoặc cát trên bờ nước. Quan sát
thực vật, cá, động vật và côn trùng sống trong và xung quanh mặt nước
xem chúng có khỏe mạnh không.

• Tìm kiếm các dấu hiệu của chất thải khác
Bạn có thấy chất thải lỏng chảy ra từ nhà máy hoặc rãnh nơi các
thùng hóa chất được đổ trên mặt đất không? Có thấy đống thùng rỗng
hoặc rác thải khác không? Có người tái chế sản phẩm đã qua sử dụng
không?

3. Thảo luận về những gì bạn học được
Bước quan trọng nhất là chia sẻ tất cả thông tin với nhóm hoặc toàn bộ cộng
đồng của bạn. Bạn có thể vẽ một bản đồ về khu vực xung quanh nhà máy và
đánh dấu nơi bạn quan sát thấy dấu hiệu ô nhiễm.
Trên tường hoặc bảng hãy lập danh
sách tất cả các loại ô nhiễm từ nhà máy,
những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
của từng loại ô nhiễm và các giải pháp khả
thi. Sử dụng các danh sách này để đặt câu
hỏi sẽ giúp nhóm quyết định hành động
nào cần thực hiện. Ví dụ, loại ô nhiễm nào
gây ra nhiều vấn đề nhất? Loại ô nhiễm
nào có thể ngăn chặn hoặc làm sạch dễ
dàng nhất? Xem thêm về cách vẽ bản đồ
cộng đồng ở trang 51.
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Đấu tranh chống ô nhiễm nhà máy

Hãy hành động để làm sạch
Nhà máy tái chế pin Metales y Derivados ở khu phố Chilpancingo
của Tijuana, Mexico đã không quan tâm đến chất thải độc hại mà
nhà máy thải ra. Nhà máy đã lưu trữ chất thải trong các thùng chứa
có chất lượng kém khiến hóa chất rò rỉ vào đất và nước. Gió thổi bụi
thải vào cộng đồng. Người dân trong khu vực phàn nàn về việc họ bị
phát ban da, gặp các vấn đề về dạ dày và hen suyễn. Nhờ sức ép từ
cộng đồng và các nhà môi trường, cuối cùng chính phủ Mexico đóng
cửa nhà máy. Nhưng thay vì làm sạch các hóa chất cực kỳ nguy hiểm,
chủ nhà máy đã trốn qua biên giới tới San Diego, Hoa Kỳ vì chủ nhà
máy biết rằng chính phủ Mexico không thể tiếp cận họ khi họ trốn ở
đó. Nhà máy đã bị bỏ hoang với 23.000 tấn chất thải, bao gồm 7.000
tấn hỗn hợp chì rất độc hại. Người dân vùng Chilpancingo đã phải
nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà hoạt động của Liên minh sức khỏe
môi trường (EHC) từ Hoa Kỳ và Mexico để làm sạch khu vực chất
thải độc hại này do Metales y Derivados để lại. Sau hơn một thập kỷ,
chính phủ Mexico cuối cùng đã ký một thỏa thuận làm sạch và thành
lập một nhóm làm việc của cộng đồng và chính phủ hai quốc gia. Việc
làm sạch được hoàn thành vào năm 2008 dưới sự giám sát độc lập
của cộng đồng. Chìa khóa thành công của họ là:

• tổ chức và kết nối với các nhóm môi trường, lao động và nhân

quyền. Họ tổ chức các cuộc mít tinh, gửi thư cho các quan chức
chính phủ và lôi kéo sự chú ý của truyền thông tập trung vào vấn
đề của họ.

• xét nghiệm, giám sát và công khai về ô nhiễm. Các phòng thí

nghiệm địa phương đã làm xét nghiệm nước, đất và các sinh viên
đại học ở khu vực biên giới đã hỗ trợ kỹ thuật.

• tổ chức các chiến dịch giáo dục về ô nhiễm và sức khỏe. Họ đã

phát triển một chương trình đào tạo cơ bản cho phụ nữ về cách
xác định và loại bỏ chất độc trong hộ gia đình, mức độ ô nhiễm
công nghiệp ảnh hưởng đến cộng đồng và cách xây dựng các kế
hoạch hành động để thay đổi.

• áp dụng luật pháp và quy định của địa phương, quốc gia và

quốc tế. Khi chính phủ Mexico nói rằng họ không chịu trách
nhiệm và sẽ không trả tiền cho việc làm sạch, người dân đã kháng
cáo. Sau 3 năm, cơ quan môi trường hai quốc gia đã xác định
rằng địa điểm Chilpancingo là “có nguy cơ nghiêm trọng đối với
sức khỏe con người”. Họ cũng mời được Báo cáo viên đặc biệt của
Liên Hợp Quốc về Quyền có nhà ở phù hợp đến để tham quan khu
vực và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thay mặt
họ nêu ý kiến.

Tất cả những hành động này làm tăng áp lực lên chính phủ Mexico
để cuối cùng có thể làm sạch khu vực Chilpancingo.
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PHỤ LỤC A

Các quy định pháp luật và
cuộc đấu tranh vì việc làm tử tế,
đảm bảo sức khỏe và công bằng

Quyền cơ bản của con người xác định rằng: tất cả chúng ta đều xứng đáng
được đối xử công bằng, được tôn trọng và đề cao về thân thể, nhân phẩm, địa
vị xã hội và tinh thần. Để đảm bảo các quyền này, người lao động cần được
làm việc trong một môi trường lành mạnh, an toàn, không có kì thị và bạo
lực, nơi mà họ có thể thành lập công đoàn để đàm phán về những điều kiện
công bằng và một mức lương hợp lý, đủ sống.
Liên Hợp Quốc (United Nations – UN) và Tổ chức Lao động Quốc tế
(International Labour Organization - ILO) là hai tổ chức quốc tế lớn nhất đưa
ra các khuyến nghị về quyền lao động. Chính phủ nước bạn và các chính phủ
khác trên thế giới cũng là thành viên của UN và ILO, cùng ký các hiệp định
và thỏa thuận, vì vậy tất cả đều phải cam kết bảo vệ người lao động.
Trên thực tế, cả luật trong nước và quốc tế tự thân chúng đều không bảo
vệ người lao động. Nếu người sử dụng lao động không có trách nhiệm hoặc
không có các phương án thực thi luật pháp hay không có các tổ chức của
người lao động và cộng đồng thì luật chỉ là những lời hứa trên giấy tờ.
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Áp dụng luật để hỗ trợ chiến dịch của bạn
Người lao động sẽ có tiếng nói và sức mạnh để thay đổi môi trường làm việc
khi họ hiểu về quyền của mình và có khả năng tập hợp, tổ chức để giành
được những quyền đó. Việc tập hợp, tổ chức yêu cầu sự trao đổi, bàn bạc
giải quyết vấn đề liên tục giữa những người lao động cũng như đàm phán với
người sử dụng lao động.
Hãy làm quen với luật lao động của nước bạn. Một số nước đã có bộ luật
lao động rất chi tiết để đáp ứng với công tác tổ chức của người lao động trong
khi nhiều nước khác lại gần như không có bất kỳ quy định nào về vấn đề
này. Vì vậy, cách mà những yêu cầu của bạn liên quan đến luật có thể quyết
định bạn sẽ tổ chức cái gì, ở đâu và như thế nào. Khi NLĐ có thêm các yêu
cầu không có trong luật hiện tại, điều đó không có nghĩa những yêu cầu này
không thể thực hiện được. Nó đòi hỏi NLĐ phải đoàn kết hơn nữa để đạt
được những yêu cầu đó.
Vì vậy, bước đầu tiên là hãy nghiên cứu luật lao động và phân tích xem luật
đó có lợi cho bạn hay không. Sau đó, hãy nói chuyện với các đồng nghiệp và tổ
chức các buổi sinh hoạt để thảo luận về những vấn đề chung này.
Thông thường, công đoàn là tổ chức duy nhất của người lao động được
thừa nhận theo luật lao động. Luật có thể đặt ra các quy định về hoạt động
của tổ chức công đoàn (quy định về bầu cử, tiêu chuẩn đoàn viên và các vấn
đề khác) và mối quan hệ giữa công đoàn và người sử dụng lao động. Các
tổ chức cộng đồng và hội phụ nữ dễ thành lập và hoạt động hơn. Họ có thể
nhận được sự quan tâm từ cộng đồng trong nước và quốc tế, đặc biệt nếu
họ được công nhận hợp pháp như một tổ chức PCP. Thông thường, chỉ có
công đoàn được quyền đàm phán và thúc đẩy các thỏa thuận giữa người lao
động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, nhiều người lao động trong các
tổ chức cộng đồng vẫn cố gắng thương lượng với người sử dụng lao động của
họ về nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích của họ mà không được đề cập trong
hợp đồng lao động.
Những cuộc trao đổi, thảo luận về những thay đổi cũng như các thỏa
thuận về nhu cầu mà bạn mong muốn nhìn thấy tại nhà máy đòi hỏi phải
có tổ chức và giao tiếp thông suốt giữa những người lao động. Các buổi họp
thường xuyên, những buổi thảo luận mở và việc giữ hòa khí với đồng nghiệp
đều rất quan trọng. Hai người cùng làm việc trong một nhà máy có thể có
mối quan tâm khác nhau về điều kiện làm việc nhưng tầm quan trọng của
các mối quan tâm đó là như nhau. Sự kiên trì và cam kết đồng tâm hiệp lực
là hai yếu tố quan trọng nhất của một nhà tổ chức. Xem Chương 2: Học và
đào tạo về sức khỏe của người lao động.
Và một lần nữa nhấn mạnh rằng giữa những điều quy định trong luật
pháp và thực tế áp dụng luật là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trên
giấy tờ bạn có quyền thành lập tổ chức của người lao động nhưng chính phủ
hay chủ nhà máy vẫn có thể sử dụng quân đội hoặc cảnh sát để ngăn chặn
những nỗ lực đó của bạn. Một bài học xương máu mà nhiều đơn vị công
đoàn và nhà tổ chức đúc rút được đó là luật thường chỉ nằm về phía người
có quyền lực cao nhất.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

457

458

Phụ lục A: Các quy định pháp luật và cuộc đấu tranh vì việc làm tử tế, đảm bảo sức khỏe và công bằng

ILO khuyến nghị một số thay đổi đối với luật lao động quốc gia nhưng để
đạt được điều đó con đường phía trước vẫn còn rất dài. Cho nên thực tế nhất
vẫn là dựa vào tổ chức của người lao động, đó chính là điều kiện cơ bản nhất
để thay đổi luật lao động trong nước. Tổ chức của người lao động sẽ giúp
cho tiếng nói của bạn được lắng nghe, nêu ra những yêu cầu đối với người
sử dụng lao động, chủ thương hiệu và chính phủ của bạn phải bảo vệ quyền
của người lao động và buộc phải cải thiện điều kiện lao động.

Luật lao động quốc gia
Mỗi quốc gia đều có bộ luật lao động riêng quy định mối quan hệ giữa người
lao động, công đoàn, doanh nghiệp, chính phủ và các doanh nghiệp quốc
tế hay các “nhãn hàng”. An toàn, vệ sinh lao động có thể nằm trong luật lao
động hoặc trong các điều luật quy định về sức khỏe.
Để nghiên cứu và áp dụng luật lao động nhằm có được điều kiện làm
việc tốt hơn hãy tham vấn, lấy ý kiến từ: cán bộ công đoàn, giáo sư về luật
tại trường đại học, chuyên viên của Bộ Lao động, luật sư cố vấn các vấn đề
về sức khỏe hay cán bộ của trung tâm người lao động. Bên cạnh đó, có thể
tìm các thông tin trên mạng. Các tài liệu về luật thường khá khó hiểu nhưng
bạn có thể tìm đọc các thông tin đã được đơn giản hóa từ nhiều nguồn để
tham khảo.
Luật lao động đôi khi bảo vệ người lao động nhưng cũng có lúc lại bảo vệ
doanh nghiệp. Các nhóm người lao động được tổ chức tốt sẽ tạo được ảnh
hưởng nhất định đến chính phủ để tạo nên chính sách mới hoặc thay đổi
chính sách nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động với mức lương hợp lý.
Tuy nhiên, luật luôn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lợi ích của doanh nghiệp.
Một bộ luật tốt trên giấy tờ không có nghĩa được áp dụng hiệu quả trong
thực tế. Nó còn phụ thuộc vào cách bạn tổ chức đấu tranh để thực thi các
quy định của luật.
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Bộ luật lao động của Bangladesh
Ở nhiều quốc gia, người lao động phải chờ đợi một thời gian dài
để chính phủ xác định một cách hợp pháp các quyền của họ. Tại
Bangladesh, bộ luật lao động hợp nhất đầu tiên đã được thông qua
vào năm 2006. Tuy nhiên, nó không giải quyết được đầy đủ các vấn đề
quan trọng như bảo hiểm và bồi thường khi bị thương hoặc tử vong, lao
động trẻ em, lối thoát hiểm trong các nhà máy và nhiều vấn đề khác.
Các công đoàn, tổ chức NLĐ, người sử dụng lao động và các nhà lập
pháp bắt đầu họp để mở rộng và cải thiện bộ luật này.
Quỹ An toàn, Sức khỏe và Môi trường Lao động Bangladesh
(Bangladesh Occupational Safety, Health, and Environment Foundation
- OSHE) là một trong những nhóm vận động chính phủ và soạn thảo
các đề xuất cải thiện luật lao động. Tháng 7 năm 2013, một vài tháng
sau khi nhà máy Rana Plaza sụp đổ, chính phủ đã chịu đủ áp lực quốc
tế để cuối cùng sửa đổi luật lao động hiện hành. OSHE đã in các văn
bản luật để giúp phân phát cho NLĐ và sinh viên. OSHE cũng làm một
áp phích về các ủy ban sức khỏe và an toàn theo yêu cầu của luật mới,
và bắt đầu một chương trình đào tạo gồm 10 phần cho người lao động.
Cũng như các quốc gia khác, bộ luật lao động Bangladesh vẫn cần
được cải thiện. Nó cũng cần được các chủ nhà máy tôn trọng hơn và
cần được thực thi bởi Bộ Lao động và Việc làm. Mặc dù vậy thì nó vẫn
là cơ sở pháp lý để NLĐ đấu tranh cho quyền của họ..

Luật lao động quốc tế
Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế được thành lập từ chính phủ các quốc
gia, có nhiệm vụ chính là xây dựng nên các tiêu chuẩn dựa trên những quyền
cơ bản của con người được thể hiện trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.
Tổ chức này cũng đề xuất và thông qua nhiều công ước khẳng định quyền
con người bằng cách tổ chức và đấu tranh.
Hai tài liệu quan trọng của Liên Hợp Quốc rất hữu ích khi làm các công
tác xung quanh vấn đề lao động và sức khỏe người lao động đó là (i) Công
ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) và (ii) Công
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Công ước về xóa bỏ
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) cũng được các nhóm hỗ
trợ các lao động di cư nữ và lao động giúp việc gia đình sử dụng.
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Hai công ước của Liên Hợp Quốc để khuyến
khích thành lập các tổ chức lao động
Công ước Quốc Tế về các Quyền Kinh Tế, Xã hội và Văn Hóa (ICESCR), đặc
biệt trong điều 6, 7, 8 và 10, nhấn mạnh về quyền lao động. Mọi người đều có quyền:
• có công ăn việc làm để kiếm sống với mức lương công bằng,
• làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và được tôn trọng.
• không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, bao gồm quyền được trả lương
công bằng.
• có các ngày nghỉ nguyên lương
• tổ chức và thương lượng tập thể.
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) đã khẳng định
quyền của người lao động cũng là quyền con người. Trong đây muốn nhấn mạnh
đến quyền của người lao động gồm có:
• quyền bình đẳng giữa nam và nữ tại nơi làm việc.
• không bị khinh thường, chèn ép và lăng nhục.
• được tự do tổ chức đoàn thể.
• quyền được tụ tập mà không bị trấn áp.

Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là thành viên của Liên Hợp Quốc chuyên về
quyền của người lao động. Đây là tổ chức đại diện cho người lao động, nhân
viên và chính phủ, đưa ra các hướng dẫn để các công ty, các quốc gia tuân
thủ và thực thi để bảo vệ người lao động. Các tiêu chuẩn, công ước và khuyến
cáo của ILO phải được phê chuẩn và ký kết bởi các quốc gia thành viên.
Không phải tất cả các quốc gia đều phê chuẩn mọi công ước và mỗi quốc gia
được quyền chọn một hoặc nhiều phần của công ước để chấp thuận hoặc
từ chối. Từ danh mục phê duyệt công ước của các quốc gia trên website của
ILO (ilo.org) bạn có thể biết được nước bạn đã ký kết những công ước nào và
“sự thay đổi phù hợp với công ước” nào mà chính phủ đã thực hiện. Khi một
quốc gia ký kết bất kỳ công ước nào, chính phủ nước đó sẽ phải thay đổi luật
lao động theo đúng hoặc trên mức tiêu chuẩn mà ILO đề ra.
Tiếc rằng, ILO vẫn chưa có được biện pháp hữu hiệu nào để buộc các
nước thành viên thực thi các tiêu chuẩn lao động. Cách duy nhất mà ILO
đang thực hiện đó là thúc đẩy công tác tập hợp và tổ chức các nhóm người
lao động để tạo áp lực đến chính quyền, các công ty toàn cầu và người sử
dụng lao động có trách nhiệm cải thiện và đẩy mạnh tiêu chuẩn lao động.
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Xuyên suốt cuốn sách, “quyền của
người lao động” được nhắc đến
đều là những quyền cơ bản được
ILO và UN đề ra. Xem theo tên Các
thỏa thuận quốc tế trong cuốn
sách này). (Chúng được liệt kê theo
chủ đề ở trang xii và theo
tên từ trang 465 tới trang
466). Hãy dùng chúng để so
sánh điều kiện làm việc
hiện tại của bạn với luật lao
động quốc tế. Các công ước
của ILO và UN có thể đóng
vai trò như một động cơ tạo
động lực để tập hợp, tổ chức
và yêu cầu những thay đổi
nơi làm việc đạt tiêu chuẩn
theo thỏa thuận quốc tế mà
chính phủ bạn đã ký kết.

Công ước 40 giờ một tuần
của ILO
tuần làm việc --> 40 giờ
giờ làm việc thông thường

Một số biện pháp
để sử dụng Luật lao động quốc tế
• Rèn luyện kỹ năng cho người lao động để những mong muốn của họ về
một môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh và công bằng nhận
được sự hỗ trợ của luật quốc tế.

• Thúc đẩy các cơ quan

địa phương về việc thay
đổi hoặc áp dụng luật
lao động hiện hành.
Nếu luật quốc gia lỗi
thời hơn luật quốc tế
thì người lao động càng
phải cố gắng nhiều hơn
trong việc đòi quyền lợi.

• So sánh luật lao động

của nước mình với các
tiêu chuẩn quốc tế để
cho họ thấy những điểm
thiếu sót và để chứng tỏ sự ưu việt khi
họ thay đổi luật theo tiêu chuẩn quốc
tế. Không có chính phủ nào muốn bị
“bẽ mặt” và đặc biệt là trước mặt các
quốc gia khác.

Tìm hiểu thêm về tổ chức một chiến
dịch và cách tìm đồng minh và
người ủng hộ tại Chương 3.
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• Nếu chính phủ của bạn chưa ký công ước quốc tế nào về quyền lao

động thì hãy tập hợp để tổ chức cùng các nhóm hoặc cộng đồng người
lao động khác thúc đẩy chính phủ làm điều đó. Chính phủ cũng có thể
đồng ý ký kết công ước vì nó mang lại cho chính phủ một hình ảnh tốt.
Tuy nhiên, hơn thế nữa, bạn cần thúc đẩy chính quyền xây dựng được
một hệ thống thực thi các công ước đó.

• Hãy thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc tuân thủ luật lao động
sẽ mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho người lao động và từ đó, năng suất
lao động được tăng lên. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nước ngoài có
nhà máy tại địa phương sẽ có được danh tiếng từ việc tuân thủ luật và đạt
được hiệu suất cao do người lao động được hạnh phúc hơn sẽ làm việc có
hiệu quả hơn, không biểu tình hoặc ngừng sản xuất.

• Hãy thông tin cho các công ty nước ngoài (hoặc các “nhãn hàng”) nhập

hàng từ nhà máy của bạn biết được khi nào và bằng cách nào nhà cung
ứng của họ không tuân thủ luật quốc tế. Các nhãn hàng thường rất lo
lắng về hình ảnh và danh tiếng của mình nên họ sẽ không muốn mạo
hiểm. Thực tế, có thể họ vi phạm luật trên chính nước họ nếu họ phớt
lờ quyền lao động và người lao động – người tạo ra sản phẩm cho họ.

Các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO
Nếu nước bạn không có luật lao động hoặc luật lao động quốc tế không thực
sự hữu ích đối với các vấn đề của bạn thì bạn có thể đề xuất các tiêu chuẩn
lao động của ILO. Các vấn đề được dựa trên 4 định hướng căn bản của ILO:
1. Quyền được tự do hiệp hội và thương lượng tập thể
2. Xóa bỏ lao động cưỡng bức
3. Xóa bỏ lao động trẻ em
4. Không phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Các tiêu chuẩn cơ bản này thực ra không đủ để bảo vệ người lao động.
Vì thế các Công ước khác của ILO (xem từ trang 465 tới trang 466) bao
gồm thời gian làm việc và lương, an toàn và sức khỏe, điều kiện làm việc và
những trường hợp liên quan khác.
Sự cam kết quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong các vấn đề kinh tế,
chính trị và xã hội được khẳng định rõ ràng bởi ILO và Liên Hợp Quốc cũng
như các thỏa thuận khác. Các chính phủ bắt buộc thực hiện cam kết về
quyền bình đẳng và các quyền khác của lao động nữ trong bất kì môi trường
làm việc nào. Quyền của lao động nữ bao gồm các quyền được trả lương như
lao động nam trong cùng một công việc, được đào tạo, được thăng chức và
không bị phân biệt đối xử.

Cách tác động đến ILO
Hàng năm ILO tổ chức hội thảo “Lao động Quốc tế” (International Labour
Conference - ILC) với sự tham gia của các đại biểu từ các nước thành viên
cũng như đại biểu các nhóm người sử dụng lao động và người lao động. Hội
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thảo là nơi gặp gỡ, trao đổi về các vấn nạn và phác thảo công ước mới cũng
như cải tiến các công ước hiện có. Nếu có một công ước nào bạn muốn thay
đổi hoặc cải thiện, bạn có thể gửi đề nghị đến hội thảo hoặc đại diện các
nhóm người lao động từ đất nước bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng: việc thay
đổi có thể mất rất nhiều năm với sự tham gia của nhiều luật sư và các nguồn
lực tài chính để hiện thực hóa đề nghị đó thành một công ước. Đây là một
quá trình khó khăn, mất nhiều thời gian và tiêu tốn nhiều tiền của vì vậy
công đóng góp phần lớn là của các Liên đoàn lao động quốc tế.
Mặc dù vậy, bằng nhiều nỗ lực, đã có những sự thay đổi nhất định. Năm
2011, ILO đưa ra một Công ước về lao động giúp việc gia đình (số 189) đã
đặt ra những tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho các công việc giúp việc tại gia
đình. Công ước này hỗ trợ người lao động thúc đẩy chính quyền quốc gia
thông qua những thay đổi trong bộ Luật lao động tương ứng với Công ước;
rất nhiều quốc gia như: Hoa Kỳ, cộng đồng chung Châu Âu, Philippines,
Haiti và một số nước khác hưởng ứng công ước này.

Gửi đơn khiếu nại
Nếu quốc gia của bạn đã ký công ước ILO nhưng chưa thực sự có hành động
cụ thể nhằm thay đổi luật lao động quốc gia thì việc gửi đơn khiếu nại là
một cách gây áp lực cho chính quyền, các thương hiệu và người sử dụng lao
động cải thiện điều kiện lao động. Một nhóm người lao động có thể gửi đơn
khiếu nại trực tiếp cho ILC để được xem xét bởi tổ chức ILO hoặc có thể gửi
đến cho những vị đại diện cho quốc gia của bạn tham gia vào ILC để đảm
bảo khiếu nại của bạn sẽ được xem xét.
Sau đó, cơ quan thường trực của ILO sẽ quyết định có nên xem xét khiếu
nại của bạn hay không. Nếu có, một hội đồng thẩm vấn sẽ thiết lập một cuộc
điều tra sâu hơn về luật lao động, cách thực thi luật và các điều kiện nhà máy
tại nước bạn. Sau khi điều tra, ILO sẽ viết báo cáo để thúc đẩy chính phủ sở
tại tiếp nhận các khuyến cáo để cải thiện luật và thúc đẩy thực thi luật.
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Gửi đơn khiếu nại và nhận được các hỗ trợ quốc tế để thúc đẩy sự thay
đổi là một cách làm hữu ích nhưng quá trình nghiên cứu, điều tra và viết báo
cáo lại thường mất từ 5 đến 7 năm. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể cân
nhắc đến các hình thức khác hiệu quả hơn để áp dụng luật lao động quốc
tế trong việc gây áp lực tạo sự thay đổi. Nếu bạn thực sự mong muốn đâm
đơn khiếu nại đến ILO hoặc một cơ quan quốc tế khác để thúc đẩy như Tòa
án Nhân quyền liên Hoa Kỳ, bạn có thể làm việc trực tiếp với người sử dụng
lao động hay kháng cáo với các nhãn hàng, thậm chí đối chất với chính phủ
của bạn.

Chương trình Việc làm tốt hơn (Better Work Program) của ILO
Điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà máy thực thi tốt các tiêu chuẩn cốt lõi của
ILO? ILO đang thiết kế một chương trình Việc làm tốt hơn để phát triển. Dựa
trên dự án thí điểm, Nhà máy tốt hơn tại Campuchia, chương trình của ILO
đã kiểm tra và giám sát các nhà máy thành viên trên 8 nước về việc thực thi
và báo cáo theo công ước bảo vệ người lao động. Chương trình cũng tập huấn
về quyền và ATVSLĐ cho người lao động, các lãnh đạo công đoàn và quản lý
nhà máy hoặc phối hợp với các chính phủ, hiệp hội các nhà sản xuất và các
thương hiệu.
Các nhà máy trong chương trình Việc
làm tốt hơn đều có những thay đổi tích
cực như an toàn hơn so với chính họ
trước đây và trong tương quan với các
nhà máy địa phương khác. Tuy nhiên,
nhiều khó khăn vẫn còn tồn đọng như:

Không có sức
mạnh để tạo ra
sự khác biệt!

• Mức độ tham gia và trao quyền cho
người lao động còn thấp và người
lao động đang dần chán nản với
việc đấu tranh cải thiện ATVSLĐ
tại nhà máy.

• Công tác thanh tra nhà máy thường được báo trước trong khi người lao
động lại lo sợ mất việc nếu họ chia sẻ quan điểm, ý kiến với thanh tra.

• Bạo lực tại nơi làm việc vẫn bị bưng bít.
• Chương trình Việc làm tốt hơn và các thanh tra chương trình không có
quyền ép buộc nhà máy thay đổi theo các đề xuất.

• Chương trình Việc làm tốt hơn không nhắm vào các tập đoàn đang hợp

tác với nhà máy mà bỏ qua trách nhiệm của họ đối với điều kiện việc
làm của người lao động.

• Chương trình Việc làm tốt hơn không báo cáo về tình hình trả lương

(có rất nhiều nhà máy không trả đủ mức lương sống cho NLĐ), tình
trạng làm quá nhiều giờ, tình trạng vi phạm quyền lao động và quyền
công đoàn hay tình trạng NLĐ ngất xỉu hàng loạt (rất nghiêm trọng tại
Campuchia).

Để đạt được các mục tiêu về một môi trường làm việc an toàn và bền vững
hơn, Chương trình Việc làm tốt hơn của ILO cần thay đổi như sau:

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Luật lao động quốc tế

• Khuyến khích người lao động tham gia và trao quyền cho họ.
• Hỗ trợ việc thành lập ủy ban ATVSLĐ của nhà máy mà đại diện của
NLĐ phải do NLĐ bầu chọn.

• Trao quyền cho ban ATVSLĐ để thực hiện các cải tiến cũng như ngăn
chặn những công việc nguy hiểm.

• Giải quyết các vấn đề về quyền lao động như tôn trọng công đoàn, đàm
phán hợp đồng và trả mức lương hợp lý.

Công ước Quốc tế về quyền của người Lao động
Có rất nhiều công ước và công ước quốc tế về quyền của người lao động.
Chúng tôi đã chọn lọc các công ước phù hợp và quan trọng nhất liên quan
đến các chủ đề được nhắc đến trong cuốn sách này. Bạn có thể tìm được tất
cả các công ước của Liên Hợp Quốc bằng cách truy cập vào website: treaties.
un.org. Bạn cũng có thể tìm được các công ước của ILO tại địa chỉ ilo.org/
global/standards. Sẽ rất có ích nếu bạn nghiên cứu sâu hơn về các công ước
mà bạn quan tâm để hiểu chúng được áp dụng như thế nào để tăng hiệu quả
cho các chiến dịch của bạn cũng như xem xét liệu chính quyền nước bạn có
thông qua để thực hiện chúng hay không.

Các Công ước được nhắc đến trong sách
Công ước Liên Hợp Quốc

Xem trang

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử
với phụ nữ (CEDAW) ............................................................................. 11, 317, 373, 388
Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả mọi người lao động di trú
và các thành viên trong gia đình họ........................................................................ 352
Công ước về quyền trẻ em............................................................................................... 363
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD)........... 317
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).................................... 460
Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn Hóa (ICESCR)................... 460
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ...................................................289, 297, 317, 337, 352
Công ước về tuần làm việc 40 giờ (Số 47)..................................................................... 289
Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức (Số 105).......................................................291
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD).............317
Công ước về an toàn trong việc sử dụng hóa chất
tại nơi làm việc (Số 170)............................................................................... 190, 283, 388
Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm
và nghề nghiệp) (Số 111)......................................................................................317, 434
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Các Công ước được nhắc đến trong sách
Công ước của ILO					

Xem trang

Công ước về trợ cấp tai nạn lao động (Số 121).....................................................371, 373
Công ước về tiền công bình đẳng (Số 100)....................................................................317
Công ước về lao động cưỡng bức (Số 29).......................................................................291
Công ước về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức (Số 87)...................................58
Khuyến nghị về HIV / AIDS (Số 200).................................................................................434
Công ước về nghỉ được trả lương (Số 132).....................................................................289
Công ước về công việc tại nhà (Số 177)..........................................................................310
Công ước về thanh tra lao động (Số 81)..........................................................................34
Khuyến nghị về danh mục các bệnh nghề nghiệp (Số 194)......................................371
Công ước bảo vệ thai sản (Số 183).......................................................................... 373, 388
Công ước về trợ cấp y tế và ốm đau (Số 130).................................................................373
Công ước về khám sức khỏe cho lao động trẻ (trong công nghiệp) (Số 77).........363
Công ước về lao động di cư (Số 143)................................................................................352
Công ước về di cư để làm việc (Số 97).............................................................................352
Công ước về độ tuổi lao động tối thiểu (Số 138)...........................................................363
Công ước về cố định lương tối thiểu (Số 131)................................................................297
Công ước về làm việc ban đêm (Số 171).........................................................................289
Công ước về ung thư nghề nghiệp (Số 139)..................................................................190
Công ước về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Số 155)...................................283, 434
Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe của người lao động (Số 97)...................................262
Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Số 98)...................................58
Công ước về bảo hiểm xã hội (ở mức tối thiểu) (Số 102)................................... 373, 434
Công ước về nghỉ hàng tuần (trong công nghiệp) (Số 14).........................................289
Công ước về môi trường làm việc (ô nhiễm không khí, tiếng ồn và độ rung)
(Số 148) ...............................................................................................................262, 283
Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (Số 182)............................. 363

Một số công ước khác
Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm của Châu Âu (RoHS).................................... 83
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Hiệp định thương mại và luật quốc tế
Các hiệp định thương mại tạo ra các quy tắc để các công ty và chính phủ hợp
tác kinh doanh xuyên biên giới. Hầu hết các hiệp định thương mại giới hạn
các hạn chế mà chính phủ có thể đặt ra đối với các công ty. Các luật bảo vệ
con người và môi trường được coi là trở ngại đối với thương mại, vì vậy nhiều
công ty và chính phủ đàm phán các thỏa thuận hạ thấp tiêu chuẩn lao động
hơn là cải thiện chúng.
Một số hiệp định thương mại và yêu cầu đối với thành viên của các tổ
chức thương mại ngăn cản các chính phủ đưa ra và thực thi các chính sách
bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Thương mại Thế giới
(World Trade Organization - WTO) đặt ra các tiêu chuẩn cho các thông lệ
thương mại toàn cầu và điều chỉnh các chính sách thương mại quốc gia. Nếu
một quốc gia là thành viên của WTO, luật pháp quốc gia đó phải tuân theo
các quy tắc thương mại của WTO.
Người lao động không được đại diện một cách công bằng trong WTO.
Các tổ chức công đoàn quốc tế đã yêu cầu WTO thông qua các tiêu chuẩn
lao động của ILO và thúc đẩy quyền lao động bằng cách đưa điều khoản về
quyền của người lao động vào hệ thống thương mại toàn cầu. WTO cho đến
nay vẫn từ chối việc này.
Một số hiệp định thương mại đề cập đến quyền lao động. Ví dụ, vào năm
1992, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (North American Free Trade
Agreement - NAFTA) đã trở thành hiệp định thương mại đầu tiên bao gồm
một hiệp định về lao động, Hiệp định Bắc Mỹ về Hợp tác Lao động (North
America Agreement on Labor Cooperation - NAALC). Thật không may, nó đã
không được hiệu quả. NAALC đã không thiết lập một tòa án quốc tế hoặc hệ
thống giám sát để đảm bảo việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động. Nó không
yêu cầu mỗi quốc gia tham gia phải cải thiện luật lao động của mình. Và nó
đã không thúc đẩy hoặc bảo vệ quyền của người lao động.
Các hiệp định thương mại đôi khi cải thiện sức khỏe nghề nghiệp ở những
quốc gia thiếu luật lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Ví dụ, ở Peru, một hiệp
định thương mại với Hoa Kỳ đã thúc đẩy một đạo luật yêu cầu các nơi làm
việc thành lập các ủy ban sức khỏe và an toàn chung. Nhưng thỏa thuận
không bao gồm việc công nhận quyền lao động cơ bản nhất - rằng người lao
động có thể tổ chức và thương lượng tập thể.
Các Nguyên tắc về Kinh doanh và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc được
phát triển để bảo vệ người lao động khỏi các quy tắc kinh doanh trong
thương mại quốc tế đặt “lợi nhuận lên trên con người”. Những nguyên tắc
này gây áp lực buộc các công ty phải tôn trọng nhân quyền quốc tế và tuân
theo luật lao động của quốc gia nơi đặt nhà máy cũng như các tiêu chuẩn lao
động của quốc gia có thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, không thể thực hiện
các nguyên tắc này vì các nguyên tắc về kinh doanh và nhân quyền không
có cơ chế thực thi.
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Sử dụng hiệp định thương mại để bảo vệ quyền lao động
Hiệp định tự do thương mại giữa Cộng Hòa Dominica, ở khu vực Trung
Hoa Kỳ và Hoa Kỳ, (United States Free Trade Agreement - CAFTA-DR),
đã được Guatemala ký vào năm 2006; trong khi Hiệp định đang thỏa
thuận, đàm phán và trong thời gian ngắn ngủi NSDLĐ đã có những
hành động sử dụng lao động tốt, nhưng Hiệp định đã đột ngột kết thúc.
Quay trở lại với thực tiễn của những thập kỷ trước, người lao động đã
cố gắng để chứng minh quyền của họ nhưng họ bị sách nhiễu, bị sa
thải và thậm chí bị giết. Những năm sau đó kể từ khi ký thỏa thuận,
68 thành viên công đoàn đã thiệt mạng, chính phủ hầu như không có
phản ứng gì và không có vụ bắt giữ nào cho đến năm 2014.
Trong năm 2008, 6 tổ chức công đoàn Guatemala và Liên đoàn lao
động Hoa Kỳ AFL-CIO, đã nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Thương
mại Hoa Kỳ đối với hành vi vi phạm luật lao động Guatemala và các
tiêu chuẩn lao động quốc tế. Trong năm 2009, chính phủ Hoa Kỳ cho
thấy Guatemala đã vi phạm luật pháp của mình bằng cách không để
người lao động tổ chức công đoàn, không trả lương hợp pháp và không
trả tiền bảo hiểm y tế cho người lao động mặc dù tiền đã khấu trừ vào
tiền lương của họ và một số những hành vi phạm pháp khác.
Công đoàn và các tổ chức khác đã phát động một chiến dịch quốc
tế để Hoa Kỳ gây áp lực tới Guatemala trong việc tôn trọng quyền của
người lao động. Họ mất 5 năm vận động ở Hoa Kỳ và Guatemala trước
khi chính phủ đồng ý ký một kế hoạch thực thi yêu cầu cả hai chính
phủ tôn trọng luật lao động tại nước họ. Nhưng ngay cả sau khi thỏa
thuận được ký kết, người sử dụng lao động vẫn tiếp tục từ chối quyền
của NLĐ.
Điều kiện ở Guatemala ngày trở nên tồi tệ. Bạo lực và thiếu việc buộc
đàn ông, phụ nữ và trẻ em di cư sang Hoa Kỳ. Cuối cùng thì lần đầu
tiên trong lịch sử, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã rời ngày phân xử
sang tháng 9 năm 2014. Điều này làm tăng áp lực lên Guatemala (và
Hoa Kỳ) để thực hiện thỏa thuận của mình. Việc này có thể không cải
thiện cuộc sống của người lao động ngay lập tức nhưng nó rất quan
trọng đối với người lao động là bởi nó cho thấy các quyền lao động có
thể gây tác động lên hiệp định thương mại. Bài học của CAFTA-DR là
trong khi nhìn tổng thể, Hiệp định thương mại có ảnh hưởng xấu đến
người lao động nhưng các điều khoản về lao động có thể được sử dụng
để kéo được sự chú ý của quốc tế và gây áp lực lên những NSDLĐ tệ
bạc và các chính phủ đã cho phép các công ty vi phạm quyền lao động.
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PHỤ LỤC B

Các hóa chất và nguyên vật liệu
phổ biến
Rất nhiều người lao động không biết tên của tất cả các loại hóa chất họ
thường tiếp xúc và sử dụng. Đôi khi các hóa chất được đặt trong các thùng
nhỏ và không có nhãn mác. Thỉnh thoảng người sử dụng lao động che giấu
những thông tin về các thành phần hóa học hoặc gọi các hóa chất đó với một
tên gọi khác và tên do họ đặt thường không đúng với tên hóa chất của sản
phẩm. Bên cạnh đó, đa phần các nhà máy không theo dõi quá trình hóa chất
gây ảnh hưởng đến người lao động ngay từ đầu và mức độ ảnh hưởng cũng
như tác dụng phụ có thể phát sinh của một số hóa chất. Nhưng trên hết, tất
cả các loại hóa chất đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao
động và họ được quyền biết về các hóa chất đó.
Các biểu đồ trong phần này sẽ giúp người lao động sử dụng thông tin họ
biết để nhận dạng một loại hóa chất hoặc họ sẽ biết thêm về ảnh hưởng của
các hóa chất đó.

• Chúng là gì? Câu trả lời sẽ cho bạn biết được màu sắc, mùi, vị của hóa
chất đó.

• Bạn có làm việc với chúng không? Câu trả lời sẽ cho bạn biết trong

các nhà máy may, giày dép và điện tử có sử dụng các hóa chất đó hay
không và dùng chúng thế nào.

• Tác hại với cơ thể con người? sẽ cho bạn biết bằng cách nào các hóa

chất đó tác động đến mắt, da, mũi, phổi, miệng và đường tiêu hóa của
bạn.

• Khi bạn tiếp xúc trong thời gian dài? giúp giải
thích làm thế nào mà các hóa chất có thể làm tổn
thương cơ thể bạn trong một thời gian dài, ví dụ
chúng là nguyên nhân gây ra các vấn đề về sức
khỏe sinh sản và tình dục hoặc ung thư.

Biểu đồ còn bao gồm các loại phương tiện bảo
vệ cá nhân nên sử dụng trong trường hợp nhà
máy nơi họ làm việc không có hệ thống thông gió
tốt, hệ thống kiểm soát không tốt hoặc bạn cho
rằng các biện pháp đó chưa đủ để bảo vệ bạn.
Giải pháp duy nhất để giảm nguy cơ của các
hóa chất đó là không sử dụng chúng mà thay
thế bằng các hóa chất khác an toàn hơn. Cùng lúc
đó, bạn phải biết cách để tự bảo vệ mình. Nếu bạn quan tâm
đến vấn đề này, đọc Chương 17 về hệ thống thông gió tốt giúp loại bỏ các hóa
chất trong môi trường làm việc. Nếu bạn quan tâm về việc da và mắt tiếp xúc
với các hóa chất thì đọc Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân.
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Sử dụng các biểu đồ này để nói chuyện với những người lao động khác về
những nguy hại về sức khỏe mà họ đang trải qua hoặc đang lo lắng về nó.
Các biểu đồ sẽ giúp người lao động kiến nghị tới người sử dụng lao động để
họ có các biện pháp kiểm soát hoặc bảo vệ tốt hơn đối với các hóa chất đang
sử dụng; còn nếu các hóa chất đó quá nguy hiểm hoặc độc hại thì đề nghị
cấm sử dụng và loại bỏ chúng ra khỏi quy trình sản xuất của nhà máy.

Có quá nhiều hóa chất nhưng lại quá ít thông tin
Tiếp xúc nhiều với hóa chất sẽ đe dọa đến sức khỏe
của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có quá ít thông
tin về việc các hóa chất đó làm tổn thương cơ thể con
người như thế nào bởi vì hiện tại vẫn chưa có các
nghiên cứu đầy đủ về chúng. Trong số 90.000 hóa
chất được sử dụng ngày nay, chỉ có vài nghìn hóa
chất đã được nghiên cứu và cũng chỉ tìm được
một số ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con
người. Mặc dù chúng ta biết rằng các hóa chất
khi kết hợp với nhau sẽ nguy hại hơn là tác
động riêng rẽ của từng hóa chất, tuy nhiên
vẫn chỉ có một số ít các nghiên cứu về tác
động tổng hợp của các hóa chất.
Trước khi nghiên cứu sự ảnh hưởng của
một hóa chất đến sức khỏe (cấp tính và
mạn tính), đến môi trường và tương tác của
nó với các hóa chất khác, chúng ta phải coi nó là nguy hiểm. Nhiều người tin
rằng sẽ không công bằng đối với các hóa chất nếu chúng ta khẳng định
chúng là nguy hiểm cho đến khi chúng được chứng minh rằng đó là hóa chất
an toàn. Nhưng có thể khẳng định được rằng, sẽ là không công bằng đối
với con người, đặc biệt là với người lao động và gia đình của họ khi phải
làm việc trong môi trường có hóa chất, mà không được chứng minh các hóa
chất đó tuyệt đối an toàn. Nếu bạn không thể tìm kiếm được thông tin về
một hóa chất nào đó, hãy tạm coi đó như một hóa chất nguy hiểm. Đây cũng
là biện pháp để có thể tự bảo vệ bản thân trước việc tiếp xúc với hóa chất
đó (xem Chương 8: Các mối nguy hiểm từ hóa chất, Chương 17: Thông gió và
Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Những biểu đồ trong các chương không bao gồm các thông tin về việc
hóa chất làm ô nhiễm môi trường và làm hại sức khỏe con người ngoài
nơi làm việc như thế nào. Thông thường chúng ta tiếp xúc với các hóa chất
nguy hiểm rất nhiều lần trong ngày. Đầu tiên, từ môi trường bên trong nhà
máy, sau đó trong cộng đồng thông qua không khí, nguồn nước và đất bị ô
nhiễm. Nếu bạn không biết liệu các nguồn chất thải hóa chất đang xử lý có
an toàn không, hãy cứ giả định rằng chúng chưa được xử lý an toàn. Tìm
hiểu Chương 33: Ô nhiễm từ các nhà máy để có thông tin về việc xử lý tốt
chất thải và làm thế nào tổ chức để chống lại sự ô nhiễm từ các nhà máy.
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Thông tin về các loại hóa chất đến từ đâu?

Biểu đồ có khoảng 100 hóa chất thông thường hay được sử dụng trong
các nhà máy may, giày dép hay điện tử. Do hằng ngày có quá nhiều hóa chất
được sử dụng, vì vậy chúng ta không thể liệt kê tất cả các loại hóa chất đó.
Ngoài ra, càng không thể liệt kê hết được các hợp chất vì các hợp chất đó
thay đổi thường xuyên và không giống nhau giữa nhà máy này với nhà máy
khác, nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác hoặc thành phần của các hợp chất
bị giữ bí mật. Để tìm hiểu thêm về một loại hóa chất không có trong các biểu
đồ hoặc tìm kiếm thêm các thông tin khác bạn có thể đọc từ trang 185 tới
trang 191 và trang 472 để tìm thông tin khác có thể giúp bạn. Bạn có thể
biết tên gọi khác của cùng một loại hóa chất; xem Danh mục tên hóa chất ở
trang 475.

Thông tin về các loại hóa chất đến từ đâu?
Trong số hàng ngàn hóa chất đang được sử dụng, một số đã được nghiên
cứu đầy đủ về tác động của chúng đến sức khỏe khi chúng được sử dụng
riêng rẽ hoặc khi kết hợp với hóa chất khác. Các vấn đề cần quan tâm như
tác dụng cấp tính, khả năng gây cháy và bảo quản đúng cách cũng đã được
điều tra khá kỹ và các thông tin chúng tôi có được hầu hết là chính xác và có
giá trị. Tuy nhiên chúng ta biết rất ít về những tác động lâu dài của hóa chất
đến sức khỏe và môi trường.
Trong khi biên tập cuốn sách này, chúng tôi đã tham khảo thông tin từ
nhiều nguồn dữ liệu của các cơ quan quốc tế phân loại hóa chất, các cơ quan
chính phủ quản lý hóa chất, các tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ người dân khỏi
các hóa chất và các công ty sản xuất và kinh doanh hóa chất.
Những thông tin chúng tôi tìm được rất đa dạng và từ các nguồn dữ liệu
đáng tin cậy (xem danh sách ở trang 472).
Những thông tin được đưa vào cuốn sách và các bảng biểu dựa trên các
nguyên tắc: khi nào thì mối nguy được nhận ra, đó là khi:

• Các hóa chất đã được tìm thấy gây ra tổn hại. Đôi khi mỗi nguồn thông

tin chỉ đưa ra một số vấn đề sức khỏe. Để được đầy đủ, chúng tôi đưa
tất cả các vấn đề sức khỏe do hóa chất gây ra được tìm thấy trong tất
cả các nguồn.

• Ở mức độ thấp nhất mà một hóa chất có thể gây tổn hại; ví dụ, khi ta

ngửi thấy mùi của một hóa chất tức là ta đã bị phơi nhiễm hóa chất ở
mức thấp. Mức độ tiếp xúc được coi là an toàn rất khác nhau giữa các
quốc gia và các nguồn thông tin. Khi đưa ra một mức tiếp xúc của một
hóa chất trong cuốn sách này, chúng tôi chọn mức thấp nhất nằm trong
ranh giới giữa an toàn và không an toàn.

• Các hóa chất đã được tìm thấy là nguyên nhân có thể/có khả năng gây

ra bệnh ung thư hoặc các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Nếu một hóa
chất có thể/có khả năng gây ung thư hoặc các vấn đề sức khỏe sinh sản
hoặc nếu nó đã được chứng minh là nguyên nhân gây bệnh cho động
vật, chúng tôi nói nó “có thể gây ra” các vấn đề về bệnh tật.
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• Các hóa chất đã được tìm thấy gây ra ung thư hoặc các vấn đề về sức

khỏe sinh sản. Nếu bất kỳ nguồn tin nào cho rằng nó gây ra ung thư ở
người thì chúng tôi xếp loại nó là hóa chất gây ung thư hoặc các vấn đề
về sức khỏe sinh sản.

Để tìm thông tin về hóa chất và nguyên vật liệu, hãy sử dụng các
nguồn mà chúng tôi đã tham khảo dưới đây
Trung tâm về an toàn và vệ sinh lao động Canada/Canadian Center for Occupational
Health and Safety (CHEMINDEX) ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
Bộ công cụ về các hóa chất nguy hiểm và các lựa chọn/Chemical Hazard and
Alternatives Toolbox (ChemHAT), chemhat.org
Cơ quan thông tin về hóa chất Châu Âu/European Chemicals Agency Information on
Chemicals, echa.europa.eu/information-on-chemicals
Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư/International Agency for Research on Cancer
(IARC), monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
Tổ chức lao động quốc tế: Thẻ an toàn hóa chất quốc tế/International Labour
Organization (ILO) International Chemical Safety Cards, ilo.org/safework/info/
publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm
Chương trình quốc tế về an toàn hóa chất/International Programme on Chemical
Safety (INCHEM), inchem.org
Trang thông tin New Jersey/ New Jersey (USA) Fact Sheets, web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/
search.aspx
PubMed, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
RISCTOX Database, istas.net/risctox/en
Toxipedia, toxipedia.org
ToxNet, toxnet.nlm.nih.gov
ToxTown, toxtown.nlm.nih.gov
Cơ quan đặc trách đăng ký các chất độc hại và bệnh tật Hoa Kỳ/US Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR), www.atsdr.cdc.gov
Viện nghiên cứu ATVSLĐ Hoa Kỳ/US National Institute on Occupational Safety and
Health (NIOSH), cdc.gov/niosh/npg
Tổ chức y tế thế giới (WHO): Chương trình đa quốc gia về an toàn hóa chất/World
Health Organization (WHO) International Program on Chemical Safety, who.int/ipcs/
assessment/en
Chúng tôi cũng tham khảo các Bản hướng dẫn an toàn hóa chất (SDS) do các nhà sản
xuất hóa chất cung cấp.
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Tìm một hóa chất trong bảng hóa chất
Các hóa chất và nguyên vật liệu dưới đây được nhóm lại theo họ của chúng.
Những họ hóa chất này giúp bạn thấy các hóa chất tương tự liên quan đến
nhau như thế nào. Nếu người sử dụng lao động của bạn thêm hoặc thay
thế một hóa chất này bằng một hóa chất mới mà bạn chưa biết, hãy xem nó
thuộc loại nào và xem hóa chất mới có bất kỳ đặc điểm nào của các hóa chất
khác có trong biểu đồ không.
Các họ hóa chất xuất hiện theo thứ tự của bảng chữ cái và tương tự các
hóa chất trong cùng một họ cũng vậy. Các hóa chất bắt đầu bằng một chữ số
(như 2-butanone) sẽ xuất hiện trước các hóa chất bắt đầu bằng các chữ cái
(như acetone/axeton):

1234 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Đôi khi tên các chất hóa học rất giống nhau. Sự khác biệt có thể chỉ là một
vài ký tự chữ cái hoặc ký tự số. Nhưng những khác biệt nhỏ này có thể tạo
ra sự khác biệt lớn trong cách thức hoạt động của hóa chất. Để tránh nhầm
lẫn, mỗi hóa chất được đặt một số duy nhất gọi là số CAS. Biểu đồ cho thấy
số CAS của từng loại hóa chất. Một vài hóa chất trong danh sách này không
có số CAS vì chúng đại diện cho một loại hóa chất, ví dụ có rất nhiều thuốc
nhuộm azo và mỗi loại có một số CAS, nhưng thuốc nhuộm azo là loại hóa
chất không có số CAS nên bạn sẽ không tìm thấy.
Nếu tên hóa chất bạn muốn tìm không có trong biểu đồ, hãy sử dụng
Danh mục tên hóa chất ở trang 475. Ví dụ: hóa chất “chlorine bleach/thuốc
tẩy clo” được sử dụng để giặt quần áo bằng acid/axit, đôi khi được gọi là
“Clorox” và có lúc lại gọi là “sodium hypochlorite”. Cũng trong danh mục
này, bạn sẽ tìm thấy cả ba tên. Tất cả chúng sẽ tham chiếu đến Chlorine
bleach/thuốc tẩy clo.
Chúng tôi đã liệt kê hóa chất này là “chlorine bleach/thuốc tẩy clo” trong
biểu đồ. Nếu bạn tìm kiếm “Clorox” trong Danh mục tên hóa chất, bạn sẽ
tìm thấy:
Clorox .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . xem Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . trang 486

Nếu bạn tìm kiếm “sodium hypochlorite” trong Danh mục tên hóa chất,
bạn sẽ tìm thấy:
Sodium hypochlorite .  .  .  .  .  .  .  .  . xem Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . trang 486

Nếu bạn không thể tìm thấy một loại hóa chất, xem từ trang 185 đến
trang 191 và ở trang 472 về các nguồn để giúp bạn có thể tìm thêm thông
tin.
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Ý nghĩa của các biểu tượng
Các biểu tượng bên dưới xuất hiện bên cạnh tên hóa học ở đầu biểu đồ.
Chúng cho bạn biết hóa chất nào nguy hiểm hơn (biểu tượng càng nhiều và
tối nghĩa là càng nguy hiểm). Nhưng ngay cả khi một hóa chất không có ký
hiệu thì điều đó không có nghĩa là hóa chất đó an toàn.
Biểu tượng này có nghĩa là hóa chất hoặc nguyên vật liệu đã bị cấm
hoặc sắp bị cấm ở một hoặc nhiều quốc gia vì nó có hại cho sức khỏe
của con người và môi trường. Nếu nó bị cấm ở một quốc gia, thì nó
nên bị cấm ở tất cả các quốc gia khác.
Biểu tượng này có nghĩa là hóa chất hoặc nguyên vật liệu có khả năng
bắt lửa hoặc phát nổ. Hãy chú ý đến các hóa chất hoặc nguyên vật liệu
mà nó có thể phản ứng và tránh xa nhiệt hoặc tia lửa có thể phát ra.
2 biểu tượng này có nghĩa là hóa chất có khả năng hoặc có thể sẽ gây ra
các vấn đề về sức khỏe sinh sản:
Người nam và nữ trong nền trắng và dấu hỏi có nghĩa là có khả
năng hóa chất đó có khả năng sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh
sản.

Người nam và nữ trong nền đen có nghĩa là hóa chất đó đã được
chứng minh là gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản.
Nội dung của biểu đồ giải thích loại vấn đề sức khỏe sinh sản nào có thể
gây ra, chẳng hạn như giảm khả năng sinh sản ở nam giới, nữ giới hoặc cả
hai, sảy thai và gây hại cho thai nhi. Để biết thông tin về sức khỏe sinh sản,
xem trang 168 và Chương 26: Sức khỏe sinh sản và tình dục.
2 biểu tượng này có nghĩa là hóa chất có thể gây ra hoặc gây ung thư:
Người nằm trên giường bệnh với nền trắng và dấu hỏi có nghĩa là
có khả năng gây ung thư.

Người nằm trên giường bệnh nền đen có nghĩa là hóa chất này đã
được chứng minh là gây ung thư.
Nội dung của biểu đồ sẽ giải thích những loại ung thư mà hóa chất có khả
năng hoặc có thể gây ra.
Biểu tượng này có nghĩa là hóa chất có thể gây tử vong ngay lập tức
nếu bạn tiếp xúc với nó. Mặc dù hầu hết các hóa chất có thể gây tử
vong nếu bạn tiếp xúc với liều cao hoặc trong một thời gian dài,
chúng tôi chỉ sử dụng biểu tượng này cho những hóa chất sẽ gây tử
vong ngay lập tức.
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Trang

1-Methoxy 2-propanol........................................................................................................................................................535
1-Propylene glycol-2-methyl ether......................xem 2-Methoxy 1-propanol...............................................535
1,1,1-Trichloroethane.....................................................xem Methyl chloroform. .....................................................532
1,2-benzenedicarboxylate........................................xem Di(2-ethylhexyl) phthalate.......................................517
1,5-Naphthylene diisocyanate................................xem Naphthalene diisocyanate .....................................507
1,6-Diisocyanatohexane.............................................xem Hexamethylene diisocyanate................................507
2-Benzothiazolethiol....................................................xem 2-Mercaptobenzothiazole.......................................510
2-Butanone........................................................................xem Methyl ethyl ketone.....................................................537
2-Butoxyethanol.............................................................xem Ethylene glycol butyl ether.....................................535
2-Ethoxyethanol..............................................................xem Ethylene glycol ethyl ether.....................................535
2-Mercaptobenzothiazole................................................................................................................................................510
2-Methyl-1-propyl acetate........................................xem Isobutyl acetate..............................................................534
2-Methoxy 1-propanol........................................................................................................................................................535
2-Methoxyethanol.........................................................xem Ethylene glycol methyl ether.................................535
2-Methylpentane....................................................................................................................................................................528
2-Methylpropyl acetate..............................................xem Isobutyl acetate..............................................................534
2-Propanol..........................................................................xem Isopropyl alcohol/Cồn Isopropyl.........................526
2-Propanone......................................................................xem Acetone/Axeton.............................................................537
2,2-Dibenzothiazyl disulfide....................................xem 2,2-Mercaptodibenzothiazyl disulphide.........510
2,2-Dimethylbutane..............................................................................................................................................................528
2,2-Mercaptodibenzothiazyl disulphide..................................................................................................................510
4-Methyl-2-pentanone...............................................xem Methyl isobutyl ketone.............................................537
4,4-Diphenylmethane diisocyanate...................xem Methylene bisphenyl diisocyanate....................507
4,4-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol)..xem Tetrabromobisphenol A............................................ 497
A
Acetic acid/Axit Acetic........................................................................................................................................................483
Acetone/Axeton......................................................................................................................................................................537
Aluminium hydroxide/Hydroxit nhôm.....................................................................................................................499
Aminic acid/Axit Aminic.............................................xem Formic acid/Axit Formic............................................483
Ammonia/Ammoniac..........................................................................................................................................................488
Ammonia water/Nước Ammoniac......................xem Ammonium hydroxide/Amoni hydroxit.........488
Ammonium chloride/Clorua Amoni (trong Ammonia/Ammoniac và Flux)...............................488, 502
Ammonium hydroxide/Amoni Hydroxit..................................................................................................................488
Ammonium muriate/Amoni muriate
(trong Ammonia/Ammoniac và Flux)........xem Ammonium chloride/Clorua Amoni......488, 502
Ánh sáng tia cực tím............................................................................................................................................................523
Antimony trioxide..................................................................................................................................................................499
Aqua fortis .........................................................................xem Nitric acid/Axit Nitric...................................................483
Aroclor...................................................................................xem Polychlorinated biphenyl.........................................497
Arsenic hydride/Hydrua Asen................................xem Arsine/Asen.......................................................................491
Arsine/Asen....................................................................................................................................................................................491
Aqueous ammonia/
Dung dịch nước Ammoniac............................xem Ammonium hydroxide/Amoni hydroxit.........488
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B
BBP...........................................................................................xem Butyl benzyl phthalate...............................................517
Benzene/Benzen.........................................................................................................................................................................530
Benzene hexahydride .................................................xem Butyl benzyl phthalate...............................................528
Benzine.................................................................................xem Benzene/Benzen...........................................................530
Benzol....................................................................................xem Benzene/Benzen...........................................................530
Benzyl butyl ester...........................................................xem Butyl benzyl phthalate...............................................517
Bis(2-benzothiazolylthio) zinc.................................xem Zinc-2-mercaptobenzothiazole/
Kẽm-2- mercaptobenzothiazole.........................510
Bis(2-ethylhexyl) ester..................................................xem Di(2-ethylhexyl) phthalate.......................................517
Borax.......................................................................................xem Sodium tetraborate decahydrate.......................502
Boroethane.........................................................................xem Diborane.............................................................................491
Boron hydride/Hydrat Boron..................................xem Diborane.............................................................................491
Butanone ............................................................................xem Methyl ethyl ketone.....................................................537
Butter of zinc/Bơ kẽm..................................................xem Zinc chloride/Clorua kẽm........................................502
Butyl acetate..................................................................................................................................................................................534
Butyl benzyl phthalate............................................................................................................................................................517
Butyl cellosolve................................................................xem Ethylene glycol butyl ether.....................................535
Butyl ethanoate...............................................................xem Butyl acetate....................................................................534
Butyl methyl ketone.....................................................xem Methyl butyl ketone....................................................537
C
Cadimi...............................................................................................................................................................................................512
Carbinol................................................................................xem Methyl alcohol/Cồn Methyl....................................526
Carbon dichloride..........................................................xem Tetrachloroethylene....................................................532
Carbon tetrachloride................................................................................................................................................................532
Cd ........................................................................................xem Cadimi..................................................................................512
Chì........................................................................................................................................................................................................512
Chloroethene....................................................................xem Methyl chloroform.......................................................532
Chlorethylene polymer..............................................xem Polyvinyl chloride/Clorua Polyvinyl...................520
Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo..........................................................................................................................................486
Crôm hóa trị 6...............................................................................................................................................................................512
Crôm (VI)..............................................................................xem Crôm hóa trị 6.................................................................512
Clorox.....................................................................................xem Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo.............................486
Colophony .........................................................................xem Rosin/Nhựa thông.......................................................502
Condy’s crystals/Tinh thể Condy.........................xem P
 otassium permanganate bleach/
Thuốc tẩy kali permanganate...............................486
Cr (VI)/Crôm (VI)...............................................................xem Crôm hóa trị 6.................................................................512
Cu ............................................................................................xem Đồng....................................................................................512
Cyclohexane..................................................................................................................................................................................528
D-Đ
DBP..........................................................................................xem Dibutyl phthalate..........................................................
DCM........................................................................................xem Methylene chloride/Clorua Methylene...........
DCP..........................................................................................xem Dichloropropane...........................................................
DEP..........................................................................................xem Diethyl phthalate...........................................................
Di(2-ethylhexyl) phthalate....................................................................................................................................................
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Diantimony trioxide......................................................xem Antimony trioxide.........................................................499
Diborane.......................................................................................................................................................................................... 491
Diboron hexahydride...................................................xem Diborane............................................................................. 491
Dibutyl phthalate....................................................................................................................................................................... 517
Dichloropropane.................................................................................................................................................................... 532
Dichloromethane...........................................................xem Methylene chloride/Clorua Methylene ......... 532
Diethyl phthalate.................................................................................................................................................................... 517
Dimethyl-1,2-benzenedicarboxylate..................xem Dimethyl phthalate...................................................... 517
Dimethyl phthalate............................................................................................................................................................... 517
Dimethyl benzene.........................................................xem Xylene/Xylen....................................................................530
Dimethyl ketone.............................................................xem Acetone/Axeton............................................................. 537
Di-n-butyl phthalate.....................................................xem Dibutyl phthalate.......................................................... 517
Di-n-octyl phthalate.....................................................xem Dioctyl phthalate........................................................... 517
Dioctyl phthalate.................................................................................................................................................................... 517
Dipropyl methane..........................................................xem Heptane/Heptan...........................................................528
DMP........................................................................................xem Dimethyl phthalate...................................................... 517
DOP.........................................................................................xem Dioctyl phthalate........................................................... 517
Đồng.............................................................................................................................................................................................. 512
E
Ethanoic acid/Axit Ethanoic.....................................xem Acetic acid/Axit Acetic...............................................483
Ethanol..................................................................................xem Ethyl alcohol/Cồn Ethyl.............................................526
Ethenyl benzene.............................................................xem Styrene/Styren................................................................530
Ethinyl trichloride...........................................................xem Trichloroethylene..........................................................532
Ethyl acetate..............................................................................................................................................................................534
Ethyl alcohol/Cồn Ethyl.......................................................................................................................................................526
Ethyl cellosolve................................................................xem Ethylene glycol ethyl ether......................................535
Ethyl ethanoate................................................................xem Ethyl acetate.....................................................................534
Ethyl hydrate......................................................................xem Ethyl alcohol/Cồn ethyl.............................................526
Ethyl hydroxide................................................................xem Ethyl alcohol/Cồn ethyl.............................................526
Ethyl methyl ketone......................................................xem Methyl ethyl ketone.....................................................537
Ethylene glycol butyl ether..............................................................................................................................................535
Ethylene glycol ethyl ether...............................................................................................................................................535
Ethylene glycol methyl ether..........................................................................................................................................535
Ethylene tetrachloride.................................................xem Tetrachloroethylene....................................................532
Ethylene vinyl acetate..............................................................................................................................................................520
EVA...........................................................................................xem Ethylene vinyl acetate................................................520
F
FireMaster BP-6................................................................xem Polybrominated biphenyl........................................497
FireShield.............................................................................xem Antimony trioxide.........................................................499
Fluoric acid/Axit Fluoric..............................................xem Hydrofluoric acid/Axit Hydrofluoric...................483
Formaldehyde..............................................................................................................................................................................505
Formalin...............................................................................xem Formaldehyde.................................................................505
Formic acid/Axit Formic.....................................................................................................................................................483
Formylic acid/Axit Formylic.....................................xem Formic acid/Axit formic.............................................483
Freon 10................................................................................xem Carbon tetrachloride..................................................532
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G
Gum rosin/Nhựa cao su.............................................xem Rosin/Nhựa thông........................................................502
H
HCl (trong Acid/Axit và Flux)...................................xem Hydrochloric acid/Axit Hydrochloric......483, 502
HDI...........................................................................................xem Hexamethylene diisocyanate................................507
Heptane/Heptan........................................................................................................................................................................528
Heptyl hydride.................................................................xem Heptane/Heptan...........................................................528
Hexamethylene...............................................................xem Cyclohexane.....................................................................528
Hexamethylene diisocyanate.............................................................................................................................................507
Hexan-2-one......................................................................xem Methyl butyl ketone....................................................537
Hexane/Hexan.............................................................................................................................................................................528
Hexavalent chromium.................................................xem Crôm hóa trị 6.................................................................512
Hexyl hydride....................................................................xem Hexane/Hexan................................................................528
HF ........................................................................................xem Hydrofluoric acid/Axit hydrofluoric...................483
Hg ........................................................................................xem Thủy ngân..........................................................................512
Hydrochloric acid/Axit Hydrochloric (trong Acid/Axit và Flux)...........................................................483, 502
Hydrofluoric acid/ Axit Hydrofluoric (trong Acid/Axit và Flux)......................................................................483
Hydrofluoride....................................................................xem Hydrofluoric acid/Axit hydrofluoric...................483
Hydrogen arsenide........................................................xem Arsine/Asen.......................................................................491
Hydrogen chloride
(trong Acid/Axit và Flux).....................................xem Hydrochloric acid/axit hydrochloric........483, 502
Hydrogen nitrate............................................................xem Nitric acid/Axit Nitric...................................................483
Hydrogen nitride............................................................xem Ammonia/Ammoniac................................................488
Hydrogen phosphide..................................................xem Phosphine/Phốt phát.................................................491
I
IPA .xem Isopropyl alcohol/Cồn Isopropyl.........................526
IPDI
xem Isophorone diisocyanate............................................................................................................................................507
Isobutyl acetate...........................................................................................................................................................................534
Isobutyl methyl ketone...............................................xem Methyl isobutyl ketone.............................................537
Isohexane............................................................................xem 2-Methylpentane..........................................................528
Isophorone diisocyanate.......................................................................................................................................................507
Isopropyl alcohol/Cồn Isopropyl......................................................................................................................................526
K
Kr ........................................................................................xem Krypton................................................................................515
Krypton.............................................................................................................................................................................................515
M
MBK.........................................................................................xem Methyl butyl ketone....................................................537
MBT.........................................................................................xem 2-Mercaptobenzothiazole.......................................510
MBTS.......................................................................................xem 2,2-Mercaptodibenzothiazyl disulphide.........510
MDI..........................................................................................xem Methylene bisphenyl diisocyanate....................507
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MEK..........................................................................................xem Methyl ethyl ketone.....................................................537
Melamine cyanurate.................................................................................................................................................................499
Melamine isocyanurate..............................................xem Melamine cyanurate...................................................499
Methane carboxylic acid...........................................xem Acetic acid/Axit Acetic...............................................483
Methanol.............................................................................xem Methyl alcohol/Cồn Methyl....................................526
Methyl alcohol/Cồn methyl.................................................................................................................................................526
Methyl aldehyde.............................................................xem Formaldehyde.................................................................505
Methyl benzene/Methyl benzen..........................xem Toluene/Toluen..............................................................530
Methyl benzol...................................................................xem Toluene/Toluen..............................................................530
Methyl butyl ketone.................................................................................................................................................................537
Methyl cellosolve............................................................xem Ethylene glycol methyl ether.................................535
Methyl chloroform.....................................................................................................................................................................532
Methyl ethyl ketone..................................................................................................................................................................537
Methyl isobutyl ketone...........................................................................................................................................................537
Methyl n-butyl ketone................................................xem Methyl butyl ketone....................................................537
Methyl toluene/Methyl toluen..............................xem Xylene/Xylen....................................................................530
Methylene bisphenyl diisocyanate.................................................................................................................................507
Methylene chloride/Clorua Methylene........................................................................................................................532
Methylene oxide.............................................................xem Formaldehyde.................................................................505
Methylol...............................................................................xem Methyl alcohol/Cồn methyl....................................526
MIBK........................................................................................xem Methyl isobutyl ketone.............................................537
Muriatic acid/Axit Muriatic |
(trong Acid/Axit và Flux).....................................xem Hydrochloric acid/Axit Hydrochloric......483, 502
Muối mercaptobenzothiazole kẽm....................xem Z
 inc-2-mercaptobenzothiazole/
Kẽm-2-mercaptobenzothiazole...........................510
N
N-butyl ester.....................................................................xem Butyl acetate....................................................................534
N-hexane.............................................................................xem Hexane/Hexan................................................................528
Naphthalene diisocyanate....................................................................................................................................................507
NDI...........................................................................................xem Naphthalene diisocyanate......................................507
Ne ........................................................................................xem Neon.....................................................................................515
Neohexane.........................................................................xem 2,2-dimethylbutane.....................................................528
Neon...............................................................................................................................................................................................515
Ni ........................................................................................xem Niken.....................................................................................512
Niken..................................................................................................................................................................................................512
Nitric acid/Axit Nitric................................................................................................................................................................483
Nitrogen hydroxide oxide.........................................xem Nitric acid/Axit Nitric...................................................483
Nitro-Sil.................................................................................xem Ammonia/Ammoniac................................................488
Novolac.................................................................................xem P
 henol Formaldehyde resin/
Nhựa Phenol Formaldehyde...................................520
P
Pb ........................................................................................xem Chì...........................................................................................512
PBB...........................................................................................xem Polybrominated biphenyl........................................497
PBDE.......................................................................................xem Polybrominated diphenyl ether..........................497
PCB..........................................................................................xem Polychlorinated biphenyl.........................................497
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PERC........................................................................................xem Tetrachloroethylene....................................................532
Perchloroethylene.........................................................xem Tetrachloroethylene....................................................532
Permanganate của kali................................................xem P
 otassium permanganate bleach/
Thuốc tẩy Kali permanganate...............................486
PF resin/Nhựa PF.............................................................xem P
 henol Formaldehyde resin/
Nhựa Phenol Formaldehyde...................................520
Phenol Formaldehyde resin/ Nhựa Phenol Formaldehyde.............................................................................520
Phenolic resin/Nhựa phenolic...............................xem P
 henol Formaldehyde resin/
Nhựa Phenol Formaldehyde..................................520
Phosphine/Phốt phát..............................................................................................................................................................491
Phosphorus hydride.....................................................xem Phosphine/Phốt phát.................................................491
Phóng xạ tần số vô tuyến.....................................................................................................................................................523
Phốt pho đỏ...................................................................................................................................................................................499
Phốt pho vô định hình................................................xem Phốt pho đỏ.....................................................................499
Polybrominated biphenyl.....................................................................................................................................................497
Polybrominated diphenyl ether........................................................................................................................................497
Polychlorinated biphenyl......................................................................................................................................................497
Polyether urethane foam..........................................xem Polyurethane....................................................................520
Polyurethane.................................................................................................................................................................................520
Polyvinyl chloride/Clorua Polyvinyl................................................................................................................................520
Potassium permanganate bleach/Thuốc tẩy Kali permanganate...............................................................486
Propylene glycol methyl ether...............................xem 1-Methoxy 2-propanol...............................................535
Propylene glycol monomethylether..................xem 2-Methoxy 1-propanol...............................................535
Propylene dichloride....................................................xem Dichloropropane...........................................................532
PU ........................................................................................xem Polyurethane....................................................................520
PVC..........................................................................................xem Polyvinyl chloride/Clorua Polyvinyl...................520
Pyroacetic acid/Axit pyroacetic.............................xem Acetone/Axeton.............................................................537
R
RF ........................................................................................xem Phóng xạ tần số vô tuyến........................................523
Rosin/Nhựa thông.....................................................................................................................................................................502
S
Sal ammonia/Muối Ammoniac
(trong Ammonia/Amoniac và Flux).............xem A
 mmonium chloride/
Clorua Ammoniac...............................................488, 502
Sicol.........................................................................................xem Butyl benzyl phthalate...............................................517
Sn ........................................................................................xem Thiếc......................................................................................512
Sodium borate.................................................................xem Sodium tetraborate decahydrate.......................502
Sodium hypochlorite...................................................xem Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo.............................486
Sodium tetraborate decahydrate.....................................................................................................................................502
Styrene/Styren.............................................................................................................................................................................530
T
TBBPA.....................................................................................xem Tetrabromobisphenol A............................................497
TCE...........................................................................................xem Trichloroethylene..........................................................532
TDI............................................................................................xem Toluene diisocyanate..................................................507
Tetrabromobisphenol A.........................................................................................................................................................497
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Tetrachloroethylene.................................................................................................................................................................532
Tetrachloromethane.....................................................xem Carbon tetrachloride..................................................532
Tia X.....................................................................................................................................................................................................523
Thiếc...................................................................................................................................................................................................512
Thuốc nhuộm Anthraquinone..........................................................................................................................................494
Thuốc nhuộm azo.....................................................................................................................................................................494
Thuốc nhuộm Indigoid..........................................................................................................................................................494
Thuốc nhuộm Sulfur................................................................................................................................................................494
Thuốc nhuộm Triarylmethane...........................................................................................................................................494
Thủy ngân.......................................................................................................................................................................................512
Toluene/Toluen...........................................................................................................................................................................530
Toluene diisocyanate...............................................................................................................................................................507
Toluene-2,4-diisocyanate..........................................xem Toluene diisocyanate..................................................507
Toluol.....................................................................................xem Toluene/Toluen..............................................................530
TPP...........................................................................................xem Triphenyl phosphate...................................................499
Trichloroethene...............................................................xem Trichloroethylene..........................................................532
Trichloroethylene.......................................................................................................................................................................532
Triphenyl phosphate................................................................................................................................................................499
U
UV ........................................................................................xem Ánh sáng tia cực tím...................................................523
V
Vinyl chloride polymer................................................xem Polyvinyl chloride/Clorua Polyvinyl...................520
Vinylbenzene....................................................................xem Styrene/Styren................................................................530
X
Xe ........................................................................................xem Xenon...................................................................................515
Xenon................................................................................................................................................................................................515
Xylene/Xylen.................................................................................................................................................................................530
Xylol........................................................................................xem Xylene/Xylen....................................................................530
Z
Zinc chloride/Clorua Kẽm.....................................................................................................................................................502
Zinc-2-mercaptobenzothiazole/Kẽm-2-mercaptobenzothiazole................................................................510
ZMBT......................................................................................xem Zinc-2-mercaptobenzothiazole/
Kẽm-2-mercaptobenzothiazole..........................510
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Biểu đồ hóa chất
Acid/Axit
Axit ở dạng lỏng và được sử dụng để làm sạch các linh kiện điện tử và kim
loại hoặc được thêm vào thuốc nhuộm vải và được sử dụng trong xử lý da.
Axit giải phóng khói có thể độc hại khi hít phải, đôi khi gây ra các vấn
đề về phổi ngay lập tức. Hấp thụ axit qua da cũng là một hình thức tiếp xúc
phổ biến và nguy hiểm. Axit là hóa chất rất dễ phản ứng và có thể cực kỳ có
hại khi chúng dính vào cơ thể bạn. Ngay cả một lượng nhỏ axit hoặc axit rất
loãng có thể gây bỏng nặng và ăn mòn da của bạn.
Bảng dưới đây chứa thông tin một số loại axit đang tồn tại. Xem từ trang
185 tới trang 191 và trang 472 để tìm thông tin về các axit khác. Xem Danh
mục tên hóa chất ở trang 475 để tìm tên hóa chất thay thế cho axit.

Ngăn ngừa hoặc giảm tiếp xúc:
• Có hệ thống thông gió để hút khói, không khí bẩn và thay bằng không
khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

• Che bọc máy móc nếu có thể.
• Không trộn hoặc đổ axit bằng tay.
• Đeo găng tay chống axit, tạp dề dài chống axit, kính bảo vệ mắt và tấm

chắn mặt. Đeo mặt nạ phòng độc vừa với bạn. Tất cả quần áo bảo hộ
phải sạch sẽ, có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi làm và không bao giờ
mang về nhà (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Có kế hoạch xử lý khẩn cấp cho sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc.
Kế hoạch này phải bao gồm điều trị sơ cứu và các trang thiết bị bảo vệ.
Lưu giữ vật tư cần thiết tại nơi làm việc, bảo quản tốt và người lao động
có thể tiếp cận. Xem Sơ cứu bỏng HF ở trang 74.

• Khu vực làm việc nơi axit được sử dụng, lưu trữ và hòa trộn cần phải

được kiểm soát nhiệt và theo dõi nồng độ khói và hơi. Các khu vực đó
cũng nên có hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch ứng phó
khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
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Biểu đồ hóa chất

Acid/Axit
Acetic acid/Axit acetic (methane carboxylic acid/axit methane carboxylic,
ethanoic acid/axit ethanoic) 		
– CAS Số 64-19-7
Formic acid/Axit Formic (formylic acid/axit formylic,
aminic acid/axit aminic) 		– CAS số 64-18-6
Hydrochloric acid/Axit hydrochloric
(HCl, muriatic acid/axit muriatic, hydrogen chloride)

– CAS Số 7647-01-0

Hydrofluoric acid/Axit hydrofluoric
(HF, fluoric acid/axit fluoric, hydrofluoride) 			– CAS Số 7664-39-3
Nitric acid/Axit nitric
(hydrogen nitrate, nitrogen hydroxide oxide, aqua fortis) – CAS Số 7697-37-2

CHÚNG LÀ GÌ?
Axit là chất lỏng không màu và nặng mùi.
Acetic acid/Axit acetic có mùi giống như
giấm. Các axit formic, hydrochloric,
hydrofluoric, và axit nitric có mùi hăng,
khó chịu. Axit giải phóng khói. Nitric
acid/Axit nitric ở dạng khói có màu đỏ.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Axit được sử dụng trong ngành điện tử và
may mặc. Formic acid/Axit formic được
sử dụng trong nhuộm và hoàn thiện hàng
dệt may và xử lý da. Axit hydrofluoric
và axit hydrochloric được sử dụng để
làm sạch tấm wafer, chip và bảng mạch.
Nitric acid/Axit nitric ở dạng khói được
sử dụng để hòa tan, khắc và làm sạch kim
loại trong ngành công nghiệp điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng nghiêm trọng, làm bỏng da và gây phát ban, đau, tấy đỏ,
loét và để lại sẹo vĩnh viễn. Khi hydrochloric acid/axit hydrochloric chạm vào da, da
của bạn sẽ bị bỏng nhanh chóng, nhưng da sẽ cảm thấy lạnh và tê. Xử lý nó nhanh chóng
như một vết bỏng hóa chất (xem trang 182). Khi hydrofluoric acid/axit hydrofluoric
dây vào da bạn, da sẽ bị bỏng nhanh và sâu. Tuy nhiên, bỏng hydrofluoric không biểu
hiện ngay lập tức, vì vậy điều quan trọng là phải rửa ngay lập tức những phần da đã bị
tiếp xúc bởi nếu được hấp thụ qua da, nó có thể gây tử vong. Xem Sơ cứu tại trang 74.
MẮT: Chúng đặc biệt gây kích ứng mạnh và làm bỏng mắt và có thể dẫn đến tổn thương
mắt vĩnh viễn, sẹo giác mạc và mù lòa. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Khói có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây ho, khò khè và
khó thở. Hít phải khói có thể gây chóng mặt và đau đầu. Nó cũng có thể tạo ra sự tích
tụ chất lỏng trong phổi, được gọi là phù phổi. Hydrofluoric acid/Axit hydrofluoric có
thể gây tử vong vì nó có thể gây ra nhịp tim không đều. Xem Sơ cứu ở các trang 74 và
181.
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Acid/Axit
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể dẫn đến tổn thương đường tiêu hóa và dạ dày gây
mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Hydrofluoric
acid/ Axit Hydrofluoric có thể khiến miệng và cổ họng của bạn bị bỏng và làm giảm
nhịp tim và hạ huyết áp. Xem Sơ cứu ở trang 74 và 183 và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay
lập tức.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Axit có thể gây hại cho gan, thận và phổi của bạn. Chúng có thể gây viêm phế quản mãn
tính và viêm phổi.
Nitric acid/Axit nitric gây vàng và ăn mòn răng.
Hydrochloric acid/Axit hydrochloric có thể gây ố vàng và ăn mòn răng.
Hydrofluoric acid/Axit hydrofluoric có thể gây mất cân bằng tiêu hóa, nhịp tim không
đều, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bạn dẫn đến co giật. Nó cũng có thể làm suy yếu
hoặc phá hủy xương của bạn và gây ra các vấn đề về da.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay chống axit, tạp dề và bảo vệ mắt/mặt để tránh axit tiếp xúc với da (xem
Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Đối với HCl, sử dụng găng tay tyclem hoặc Teflon.
Đối với HF, sử dụng hai găng tay nitrile.
Mang mặt nạ phòng độc có thể lọc khói axit (xem Mặt nạ phòng độc từ trang 273 đến
trang 277).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Hóa chất axit giặt
Hóa chất axit dùng để giặt được sử dụng để làm cho vải bị mòn và phai màu.
Các hóa chất sẽ làm phai đi màu sắc ban đầu. Chất tẩy trắng bằng clo và
potassium permanganate/kali permanganate (PP) là những dung dịch tẩy
phổ biến nhất để giặt axit trong ngành dệt may.
Clo và kali permanganate được trộn với các hóa chất khác và pha loãng
để làm dung dịch tẩy trắng. Cả hai hóa chất đều giải phóng khói.
Nếu clo tiếp xúc với ammoniac, nó sẽ tạo ra hơi độc có thể phát nổ. Kali
permanganate sẽ tạo ra hơi độc và có thể phát nổ khi nó tiếp xúc với axit
và kim loại dạng bột. Hóa chất axit giặt giải phóng khói rất độc khi
chúng bắt lửa. Không lưu trữ các hóa chất này gần các hóa chất khác hoặc
nguồn nhiệt.
Các bảng dưới đây chỉ bao gồm một số chất tẩy rửa axit hiện đang lưu
hành. Xem từ trang 185 tới trang 191 và trang 472 để tìm thông tin về các
loại axit khác. Xem Danh mục tên hóa chất để tìm tên hóa chất thay thế cho
hóa chất axit để giặt.

Ngăn ngừa hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng hệ thống thông gió để hút khói và không khí bẩn và thay bằng
khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

• Che bọc máy móc nếu có thể.
• Không trộn hoặc đổ hóa chất axit để giặt bằng tay.
• Mang găng tay chống axit, tạp dề dài chống axit, kính bảo vệ mắt và

tấm chắn mặt. Đeo mặt nạ phòng độc vừa với bạn. Tất cả quần áo bảo
hộ phải sạch sẽ, có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi làm và không bao
giờ mang về nhà (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm sơ cứu và các trang thiết bị

bảo hộ trong trường hợp có sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc. Đảm
bảo đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và bảo quản tốt cho trường hợp
khẩn cấp tại nơi làm việc và người lao động có thể tiếp cận dễ dàng.

• Các khu vực làm việc nơi axit được sử dụng, lưu trữ và hòa trộn cần
phải được kiểm soát nhiệt và theo dõi nồng độ khói và hơi. Những nơi
này cũng nên có hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch ứng
phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).
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Hóa chất axit giặt
Chlorine bleach/Thuốc tẩy clo
(Clorox, sodium hypochlorite) 		– CAS Số 7782-50-5
Potassium permanganate bleach/Thuốc tẩy kali permanganate
(tinh thể Condy, permanganate của kali) 		– CAS Số 7722-64-7

CHÚNG LÀ GÌ?
Hóa chất axit giặt được tìm thấy trong
chất tẩy trắng. Thuốc tẩy clo là chất lỏng
màu vàng nhạt có mùi nặng. Potassium
permanganate/Thuốc tẩy kali permanganate
là một chất lỏng màu tím.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Các hóa chất axit giặt được sử dụng để
làm cho quần jean trông mòn và phai màu.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và làm bỏng da của bạn. Da bạn có thể bị phát ban, đỏ và khô.
Da của bạn có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Theo thời gian, da có thể sưng lên
và phồng rộp. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng và làm bỏng mắt bạn. Chúng có thể gây viêm kết mạc. Dấu
hiệu của viêm kết mạc là chảy nước mắt và khó chịu ở mắt. Một lượng lớn hóa chất axit
để giặt có thể làm hỏng mắt vĩnh viễn và gây mù. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Khói có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây nghẹt mũi,
ho, ê buốt, khó thở và đau ngực. Nếu bạn hít phải khói của thuốc tẩy clo và kali
permanganate, bạn có thể bị chóng mặt, nhức đầu, và chất dịch ứ trong phổi, gọi là
phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Nếu chúng vào miệng và dạ dày của bạn, chúng có thể đốt cháy
dạ dày của bạn, gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và tìm kiếm sự
chăm sóc y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Hóa chất axit giặt có thể làm cho mũi và phổi của bạn rất nhạy cảm và gây viêm phế
quản, viêm phổi và hen suyễn mạn tính. Hen suyễn mạn tính có nghĩa là ngay cả khi bạn
ngừng làm việc với hóa chất axit để giặt, bạn vẫn có thể bị hen suyễn.
Potassium permanganate/Thuốc tẩy kali permanganate làm hỏng gan và thận của
bạn. Nếu bạn tiếp xúc thường xuyên qua đường miệng trong một khoảng thời gian dài,
nó có thể làm hỏng tim và hệ thần kinh của bạn. Nó có thể làm giảm khả năng sinh sản
ở cả nam lẫn nữ giới.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay nitrile hoặc cao su butyl dài đến khuỷu tay và tạp dề, thiết bị bảo vệ
mắt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí (xem từ trang 275 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Tốt hơn là không nên thêm bất kỳ hóa chất axit giặt nào vào máy giặt và thay vào đó hãy
sử dụng đá bọt.
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Biểu đồ hóa chất

Hợp chất ammonia/ammoniac và ammonium/amoni
Các hợp chất ammonia/ammoniac và ammonium/amoni tồn tại dưới dạng
lỏng, khí và rắn. Ammonia/Ammoniac tinh khiết là một loại khí nhưng
nếu bạn làm việc với ammonia lạnh thì nó sẽ ở dạng lỏng. Các hợp chất
ammonia/ammoniac và ammonium/amoni được sử dụng trong các ngành
như điện tử, may mặc và da giày. Chúng được sử dụng để mạ điện, làm cao
su, dung môi để sản xuất nhựa và trong thuốc nhuộm và xử lý hoàn tất vải.
Các thùng chứa ammonia/ammoniac có thể phát nổ khi chúng tiếp xúc
với nhiệt. Lưu trữ ammonia/ammoniac trong các thùng chứa phải được
kiểm soát áp lực.
Khi để ammonia/ammoniac dính vào cơ thể, hãy rửa sạch chỗ đó ngay lập
tức bằng nước mát ít nhất trong 15 phút. Xem Sơ cứu ở trang 182.
Các bảng dưới đây chỉ bao gồm một số hợp chất ammonia/ammoniac
hiện đang lưu hành. Xem từ trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm
thông tin về các hợp chất ammonia/ammoniac khác. Xem Danh mục tên
hóa chất trang 475 để tìm tên hóa chất thay thế cho các hợp chất ammonia/
ammoniac và ammonium/amoni.

Ngăn ngừa hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng hệ thống thông gió để hút khói, không khí bẩn và thay bằng
không khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

• Che bọc máy móc nếu có thể.
• Không trộn hoặc đổ các hợp chất ammonia/ammoniac hoặc ammonium/
amoni bằng tay.

• Đeo găng tay, mặt nạ phòng độc vừa với bạn. Tất cả quần áo bảo hộ phải
sạch sẽ, có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi làm và không bao giờ mang
về nhà. (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Có kế hoạch xử lý khẩn cấp bao gồm điều trị sơ cứu và các thiết bị bảo
vệ cho sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc. Đảm bảo các trang thiết
bị sẵn sàng cho việc ứng phó khẩn cấp tại nơi làm việc, được bảo quản
tốt và người lao động có thể tiếp cận dễ dàng.

• Cần phải được kiểm soát nhiệt, theo dõi nồng độ khói và hơi khu vực

làm việc nơi các hợp chất ammonia/ammoniac được sử dụng, lưu trữ
và hòa trộn. Các khu vực này cũng nên có hệ thống báo động, bình chữa
cháy và kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11:
Hỏa hoạn).
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Hợp chất ammonia/ammoniac và ammonium/amoni
Ammonia/Ammoniac (hydro nitride, Nitro-Sil)

– CAS Số 7664-41-7

Ammonium chloride/Clorua amoni
(ammonium muriate, sal ammonia/muối ammoniac) 		– CAS Số 12125-02-9
Ammonium hydroxide/Amoni hydroxit
(nước ammoniac) 		– CAS Số 1336-21-6

CHÚNG LÀ GÌ?
Ammonia/Ammoniac là một chất khí
hoặc chất lỏng không màu nặng mùi,
khó chịu, có mùi ngay cả khi với một
lượng ít. ammonium hydroxide/amoni
hydroxit là hỗn hợp lỏng không màu
của ammonia/ammoniac và nước, có mùi
nặng. Nếu bạn ngửi thấy mùi ammonium
hydroxide/amoni hydroxit, nghĩa là bạn
sẽ tiếp xúc với lượng có thể gây hại cho
bạn. Ammonium chloride/Clorua
amoni là một loại bột trắng đặc và không
có mùi.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Các hợp chất ammonium/amoni
được sử dụng trong ngành sản xuất
điện tử, giày dép và sản xuất hàng may
mặc. Ammonia/Ammoniac được sử
dụng trong việc tạo ra các lớp silicon.
Ammonia/Ammoniac lỏng được sử
dụng trong xử lý vải và thuốc nhuộm.
Ammonium hydroxide/Amoni hydroxit
được sử dụng trong điều chế thuốc
nhuộm và cao su. Ammonium chloride/
Clorua amoni được sử dụng để sản xuất
pin và mạ điện.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và đốt cháy da của bạn. Bạn có thể bị phát ban da, đỏ và khô.
Da của bạn có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt. Nếu ammonia/ammoniac lỏng bắn
vào da bạn, da sẽ bị bỏng nhanh chóng, nhưng sẽ cảm thấy lạnh và tê. Xem Sơ cứu ở
trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng và làm bỏng mắt bạn. Tiếp xúc với lượng lớn có thể dẫn đến
mù lòa. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Khói gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây nghẹt mũi, ho, khò khè,
khó thở và tức ngực. Nếu bạn tiếp tục bị phơi nhiễm bạn có thể bị hen suyễn nghiêm
trọng. Hít một lượng lớn khói có thể tạo ra sự tích tụ chất lỏng trong phổi dẫn đến phù
phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể làm bỏng miệng, cổ họng và dạ dày của bạn và gây
buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Các hợp chất ammonium/amoni gây kích ứng đường hô hấp của bạn và có thể gây
viêm phế quản, viêm phổi và hen suyễn.
Ammonia/Ammoniac và ammonium chloride/clorua amoni có thể làm cho mũi và
phổi của bạn trở nên rất nhạy cảm và gây ra bệnh hen suyễn mạn tính.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Hợp chất ammonia/ammoniac và ammonium/amoni
Ammonium chloride/Clorua amoni có thể ảnh hưởng đến thận của bạn và có thể làm
hỏng thai nhi.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay cao su hoặc nitrile dài đến khuỷu tay, đeo tạp dề và bảo vệ mắt/mặt
(xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nã dưỡng khí (xem từ trang 275 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Ammonium hydroxide/Amoni hydroxit được pha loãng và an toàn hơn một chút so
với ammonia/ammoniac tinh khiết.
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Khí Dopant
Khí Dopant được sử dụng để thêm các lớp (ion cấy ghép) vào lát bán dẫn để
lát bán dẫn sẽ dẫn điện tốt hơn. Arsine/Asen, diborane và phosphine/phốt
phát là những loại khí dopant được sử dụng phổ biến nhất. Khí arsine/asen
đến từ nguyên tố arsenic/asen, diborane từ boron và phosphine/phốt phát
từ phosphorous/phốt pho.
Đây là chất khí và nguy hiểm hơn chất rắn vì chúng có thể xâm nhập và
vào bên trong cơ thể bạn một cách dễ dàng. Các khí arsine/asen, diborane và
phosphine/phốt phát ở dạng lỏng được lưu trữ trong các thùng chứa. Thông
thường hầu hết tiếp xúc xảy ra khi hít phải khói, rò rỉ từ thùng chứa có thể
là chất lỏng hoặc khí.
Người lao động xếp và dỡ các tấm wafer, thay thế bình gas, làm sạch và
bảo trì các máy phun ion có thể tiếp xúc với khí độc nên những người khác
trong khu vực cũng có nguy cơ bị nhiễm.
Nếu bạn vô tình nuốt chất lỏng dopant, nó có thể được giải phóng trong dạ
dày của bạn dưới dạng khí và làm hỏng đường tiêu hóa của bạn.
Các bảng dưới đây bao gồm một số loại khí độc hiện đang lưu hành. Xem
từ trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm kiếm thông tin về khí dopant
khác. Xem Danh mục tên hóa chất ở trang 475 để tìm tên hóa chất thay thế cho
khí dopant.

Ngăn chặn hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng hệ thống thông gió hút khói, không khí bẩn và thay bằng
không khí sạch. Máy cần có ống xả bên trong để không có khí thoát ra
(xem Chương 17: Thông gió).

• Thiết bị khóa kín được điều khiển từ xa làm giảm khả năng tiếp xúc
của người lao động vì khả năng xảy ra tai nạn là rất lớn.

• Đeo các thiết bị bảo vệ như kính bảo hộ và găng tay chống hóa chất,

tạp dề chống bắn hóa chất và mặt nạ phòng độc nhất là khi tiếp xúc
trực tiếp với bình khí và các bộ phận của máy phun ion như bơm chân
không và nguồn ion (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm điều trị sơ cứu và các thiết

bị bảo hộ trong trường hợp có sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc.
Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và bảo quản tốt cho trường
hợp ứng phó khẩn cấp tại nơi làm việc và người lao động có thể tiếp
cận dễ dàng.

• Tất cả các khí dopant đều rất dễ cháy và có thể phát nổ. Các khu vực nơi

chúng được lưu trữ và sử dụng phải được giữ thông thoáng và theo dõi
chất lượng không khí. Các khu vực đó cũng cần có hệ thống báo động,
bình chữa cháy, và một kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn
(xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Khí Dopant
Arsine/Asen (arsenic hydride/asen hydrua,
hydrogen arsenide/hydro asen)
– CAS Số 7784-42-1
Diborane (boroethane, boron hydride/hydrat boron,
– CAS Số 19287-45-7
diboron hexahydride)
Phosphine/Phốt phát (hydrogen phosphide/
hydro phốt phát, phosphorus hydride/
– CAS Số 7803-51-2
hydrat phốt pho)

CHÚNG LÀ GÌ?
Dopant là khí không màu. Arsine/Asenvà
phosphine/phốt phát có mùi khó chịu
như mùi tỏi hoặc cá thối. Diborane có
mùi ngọt khó chịu. Khi bạn có thể ngửi
thấy chúng, có nghĩa là bạn đang tiếp xúc
với số lượng đủ lớn mà gây hại cho bạn.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Dopant được sử dụng trong ngành điện
tử, trong quá trình được gọi là phun ion để
làm cho tấm wafer dẫn điện tốt hơn.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng da của bạn. Khi ở dạng khí, chúng không độc hại cho
da nhưng nếu bạn chạm vào chất lỏng, bạn sẽ bị bỏng nhanh chóng mặc dù da sẽ cảm
thấy lạnh và tê. Hãy xử lý như khi bạn bị bỏng hóa chất. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Khói của nó có thể gây kích ứng mắt của bạn. Khi nó ở dạng chất lỏng, thì nó thể
gây bỏng mắt nghiêm trọng. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MŨI/PHỔI: Khói có thể gây kích ứng mũi, họng và phổi của bạn, gây ho và khò khè. Khi
bạn hít những khí này, chúng có thể khiến bạn cảm thấy yếu, chóng mặt, lâng lâng, khó
thở và bất tỉnh. Một số dấu hiệu tương tự như “sốt khói kim loại”, cảm giác giống như cảm
cúm với sự kết hợp của các yếu tố này: nhức đầu, sốt và ớn lạnh, đau nhức cơ thể, tức
ngực và ho. Tiếp xúc với nồng độ cao hơn cũng có thể tạo ra sự tích tụ chất lỏng trong
phổi, được gọi là phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Khí Dopant có thể được giải phóng trong dạ dày của bạn và gây
tổn thương cho đường tiêu hóa và dẫn đến đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Xem
Sơ cứu ở trang 183 và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả các dopant có thể gây hại cho gan, thận và hệ thống thần kinh của bạn gây ra yếu
cơ, chuột rút và sự phối hợp kém ở các chi.
Arsine/Asen giết chết các tế bào hồng cầu (làm loãng máu), dẫn đến thiếu máu. Nếu
hít arsine/asen liên tục sẽ dẫn đến nhiều tế bào hồng cầu bị chết và có thể dẫn đến suy
thận. Da và mắt trở nên vàng là dấu hiệu nguy hiểm và bạn nên đi khám ngay lập tức.
Arsine/Asen có thể gây ung thư da, gan, thận, phổi và bàng quang.
Diborane có thể gây hại cho phổi của bạn và gây viêm phế quản mạn tính và các vấn
đề về hô hấp.
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Khí Dopant
Phosphine/Phốt phát có thể gây hại cho phổi của bạn và gây viêm phế quản mạn tính
và các vấn đề về hô hấp. Tiếp xúc với một lượng lớn phosphine/phốt phát cùng một lúc
có thể gây ra suy tim và thận. Da và mắt dần có màu vàng là dấu hiệu nguy hiểm và bạn
nên đi khám ngay lập tức.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng cả găng tay cao su tổng hợp và nitrile, tạp dề và bảo vệ mắt/mặt khi thay dầu
bơm chân không và bình chứa khí (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân). Thiết bị này
phải được làm sạch hoặc thải bỏ sau khi sử dụng.
Sử dụng mặt nã dưỡng khí nếu bạn đang làm sạch nguồn ion, thay đổi máy bơm chân
không hoặc thực hiện các công việc bảo trì khác trên máy hoặc nếu bạn đang đặt các
bình chứa khí. (xem Mặt nạ phòng độc từ trang 275 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Mono ethyl arsine là một chất thay thế ít độc hơn cho arsine/asen.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Thuốc nhuộm
Thuốc nhuộm được sử dụng để tạo màu cho vải. Thuốc nhuộm bao gồm nhiều
nhóm hóa chất và mỗi nhóm có nhiều chất hóa học riêng lẻ. Azo là nhóm thuốc
nhuộm lớn nhất. Hai mươi hai trong số hàng trăm thuốc nhuộm azo bị cấm vì
có những bằng chứng rõ ràng cho thấy chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến sức
khỏe của con người.
Dung môi, axit, bazơ, kim loại và các hóa chất độc hại khác thường được thêm
vào thuốc nhuộm để giúp vải không bị phai màu. Một số thuốc nhuộm dạng bột
phải được trộn với dung môi trước khi nhuộm vải.
Có hai cách nhuộm có thể được phân loại và xác định: dựa trên ứng dụng hoặc
dựa trên cấu trúc hóa học của chúng. Thuốc nhuộm dựa trên ứng dụng là thuốc
nhuộm axit, cơ bản, trực tiếp, phân tán, chất gắn màu, phản ứng, sắc tố và hoàn
nguyên. Thuốc nhuộm khác nhau sẽ được sử dụng cho các loại vải và quy trình
nhuộm khác nhau. Thuốc nhuộm dựa trên cấu trúc bao gồm nitơ, azo, carotenoid/
caroten, triarylmethane/triarylmetan, xanthene, acridine, quinoline, indamine,
sulphur, amino- và hydroxyl- ketones, anthraquinone, indigoid, phthalocyanine,
thuốc màu vô cơ và các loại khác. Hầu hết các thuốc nhuộm được xác định bằng
tên và số “chỉ số màu” (CI).
Thuốc nhuộm tạo ra bụi và khói dễ hít vào và có thể gây hại cho miệng, họng
và phổi của bạn.
Các bảng dưới đây chỉ bao gồm một số thuốc nhuộm hiện đang lưu hành. Xem
từ trang 185 đến trang 191 cho cách tìm thông tin về các loại thuốc nhuộm khác.
Xem Danh mục tên hóa chất trang 475 để tìm tên hóa chất thay thế cho thuốc
nhuộm.

Ngăn ngừa hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng hệ thống thông gió để hút khói, không khí bẩn và thay bằng không
khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

• Che bọc máy móc nếu có thể.
• Không trộn hoặc đổ thuốc nhuộm bằng tay.
• Đeo găng tay, đeo mặt nạ vừa với bạn. Tất cả quần áo bảo hộ phải sạch sẽ,
có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi làm và không bao giờ mang về nhà. (xem
Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm điều trị sơ cứu và các thiết bị bảo
hộ trong trường hợp sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc. Đảm bảo đầy đủ
các trang thiết bị cần thiết và bảo quản tốt cho trường hợp ứng phó khẩn cấp
tại nơi làm việc và người lao động có thể tiếp cận dễ dàng.

• Khu vực làm việc nơi thuốc nhuộm được sử dụng, lưu trữ và hòa trộn cần
phải được kiểm soát nhiệt và theo dõi nồng độ khói và hơi. Các khu vực
cũng cần có hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch ứng phó khẩn
cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

• Chỉ rửa tay bằng xà phòng và nước. Không sử dụng dung môi trên da để loại
bỏ vết nhuộm.
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Thuốc nhuộm
Thuốc nhuộm anthraquinone

Thuốc nhuộm azo
Thuốc nhuộm indigoid

Thuốc nhuộm sulfur
Thuốc nhuộm triarylmethane

CHÚNG LÀ GÌ?
Thuốc nhuộm là hóa chất lỏng hoặc rắn
có nhiều màu khác nhau. Thuốc nhuộm
rắn thường tồn tại dưới dạng bột hoặc
tinh thể giống như cát. Một số thuốc
nhuộm nặng mùi nhưng một số khác
không có mùi. Một số thuốc nhuộm azo
giải phóng các hóa chất amin thơm độc
hại có mùi tanh khó chịu.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Thuốc nhuộm được sử dụng trong ngành
may mặc và da giày để nhuộm vải, lông
thú và da. Thuốc nhuộm anthraquinone
thường được sử dụng để tạo màu tím,
xanh dương và xanh lá cây. Thuốc nhuộm
azo được sử dụng với bông, len, lụa và
nylon để làm cho chúng có màu đỏ, cam
và vàng. Thuốc nhuộm indigoid được
sử dụng để có màu tối và thường được sử
dụng để nhuộm quần jean. Thuốc nhuộm
sulfur được sử dụng trên sợi bông và tơ
nhân tạo. Chúng thường được sử dụng để
có các màu tối như đen, nâu, xanh đậm và
tím. Thuốc nhuộm triarylmethane tạo ra
màu sắc rất tươi sáng.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và nhuộm da của bạn. Bạn có thể bị phát ban da, đỏ và khô.
Da của bạn có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Thông thường, phát ban xuất hiện
giữa các ngón tay của bạn hoặc ở mặt sau của bàn tay và cổ tay. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng và làm bỏng mắt bạn. Chúng có thể gây ngứa, chảy nước mắt
và sưng mí mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Bụi và khói có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây ra tắc nghẽn,
ho, thở khò khè, khó thở và tức ngực. Khi bạn tiếp xúc, mũi và phổi càng nhạy cảm, điều này
có thể dẫn đến các cơn hen nặng. Hít một lượng lớn sắc tố và bụi nhuộm và khói có thể tạo
ra sự tích tụ chất lỏng trong phổi gây phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và
tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
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Thuốc nhuộm
KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Thuốc nhuộm làm hại hệ thống miễn dịch, gan, thận và đường tiết niệu của bạn. Chúng
có thể làm cho mũi và phổi của bạn rất nhạy cảm và gây ra bệnh hen suyễn mãn tính.
Thuốc nhuộm làm hỏng các tế bào hồng cầu của bạn khiến chúng không thể cung
cấp oxy đến các cơ quan trong cơ thể bạn. Hiện tượng này được gọi là methemoglobin
huyết. Dấu hiệu của methemoglobin huyết là da và môi màu xanh, đau đầu, yếu, khó
thở và thiếu năng lượng. Nếu không được điều trị, bạn có thể hôn mê và tim bạn có thể
ngừng đập.
Thuốc nhuộm azo có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây ung thư gan và đặc
biệt ung thư bàng quang.
Thuốc nhuộm anthraquinone có thể gây ung thư gan, ruột kết, thận và bàng quang.
Thuốc nhuộm triarylmethane có thể gây ung thư.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay cao su chống axit, dài đến khuỷu tay và bảo vệ mắt/mặt (xem Chương
18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí (xem từ trang 275 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Thuốc nhuộm mà không tạo ra bụi là an toàn hơn như thuốc nhuộm dạng hạt hoặc
dạng lỏng. Thuốc nhuộm tự nhiên thường an toàn hơn thuốc nhuộm tổng hợp.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Chất chống cháy
Chất chống cháy được thêm vào nhựa, các bộ phận điện tử, vỏ dây, cao su,
sợi vải, gỗ và đồ nội thất để khiến chúng khó bị cháy hơn. Có hai loại chất
chống cháy: halogen và không halogen. Người ta có thể sử dụng chỉ một chất
chống cháy hoặc cũng có khi kết hợp với các chất chống cháy khác.
Chất chống cháy halogen chứa clo hoặc brom. Chất chống cháy gốc brom
được sử dụng thường xuyên hơn vì chúng rẻ. Chất chống cháy không halogen
có chứa nitơ, phốt pho hoặc kim loại như nhôm, magiê và antimon. Các chất
chống cháy gốc nitơ và gốc phốt pho thường được sử dụng kết hợp với nhau.
Chất chống cháy halogen được xem là nguy hiểm cho sức khỏe của con
người hơn so với không halogen. Một số đã bị cấm ở nhiều quốc gia. Mặc
dù vậy nhiều chất chống cháy không halogen cũng nguy hiểm cho sức khỏe
của con người.
Bảng dưới đây chỉ bao gồm một số chất chống cháy hiện đang lưu hành.
Xem từ trang 185 đến trang 191 và trang 472 để biết cách tìm thông tin về
các chất chống cháy khác. Xem Danh mục tên hóa chất trang 475 để tìm tên
hóa chất thay thế cho chất chống cháy.

Ngăn ngừa hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng hệ thống thông gió hút khói, không khí bẩn và thay bằng
không khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

• Che bọc máy móc nếu có thể.
• Không trộn hoặc đổ chất chống cháy bằng tay.
• Sử dụng găng tay khi xử lý chất chống cháy. Đeo mặt nạ vừa với bạn.

Tất cả quần áo bảo hộ phải sạch sẽ, có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi
làm và không bao giờ được mang về nhà (xem Chương 18: Thiết bị bảo
vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm điều trị sơ cứu và các thiết bị

bảo hộ trong trường hợp sự cố đổ tràn, rò rỉ và vô tình tiếp xúc. Đảm
bảo đầy đủ các vật dụng cần thiết và bảo quản tốt cho trường hợp ứng
phó khẩn cấp tại nơi làm việc và người lao động có thể tiếp cận dễ dàng.

• Các khu vực làm việc nơi chất chống cháy được sử dụng, lưu trữ và hòa
trộn cần phải được kiểm soát nhiệt và theo dõi nồng độ khói và hơi. Các
khu vực cũng cần có hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch
ứng phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Chất chống cháy halogen
CHẤT CHỐNG CHÁY BROM
Polybrominated biphenyl
(PBB, FireMaster BP-6) 			– CAS số 59536-65-1
Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Tetrabromobisphenol A (TBBPA,
4,4-Isopropylidenebis (2,6-dibromophenol) – CAS số 79-94-7

CHẤT CHỐNG CHÁY CLO
Polychlorinated biphenyl
(PCB, Aroclor)

CHÚNG LÀ GÌ?
Polybrominated biphenyl là bột màu
trắng. Polybrominated diphenyl ether
có màu vàng nhạt hoặc bột trắng. TBBPA
là một loại bột cát trắng. Polychlorination
biphenyl có màu vàng nhạt hoặc không
màu là chất lỏng nhờn.

– CAS số 1336-36-3

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Chất chống cháy halogen được cho vào
vải trong các nhà máy may. Chúng được sử
dụng trong sản xuất nhựa, sơn điện tử và
dây điện tại các nhà máy điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng da của bạn. Bạn có thể bị phát ban da, đỏ và khô. Da của
bạn có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng mắt của bạn. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Khói có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây ra chứng co thắt,
ho, khò khè, khó thở và đau ngực. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Xem Sơ cứu trang 183
và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Chất chống cháy halogen hủy hoại hệ thống miễn dịch, thần kinh, làm giảm trí nhớ và
khả năng học tập, hủy hoại tuyến giáp của bạn. Các dấu hiệu của bệnh suy giáp bao gồm
táo bón, nhạy cảm với cảm lạnh, yếu cơ, tóc và móng tay mỏng và tăng cân.
Polybrominated biphenyl có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ và làm
chậm sự phát triển của trẻ. Chúng có thể gây ung thư.
Polybrominated diphenyl ether có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ, xâm
nhập vào cơ thể của mẹ và truyền sang con thông qua việc cho con bú và làm chậm
phát triển trí tuệ của trẻ. Chúng có thể gây ung thư.

Tài liệu hướng dẫn
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Chất chống cháy halogen
Tetrabromobisphenol A có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ.
Polychlorinated biphenyl có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ và làm chậm
quá trình phát triển của trẻ. Nó có thể gây ung thư.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay dài đến khuỷu tay, găng tay nitrile, tạp dề và bảo vệ mắt/mặt (xem
chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí (xem từ trang 275 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Chất chống cháy không halogen là lựa chọn thay thế an toàn hơn cho chất chống
cháy halogen. Tetrabromobisphenol A (TBBPA) là một trong những chất chống
cháy halogen ít nguy hiểm hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Chất chống cháy không halogen
CHẤT CHỐNG CHÁY VÔ CƠ
Aluminium hydroxide/Hydroxit nhôm

– CAS số 21645-51-2

Antimony trioxide
(diantimony trioxide, FireShield) 		– CAS số 37640-57-6

CHẤT CHỐNG CHÁY NITƠ
Melamine cyanurate
(melamine isocyanurate)

– CAS Số 37640-57-6

CHẤT CHỐNG CHÁY PHỐT PHO
Phốt pho đỏ (phốt pho vô định hình)

– CAS số 7723-14-0

Triphenyl phosphate (TPP)

– CAS số 115-86-6

CHÚNG LÀ GÌ?
Aluminium hydroxide/Hydroxit nhôm
là một loại bột trắng tương tự như bột
mỳ và không có mùi. Antimony trioxide
và melamine cyanurate là dạng bột như
cát không có mùi. Phốt pho đỏ là bột màu
đỏ không có mùi. Triphenyl phosphate
(TPP) là một loại bột tinh thể màu trắng,
có mùi ngọt.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Chất chống cháy phốt pho và nitơ được
thêm vào vải trong các nhà máy may mặc.
Chúng cũng được thêm vào lớp phủ bảng
mạch và các bộ phận điện tử. Chất chống
cháy vô cơ được thêm vào nhựa trong
quá trình nóng chảy và đun.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng da khiến bạn bị phát ban da, đỏ và khô. Da của bạn có
thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng mắt của bạn. Phốt pho đỏ có thể làm hỏng giác mạc
(mô bao phủ phía trước mắt). Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Bụi có thể gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn gây ra chứng nghẹt
mũi, ho, khò khè, khó thở và đau ngực. Nếu bạn hít phải antimony trioxide, bạn có thể
bị loét họng. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể gây đau dạ dày, buồn nôn và nôn. Antimony trioxide
có thể gây ra vị kim loại trong miệng. Xem Sơ cứu trang 183 và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Tài liệu hướng dẫn
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Chất chống cháy không halogen
KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Chất chống cháy không halogen hủy hoại gan và thận của bạn.
Aluminium hydroxide/Hydroxit nhôm có thể gây sẹo phổi, gây bệnh bụi phổi, làm suy
yếu cơ và làm mềm xương của bạn. Dấu hiệu của bệnh bụi phổi là ho và khó thở.
Antimony trioxide hủy hoại tim và phổi của bạn. Nó có thể làm giảm khả năng
sinh sản ở nam và nữ giới, gây sảy thai và làm tổn thương thai nhi. Nó có thể gây ung
thư phổi.
Melamine cyanurate ảnh hưởng đến đường tiết niệu của bạn và có thể gây sỏi
bàng quang.
Phốt pho đỏ hủy hoại tim và phổi của bạn. Nó có thể gây viêm phế quản và thiếu máu.
Triphenyl phosphate có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, gây yếu cơ và
phối hợp kém ở cánh tay và chân.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay cao su chống axit dài đến khuỷu tay, tạp dề và bảo vệ mắt/mặt (xem
Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ phòng độc với bộ lọc được thiết kế để lọc hạt rắn (xem từ trang 273 đến
trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Nên sử dụng vật liệu thay thế cho các thiết bị máy tính và nhựa không yêu cầu chất
chống cháy như thủy tinh, kim loại và dây điện áp thấp.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Hóa chất Flux
Hóa chất Flux được dùng để làm sạch các bộ phận điện tử trong quá trình
hàn, gắn và nối các bộ phận kim loại để sau khi làm sạch, các bộ phận kim
loại dính lại với nhau tốt hơn.
Hóa chất Flux khác nhau được sử dụng cho các kim loại khác nhau.
Rosin/Nhựa thông và ammonium chloride/clorua amoni được sử dụng với
thiếc và thiếc/chì trong sản xuất điện tử. Hydrochloric acid/Axit hydrochloric
và zinc chloride/clorua kẽm được sử dụng với sắt tráng kẽm. Sodium borate
được sử dụng với bất kỳ kim loại có chứa sắt. Hóa chất flux đôi khi được
hòa tan trong các chất xúc tác khác như isopropyl alcohol/cồn isopropyl để
tạo ra một dung dịch flux lỏng.
Chì đã từng được sử dụng rất phổ biến trước khi bị Liên minh châu Âu
cấm. Flux hòa tan trong nước được sử dụng với chất hàn không chì.
Hóa chất Flux giải phóng khói nguy hiểm khi đun nóng trong quá trình
hàn. Máy hút khói phải gần với nguồn hàn để loại bỏ tất cả các khói.
Nhiều hóa chất được sử dụng trong Flux. Để biết thêm về ammonium
chloride/clorua amoni, xem Hợp chất ammonia/ammoniac và ammonium/
amoni ở trang 487; đối với axit hydrochloric, xem Axit ở trang 482.
Bảng dưới đây chỉ bao gồm một số hóa chất Flux hiện đang lưu hành.
Xem từ trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm hiểu về cách tìm thông
tin về các flux khác. Xem Danh mục tên hóa chất trang 475 để tìm tên hóa
chất thay thế cho các flux.

Ngăn ngừa hoặc làm giảm tiếp xúc:
• Sử dụng thông gió hút để loại bỏ khói của flux càng gần với quá trình
hàn càng tốt. Sử dụng hệ thống thông gió hút khói và luân chuyển không
khí bẩn bằng không khí sạch (xem Chương 17: Thông gió).

•
•
•
•

Che bọc máy móc nếu có thể.
Tránh hàn bằng tay nếu có một quy trình sản xuất tự động có sẵn thay thế.
Không trộn hoặc đổ các hóa chất flux bằng tay.
Sử dụng găng tay khi xử lý. Đeo mặt nạ phòng độc vừa với bạn. Tất cả
quần áo bảo hộ phải sạch sẽ, có sẵn mỗi ngày, mặc trước khi đi làm và
không bao giờ mang về nhà. (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp bao gồm sơ cứu và các thiết bị bảo hộ

trong trường hợp có sự cố đổ tràn, rò rỉ và tiếp xúc. Đảm bảo đầy đủ
các vật dụng cần thiết và bảo quản tốt cho trường hợp ứng phó khẩn
cấp tại nơi làm việc và người lao động có thể tiếp cận dễ dàng.

• Các khu vực làm việc nơi hóa chất flux được sử dụng, lưu trữ và hòa
trộn cần phải được kiểm soát nhiệt và theo dõi nồng độ khói và hơi. Các
khu vực cũng cần có hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch
ứng phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).
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Hóa chất Flux
Ammonium chloride/Clorua amoni
(ammonium muriate, sal ammonia/muối ammoniac)

– CAS số 12125-02-9

Hydrochloric acid/Axit hydrochloric
(HCl, hydrogen chloride, muriatic acid/axit muriatic)

– CAS số 7647-01-0

Rosin/Nhựa thông
(colophony, gum rosin/nhựa cao su)

– CAS số 8050-09-7

Sodium tetraborate decahydrate
(Borax, sodium borate) 		– CAS số 1303-96-4
Zinc chloride/Clorua kẽm (bơ kẽm) 		– CAS số 7646-85-7

CHÚNG LÀ GÌ?
Ammonium chloride/Clorua amoni là
một loại bột trắng đặc không có mùi. Axit
hydrochloric là một chất lỏng không
màu có mùi rõ rệt. Rosin/Nhựa thông là
một loại bột màu vàng cam và có thể có
mùi thông nhẹ hoặc không có mùi gì cả.
Sodium tetraborate decahydrate và
zinc chloride/clorua kẽm có màu trắng,
giống như cát không có mùi.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Hóa chất flux được sử dụng trong ngành
công nghiệp điện tử để hàn, gắn, và hàn
kết nối các bộ phận điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng da của bạn, khiến bạn có thể bị phát ban da, đỏ, khô và phồng
rộp. Da của bạn có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Khi axit hydrochloric chạm
vào da của bạn, nó sẽ bị bỏng nhanh chóng, nhưng da sẽ cảm thấy lạnh và tê. Khi đó hãy
xử lý nhanh chóng như một vết bỏng hóa học. Zinc chloride/Clorua kẽm gây bỏng và
loét. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng mắt của bạn. Chảy nước mắt và đỏ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Chúng gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây ho, khò khè, khó
thở và đau ngực. Nuốt phải sodium tetraborate decahydrate sẽ gây đau họng và chảy
máu cam. Zinc chloride/Clorua kẽm có thể tạo ra sự tích tụ chất lỏng trong phổi gây
phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Nếu nuốt phải sẽ gây buồn nôn, đau dạ dày, nôn và tiêu chảy. Nuốt
phải sodium tetraborate decahydrate có thể làm cơ thể yếu và co giật. Zinc chloride/
Clorua kẽm gây bỏng trong đường tiêu hóa của bạn. Xem Sơ cứu ở trang 183 và tìm
kiếm sự chăm sóc y tế.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Hóa chất Flux
KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Ammonium chloride/Clorua amoni và rosin/nhựa thông có thể làm cho mũi và phổi
của bạn rất nhạy cảm và gây hen suyễn mạn tính. Ngay cả sau khi bạn ngừng tiếp xúc với
các hóa chất này, chúng cũng sẽ gây cơn hen.
Ammonium chloride/Clorua amoni có thể ảnh hưởng đến thận của bạn và có thể làm
hỏng thai nhi.
Axit hydrochloric có thể làm hỏng và gây ố vàng cho răng.
Sodium tetraborate decahydrate có thể hủy hoại gan, thận và hệ thần kinh của bạn.
Nó có thể làm hỏng thai nhi và có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ.
Clorua kẽm có thể gây sẹo phổi và làm hỏng thai nhi.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay và tấm che mặt khi hàn và xử lý hóa chất flux (xem Chương 18: Thiết
bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ phòng độc với bộ lọc (xem từ trang 273 đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Đôi khi việc hàn và sử dụng flux có thể được loại bỏ bằng cách dùng ốc vít và dây để gắn
các bộ phận kim loại. Sử dụng các chất thay thế như flux không rửa, không chứa rosin/
nhựa thông và tan trong nước nếu có thể.

Tài liệu hướng dẫn
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Formaldehyde
Formaldehyde là một loại khí có mùi rất khó thở. Nó thường xuất hiện
dưới dạng hỗn hợp lỏng của formaldehyde, nước và methanol được gọi
là “formalin”. Để biết thêm thông tin về methanol, xem Dung môi cồn ở
trang 526.
Formaldehyde được sử dụng trong các ngành điện tử, giày và may mặc.
Nó được sử dụng để giúp vải không bị nhăn và cũng thường được sử dụng
trong nhựa, keo và sơn để làm cho chúng dính hơn.
Formaldehyde rất dễ cháy! Nó cũng phản ứng mạnh với axit. Để
formaldehyde cách xa axit, nguồn nhiệt và các loại hóa chất khác. Xem Danh
mục tên hóa học ở trang 475 để tìm tên hóa chất thay thế cho formaldehyde.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc đồng thời lọc
không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Che bọc thiết bị nếu có thể.
• Không dùng tay không hòa isocyanate.
• Đeo găng tay cao su chống axit và mặt nạ phòng độc vừa với khuôn mặt.
(Xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân)

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có các trang bị thiết bị bảo hộ và sơ

cứu trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố tiếp xúc với hóa chất. Đảm
bảo đầy đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp
cận đối với người lao động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, hòa trộn isocyanate phải được kiểm

soát nhiệt chặt chẽ và đo nồng độ khí hơi. Những khu vực này cũng cần
được trang bị hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch ứng phó
khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Formaldehyde
Formaldehyde (formalin, methyl aldehyde,
methylene oxide)
– CAS số 50-0 -0

NÓ LÀ GÌ?
Formaldehyde là một loại khí không màu,
nặng mùi và rõ rệt đến mức khó thở. Nó
thường đi kèm với nước và methanol. Khi
bạn có thể ngửi thấy mùi đó rõ rệt, là bạn
đã tiếp xúc với một liều đủ cao gây hại cho
bạn.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
NÓ KHÔNG?
Formaldehyde được sử dụng trong các
nhà máy may mặc trong các khâu nhuộm,
xử lý vải và ép. Nó còn được sử dụng trong
các nhà máy giày trong sản xuất nhựa và
keo và được sử dụng trong lớp phủ của
bảng mạch của ngành điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Nó gây kích ứng da của bạn khiến da bạn bị phát ban, đỏ, khô và đau. Da của bạn
có thể bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Nó gây kích ứng nghiêm trọng và làm bỏng mắt bạn. Nó có thể gây chảy nước
mắt và mắt đỏ, đau và mờ mắt. Tiếp xúc trực tiếp với một lượng đủ lớn có thể gây mù
mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Nó gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi của bạn, gây đau họng, ho, khò khè,
khó thở và tức ngực. Nó có thể tạo ra sự tích tụ chất lỏng trong phổi, được gọi là phù
phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Nếu nó vào miệng và bụng của bạn, nó có thể gây đau dữ dội, nôn
mửa và tiêu chảy và gây tử vong. Xem Sơ cứu ở trang 183 và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Formaldehyde làm hỏng phổi của bạn và có thể gây viêm phế quản. Nó có thể gây kích
ứng họng và phổi của bạn và gây ra hen suyễn mạn tính. Nó có thể làm hỏng thai nhi,
gây sảy thai và làm giảm khả năng sinh sản ở nữ giới. Nó có thể gây ung thư máu, ung
thư mũi và họng.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Sử dụng găng tay cao su tự nhiên hoặc găng chống axit, găng nitrile hoặc neoprene, tạp
dề và bảo vệ mắt/mặt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ phòng độc với bộ lọc đặc trưng cho formaldehyde. (xem từ trang 273
đến trang 277).

THAY THẾ AN TOÀN HƠN:
Các phương pháp xử lý hoàn thiện vải dựa trên công nghệ silicon dùng cho quá trình ép
được coi là sự thay thế an toàn hơn so với sử dụng formaldehyde.
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Isocyanate
Isocyanate là hóa chất tồn tại ở dạng lỏng có trong các loại keo dán, cao
su và lớp phủ dùng trong ngành công nghiệp sản xuất da giày. Mặc dù
isocyanate ở dạng nước được xem là an toàn hơn so với dạng dung môi
nhưng cả hai loại đều có những tác hại xấu đến sức khỏe của người lao động.
Loại isocyanate phổ biến và độc hại nhất là diisocyanate. Ở bảng bên dưới
chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin liên quan đến diisocyanate.
Việc hòa isocyanate với nước hay axit trong thùng chứa nhỏ sẽ rất nguy
hiểm. Các chất kết hợp với nhau tạo ra áp suất cao có thể phát nổ.
Isocyanate thường được kết hợp với một số loại hóa chất như cồn, axit và
polyurethane (PU). Chúng được trộn cùng với cồn để tạo ra nhựa PU và trộn
với axit để tạo ra lớp phủ bề mặt polyurea. Xem thông tin về cồn ở trang 526,
acid/axit ở trang 482 và polyurethane ở trang 520.
Một trong những bệnh hay gặp nhất do làm việc nhiều với isocyanate là
bệnh hen suyễn. Nếu bạn thấy tức ngực, khó thở, lên cơn hen thì hãy ra khỏi
chỗ làm việc và ngừng tiếp xúc với isocyanate. Nếu bạn cứ tiếp tục làm việc
với isocyanate, cơn hen suyễn sẽ trở nên nghiêm trọng và có thể lấy mạng
bạn. Hãy nói chuyện với nhân viên y tế và thử chuyển sang công việc khác
tại nhà máy.
Các bảng dưới đây chỉ bao gồm một số loại isocyanate phổ biến. Xem từ
trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm kiếm thông tin về isocyanate.
Xem Danh mục các loại chất ở trang 475 để tìm các hóa chất thay thế cho
isocyanate.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc đồng thời lọc
không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Che bọc thiết bị nếu có thể.
• Không dùng tay không hòa isocyanate.
• Đeo găng tay cao su chống axit và mặt nạ phòng độc vừa với khuôn mặt.
(Xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân)

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có các trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố tiếp xúc với hóa chất. Đảm bảo đầy
đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận đối
với người lao động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, hòa trộn isocyanate phải được kiểm

soát nhiệt chặt chẽ và đo nồng độ khí hơi. Những khu vực này cũng cần
được trang bị hệ thống báo động, bình chữa cháy và kế hoạch ứng phó
khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Isocyanate
Isophorone diisocyanate (IPDI)

– CAS Số 4098-71-9

Methylene bisphenyl diisocyanate
(MDI, 4,4-Diphenylmethane diisocyanate) – CAS Số 101-68-8
Naphthalene diisocyanate
(NDI, 1,5-Naphthylene diisocyanate)

– CAS Số 3173-72-6

Toluene diisocyanate
(TDI, Toluene-2,4-diisocyanate)

– CAS Số 26471-62-5

Hexamethylene diisocyanate
(HDI, 1,6-Diisocyanatohexane)

– CAS Số 822-06-0

CHÚNG LÀ GÌ?
Isocyanate trong suốt, không màu, đôi
khi có màu vàng nhạt, có mùi thơm như
mùi hoa quả khá nồng. Nếu bạn hít phải
thì không tốt cho sức khỏe của bạn.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Isocyanate được sử dụng trong các loại
keo dán, cao su và lớp phủ bề mặt ứng
dụng trong sản xuất da giày.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và rát da. Bạn có thể bị nổi ban, xuất hiện các vết đỏ và bị khô
da. Da bạn có thể bị bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Chúng khiến da nhạy cảm đến mức chỉ
cần một lượng rất nhỏ cũng đủ gây khó chịu cho da. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng và gây bỏng mắt. Chúng gây nên viêm kết mạc khiến nước
mắt chảy và cảm giác khó chịu ở mắt. Sử dụng Isocyanate với hàm lượng cao có thể gây
tổn thương vĩnh viễn cho mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Mùi/khí gây kích ứng mũi, họng, phổi gây nên tình trạng nghẹt mũi, ho, thở
khò khè, khó thở, tức ngực. Càng hít phải mùi/khí thì cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ
dẫn tới các bệnh về hen suyễn nghiêm trọng. Ngoài ra chúng còn gây ứ đọng dịch trong
phổi, lâu ngày thành bệnh phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây kích ứng ống tiêu hóa, gây buồn nôn, thậm chí nôn.
Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Isocyanate có thể khiến mũi và phổi nhạy cảm, gây hen mạn tính và viêm phổi. Bệnh
hen mạn tính vẫn kéo dài kể cả khi bạn không còn tiếp xúc với isocyanate.
Toluene diisocyanate có thể gây ung thư.
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Isocyanate
BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay cao su chống axit dài đến khuỷu tay, mặc tạp dề, đeo thiết bị bảo hộ cho
mắt/mặt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Không khuyến cáo dùng mặt nạ lọc khí áp lực âm với
isocyanate. (xem Các loại mặt nạ từ trang 273 tới trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN
Methylene bisphenyl diisocyanate và naphthalene diisocyanate an toàn hơn các
loại isocyanate khác vì chúng phân rã chậm hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Chất xúc tiến cao su gốc mercapto
Chất xúc tiến cao su có tác dụng làm cao su bền và dẻo hơn. Khi sản xuất
đế giày, người ta thường cho các chất này vào cao su.
Các chất xúc tiến có chứa sulfur được gọi là các chất xúc tiến gốc mercapto.
Sulfur đóng vai trò như chất kết dính làm cho cao su có kết cấu chắc chắn
hơn và khó mà bị vỡ được. Các chất xúc tiến cao su thường ở dạng hỗn hợp.
Thậm chí trong một hỗn hợp có thể có nhiều loại xúc tiến gốc mercapto nên
sẽ khó mà biết được bạn đang tiếp xúc với loại chất nào và với hàm lượng
bao nhiêu.
Khi cháy, các chất xúc tiến cao su gốc mercapto thải ra một lượng khí rất
độc. Do vậy, không nên bảo quản chúng ở gần nơi có nhiệt độ cao hoặc gần
nguồn axit.
Bảng dưới đây cho biết một số loại chất xúc tiến cao su gốc mercapto phổ
biến. Xem từ trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm thông tin về các
chất xúc tiến. Xem thêm Danh mục các loại hoá chất ở trang 475 để tìm các
hóa chất thay thế cho các chất xúc tiến gốc mercapto.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc đồng thời
cung cấp không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Che bọc thiết bị nếu có thể.
• Sử dụng găng tay khi tiếp xúc với các chất xúc tiến cao su. Phải tránh

không cho chúng tiếp xúc với da vì chúng sẽ gây kích ứng và phản ứng
dị ứng trên da. Đeo đúng loại mặt nạ phòng khí độc vừa với khuôn mặt
(xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Không dùng tay không trộn hoặc hòa các chất xúc tiến cao su gốc
mercapto.

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố phơi nhiễm hóa chất. Đảm bảo
đầy đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận
đối với mọi người lao động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, hòa trộn các chất xúc tiến cao su
gốc mercapto phải được kiểm soát nhiệt chặt chẽ và đo nồng độ khí hơi.
Những khu vực này cũng cần được trang bị hệ thống báo động, bình
chữa cháy và kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi có hỏa hoạn (xem Chương
11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
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Chất xúc tiến cao su gốc mercapto
2-Mercaptobenzothiazole
(MBT, 2-benzothiazolethiol)

– CAS Số 149-30-4

2,2-Mercaptodibenzothiazyl disulphide
(MBTS, 2,2-dibenzothiazyl disulfide)

– CAS Số 120-78-5

Zinc-2-mercaptobenzothiazole/Kẽm-2- mercaptobenzothiazole
(ZMBT, bis(2-benzothiazolylthio) zinc,
muối mercaptobenzothiazole kẽm)
– CAS Số 155-04-4

CHÚNG LÀ GÌ?
MBT tồn tại dưới dạng tinh thể, có màu
vàng. MBTS và ZMBT ở dạng bột, có màu
vàng nhạt. Chất xúc tiến cao su gốc
mercapto có mùi khó ngửi hoặc không
có mùi, có vị đắng.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI
CHÚNG KHÔNG?
Chất xúc tiến cao su gốc mercapto được
ứng dụng trong sản xuất cao su để làm đế
giày. Chúng giúp cao su tự nhiên và cao su
tổng hợp bền và dẻo hơn.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và rát da. Bạn có thể bị nổi ban, các nốt đỏ và bị khô da. Da bạn
có thể bị bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Bụi gây kích ứng mũi, họng và phổi gây nên tình trạng đau họng, nghẹt mũi
và ho. Hít phải bụi gây đau đầu và chóng mặt. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây kích ứng ống tiêu hóa, gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
Nếu bạn nuốt phải chất xúc tiến cao su gốc mercapto, hãy uống nước có hòa tan than
hoạt tính. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Chất xúc tiến cao su gốc mercapto khiến da vô cùng nhạy cảm, dễ bị dị ứng sau khi
tiếp xúc liên tục. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng gây ra phản ứng trên da.
MBT có thể gây ung thư đại tràng, ung thư bàng quang, ung thư tủy xương.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Đeo găng tay cao su chống axit dài đến khuỷu tay, tạp dề, thiết bị bảo hộ cho mắt/mặt
(xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí (xem từ trang 275 đến trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN:
Benzoyl peroxide ít có hại hơn các chất xúc tiến cao su gốc mercapto, nhưng nó
không hẳn hoàn toàn an toàn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Kim loại
Kim loại thường ở dạng thể rắn trừ kim loại thủy ngân ở dạng lỏng. Kim
loại hàm lượng lớn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Kim loại nặng
nguy hiểm với con người không phân biệt hàm lượng vì chúng sẽ tích tụ dần
trong cơ thể con người. Chỉ cần một lượng nhỏ mỗi ngày, dần dần, nó sẽ tích
tụ đến mức gây hại.
Tiếp xúc với kim loại độc hại xảy ra khi hít phải bụi hoặc hơi kim loại
trong quá trình chúng bị nung chảy, rèn rũa hay cắt. Các phân tử kim loại
hoặc bụi kim loại sẽ bám vào tay, sau đó dính vào thức ăn hoặc nước uống
theo đó vào trong cơ thể bạn. Các loại kim loại được sử dụng nhiều trong
ngành công nghiệp điện tử trong các khâu sản xuất pin, hàn, tái chế và phủ
bề mặt. Đối với ngành may mặc và da giày, kim loại được sử dụng trong
khâu nhuộm vải và thuộc da.
Bảng dưới đây chỉ đề cập đến một số kim loại phổ biến. Xem thêm từ
trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm thông tin về các loại kim loại.
Xem thêm Danh mục các loại hóa chất ở trang 475 để tìm các hóa chất thay
thế cho kim loại.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc đồng thời đưa
vào không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Bao che thiết bị nếu có thể.
• Sử dụng găng tay kim loại, mũ bảo hộ có tấm chắn mặt khi nung chảy,
rèn hoặc cắt kim loại. Dùng đúng loại mặt nạ phòng độc vừa với khuôn
mặt, nhất là khi nung chảy kim loại. Sử dụng quần áo bảo hộ sạch sẽ
hàng ngày khi làm việc và tuyệt đối không mang về nhà (xem Chương
18: Thiết bị bảo hộ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố phơi nhiễm hóa chất. Đảm bảo đầy
đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận đối
với mọi người lao động ở nơi làm việc.

• Rửa tay và mặt mũi sạch sẽ trước khi ăn uống hay hút thuốc.

Tài liệu hướng dẫn
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Kim loại
Cadimi (Cd)

– CAS Số 7440-43-9

Crôm hóa trị 6 (Cr (VI), crôm (VI),
hexavalent chromium)
– CAS Số 18540-29-9
Đồng (Cu)

– CAS Số 7440-50-8

Chì (Pb)

– CAS Số 7439-92-1

Thủy ngân (Hg)

– CAS Số 7439-97-6

Niken (Ni)

– CAS Số 7440-02-0

Thiếc (Sn)

– CAS Số 7440-31-5

CHÚNG LÀ GÌ?
Kim loại thường ở thể rắn không mùi,
có nhiều màu tùy vào từng loại. Riêng
thủy ngân ở thể lỏng. Crôm có thể ở thể
rắn hoặc thể lỏng. Crôm thể rắn có màu
vàng, vàng cam hoặc đỏ. Cadimi màu
xanh nhạt và sáng bóng. Đồng màu cam
đỏ, dễ chuyển sang màu ánh nâu khi bị
oxy hóa. Chì có màu trắng ám xanh và
chuyển sang màu xám khi bị oxy hóa.
Thủy ngân là chất lỏng màu trắng bạc,
nặng và không mùi. Niken màu bạc sáng.
Thiếc ở dạng rắn thì màu bạc sáng, còn ở
dạng bột thì màu xanh xám.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Kim loại được dùng nhiều trong ngành
điện tử, may mặc và da giày. Cadimi,
crôm, đồng và chì được sử dụng trong
ngành điện tử và trong khâu nhuộm của
ngành may mặc và da giày. Thủy ngân,
niken và thiếc dùng trong ngành điện tử.
Niken còn dùng làm đinh tán cho quần
áo bò, thắt lưng và dùng cho khóa kéo và
móc cài.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng da. Đồng, thủy ngân và niken gây phát ban và ngứa. Thủy
ngân có thể làm da bạn đổi màu xám hoặc nâu. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng mắt. Crôm làm tổn thương mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Kim loại
MŨI/PHỔI: Chúng gây kích ứng mũi, họng và phổi gây đau họng, thở khò khè và khó
thở. Hít phải Crôm khiến cơ thể cảm thấy bỏng rát. Hít phải hơi kim loại cũng gây chóng
mặt và đau đầu. Chúng có thể khiến dịch ứ trong phổi gây nên bệnh phù phổi. Hít phải hơi
kim loại cũng có thể gây ra cảm giác như bị cúm. Chì khiến con người dễ bị kích động, đau
ngực, suy giảm trí nhớ, ngủ chập chờn, tính khí thất thường. Ngộ độc thủy ngân nghiêm
trọng làm cho cơ thể run khó kiểm soát, suy giảm trí nhớ, khó tập trung, sút cân, tính khí
thất thường, gây tâm thần phân liệt. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây kích ứng ống tiêu hóa và dạ dày. Một số dấu hiệu dễ
nhận thấy là mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau bụng. Ngoài ra
dấu hiệu của nhiễm độc kim loại còn là tăng tiết nước bọt và cảm nhận vị kim loại trong
miệng. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả kim loại gây tổn hương gan, thận, xương và phổi.
Cadimi và chì gây ra bệnh huyết áp cao. Cadimi còn gây viêm phế quản, thiếu máu,
mất khứu giác, và làm mất màu răng. Nó còn ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ và
hệ sinh sản ở cả nam và nữ giới. Nó cũng gây ra ung thư thận, ung thư tinh toàn và ung
thư phổi.
Crôm gây ung thư phổi. Nó gây tổn thương cho đường hô hấp, gây sưng và chảy máu
cam. Nó còn khiến da bị rộp và loét.
Đồng khiến da, tóc, răng bị xỉn và làm giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ giới.
Chì có khả năng gây dị tật bẩm sinh và ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng mẹ. Nó
cũng làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ giới, gây ung thư phổi, ung thư dạ dày,
ung thư não và ung thư thận.
Thủy ngân gây ra các vấn đề về tâm lý và thần kinh vĩnh viễn. Nó còn làm sảy thai, làm
suy giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ và ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng mẹ.
Niken gây ung thư phổi.
Thiếc hủy hoại hệ thần kinh, khiến cơ thể run không kiểm soát.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo Găng tay Bạc bảo vệ hoặc găng tay cao su bên trong rồi đeo găng tay nitrile hoặc
neoprene dài tay trùm ra bên ngoài (xem Các loại găng tay ở trang 269 đến 270).
Sử dụng mặt nạ có màng lọc có thể lọc được bụi và hơi kim loại (xem từ trang 273 đến
trang 277).
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Khí trơ (Khí hiếm)
Khí trơ là những nguyên tố hóa học không dễ kết hợp phản ứng với các chất
khác và không cháy. Trong không khí có rất nhiều loại khí trơ nên hàng
ngày bạn đều hít vào một lượng nhỏ khí trơ.
Khí trơ được sử dụng để sản xuất đồ điện tử. Chúng có trong các bóng
đèn của màn hình máy tính, tivi và máy chiếu. Chúng kết hợp với halogen
(gồm clo và flo) để tạo ra tia cực tím để chế tạo ra các mạch tích hợp. Khí trơ
có thể ở dạng khí nén hoặc dạng lỏng hay dạng khí thông thường. Bạn có
thể sử dụng khí trơ ở dạng khí thông thường nhưng nếu bị rò rỉ ra thì chúng
lại ở dạng lỏng hoặc khí.
Các loại khí trơ không độc hại trừ khi mật độ quá lớn. Khí trơ được xem
là có thể gây ngạt. Chúng sẽ thế chỗ oxy trong không khí nên bạn sẽ có ít oxy
để thở hơn. Nếu không có oxy thì bạn sẽ không thể sống được. Trước khi
bước vào khu vực có mật độ lớn khí trơ, hãy đảm bảo rằng không gian đó có
đủ oxy cho bạn hoặc sử dụng mặt nã dưỡng khí cung cấp oxy.
Bảng dưới đây chỉ nhắc đến một số loại khí trơ phổ biến. Xem từ trang
185 đến trang 191 và trang 472 để tìm kiếm thông tin về khí trơ. Xem Danh
mục các loại hóa chất ở trang 475 để tìm các hóa chất thay thế cho khí trơ.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc ra ngoài đồng
thời đưa vào không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Đeo găng tay và mặt nạ phù hợp với khuôn mặt. Sử dụng quần áo bảo
hộ sạch sẽ hàng ngày khi làm việc và tuyệt đối không mang về nhà (xem
Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố phơi nhiễm hóa chất. Đảm bảo
đầy đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận
đối với mọi người lao động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, xử lý khí trơ cần được kiểm soát
chặt chẽ về nhiệt độ và giám sát nồng độ tập trung của các loại khí, hơi.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Khí trơ
Krypton (Kr) – CAS Số 7439-90-9
Neon (Ne)– CAS Số 7440-01-9
Xenon (Xe) – CAS Số 7440-63-3

CHÚNG LÀ GÌ?
Khí trơ là loại khí không màu, không mùi,
không vị. Tất cả các loại khí trơ (trừ radon)
đều có khả năng phát sáng nếu có dòng
điện đi qua một ống chứa đầy khí trơ.
Chính vì vậy, chúng được dùng để cung
cấp ánh sáng.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Khí trơ được bơm vào các bóng đèn máy
chiếu và đèn ống phục vụ cho sản xuất đồ
điện tử. Chúng góp phần phát sáng màn
hình điện tử của tivi và màn hình plasma.
Hỗn hợp khí được bơm vừa giữa 2 tấm
kính, trong đó 1 tấm là màn hình trước. Khi
thiết bị điện tử được bật lên, dòng điện đi
qua hỗn hợp khí này và tạo ra hình ảnh
nhìn thấy trên màn hình. Khí trơ còn được
thấy trong đèn chiếu tia cực tím để làm
bảng vi mạch.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây cảm giác khó chịu cho da. Ở dạng khí chúng vô hại với da, tuy nhiên nếu
ở dạng lỏng, bạn có thể bị bỏng lạnh và tê cứng. Xử lý ngay lập tức như xử lý vết bỏng
hóa chất. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây khó chịu cho mắt. Ở dạng khí chúng vô hại với mắt, tuy nhiên
nếu ở dạng lỏng, bạn có thể bị bỏng mắt nghiêm trọng. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Khói khi cháy có thể gây chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tâm trí và
ngạt thở. Khí trơ chiếm thể tích ôxy trong không khí. Nếu không đủ oxy, bạn có thể bị bất
tỉnh và mất mạng nhanh chóng. Vì vậy hãy đảm bảo không gian đủ oxy trước khi bạn vào
khu vực có khí trơ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Đây không phải là cách tiếp xúc thường gặp với khí trơ.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Khí trơ không có tác hại đến sức khỏe về lâu dài.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Đeo găng tay chống lạnh, tạp dề, phương tiện bảo hộ cho mắt/mặt khi làm việc với
thùng chứa khí. (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ dưỡng khí (xem từ trang 275 tới trang 277).
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Phthalate
Phthalate là các chất lỏng không màu, nhờn dính, có kết cấu nặng. Chúng
còn được gọi là “chất nhựa hóa”, được cho vào đế giày nhựa, các vật liệu cao
su và dây cáp điện tử để có được độ mềm và dẻo.
Nhựa polyvinyl chloride/clorua polyvinyl (PVC xem trang 512) có chứa
phthalate.
Phthalate xâm nhập vào cơ thể và phản ứng với các hóc môn. Không chỉ
người tiếp xúc với chúng bị ảnh hưởng mà con cái sau này của họ cũng bị
ảnh hưởng. Nếu là con gái thì sau này khi sinh ra và lớn lên sẽ có nguy cơ
cao mắc ung thư vú. Dù là con trai hay con gái thì sau này sẽ gặp vấn đề về
sinh sản.
Bảng dưới đây cung cấp thông tin một số phthalate phổ biến. Xem từ
trang 185 tới trang 191 và trang 472 để tìm thông tin về phthalate. Xem
Danh mục các loại chất trang 475 để tìm tên gọi của các hóa chất thay thế
cho phthalate.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Con đường phơi nhiễm nguy hiểm nhất là qua miệng. Hãy rửa tay thật
sạch trước khi ăn uống và hút thuốc để tránh phân tử phthalate xâm
nhập vào cơ thể.

• Phthalate khó bay hơi hơn một số loại hóa chất khác. Mặc dù vậy, vẫn

cần đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt. (xem Chương 17: Hệ
thống thông gió).

• Không dùng tay để xử lý phthalate.
• Đeo găng tay và các thiết bị bảo hộ khi xử lý phthalate (xem Chương 18:
Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố phơi nhiễm hóa chất. Đảm bảo
đầy đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận
đối với mọi người lao động ở nơi làm việc.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Phthalate
Butyl benzyl phthalate
(BBP, benzyl butyl ester, Sicol)

– CAS Số 85-68-7

Di(2-ethylhexyl) phthalate
(1,2-benzenedicarboxylate, bis(2-ethylhexyl) ester) – CAS Số 117-81-7
Dibutyl phthalate
(DBP, di-n-butyl phthalate)

– CAS Số 84-74-2

Diethyl phthalate (DEP)

– CAS Số 84-66-2

Dimethyl phthalate
DMP, Dimethyl-1,2-benzenedicarboxylate)

– CAS Số 131-11-3

Dioctyl phthalate (DOP, Di-n-octyl phthalate)

– CAS Số 117-84-0

CHÚNG LÀ GÌ?
Phthalate có dạng lỏng không màu, nhờn
dính, có kết cấu nặng. Một số loại có mùi
hơi ngọt, còn đâu thì không có mùi.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Phthalate được ứng dụng trong công
nghiệp da giày để giúp đế giày mềm và
dẻo hơn. Dioctyl phthalate được dùng
để sản xuất cao su. Phthalate còn được
cho làm phụ gia keo dán, phụ gia nhựa
bọc dây diện đồ điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng và gây bỏng da. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Chúng có thể gây kích ứng mũi, họng, phổi gây ho, thở khò khè và khó thở.
Bạn có thể thấy chóng mặt và thiếu tỉnh táo. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Khi vào cơ thể qua miệng, chúng có thể gây buồn nôn, nôn và tiêu
chảy. Xem Sơ cứu ở trang 181 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Các loại phthalate tác động xấu đến thận và gan, làm tổn thương hệ thần kinh dẫn đến
tay chân yếu và hay bị tê cứng.
Butyl benzyl phthalate, dibutyl phthalate, di(2-ethylhexyl) phthalate và dimethyl
phthalate làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ và có thể ảnh hưởng đến thai nhi
trong bụng mẹ. Dioctyl phthalate cũng có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ.
Butyl benzyl phthalate và dibutyl phthalate có khả năng gây ung thư. Di(2ethylhexyl) phthalate cũng có khả năng gây ung thư.
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Phthalate
BIỆN PHÁP BẢO VỆ:
Đeo đăng tay chống axit, găng tay nitrile hoặc găng tay cồn polyvinyl dài đến khuỷu
tay và sử dụng phương tiện bảo hộ cho mắt/mặt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ
cá nhân).
Dùng mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt và có màng lọc (xem từ trang 273 tới trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN:
Một số nhóm chất thay thế an toàn như citrate ester, adipate và phosphate. Tuy vậy,
nhiều loại chất thuộc các nhóm này cũng có khả năng gây hại đến sức khỏe. Dioctyl
terephthalate là lựa chọn an toàn hơn, hoàn toàn không chứa phthalate mặc dù cái tên
làm bạn tưởng lầm nó có chứa phthalate.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Polymer (Hợp chất cao phân tử)
Polymer được cấu thành từ rất nhiều hợp chất đơn gọi là “monomer”. Polymer
được ví như một chuỗi các kẹp giấy với nhau vậy. Mỗi kẹp giấy đóng vai trò
như một monomer. Các monomer khác nhau sẽ tạo nên các polymer khác
nhau. Những vật được làm từ polymer như cao su trong đế giày, vừa chắc
chắn như keo dán lại vừa rắn như nhựa.
Polymer thường được ứng dụng trong ngành điện tử, da giày và dệt may.
So với monomer, polymer không độc hại bằng. Tuy nhiên polymer có
thể phá vỡ thành rất nhiều monomer và khi đó những monomer đó lại dễ
tác động xấu đến sức khỏe con người. Thêm nữa, trước khi polymer tạo ra
thành phẩm nhựa cứng, cao su chắc chắn hay keo dính chắc, người lao động
có khi đã dùng thêm nhiều loại hóa chất độc hại khác để làm cho polymer
có hình dạng như ý muốn.
Tên của từng loại polymer được đặt theo tên loại monomer tạo nên nó.
Bảng dưới dây chỉ cung cấp thông tin một số loại polymer phổ biến. Xem từ
trang 185 đến trang 191 và trang 472 để tìm kiếm thông tin về polymer. Xem
thêm Danh mục các loại hóa chất ở trang 475 để tìm tên gọi của các hóa chất
thay thế cho polymer.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc ra ngoài đồng
thời đưa vào không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Che bọc thiết bị nếu có thể.
• Không dùng tay xử lý polymer.
• Đeo găng tay khi xử lý polymer và mặt nạ vừa với khuôn mặt. Sử dụng
quần áo bảo hộ sạch sẽ hàng ngày khi làm việc và tuyệt đối không mang
về nhà (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố phơi nhiễm hóa chất. Đảm bảo đầy
đủ các vật dụng cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận đối
với mọi người lao động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, xử lý polymer cần được kiểm soát
chặt nhẽ về nhiệt độ và giám sát nồng độ tập trung của các loại khí, hơi.
Các khu vực này phải có thiết bị báo động, bình chữa cháy và kế hoạch
ứng phó khi hỏa hoạn. (xem Chương 11: Hỏa hoạn).
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Polymer
Ethylene vinyl acetate (EVA)

– CAS Số 24937-78-8

Phenol formaldehyde resin/
Nhựa phenol formaldehyde
(PF resin, phenolic resin, Novolac) – CAS Số 9003-35-4
Polyurethane
(PU, polyether urethane foam) 		 – CAS Số 9009-54-5
Polyvinyl chloride/Clorua Polyvinyl
(PVC, chlorethylene polymer,
vinyl chloride polymer)
– CAS Số 9002-86-2

CHÚNG LÀ GÌ?
Polymer tồn tại cả ở dạng lỏng và dạng
rắn. Ethylene vinyl acetate là chất bột
trắng có mùi như sáp trong khi monomer
của nó là Vinyl acetate lại là chất lỏng
trong suốt có mùi ngọt đậm. Phenol
formaldehyde resin/Nhựa phenol
formaldehyde là chất lỏng có mùi nhẹ
nhàng, dễ chịu. Polyurethane ở dạng
lỏng hoặc dạng rắn, còn monomer của
nó là Urethane ở dạng bột trắng hoặc
dạng tinh thể giống hạt cát. Polyvinyl
chloride/Clorua polyvinyl ở dạng bột
hoặc hạt màu trắng, còn monomer Vinyl
chloride lại ở dạng khí không màu có mùi
ngọt và dưới áp suất thì có dạng lỏng.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Polymer được ứng dụng trong sản
xuất cao su để làm đế giày. Chúng được
sử dụng để sản xuất nhựa và sợi dệt.
Phenol formaldehyde là một hợp
chất tổng hợp được dùng làm chất cản
quang trong lĩnh vực điện tử và dùng
để chống nhăn cho vải trong lĩnh vực dệt.
Polymer còn được ứng dụng trong keo
dán.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng da. Da bạn có thể bị nổi mẩn, nổi ban, bị khô và phồng
rộp. Da cũng có thể bị bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Hơi và bụi gây kích ứng mũi, họng, phổi gây ra nghẹt mũi, ho, hắt hơi, khó
thở. Khi hít phải bị chóng mặt, rối loạn tinh thần và đau đầu. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Nếu xâm nhập vào miệng và qua đường tiêu hóa, chúng gây buồn
nôn, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Polymer không độc hại như monomer; tuy nhiên trong quá trình bị cắt, đun nóng hoặc
kéo, polymer và phụ phẩm của chúng có thể giải phóng ra bụi và khí độc.
Vinyl acetate có trong EVA có thể ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh và gan. Nó
còn làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới và gây ung thư.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Polymer
Phenol formaldehyde resin/Nhựa phenol formaldehyde giải phóng formaldehyde,
một chất gây hại cho phổi khiến con người mắc bệnh viêm phế quản, hen suyễn,
ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ và giảm khả năng sinh sản ở nữ giới. Xem
Formaldehyde ở trang 504.
Urethane có trong Polyurethane làm hại thận, gan, não và tủy xương. Nó cũng có thể
gây ung thư, ngay cả với thai nhi còn trong bụng mẹ.
Vinyl chloride có trong PVC làm hại gan, hệ thần kinh và phổi. Nó cũng ảnh hưởng không
tốt đến thai nhi trong bụng mẹ, làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới và gây sảy thai. Nó
cũng gây ung thư gan, ung thư não, ung thư phổi và một số loại ung thư khác. Người lao
động trong ngành chế tạo điện tử sử dụng PVC còn bị phơi nhiễm với chì và cadimi xem
từ trang 511 đến trang 513), và phthalate (xem từ trang 516 đến trang 518).

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay ethylene vinyl alcohol và phương tiện bảo hộ cho mặt/mắt (xem Chương
18: Thiết bị bảo vệ cá nhân). Không đun nóng hoặc xử lý lượng lớn polymer một lúc.
Sử dụng mặt nạ lọc khí, nhất là khi có nhiều bụi và khí, khi làm việc với lượng lớn hay khi
đun nóng polymer. Xem Các loại mặt nạ từ trang 273 đến trang 277.

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN:
Để thay thế nhựa phenol formaldehyde ta dùng nhựa glyoxal và axit polymeric
carboxylic. Thay thế an toàn cho PVC là polyethylene. Một phương án thay thế nữa là
không sử dụng polymer mà sử dụng kim loại và thủy tinh.
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Phóng xạ
Phóng xạ là một dạng năng lượng phát ra thành chùm không thể nhìn thấy
được trong không khí từ nguồn phóng xạ. Phóng xạ được ứng dụng trong
công nghiệp điện tử như phóng xạ tần số vô tuyến (RF), ánh sáng tia cực tím
(UV) và tia X. Mặt trời và các nguyên tố trên trái đất quanh ta là nguồn cung
cấp phóng xạ chính. Loại phóng xạ này được gọi là phóng xạ tự nhiên. Có
loại phóng xạ do con người tạo ra được sử dụng trong sản xuất.
Một số loại phóng xạ nguy hiểm hơn những loại còn lại. Năng lượng càng
cao thì phóng xạ càng nguy hiểm. Tia X nguy hiểm hơn tia UV nhưng tia UV
lại nguy hiểm hơn phóng xạ RF.
Bạn có nguy cơ bị nhiễm một lượng lớn phóng xạ một lúc hoặc nhiễm
từng chút một trong một thời gian dài. Toàn bộ cơ thể bị nhiễm phóng xạ sẽ
bị tổn hại hơn nhiều so với bị nhiễm từng bộ phận cơ thể.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Giữ khoảng cách, giảm thời gian tiếp xúc và thiết bị bảo hộ là những

yếu tố chính giúp hạn chế tiếp xúc với phóng xạ. Hãy đứng xa nguồn
phóng xạ, nếu phải tiếp xúc với nguồn phóng xạ thì hạn chế thời gian
tiếp xúc với nó, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và đứng ở khu vực an
toàn chống phống xạ.

•
•
•
•

Che bọc máy móc bằng thiết bị bảo vệ chống phóng xạ.
Tránh chạm vào máy. Sử dụng điều khiển để vận hành máy.
Tránh nhìn thẳng vào nguồn phóng xạ.
Mặc đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân (xem Chương 18: Thiết bị bảo
vệ cá nhân).

• Luôn tắt máy khi không hoạt động để giảm lượng phóng xạ bức xạ ra.
Tắt máy, gắn biển cảnh báo và khóa máy khi sửa chữa.

• Biển cảnh báo và máy đo nồng độ phóng xạ phải có ở quanh khu vực
làm việc. Người lao động trong khu vực này phải đeo liều kế để đo lượng
phóng xạ.

Tài liệu hướng dẫn
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Biểu đồ hóa chất

Phóng xạ
Phóng xạ tần số vô tuyến (RF)
Ánh sáng tia cực tím (UV)
Tia X

CHÚNG LÀ GÌ?
Phóng xạ là nguồn năng lượng vô hình
đòi hỏi phải có thiết bị đặc biệt để phát
hiện và đo nồng độ phóng xạ. Nếu bạn ở
gần lò sưởi sử dụng năng lượng phóng xạ
RF và cảm thấy ấm hơn, nhiệt độ cơ thể
tăng thì bạn sẽ bị nhiễm phóng xạ RF.
Mặc dù vậy, ngay cả khi bạn không cảm
thấy ấm thì tia phóng xạ vẫn có thể đi
xuyên qua da và ảnh hưởng đến cơ thể.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Phóng xạ chủ yếu được phát hiện trong
ngành công nghiệp điện tử. Phóng xạ
RF được dùng trong lò sưởi để làm khắc
khô và làm vật liệu lắng trên tấm wafer. Tia
X phát ra từ vật liệu lắng trên tấm wafer.
Tia UV được dùng trong quá trình in lito
khi sản xuất chip điện tử. Với ngành công
nghiệp da giày, phóng xạ RF được dùng
để đun chảy cao su và keo, còn với ngành
may mặc thì nó được sử dụng để làm khô
sợi dệt.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây bỏng da. Tia UV làm da ửng đỏ và làm sạm da.
MẮT: Chúng gây bỏng mắt. Tia UV gây viêm giác mạc và viêm kết mạc. Dấu hiệu của
viêm giác mạc gồm có đau mắt, chảy nước mắt liên tục và mắt mờ giống như cảm giác
có cát trong mắt vậy. Dấu hiệu của viêm kết mạc gồm có chảy nước mắt liên tục và khó
chịu trong mắt. Phóng xạ RF và tia UV ở bức xạ cao có thể gây đục thủy tinh thể với các
triệu chứng như mắt mờ, nhạy cảm với ánh sáng, khó nhìn vào buổi tối và khó nhận diện
màu sắc. Nhiễm lượng lớn bức xạ RF và tia UV có thể dẫn đến mù lòa.
MŨI/PHỔI: Hít phải bụi của các vật liệu nhiễm phóng xạ sẽ ảnh hưởng xấu đến đường
hô hấp theo thời gian.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Nếu ăn uống đồ dính phải bụi của các vật liệu nhiễm phóng xạ sẽ
ảnh hưởng xấu đến đường tiêu hóa theo thời gian.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả các loại phóng xạ đều tổn hại đến các cơ quan nội tạng và hệ thống miễn dịch
của cơ thể.
Phóng xạ RF ảnh hưởng tới hệ thần kinh, cơ chế phản xạ và nhịp tim. Nó gây sảy thai,
rối loạn kinh nguyệt, giảm tiết sữa ở bà mẹ đang cho con bú. Nó còn giảm khả năng sinh
sản ở nam giới và gây nguy hiểm cho thai nhi trong bụng mẹ.
Tia UV gây ung thư da.
Tia X gây ra tất cả các bệnh ung thư. Tia X cũng làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới
và gây nguy hại cho thai nhi trong bụng mẹ.

Tài liệu hướng dẫn
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Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến

Phóng xạ
BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay, kính chống phóng xạ. Khi tiếp xúc với tia UV thì đeo
găng tay nitrile và mặc áo dài tay. Với phóng xạ RF, sử dụng găng tay cách điện giúp bạn
khỏi bị bỏng RF. Với tia X thì găng tay có chì sẽ giúp bảo vệ bạn.
Đeo liều kế để đo nồng độ phóng xạ.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Dung môi
Dung môi ở dạng lỏng và được dùng làm chất làm sạch, chất phụ gia trong
keo dán để keo chắc và nhanh khô và được trộn cùng nhiều loại hóa chất
khác phục vụ cho ngành da giày, may mặc và điện tử.
Hầu hết các loại dung môi rất dễ cháy nổ khi gặp nhiệt. Chúng cũng bốc
khói và hơi nhiều hơn khi bị đun nóng hoặc cháy.
Dung môi có rất nhiều “dòng”. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các dung
môi: cồn, aliphatic hydrocarbon/hydrocarbon béo, aromatic hydrocarbon/
hydrocarbon thơm, chlorinated hydrocarbon, ester, glycol ether và ketone.
Các loại dung môi giống nhau có tính chất tương tự nhau, được ứng dụng
trong quy trình như nhau. Cùng một dòng dung môi nhưng có loại lại độc
hại hơn những loại còn lại. Một vài dòng dung môi nguy hiểm đối với sức
khỏe con người như aromatic hydrocarbon/hydrocarbon thơm (xem trang
530) và chlorinated hydrocarbon (xem trang 532). Cách tốt nhất để bảo vệ
sức khỏe người lao động là cấm sử dụng dung môi độc hại nhất và tìm loại
thay thế bớt độc hại hơn.
Bảng dưới đây chứa thông tin về một số loại dung môi phổ biến. Xem từ
trang 185 tới trang 191 và trang 472 để tìm hiểu về cách tìm thông tin về các
loại dung môi. Xem Danh mục các loại hóa chất ở trang 475 để tìm tên gọi
của các hóa chất thay thế cho các loại dung môi.

Ngăn ngừa và làm giảm tiếp xúc:
• Lắp đặt hệ thống thông gió có chức năng hút sạch khí độc đồng thời đưa
vào không khí sạch (xem Chương 17: Hệ thống thông gió).

• Che thiết bị nếu có thể.
• Không xử lý dung môi bằng tay không.
• Dùng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với dung môi (làm sạch). Dùng mặt

nạ bảo hộ vừa với khuôn mặt. Sử dụng quần áo bảo hộ sạch sẽ hàng
ngày khi làm việc và tuyệt đối không mang về nhà (xem Chương 18:
Thiết bị bảo vệ cá nhân).

• Lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp có trang bị thiết bị bảo hộ và sơ cứu

trong trường hợp bị rò rỉ, tràn, sự cố. Đảm bảo đầy đủ các vật dụng
cần thiết cho trường hợp khẩn cấp và dễ tiếp cận đối với mọi người lao
động ở nơi làm việc.

• Những khu vực sử dụng, bảo quản, xử lý dung môi cần được kiểm soát
chặt nhẽ về nhiệt độ và giám sát nồng độ tập trung của các loại khí, hơi.
Các khu vực này phải có thiết bị báo động, bình chữa cháy và kế hoạch
ứng phó khi hỏa hoạn (xem Chương 11: Hỏa hoạn).

Tài liệu hướng dẫn
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Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến

Dung môi cồn
Ethyl alcohol/Cồn ethyl
(ethanol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide)

– CAS Số 64-17-5

Isopropyl alcohol/Cồn Isopropyl
(2-propanol, IPA)

– CAS Số 67-63-0

Methyl alcohol/Cồn Methyl
(Carbinol, methanol, methylol)

– CAS Số 67-56-1

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi cồn ở thể lỏng không màu.
Ethanol có mùi giống rượu lên men. IPA
có mùi như mốc. Methanol lại có mùi
ngọt nhẹ.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi cồn được dùng như chất tẩy
rửa. Chúng còn được dùng để sản xuất
cao su cho da giày, làm sạch vải, được
dùng trong công nghệ mạ và bảng mạch
in. IPA và methanol là hai loại dung môi
phổ biến nhất.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng da. Nếu tiếp xúc thường xuyên và liên tục với dung môi cồn,
bạn sẽ bị mẩn da, phát ban, khô da. Da có thể bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở
trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng, bỏng và tổn thương vĩnh viễn cho mắt. Methanol khiến
bạn bị mờ mắt và có thể dẫn tới mù lòa. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Hơi dung môi có thể khiến mũi, họng bị kích ứng, gây ho và thở khò khè.
Hít phải khí hơi dung môi có thể làm bạn cảm thấy suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo,
khó thở, thậm chí là bất tỉnh. IPA làm chậm mạch, hạ huyết áp và rối loạn ảo giác nếu
hít phải lượng lớn. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng làm giảm cảm giác ngon miệng, gây buồn nôn, nôn và tiêu
chảy. Hấp thụ phải lượng lớn sẽ gây mất tỉnh táo. Xem Sơ cứu ở trang 183 và và tìm sự
trợ giúp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả các loại dung môi cồn đều có hại cho gan, thận và hệ thần kinh. Cồn có thể lẫn
vào sữa mẹ và trẻ có thể bú phải sữa có cồn.
Ethanol gây sảy thai, dị tật bẩm sinh và một số vấn đề sức khỏe khác. Nó cũng gây ung
thư gan, ung thư thực quản, ung thư vú, ung thư tinh hoàn và ung thư trực tràng.
Isopropyl alcohol/Cồn Isopropyl có hại cho thai nhi trong bụng mẹ.
Methanol có hại cho thai nhi trong bụng mẹ.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Dung môi cồn
BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay butyl. Găng tay Polyvinyl alcohol (PVA) không giúp ích gì cho bạn. Nếu
bạn xử lý dung môi cồn ở dạng lỏng, hãy dùng kính bảo hộ có lỗ thoáng, chống va đập
và chống bắn vào mắt (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Nếu không gian không được thông gió đầy đủ hoặc bạn đang tiến hành bảo trì máy
mà không nắm được nồng độ cồn trong không khí thì hãy sử dụng mặt nạ có màng lọc
dung môi.

Tài liệu hướng dẫn
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Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến

Dung môi aliphatic hydrocarbon/ hydrocarbon béo
(chưng cất dầu mỏ)
2,2-Dimethylbutane(neohexane)

- CAS Số 75-83-2

2-Methylpentane (isohexane)

- CAS Số 107-83-5

Cyclohexane
(benzene hexahydride, hexamethylene) - CAS Số 110-82-7
Heptane/Heptan
(dipropyl methane, heptyl hydride)

- CAS Số 142-82-5

Hexane/Hexan
(hexyl hydride, n-hexane)

- CAS Số 110-54-3

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi aliphatic hydrocarbon/
hydrocarbon béo ở dạng lỏng
không màu.
Hexane/Hexan và heptane/heptan có mùi
nhẹ, hơi giống mùi xăng. Cyclohexane
có mùi ngọt đậm.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi aliphatic hydrocarbon/
hydrocarbon béo được ứng dụng trong
keo dán da giày và chất tẩy rửa điện tử.
Chúng còn được dùng trong công nghệ
phủ và dán bề mặt. Cyclohexane được
dùng để sản xuất nilong.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng da. Nếu da tiếp xúc liên tục với chúng, da sẽ
trở nên khô, nứt nẻ, xuất hiện các vết đỏ và có thể bị mẩn đỏ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Hít phải hơi dung môi sẽ khiến mũi và họng bị kích ứng. Chúng có thể làm
bạn cảm thấy cơ thể suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo, khó thở, thậm chí bất tỉnh. Xem
Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể khiến bạn mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn
và tiêu chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả các aliphatic hydrocarbon/hydrocarbon béo gây hại cho não, gây ra đau đầu,
chóng mặt.
2,2-dimethylbutane có thể gây rối loạn nhịp tim.
Cyclohexane có thể gây hại vĩnh viễn cho gan và thận. Nó cũng gây ra đau đầu, co giật
và các vấn đề về thần kinh khác.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Biểu đồ hóa chất

Dung môi aliphatic hydrocarbon/ hydrocarbon béo
(chưng cất dầu mỏ)
Heptane/Heptan có thể gây hại cho hệ thần kinh, gây ra hiện tượng giảm phối hợp của
cơ thể và tính khí thất thường, ngất xỉu, suy giảm trí nhớ và sự tập trung.
Hexane/Hexan gây hại cho hệ thần kinh, gây ra các bệnh liên quan đến sự phối hợp
của cơ thể, trí nhớ, sự tập trung, tính khí thất thường và ngất xỉu. Nó còn gây hại cho tinh
hoàn. Nếu tiếp xúc mức độ lớn có thể gây tử vong.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay nitrile hoặc Viton và sử dụng phương tiện bảo vệ mắt/mặt (xem Chương
18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ có màng lọc khí/hơi dung môi hữu cơ (xem từ trang 273 đến trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN:
Heptane/Heptan ít độc hại hơn hexane/hexan.

Tài liệu hướng dẫn
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Dung môi aromatic hydrocarbon/hydrocarbon thơm
Benzene/Benzen
(benzine, benzol)

– CAS Số 71-43-2

Styrene/Styren (ethenyl benzene,
vinylbenzene)
– CAS Số 100-42-5
Toluene/Toluen (methyl benzene,
methyl benzol, toluol) – CAS Số 108-88-3
Xylene/Xylen (dimethyl benzene,
methyl toluene, xylol) – CAS Số 1330-20-7

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi hydrocarbon thơm ở dạng
lỏng trong suốt, không màu hoặc vàng
nhạt và có mùi ngọt.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi hydrocarbon thơm được
ứng dụng trong ngành may mặc, da giày
và điện tử. Toluene/Toluen là một phụ
gia phổ biến dùng cho keo dán da giày
còn styrene/styren được sử dụng để sản
xuất nhựa cho ngành điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng da dẫn đến viêm da, da nổi mẩn, khô da và tạo cảm giác bỏng
rát. Benzene/Benzen còn có thể khiến da bị rộp. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng mắt. Benzene/Benzen có thể khiến bạn bị mù lòa. Xem Sơ
cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Hơi dung môi gây kích ứng mũi, họng gây ho và thở khò khè. Hít phải hơi
dung môi cũng khiến bạn đau đầu, uể oải, chóng mặt, rối loạn tinh thần, buồn nôn,
mệt mỏi, mất tỉnh táo. Benzene/Benzen có thể gây viêm phế quản, phù phổi và viêm
phổi. Nó cũng gây ra các bệnh tim mạch. Nếu hít phải lượng lớn benzene/benzen
(20.000 ppm) bạn có thể mất mạng chỉ trong 10 đến 15 phút. Toluene/Toluen tác
động lên hệ thần kinh gây ra tình trạng khó suy nghĩ, chậm phản xạ, giãn đồng tử, bồn
chồn và mệt mỏi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Benzene/Benzen và xylene/xylen khiến bạn có cảm giác buồn
nôn, nôn hoặc đau bụng. Benzene/Benzen làm tăng nhịp tim, khó thở, tức ngực, suy
hô hấp có thể gây chết người. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả hydrocarbon thơm đều có thể gây hại cho gan, thận, não và hệ thần kinh.
Benzene/Benzen gây ra các vấn đề về máu, phá hủy tế bào máu dẫn đến thiếu máu
không tái tạo. Nó cũng có thể gây dị tật bẩm sinh và bệnh bạch cầu (một dạng ung
thư máu).

Tài liệu hướng dẫn
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Biểu đồ hóa chất

Dung môi aromatic hydrocarbon/hydrocarbon thơm
Styrene/Styren gây nên các dị tật bẩm sinh và các vấn đề sinh sản khác. Nó cũng gây
ra ung thư phổi.
Toluene/Toluen gây dị tật bẩm sinh.
Xylene/Xylen gây dị tật bẩm sinh. Nó cũng gây ung thư. Tiếp xúc nhiều có thể gây
hôn mê.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay PVA hoặc găng tay bạc bảo vệ hoặc găng tay viton. Nếu bạn xử lý dung
dịch thì sử dụng kính bảo hộ có lỗ thoáng, chống va đập và bắn vào mắt. Còn nếu bạn
xử lý những dung môi trên ở dạng khí, hơi thì phải dùng kính bảo hộ kín, chống va đập
(xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ có màng lọc dung môi (xem từ trang 273 đến trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN:
Toluene/Toluen là biện pháp thay thế an toàn cho benzene/benzen. Tuy vậy,
toluene/toluen vẫn là chất độc hại.
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Dung môi chlorinated hydrocarbon
Carbon tetrachloride
(Freon 10, tetrachloromethane)

- CAS Số 56-23-5

Dichloropropane
(DCP, propylene dichloride)

- CAS Số 78-87-5

Methyl chloroform
(1,1,1-trichloroethane, chloroethene) - CAS Số 71-55-6
Methylene chloride/Clorua Methylene
(DCM, dichloromethane)
- CAS Số 75-09-2
Tetrachloroethylene (carbon dichloride,
ethylene tetrachloride,
PERC, perchloroethylene)
- CAS Số 127-18-4
Trichloroethylene (ethinyl trichloride, TCE,
trichloroethene)
- CAS Số 79-01-6

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi chlorinated hydrocarbon ở
dạng lỏng, không màu, mùi ngọt nhẹ và
có chứa clo.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi chlorinated hydrocarbon
được ứng dụng trong chất tẩy rửa. Chúng
còn được dùng để chế tạo cao su cho đế
giày, dùng làm chất tẩy nhờn trong mạ
điện và dùng trong sản xuất tấm wafer,
lau chùi thiết bị bán dẫn.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng da. Carbon tetrachloride có thể khiến da bị bỏng. TCE
gây dị ứng dù chỉ với một lượng rất nhỏ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng mắt. Carbon tetrachloride có thể gây mù lòa
nếu dính vào mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Mùi/khí được hấp thụ gây kích ứng mũi, họng. Hít phải chúng sẽ khiến bạn
cảm thấy suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo, khó thở thậm chí bất tỉnh. Cơ thể bạn bị
mất thăng bằng, sự phối hợp cơ thể kém, rối loạn tinh thần, cảm giác tay chân tê cứng.
Hít phải hơi Dichloropropane và PERC gây ứ đọng dịch trong phổi, lâu ngày thành
bệnh phù phổi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả chlorinated hydrocarbon đều ảnh hưởng xấu đến gan và thận.
Carbon tetrachloride có thể khiến bạn bị hôn mê. Nó cũng ảnh hưởng đến thai nhi
trong bụng mẹ và giảm khả năng sinh sản ở nam giới và gây ung thư.

Tài liệu hướng dẫn
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Biểu đồ hóa chất

Dung môi chlorinated hydrocarbon
Dichloropropane gây ung thư gan.
Methyl chloroform gây sảy thai và dị tật bẩm sinh. Nó cũng có thể gây ung thư gan,
thận.
Methylene chloride/Clorua methylene gây ung thư gan, thận và ung thư vú.
PERC ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mẹ, giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ
giới và gây sảy thai. Nó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều loại ung thư như ung thư gan,
ung thư thực quản, ung thư bàng quang, ung thư phổi và bệnh bạch cầu (một dạng của
ung thư máu).
TCE làm rối loạn nhịp tim. Nó gây dị tật bẩm sinh, ung thư gan, ung thư thận và ung
thư phổi.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Sử dụng găng tay. Nếu bạn xử lý dung môi dạng lỏng, hãy sử dụng kính bảo hộ có lỗ
thoáng, chống va đập và bắn vào mắt. Nếu bạn xử lý dung môi dạng khí, hơi thì sử dụng
kính bảo hộ kín. (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Sử dụng mặt nạ có màng lọc dung môi (xem từ trang 273 đến trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN
Bromopropane được sử dụng như chất thay thế an toàn cho TCE. Mặc dù vậy, nó vẫn
có khả năng gây ung thư.
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Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến

Dung môi Ester
Butyl acetate
(butyl ethanoate, n-butyl ester)

- CAS Số 123-86-4

Ethyl acetate (ethyl ethanoate)

- CAS Số 141-78-6

Isobutyl acetate (2-methyl-1-propyl acetate,
2-methylpropyl acetate)
- CAS Số 110-19-0

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi ester ở dạng lỏng không
màu, có mùi hoa quả thơm dễ chịu. Butyl
acetate có mùi giống chuối.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi ester được dùng trong keo
dán, chất tẩy bề mặt và để sản xuất vật
liệu bằng nhựa trong ngành may mặc, da
giày và điện tử.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng da. Nếu tiếp xúc thường xuyên, da sẽ bị khô,
nứt nẻ, ửng đỏ và có thể bị nổi mẩn. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Mùi/khí được hấp thụ gây kích ứng mũi, họng. Hít phải chúng sẽ khiến
bạn cảm thấy suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo, khó thở thậm chí bất tỉnh. Xem Sơ cứu
ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng gây mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Butyl acetate có thể gây nguy hiểm cho thai nhi trong bụng mẹ. Butyl acetate có thể
gây kích ứng phổi và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Bạn dễ mắc viêm phế quản với các
triệu chứng ho, có đờm, khó thở.
Ethyl acetate gây tổn thương gan, thận, làm suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay neoprene or găng tay cao su chống axit và sử dụng phương tiện bảo hộ
cho mắt/mặt. (xem Chương 18: Thiết bị bảo vệ cá nhân).
Dùng mặt nạ có màng lọc hơi/khí dung môi (xem từ trang 273 đến trang 277).

Tài liệu hướng dẫn
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Biểu đồ hóa chất

Dung môi Glycol ether
GLYCOL ETHER GỐC ETHYLENE
Đây là những loại dung môi độc hại hơn và có thành tố “ethanol”
hoặc “ethylene” trong tên gọi
Ethylene glycol butyl ether (2-butoxyethanol,
Butyl Cellosolve, EGBE)
– CAS Số 111-76-2
Ethylene glycol ethyl ether (2-ethoxyethanol,
EGEE, Ethyl Cellosolve)
– CAS Số 110-80-5
Ethylene glycol methyl ether (2-methoxyethanol,
EGME, Methyl Cellosolve)
– CAS Số 109-86-4

GLYCOL ETHER GỐC PROPYLENE
Đây là những loại dung môi ít độc hại hơn và có thành tố “propanol” hoặc
“propylene” trong tên gọi.
1-Methoxy 2-propanol
(propylene glycol methyl ether) – CAS Số 107-98-2
2-Methoxy 1-propanol (1-propylene glycol2-methyl ether, propylene glycol
monomethylether)
– CAS Số 1589-47-5

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi glycol ether là chất lỏng không
màu có mùi nhẹ dễ chịu hoặc không mùi.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi glycol ether được ứng dụng
làm chất tẩy rửa, thuốc nhuộm và lớp phủ
trong sản xuất da giày, may mặc và điện
tử. Chúng còn thường là thành phần của
những hỗn hợp được đăng ký độc quyền.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng và bỏng da. Bạn có thể thấy nổi mẩn, có vết đỏ và bị khô da. Da
bắt đầu bong tróc, ngứa và nứt nẻ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng gây kích ứng và bỏng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Một số loại glycol ether bốc hơi rất nhanh nên rất dễ hít phải. Hơi của
chúng có thể gây kích ứng mũi, họng gây ho, thở khò khè và khó thở. Hít phải hơi những
loại dung môi này khiến bạn cảm thấy suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo, rối loạn tinh
thần và mệt mỏi. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng có thể dẫn tới mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, nôn
và sụt cân. Xem Sơ cứu ở trang 183 và nhờ sự can thiệp từ y tế.
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Phụ lục B: Các hóa chất và nguyên vật liệu phổ biến

Dung môi Glycol ether
KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả glycol ether gây hại cho gan, thận và hệ thần kinh, gây nên tình trạng cơ thể bị run
và mệt mỏi. Glycol ether có thể theo sữa mẹ xâm nhập vào cơ thể của em bé khi bú mẹ. 
Glycol ether gốc ethylene có thể phá hủy tế bào máu và tủy xương gây ra bệnh thiếu
máu. Một số loại glycol ether gốc ethylene làm giảm khả năng sinh sản ở nam và nữ,
đồng thời ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng mẹ.
Ethylene glycol butyl ether có thể gây ung thư gan.
Ethylene glycol ethyl ether có độc tính thấp hơn nhưng vẫn làm giảm khả năng sinh
sản ở nam và nữ giới và ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng mẹ.
Ethylene glycol methyl ether có thể khiến tính khí thất thường, mất trí nhớ và đau
đầu mãn tính. Hít lượng lớn khí này có gây tổn thương lá lách và tiểu ra máu. Nó còn làm
giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, phá hủy tinh hoàn và vô cùng độc hại với thai
nhi trong bụng mẹ.
Glycol ether gốc propylene ít độc hại hơn glycol ether gốc ethylene.
2-methoxy, 1-propanol có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi trong bụng mẹ.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ
Đeo găng tay chống axit. Có thể đeo găng tay neoprene hoặc nitrile nếu không có găng
tay chống axit. Sử dụng phương tiện bảo hộ cho mắt/mặt. (xem Chương 18: Thiết bị bảo
vệ cá nhân).
Dùng mặt nạ có màng lọc glycol ether (xem từ trang 273 đến trang 277).

CÁC CHẤT THAY THẾ AN TOÀN
Glycol ether gồm có propyl ether, isopropyl ether, và phenyl ether bớt độc hại hơn
đối với cơ quan sinh sản và em bé trong bụng mẹ. Glycol ether gốc propylene an toàn
hơn glycol ether gốc ethylene.

Tài liệu hướng dẫn
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Dung môi Ketone
Acetone/Axeton (2-propanone, dimethyl ketone,
pyroacetic acid/axit pyroacetic)
– CAS Số 67-64-1
Methyl butyl ketone (butyl methyl ketone,
hexan-2-one, MBK, methyl n-butyl ketone)
– CAS Số 591-78-6
Methyl ethyl ketone (2-butanone, butanone,
ethyl methyl ketone, MEK)
– CAS Số 78-93-3
Methyl isobutyl ketone (4-methyl-2-pentanone,
isobutyl methyl ketone, MIBK)
– CAS Số 108-10-1

CHÚNG LÀ GÌ?
Dung môi ketone ở dạng lỏng không
màu, có mùi ngọt hoặc mùi bạc hà
dễ chịu.

BẠN CÓ LÀM VIỆC VỚI CHÚNG
KHÔNG?
Dung môi ketone được phụ gia cho keo
dán da giày. Chúng còn được sử dụng
trong công nghệ phủ bề mặt các thiết
bị điện tử, làm chất dính cho đường ống
nhựa PVC và làm chất tẩy rửa trong ngành
da giày, may mặc và điện tử. MIBK là phụ
gia sản xuất cao su cho ngành da giày.

TÁC HẠI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI
DA: Chúng gây kích ứng da. Nếu bạn tiếp xúc thường xuyên, da sẽ trở nên khô, nứt nẻ,
ửng đỏ và bạn có nguy cơ bị nổi mẩn đỏ. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MẮT: Chúng có thể gây kích ứng và bỏng mắt. Xem Sơ cứu ở trang 182.
MŨI/PHỔI: Hơi/khí dung môi có thể gây kích ứng mũi họng, gây ho và thở khò khè. Hít
phải hơi/khí dung môi khiến bạn cảm thấy suy yếu, chóng mặt, thiếu tỉnh táo, khó thở và
thậm chí bất tỉnh. Xem Sơ cứu ở trang 181.
MIỆNG/TIÊU HÓA: Chúng làm mất cảm giác ngon miệng, gây buồn nôn, nôn và tiêu
chảy. Xem Sơ cứu ở trang 183 và tìm sự trợ giúp của y tế.

KHI BẠN TIẾP XÚC TRONG THỜI GIAN DÀI:
Tất cả các loại ketone đều làm tổn thương hệ thần kinh khiến cơ thể suy yếu, rối loạn
phối hợp tay chân. Ngoài ra chúng còn phá hoại gan và thận.
MBK và acetone/axeton làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới. Acetone/Axeton còn
gây sảy thai.
MEK gây ra dị tật bẩm sinh. 
MIBK gây ung thư.

NẾU BẠN CÓ NGUY CƠ TIẾP XÚC:
Đeo găng tay chống axit và phương tiện bảo hộ cho mắt/mặt (xem Chương 18: Thiết bị
bảo vệ cá nhân). 
Sử dụng mặt nạ có màng lọc dung môi hữu cơ (xem từ trang 273 đến trang 277).
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Nguồn thông tin

Nguồn thông tin
Tổ chức để có công việc
an toàn
Các tổ chức quốc tế
Asia Monitor Resource Center
Một tổ chức độc lập hỗ trợ các phong
trào lao động, quyền của người lao
động, bình đẳng và an toàn vệ sinh
lao động ở châu Á.
Tổ chức có nhiều thông tin trực tuyến.

Flat 7, 9th Floor, Block A, Fuk Keung
Industrial Building, 66-68 Tong Mi Road,
Kowloon, HONG KONG (HỒNG KÔNG)
T: +852 2332-1346
Website: amrc.org.hk
Clean Clothes Campaign
Một liên minh quốc tế của các tổ chức
công đoàn và các tổ chức phi chính
phủ nhằm thúc đẩy điều kiện làm
việc tốt hơn và hỗ trợ người lao động
ngành may.

Postbus 11584
1001 GN Amsterdam, NETHERLANDS
(HÀ LAN)
T: +31 (20) 412-2785
Website: cleanclothes.org
Maquiladora Health and Safety
Support Network
Một mạng lưới của các chuyên gia về
an toàn vệ sinh lao động nhằm hỗ trợ
kỹ thuật, cung cấp thông tin và đào
tạo người lao động làm việc dọc khu
vực biên giới giữa Mỹ và Mexico, ở
Trung Mỹ và Châu Á.

P.O. Box 124
Berkeley, CA 94701, USA (MỸ)
T: +1 (510) 558-1014
Website: mhssn.igc.org
Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Solidarity Center
Là tổ chức bên cạnh phong trào lao
động Mỹ, cung cấp các chương trình
đào tạo và hỗ trợ các tổ chức công
đoàn trên thế giới về các vấn đề tiền
lương, điều kiện làm việc, các kỹ năng
tổ chức, thương lượng và bình đẳng
giới.

1130 Connecticut Avenue, NW
Suite 800
Washington, D.C. 20036, USA (MỸ)
T: + 1 .202-974-8383
Fax: +1 .202 .974 .8384
Website: solidaritycenter .org
Worker Rights Consortium
Một tổ chức chuyên giám sát về quyền
lao động, thực hiện điều tra và báo
cáo về các điều kiện làm việc.

5 Thomas Circle NW, 5th Floor
Washington, DC 20005, USA (MỸ)
T: +1 (202) 387-4884
Website: workerrights .org

Sách và tài liệu trực tuyến
Barefoot Research: A Worker’s Manual
for Organising on Work Security
(Nghiên cứu: Hướng dẫn dành cho
người lao động để tổ chức nơi làm
việc an toàn)
Hướng dẫn này giúp người lao động
biết cách thực hiện khảo sát và kiểm
tra nơi làm việc. Ngoài ra, hướng dẫn
còn giúp cho nhóm người lao động
thảo luận về các vấn đề tại nơi làm
việc, cung cấp cho họ các cách để xác
định những nguy hiểm và xây dựng kế
hoạch hành động.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo .org/public/english/
protection/ses/info/publ/2barefoot .htm

Nguồn thông tin

Made in LA (Sản xuất tại LA)
Là các video thảo luận chuyên sâu
và hướng dẫn đào tạo cho lao động
ngành may (bằng 12 ngôn ngữ).

Garment Worker Center
Website: madeinla.com
Organising at Work: Building
stronger unions in the workplace
(Tổ chức tại nơi làm việc: Xây dựng
các công đoàn mạnh hơn tại nơi làm
việc)
Đây là là một cuốn hướng dẫn giúp
công đoàn gắn kết sự tham gia của
người lao động và nâng cao hiệu quả
của công đoàn.

Trades Union Congress
Website: tuc.org.uk/sites/default/files/
OrganisingAtWork.pdf
The Factory Floor Guide to Corporate
Accountability: Seeking Redress for
Labour Rights Violations in Global
Supply Chains (Hướng dẫn về trách
nhiệm của doanh nghiệp: Tìm cách
khắc phục những vi phạm về quyền lao
động trong chuỗi cung ứng toàn cầu)
Đây là một quy trình bao gồm các
bước chuẩn bị và thực hiện các chiến
dịch pháp lý và khiếu nại về quyền và
tiêu chuẩn lao động.

Oxfam
Website: policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/the-factory-floor-guidetocorporate-accountability-xemkingredressfor-labour-296875

The Global Workplace: A Manual for
Trade Union Activists (Nơi làm việc
toàn cầu: Cẩm nang dành cho các cán
bộ công đoàn)
Đây là cuốn cẩm nang thúc đẩy người
lao động và công đoàn tìm hiểu về
những ảnh hưởng của toàn cầu hóa
đến điều kiện làm việc và quyền của
người lao động. Cuốn cẩm nang cung
cấp thông tin về cách công đoàn có thể
khởi động các chiến dịch quốc tế, hợp
tác với các tổ chức phi chính phủ và
tiếp cận các tổ chức quốc tế như ILO.

War on Want
Website: tinyurl.com/o48kllk
No Choice But to Fight (Không còn
lựa chọn nào khác ngoài đấu tranh)
Là câu chuyện kể về những người lao
động sản xuất pin ở Trung Quốc đấu
tranh vì sức khỏe của họ.

Globalization Monitor
P.O. Box No. 70065K
Kowloon Central Post Office,
HONG KONG (HỒNG KÔNG)
T: +852 6187 3401
http://www.globalmon.org.
hk/content/%E2%80%9Cnochoicefight%E2%80%9D

Websites và apps
Cambodian Labour Law Guide, Better
Factories Cambodia (Hướng dẫn luật
lao động Campuchia, Dự án Nhà máy
tốt hơn Campuchia)
Là một ứng dụng trên điện thoại di
động về hướng dẫn luật lao động có
liên kết đến các mô-đun đào tạo.
Thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh,
tiếng Quan Thoại và tiếng Khmer.

ILO Better Factories
Website: betterfactories.org/?p=7267

Tài liệu hướng dẫn
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Công ước quốc tế về quyền lao động
của ILO

Business for Social Responsibility
(Doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội)

Công ước ILO sắp xếp theo tên và số.

Làm việc với các doanh nghiệp để cải
thiện các vấn đề về lao động và môi
trường.

Website: ilo.org/global/standards/
lang--en/index.htm
Công ước của Liên Hợp Quốc (UN)
Công ước của Liên Hợp Quốc sắp xếp
theo tên và ngày.

Website: treaties.un.org

Công đoàn quốc tế
IndustriALL Global Union
54 bis. Route des Acacias
Case Postale 1516
1227 Geneva, SWITZERLAND
(THỤY SỸ)
T: +41 (22) 308-5050
Website: industriall-union.org
International Trade Union
Confederation (Liên đoàn công đoàn
quốc tế)
Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1
1210 Brussels, BELGIUM (BỈ)
T: +32 (0) 2224-0211
Website: ituc-csi.org
UNIGLOBAL
8-10 Ave Reverdil
1260 Nyon, SWITZERLAND (THỤY SỸ)
T: +41 (22) 365-2100
Website: uniglobalunion.org

Các tổ chức Phi chính phủ quốc
tế làm việc với doanh nghiệp
BIZNGO
“Các nhóm doanh nghiệp và hoạt
động vì môi trường” cùng làm việc để
sử dụng hóa chất an toàn và vật liệu
bền vững hơn.

310 Broadway, Suite 101
Somerville, MA 02144, USA (MỸ)
T: +1 (781) 391-6743
Website: bizngo.org
Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

HERProject đào tạo lao động nữ về
các khái niệm cơ bản về sức khỏe.

88 Kearny Street, 12th Floor
San Francisco, CA 94108, USA (MỸ)
T: +1 (415) 984-3200
Website: bsr.org
VERITÉ
Làm việc với các doanh nghiệp để cải
thiện các vấn đề về lao động. Xuất bản
các báo cáo và hướng dẫn cho người sử
dụng lao động để cải thiện nơi làm việc.

44 Belchertown Road
Amherst, MA 01002, USA (MỸ)

Các ngành nghề
Điện tử
GoodElectronics
Mạng lưới quốc tế thúc đẩy quyền con
người, quyền lao động và tính bền
vững trong ngành điện tử.

Website: goodelectronics.org
Health Hazards in Electronics: A
Handbook (Cẩm nang về nguy cơ sức
khỏe trong ngành điện tử)
Cuốn cẩm nang do Tom Gassert biên
soạn về các loại bệnh và chấn thương
liên quan đến công việc trong ngành
điện tử và cách phòng ngừa bệnh tật,
chấn thương và môi trường ô nhiễm
tại nơi làm việc và cộng đồng xung
quanh.

Asia Monitor Resource Center
Website: http://amrc.org.hk/content/
health-hazards-electronics-handbook

Nguồn thông tin

International Campaign for
Responsible Technology (ICRT)
(Chiến dịch quốc tế về công nghệ có
trách nhiệm)
Một chương trình chuyên biệt để thúc
đẩy ngành điện tử bền vững, tập
trung vào sự tác động toàn cầu của
ngành công nghiệp điện tử đến sức
khỏe, môi trường và quyền của người
lao động.

Website: icrt.co

Dệt may
Garment Industry Supply Chains: A
Resource for Worker Education and
Solidarity (Chuỗi cung ứng ngành
may: Tài liệu để đào tạo người lao
động và xây dựng tình đoàn kết)
Tài liệu này được thiết kế để đào tạo
và tổ chức người lao động ngành may
nơi lao động nữ chiếm đa số.

Women Working Worldwide
Website: women-ww.org/documents/
www_education_pack.pdf
Sewing and Related Procedures:
Ergonomics (May mặc và các quy
trình liên quan: Ecgônômi)
Một cuốn hướng dẫn về ecgônômi
dành cho các công việc như may, cắt,
làm việc với kiện vải lớn và các công
việc liên quan đến ngành may. Sách
có phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha.

US Department of Labor, Occupational
Safety and Health Administration (Bộ
Lao động Mỹ, Cục an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp)
Website: osha.gov/SLTC/etools/
sewing/ index.html

Da giày
Improving safety, health and the
working environment in the informal
footwear sector: Participatory
action training for informal sector
operator’s manual (Cải thiện an toàn,
sức khỏe và môi trường làm việc
trong ngành da giày ở khu phi chính
thức: Hướng dẫn về đào tạo hành
động có sự tham gia cho người điều
hành khu vực phi chính thức)
International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/2002/102B09_419_engl.pdf

Công việc nguy hiểm
Những nguy hiểm chung
Canadian Centre for Occupational
Health and Safety (CCOHS) (Trung
tâm sức khỏe và an toàn nghề
nghiệp Canada)
CCOHS cung cấp các chương trình
giáo dục, đào tạo, chia sẻ thông tin, các
chương trình về sức khỏe và an toàn.

135 Hunter Street East
Hamilton, ON L8N 1M5, CANADA
T: +1 (905) 572-2981
Website: ccohs.ca
Hazards Magazine (Tạp chí về các
mối nguy hiểm)
Tạp chí này cung cấp thông tin về
công tác tổ chức, chấn thương do căng
thẳng, các loại hóa chất, bồi thường,
ốm đau, lao động trẻ, những công việc
nguy hiểm cho lao động nữ, công đoàn.

Website: hazards.org/resources/index.
htm
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Encyclopedia of Occupational Health
and Safety (Bách khoa toàn thư về an
toàn và sức khỏe nghề nghiệp)

Các chủ đề bao gồm chăm sóc sức
khỏe, các nguy hiểm chung trong
công việc, quản lý tai nạn và an toàn,
các loại hóa chất. Cuốn bách khoa này
cũng có từng chương cho mỗi ngành
công nghiệp.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/oshenc
Labor Occupational Health Program
(LOHP) (Chương trình sức khỏe nghề
nghiệp lao động)
Đây là chương trình nghiên cứu và
phát triển chương trình giảng dạy
cũng như đào tạo theo định hướng
hành động cho người lao động.
Chương trình cũng làm việc với người
sử dụng lao động.
Chương trình xuất bản tài liệu bằng
tiếng Tây Ban Nha, Tagalog và các
ngôn ngữ khác.

2199 Addison St., 4th Floor,
Berkeley, CA 94720-5120, USA (MỸ)
Website: lohp.org
LaborDoc Website
Đây là trang tìm kiếm tài liệu trong cơ
sở dữ liệu của Tổ chức Lao động Quốc
tế. Cũng có tài liệu không phải của
ILO thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ.

Industrial Health Resource Group
(Nhóm nguồn lực về sức khỏe công
nghiệp)
Nhóm hỗ trợ công tác tổ chức thông
qua các khóa đào tạo và tài liệu về an
toàn và sức khỏe lao động.

Princess Christian Home
Rondebosch, Private Bag X3
Cape Town 7701, SOUTH AFRICA
(NAM PHI)
Website: ihrg.org.za
OSHwiki
Được EU-OSHA xây dựng và ngày
càng phát triển. Người quan tâm có
thể tìm kiếm các bài báo trực tuyến
về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có
đầy đủ thông tin và thực tiễn tốt nhất.

EU-OSHA
Website: oshwiki.eu
Organising for Health and Safety:
A Guide for Trade Unions (Tổ chức
vì sức khỏe và an toàn: Hướng dẫn
dành cho công đoàn)
Cuốn hướng dẫn bao gồm tài liệu đào
tạo và các trang dữ liệu.

Industrial Health Resources Group
(Nhóm nguồn lực về sức khỏe công
nghiệp)
Website: tinyurl.com/l2zkjw6
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/1930/30B09_1_engl_V.1.pdf

Cung cấp thông tin về sức khỏe nghề
nghiệp.

Labor Occupational Safety and
Health Program (LOSH) (Chương
trình an toàn và sức khỏe lao động)

Website: www.who.int/occupational_
health/en/

Chương trình này nghiên cứu, tiếp
cận và đào tạo về sức khỏe và an toàn.

Peter V. Ueberroth Building
10945 Le Conte Avenue, Suite 2107
Los Angeles, CA 90095-1478, USA (MỸ)
T: +1 (310) 794-5964
Website: losh.ucla.edu
Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Your Health and Safety at Work (Sức
khỏe và sự an toàn của bạn tại nơi
làm việc)
Là cuốn hướng dẫn bao gồm 12 môđun về ATVSLĐ.

International Labour Organization (ILO)
Website: www.who.int/occupational_
health/en/

Nguồn thông tin

Ecgônômi

Tiếng ồn

Ergonomic Checkpoints: Practical
and easy-to-implement solutions
for improving safety, health and
working conditions (Các điểm kiểm
tra Ecgônômi: Các giải pháp thực tế
và dễ thực hiện để nâng cao an toàn,
sức khỏe và điều kiện làm việc).
International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@ ed_protect/@
protrav/@safework/ documents/
instructionalmaterial/ wcms_178593.
pdf

Noise at work (Tiếng ồn tại nơi làm
việc)

Hóa chất

Tài liệu đào tạo bao gồm nội dung về
ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe,
cách đo và kiểm soát tiếng ồn.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/1996/96B09_331_engl.pdf

Thông gió
General Ventilation in the Workplace:
Guidance for Employers (Hướng dẫn
cho NSDLĐ về thông gió tại nơi làm
việc)

Xem nội dung chia sẻ và danh sách
các trang web hữu ích từ trang 463
đến trang 464.

Hướng dẫn có thể truy cập dành cho
người sử dụng lao động xây dựng tốt
hệ thống thông gió.

Chấn thương máy

Health and Safety Executive
Website: ucu.org.uk/media/pdf/f/g/
HSG202_-_Ventilation.pdf

Safety and Health in the Use of
Machinery (An toàn và sức khỏe
trong việc sử dụng máy móc)
Hướng dẫn dành cho người lao động
và người sử dụng lao động.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/safework/info/
standardsand-instruments/codes/
WCMS_164653/ lang--en/index.htm

Điện
Safety and Health for Electrical
Trades: A Student Manual (Hướng
dẫn đào tạo sinh viên về an toàn và
sức khỏe trong các tương tác điện

Các nguy hiểm xã hội
Tiền lương
Asia Floor Wage Alliance (Liên minh
tiền lương sàn châu Á)
Là liên minh quốc tế giữa các tổ chức
công đoàn và các nhà hoạt động về
quyền lao động, cùng hợp tác để đạt
được mức lương đủ sống cho người
lao động ngành may ở châu Á.

Website: cleanclothes.org/livingwage/
asia-floor-wage-alliance

Một ấn phẩm NIOSH dành cho người
lao động.

NIOSH
Website: cdc.gov/niosh/docs/2009113/ pdfs/2009-113.pdf

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

543

544

Nguồn thông tin

Làm việc tại nhà
Self-employed Women’s Association
(SEWA) (Hiệp hội phụ nữ tự làm chủ)
Là tổ chức công đoàn của những lao
động nữ tự làm chủ. Họ có chương
trình mang tên HomeNet để đại diện,
tổ chức và hỗ trợ những người lao
động tại gia đình trên toàn thế giới
nhằm cải thiện điều kiện làm việc và
sinh hoạt.

Opp. Victoria Garden, Bhadra,
Ahmedabad - 380001, INDIA (Ấn Độ)
T: +91 (79) 2550-6444
Website: sewa.org

Lao động nữ và Sức khỏe phụ nữ
Health and safety for women and
children (Sức khỏe và an toàn cho
phụ nữ và trẻ em)
Là thông tin cơ bản về ảnh hưởng của
công việc đối với phụ nữ và trẻ em.
Thông tin tập trung đặc biệt vào vấn
đề sinh sản và phát triển sức khỏe.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/1996/96B09_338_engl.pdf
Promoting Gender Equality: A
Resource Kit for Trade Unions (Thúc
đẩy bình đẳng giới: Một công cụ của
công đoàn)

Working for Life: Sourcebook on
Occupational Health for Women
(Làm việc để sống: Cuốn sách về sức
khỏe nghề nghiệp cho phụ nữ)
Cuốn sách bao gồm nội dung về sức
khỏe nghề nghiệp, an toàn và các vấn
đề phúc lợi của phụ nữ làm việc trong
các ngành công nghiệp.

Isis International
Website: amrc.org.hk/content/
workinglife-sourcebook-occupationalhealthwomen

Di cư
Guide to Labor and Employment
Laws for Migrant Workers in North
America (Hướng dẫn về luật lao động
và việc làm cho lao động nhập cư ở
Bắc Mỹ)
Hướng dẫn bao gồm luật lao động,
nguồn thông tin cho người di cư, an
toàn và sức khỏe trong công việc cho
người lao động ở Canada, Mexico và
Mỹ. Hướng dẫn được thể hiện bằng
tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

Comission for Labour Cooperation
Trang web: naalc.org/migrant/english/
pdf/guide_en.pdf
The Migrating Women’s Handbook
(Cẩm nang dành cho phụ nữ di cư)

Là một bộ sách 6 tập về bình đẳng
giới trong công đoàn, bao gồm cả
thông tin về thương lượng tập thể và
tổ chức vì quyền của lao động nữ.

Thông tin và những lời khuyên thiết
thực về giấy tờ đi lại, yêu cầu thị thực,
cư trú, giấy phép làm việc, tiền lương
và làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của
bạn.

International Labour Organization (ILO)
Website: workinfo.com/free/links/
gender/cha_0.htm

GAATW International Secretariat
Website: gaatw.org/books_pdf/
migrating_woman_handbook.pdf
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Lao động trẻ em

Bạo lực

Trade Unions & Child Labor: A Guide
to Action (Công đoàn và LĐ trẻ em:
Hướng dẫn về hoạt động) Hướng dẫn
về hoạt động)

Guidelines on Sexual Harassment
Prevention at the Workplace (Hướng
dẫn về phòng ngừa quấy rối tình dục
tại nơi làm việc)

Là một bộ sách 7 tập về các quy định
của pháp luật về lao động trẻ em, làm
thế nào để soạn thảo đề xuất, triển
khai các chiến dịch và sử dụng các
tiêu chuẩn của ILO.

Đây là cuốn cẩm nang bao gồm cách
xác định quấy rối tại nơi làm việc và
giới thiệu các cách người lao động và
người sử dụng lao động có thể ngăn
chặn cũng như phản hồi các khiếu nại.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/actrav/projects/
WCMS_112597/lang--en/index.
htm

International Labour Organization (ILO)
Website: betterwork.org/
in-labourguide/ wp-content/
uploads/2012/05/L-GUIDE2011Guidelines-on-SexualHarassmentPrevention-at-theWorkplace-MoMT-LG. pdf

Tiếp cận sức khỏe
Occupational health: A manual for
primary health care workers (Sức
khỏe nghề nghiệp: Hướng dẫn dành
cho nhân viên y tế cơ sở)
Đây là cuốn sách của WHO đào tạo
nhân viên y tế để xác định và điều trị
các vấn đề sức khỏe tại nơi làm việc.
Sách bao gồm 12 mô-đun như công
thái học, căng thẳng và sơ cứu.

World Health Organization (WHO)
Website: who.int/occupational_
health/ publications/
emhealthcarework/en/

Sức khỏe sinh sản và tình dục
Male and female reproductive health
hazards in the workplace (Các mối
nguy hiểm tại nơi làm việc đối với sức
khỏe sinh sản nam và nữ)
Thông tin cơ bản về cách thức nguy
hiểm nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức
khỏe sinh sản của nam và nữ giới.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/1996/96B09_337_engl.pdf

How to respond to rape and other
gender-based violence: A guide for
survivors and activists (Hướng dẫn
dành cho nạn nhân và các nhà hoạt
động về cách đối phó với hiếp dâm
và những hành vi bạo lực giới khác)
Hướng dẫn bao gồm hướng dẫn chăm
sóc cá nhân và khởi kiện. Hướng dẫn
cũng bao gồm các hướng dẫn hành
động cộng đồng, tổ chức chiến dịch và
các hoạt động.

Treatment Action Campaign (TAC)
Website: tac.org.za/sites/default/
files/ publications/2012-11-28/Genderbasedviolence-book-web.pdf
Stop sexual harassment and violence
at work: Smart guide for workers
(Hướng dẫn cho NLĐ về ngăn chặn
quấy rối tình dục và bạo lực tại nơi
làm việc)
Hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa
quấy rối tình dục và bạo lực tại nơi
làm việc.

International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/2014/114B09_41_engl.pdf
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Nguồn thông tin

HIV và AIDS

Môi trường

Tập sách COSATU về chiến dịch
chống lại HIV/AIDS

A Community Guide to
Environmental Health (Hướng dẫn
cộng đồng về sức khỏe môi trường)

Giải thích về AIDS và HIV, cách chúng
lây truyền và cách phòng ngừa chúng.
Điều kiện tại nơi làm việc và liệt kê
ra các phản ứng của công đoàn trong
việc phát triển chính sách phòng ngừa
HIV tại nơi làm việc.

COSATU
Website: cosatu.org.za/show.
php?ID=1474
HIV/AIDS and the World of Work
(HIV/AIDS và thế giới công việc)
Chương trình toàn cầu của ILO về
HIV/AIDS.

Website: ilo.org/aids
Workplace action on HIV/AIDS:
Factsheets 1 to 6 (Hành động tại nơi
làm việc về HIV/AIDS: Bảng thông tin
từ 1 đến 6)
International Labour Organization (ILO)
Website: ilo.org/public/libdoc/
ilo/2006/106B09_308_engl.pdf\

Lao (lao phổi)
Guidelines for Workplace TB Control
Activities (Hướng dẫn kiểm soát lao
tại nơi làm việc)
Thông tin về bệnh lao và tài liệu giáo
dục và đào tạo người sử dụng lao động
và người lao động.

Website: weforum.org/pdf/Initiatives/
GHI_Guidelines_WHO_TB.pdf
TB Treatment Brochure (Giới thiệu về
điều trị lao)
Treatment Action Campaign (TAC)
Website: tac.org.za/publications/
tbtreatment-brochure
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Cung cấp thông tin, các câu chuyện
và hoạt động để phát triển công nghệ
đơn giản bảo vệ sức khỏe và giới thiệu
rộng rãi nhiều vấn đề sức khỏe môi
trường bao gồm nước, vệ sinh, thực
phẩm an ninh, ô nhiễm và những vấn
đề khác.

Hesperian Health Guides
Website: en.hesperian.org/
hhg/A_ Community_Guide_to_
Environmental_ Health
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MỤC LỤC
Mục lục này liệt kê các chủ đề trong cuốn sách theo thứ tự của bảng chữ cái.
Tên hóa học bắt đầu bằng số xuất hiện đầu tiên, trước chữ A.
1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Số trang được in đậm (ví dụ: 527 - 528) cho biết số trang trong biểu đồ hóa học
(trong Phụ lục B)
để bạn tìm thấy thông tin về hóa chất.
1,1,1-Trichloroethane, 78
1-Methoxy 2-propanol,
535-536
2-Bromopropane, 389
2-Mercapto benzthiazole
(MBT), 121, 509-510
2-Methoxy 1-propanol,
535-536
3-Methylpentane, 528-529
4-2,2-Dimethylbutane
(neohexane), 528-529
2,2-Mercaptodibenzothiazyl
disulphide (MBTS), 509-510

A
AA (Alcoholics Anonymous),
408
Acetic acid/Axit Axetic,
483-484
Acetone/Axeton, 78, 114, 125,
390, 537
Acid/Axit, 269, 270, 482-484
acetic acid/axit axetic,
483-484
formic acid/axit formic,
483-484
hydrochloric acid/axit
hydrochloric (HCI),
483-484, 501-503
hydrofluo ic acid/axit
hydrofluo ic (HF), 74, 269,
483-484
nitric acid/axit nitric, 483-484
giảm phơi nhiễm, 482
Adipate, 518
AIDS xem HIV
Alcoholics Anonymous (AA),
408
Amiăng, 177, 273
Ăn kiêng xem Thực phẩm

An toàn cháy nổ
sơ cứu, 224
dành cho lao động tại nhà,
222 - 223
luật, 217 - 218
chuẩn bị cho, 219 - 220
để lưu trữ dung môi, 179, 219
An toàn máy
vệ sinh các mảnh vụn gây
tắc nghẽn, 199
ecgônômi và, 140
nhà máy may và, 105, 108,
113
quy trình/mối nguy hiểm
liên quan đến nóng, 201,
202, 207
khóa/chặn/dán nhãn máy,
199, 208
nhân viên bảo trì tuân thủ,
77, 119, 208
giảm tiếng ồn, 120, 233-234
thiết bị bảo vệ cá nhân cho,
207
nhà máy giày và, 118
đào tạo cho, 199
bộ phận tản nhiệt sạch bụi,
213
xem thêm Che chắn máy
móc; Bảo vệ máy móc;
Chấn thương do máy
gây ra
An toàn thực phẩm, 414,
415, 416
Ánh sáng
nguy hiểm trong thử
nghiệm điện tử, 98
Tiếp xúc với tia cực tím, 79,
170, 268, 522-524
Ánh sáng tia cực tím (UV),
79, 170, 268, 522-524
Antimony trioxide, 121, 499,
500
Antimony, 496

Aromatic amines, 170
Arsenic/Asen, 170
Arsine/Asen, 81, 490-492
ART xem thuốc kháng
retrovirus
Aspirin, 156
Axit polymeric carboxylic,
521

B
Bạc, 82, 99, 103
Bạch kim, 82
Bãi đậu xe, 250
Bài tập
cho mắt, 83
để cải thiện tư thế, 155
để giảm căng thẳng, 412
xem thêm Công thái học
Bàn chân
nhiễm nấm, điều trị, 282
an toàn máy móc để bảo
vệ, 207
xem thêm Giày và ủng
Bàn đạp và công tắc, 140, 206
Bàn, ecgônômi, 135-136
Băng chuyền thụ động, 146
Bảng dữ liệu an toàn (Safety Data Sheets - SDS)
người lao động có thể tiếp
cận, bằng ngôn ngữ của
họ, 104, 114, 124, 187
nguy cơ dị tật bẩm sinh,
168, 189
cuộc gặp của ủy ban sức
khỏe và an toàn, 55
thuốc giải độc tiêu hóa, 183
đường tiêu hóa, nôn hay
không, 183, 188
đọc nhiều SDS mô tả về
cùng một hóa chất, 187
yêu cầu đối với máy thở, 275
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an toàn hóa chất, 163
mẫu SDS, 188-189
nguồn thông tin cho, 187
lưu trữ/xử lý thông tin, 188
Bảng dữ liệu an toàn xem
SDS
Bao cao su
sau khi hiếp dâm để bảo vệ
đối tác, 336
để kế hoạch hóa gia đình và
phòng ngừa STI, 394, 397
phòng chống HIV bằng
cách, 429
người lao động nhập cư có
thể tiếp cận, 350
Báo cháy cộng đồng, 307
Bảo dưỡng và sửa chữa
của xe đẩy, 147
phơi nhiễm hóa chất và, 77
phòng chống rò rỉ hóa chất,
77, 179
về lưu trữ hóa chất, 179
khu vực có khí dopant, 81
an toàn điện, 127, 215
ở khu vực máy được bao
chắn, 175
mối nguy hiểm của quá
trình ăn mòn axit, 80
của bồn rửa mắt, 422
phòng ngừa chấn thương
bằng cách, 148
về ánh sáng, 236, 238
an toàn máy móc để, 77, 119,
208-209
giảm tiếng ồn qua, 234
mặt nạ phòng độc cho, 176,
275
nhà máy hoạt động 24 giờ
và, 77
của hệ thống thông gió, 106,
253, 256, 261
xem thêm Thanh tra
Bạo lực
chủ sử dụng lao động lợi
dụng, 302, 314, 328
phân biệt đối xử, 314, 315
lạm dụng tình cảm và tâm
lý, 314, 327, 328, 400, 401
nỗi sợ, vượt qua, 329, 399
đo lường sự cố của, 54
NLĐ di trú là mục tiêu, 314,
343, 351, 468
giết người, 328, 442, 468
chính sách “không bạo lực”,
342

tổ chức chống lại, 327, 329,
340, 342
bạo lực thể xác, 328
phụ nữ mang thai bị quấy
rối, 386
ghi âm và báo cáo, 339-340
đường phố và giao thông an
toàn hơn, 442, 444
tự vệ, 340
và lòng tự trọng, thiệt hại
cho, 328, 401
khảo sát về các cuộc tấn
công, 339
cán bộ tổ chức công đoàn là
mục tiêu, 59, 328
phụ nữ là mục tiêu, 314
xem thêm Bạo lực tình dục
Bạo lực tình dục
đổ lỗi cho, 330
liên minh chống lại, 340, 343
chuẩn bị sơ cứu, 338
lao động di cư và, 348
chính sách “không trả thù”,
342
chính sách “không bạo lực”,
342
tổ chức để vượt qua, 338
- 343
là quyền lực lấn át người
khác, 330, 331, 338
hiếp dâm, 334 - 336, 442
ghi âm và báo cáo, 333, 339340,342
quyền được sống không
có, 337
nhập vai xây dựng sự tự tin,
333
tự vệ, 340
quấy rối tình dục, 330 - 333,
337, 341
và phương tiện đi lại, 442,
444
công đoàn thương lượng
về, 322
đi theo nhóm, 338
Bảo vệ mắt
về việc sử dụng, 269
kính áp tròng và, 268
nhà máy điện tử và, 87, 96
kính che mặt, 96, 123, 207,
268
kính bảo hộ, 268
kính theo toa không tốt
đủ cho, 268
tái chế điện tử và, 99
kính bảo hộ, 207, 268
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Bảo vệ máy móc
tấm bảo vệ điều chỉnh được,
204
thiết bị tự động tắt, 205
miếng chắn cố định, 202
- 203
xưởng may, 105, 108, 113,
201 - 203
kiểm tra và thử nghiệm, 201
tấm bảo vệ đan xen, 204
mành quang, 205
vật cản di chuyển được, 204
thảm cảm biến hiện diện,
205
cài đặt lại sau khi sửa chữa
và bảo trì, 209
dây kẹp an toàn và đai kéo
tự động, 206
nhà máy da giày, 119
điều khiển bằng hai tay,
119, 205
khi cần, 201
nơi cần, 200, 201
xem thêm An toàn máy
Bảo vệ người lao động khỏi
hóa chất
lau dọn khu vực làm việc
thường xuyên, 174, 194
sơ cứu do hóa chất, 181-184
phòng chống phơi nhiễm
hóa chất qua đường
miệng/tiêu hóa, 177-178
giảm và loại bỏ độc tố, 194
giảm từ không khí, 173-176
trách nhiệm về an toàn,
158-159
chống tràn và rò rỉ, 179-180
lưu trữ và xử lý, 179, 188
công cụ khi tiếp xúc hóa
chất, 172
cải thiện điều kiện làm việc,
171
xem thêm Các lệnh cấm sử
dụng hóa chất; Tìm hiểu
về các hóa chất được sử
dụng trong nhà máy của
bạn; Thiết bị bảo vệ cá
nhân; Luân chuyển công
việc; SDS (Bảng dữ liệu
an toàn); Thay thế hóa
chất; Thông gió; Hóa
chất dạng nước
Bảo vệ tai, 231, 232, 235
chụp tai chống ồn, 235, 278
nút tai chống ồn, 235, 278
nút tai, chèn, 279
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làm nút tai bằng bông, 278
mặc đồ bảo vệ hai lớp, 278
xem thêm Mất thính lực;
Tiếng ồn
Bảo vệ xem Bảo vệ máy
BBP xem Butyl benzyl
phthalate
Benadryl
(diphpenhydramine), 166
Bệnh bạch cầu, 76, 170 Bệnh
bụi phổi bông (phổi
nâu), 106-107, 227
Bệnh bụi phổi silic, 111-112
Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết
mạc), 381
Bệnh giang mai, 396
Bệnh lao (lao phổi), 111, 362,
436-439
HIV và, 427, 433, 437
lao MDR (kháng đa thuốc),
439
dấu hiệu của, 438
xét nghiệm/điều trị/phòng
ngừa, 436 - 439
Bệnh lậu, 396
Bệnh ngón tay trắng (VWF),
118, 243
Bệnh phổi nâu (bệnh bụi
phổi bông), 106-407, 227
Bệnh tâm thần, 407
Bệnh tiểu đường, 240, 418
Benzene/Benzen, 78, 102,
125, 170, 197, 390, 530-531
Benzoyl peroxide, 510 Bình
chữa cháy,127, 220, 306
tự chế, 223
Bisphenol-A (BPA), 162
Bisphenyl diisocyanate,
506-508
Bộ phận sinh dục xem Các
bệnh lây truyền qua
đường tình dục
Bồn chứa hóa chất, 173, 194
Bỏng
phồng da do, 224
hóa chất, sơ cứu, 74, 166
sơ cứu khi điện giật, 216
sơ cứu khi bị bỏng, 224
trung tâm chăm sóc y tế cần
thiết cho, 224
bỏng nước nóng hoặc dầu,
224

nước đá để, 224
chấn thương máy, sơ cứu,
211
nhỏ, 224
tiếp xúc với tia UV, 79
Boron, 81
Bromopropane, 533
Bức xạ tần số vô tuyến (RF),
80, 81, 82, 522-524
Bức xạ, 522-524
nhà máy điện tử và, 80, 81,
82, 522 - 523
ion hóa, 170
tự nhiên, 522
giảm sự tiếp xúc, 522
RF (tần số vô tuyến), 80, 81,
82, 522-523
thử nghiệm và giám sát cho
82, 163
tia cực tím (UV), 79, 170, 268,
522-523
tia X, 82, 83, 170, 522-524
xem thêm Hóa chất; Kim
loại
Bụi
phổi nâu (bệnh bụi phổi
bông, từ bụi bông), 106,
107, 227
dọn dẹp bằng máy hút bụi
hoặc quét, 228, 257
làm sạch khu vực làm việc
thường xuyên, 106, 120,
174, 257
khí nén không phải để làm
sạch, 228
như mối nguy đối của nhà
máy điện tử, 227
đóng máy để giảm, 106, 257
mối nguy hỏa hoạn, 227
như mối nguy của nhà máy
may, 106, 107, 226
HIV và dễ bị tổn thương, 433
làm việc tại nhà, 309
lỗ thông hơi máy bị tắc bởi,
213
tiếp xúc với miệng/dạ dày,
161
giảm số lượng, 175
nhà máy giày, 120, 123, 127
dấu hiệu hít vào, 252
dấu hiệu quá nhiều trong
nhà máy, 225
bệnh bụi phổi silic, 111 - 112
nguy cơ lao và, 437

xem thêm Thông gió nội
bộ; Mặt nạ và mặt nạ
phòng độc; Thông gió
Bụi bông, 106-107, 227
Bụi da, 120
Bụng, dạ dày
vết thương sâu đến, 210
kiệt sức và các vấn đề về, 287
xem thêm Phơi nhiễm hóa
chất qua đường miệng/
tiêu hóa
Butyl acetate, 78, 534
Butyl benzyl phthalate
(BBP), 516-518

C
Các bệnh tự miễn dịch, 111
Các chiến dịch quốc tế, 66,
300, 302
Các chuyên gia ATVSLĐ xem
Chuyên gia về an toàn vệ
sinh lao động
Các chuyên gia về an toàn
vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
lời khuyên cho, 37
sự liên kết giữa, 4
niềm tin rằng một lượng
nhỏ hóa chất sẽ không có
hại, 162
sai lệch và, 37
và mức độ an toàn hóa chất
là không chính xác, 163
ưu tiên của, 37
làm nguồn thông tin, 28, 35,
36, 391
phỏng vấn NLĐ về phơi
nhiễm hóa chất, 160
và ủy ban an toàn lao động
và quản lý, 9
và sức khỏe sinh sản, ảnh
hưởng của hóa chất đến,
389
Các halogen xem Chất chống
cháy, halogen hóa
Các hóa chất cản quang,78,
85, 86
Các hóa chất gây ra ung
thư, 170
aromatic amines, 170
hydrocarbon thơm, 102, 170
arsine/asen, 170
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thuốc nhuộm azo, 102, 170
benzene/benzen, 170
cadmium/cadimi, 170
crôm hóa trị 6, 102, 170
dichloropropane, 170
thuốc nhuộm, 102
chất chống cháy, 103, 170
fluo inated hydrocarbons, 80
formaldehyde, 103, 170
Công ước ILO về, 190
bức xạ ion hóa, 170
chì, 170
thủy ngân, 170
methylene chloride/clorua
methylene, 170
niken, 86, 170
PCB, 170
phthalate, 170
công nhận là do công việc,
169
hệ thống sinh sản, 392
bệnh bụi phổi silic, 110
Hiệu ứng liệt kê SDS của
từng, 189
styrene/styren, 170
tetracloroethylene (PERC),
170
toluene/toluen, 170
trichloroetylene, 170
Tia UV, 170
vinyl chloride, 170
Tia X, 170
xylene/xylen, 170
và xem Phụ lục B, 482 - 537
Các loại dung môi xem
Dung môi cồn; dung môi
Hydrocarbon béo (chưng
cất từ dầu mỏ); Dung
môi hydrocarbon thơm;
Dung môi Chlorinated
Hydrocarbon; Dung môi
Ester; Dung môi Glycol
ether; Dung môi Ketone
Các loại thuốc
chống trầm cảm, 407
thuốc chống nấm, 396
kháng histamine, 165, 166
thuốc kháng vi-rút (ART),
336, 427, 430, 435
aspirin và ibuprofen, 156
corticoid-steroid, 75
cortisol, 165
ống thở có chứa dung dịch
salbutamol, 166
uống đủ đơn, 397, 439
dành cho bệnh lao, 438, 439

xem thêm Kháng sinh;
Trung tâm y tế/Dịch vụ
y tế;
Thuốc đông y; Điều trị
Các nhãn hàng xem Các
công ty/nhãn hàng toàn
cầu
Các nhóm hỗ trợ
cho người làm việc tại nhà,
309
cho NLĐ bị chấn thương,
378
để giảm căng thẳng, 411
để giáo dục về quyền phụ
nữ, 13
Các phương pháp xử lý
hoàn thiện vải dựa trên
công nghệ silicon , 505
Các tổ chức phi chính phủ
(NGO)
thành lập, bổ trợ cho công
đoàn, 457
di cư và, 347, 348, 354
cung cấp kỹ năng và kinh
nghiệm, 42, 134, 264, 300,
323, 326
gây áp lực để cải thiện điều
kiện làm việc, 7, 93, 265
thúc đẩy trách nhiệm liên
quan đến hóa chất, 197
Các vấn đề về giới xem
Quyền của Phụ nữ
Các vấn đề về sức khỏe sinh
sản, do hóa chất gây ra
acetone/axeton, 390
benzene/benzen, 390
chất chống cháy gốc brôm,
103
2-bromopropane, 389
cadmium/cadimi, 390
carbon tetrachloride, 390
fluo inated hydrocarbons, 80
glycol ether, 78
hexane/hexan, 390
thiếu kiểm tra về, 389
chì, 390
tổ chức vì sự an toàn, 391
thuốc tẩy kali
permanganate, 110
SDS liệt kê tác dụng của
từng, 189
toluene/toluen, 390
trichloroetylene (TCE), 390
các loại vấn đề gây ra, nói
chung, 168, 384, 390
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xylene/xylen, 390
và xem phần Phụ lục B,
482-537
Các vụ việc pháp lý của
người lao động, 69, 76, 107
Cadmium/Cadimi, 83, 128,
500, 511-513
cấm dùng trong ngành điện
tử, 83, 93, 197
tác hại gây ra bởi, 93, 170, 400
Cải thiện tư thế, 150, 156
Cấm sử dụng hóa chất
ngành công nghiệp điện tử,
91, 91, 93, 197, 391
chất chống cháy, 197, 496
là trách nhiệm của chính
phủ, 151
danh sách hóa chất bị cấm,
190
vận động hành lang cho các
lệnh cấm bổ sung, 197
cải thiện sức khỏe người lao
động bằng, 525
Cán bộ tuyên truyền sức
khỏe
đem lại lợi ích cho NLĐ, 67
nguyên nhân của vấn đề sức
khỏe của NLĐ, phân tích,
20-26
các đặc điểm cần thiết bởi,
26, 36, 457
chọn vấn đề đầu tiên để giải
quyết, 28, 54
hồ sơ công ty là nguồn
thông tin, 31, 46
được xác định, 24
khó chịu với các vấn đề
được đưa ra bởi đồng
nghiệp, 36
kế hoạch hóa gia đình và STI,
hội thảo về, 394 - 397
mục tiêu của 17, 39
sự tham gia của nhóm và, 34
giáo dục về HIV, 434
nguồn thông tin và hỗ trợ,
35, 36, 379
với tư cách là người trong
cuộc, 379
ngôn ngữ được sử dụng
bởi, 236
đo lường các mối nguy
hiểm, 55
sắp xếp cuộc họp, 40, 41,
298, 410, 457
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sổ ghi chép về công việc và
sức khỏe, 53, 54, 91, 158,
178, 286
chuyên gia về ATVSLĐ, trợ
giúp từ, 31, 39, 40, 400
tiếp cận với đồng nghiệp, 46
quy định về sức khỏe người
lao động trong công tác
ATVSLĐ, 26
vai trò của, 31, 379
tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần
thiết, 34, 41
giải pháp cho các vấn đề,
ngắn hạn và dài hạn, 27
khảo sát để thu thập thông
tin xem Khảo sát
dạy cách học, 38
dạy những gì hữu ích nhất,
35
đào tạo, 379, 382
đào tạo và tài liệu đào tạo,
379
xem thêm Hoạt động; Chiến
dịch; Tìm hiểu về các hóa
chất được sử dụng trong
nhà máy của bạn; Sự
tham gia của NLĐ trong
việc tìm kiếm giải pháp
Căng thẳng
thay đổi trong cộng đồng và
gia đình, 404
kinh tế bấp bênh, 400
tập thể dục để giảm căng
thẳng, 412
nỗi sợ hãi, 399, 403
những thay đổi trong vai trò
giới, 404
điều kiện sinh hoạt tập thể,
403
làm việc tại nhà và, 308
chấn thương tại nơi làm
việc, 402
sự cô đơn, 395
lao động nhập cư và, 350,
402, 403
di chuyển đến một nơi mới,
402
tổ chức để giảm, 409-410
quá căng thẳng, là vấn đề
sức khỏe tâm thần, 405
biểu hiện cơ thể cho thấy
dấu hiệu của, 405
lòng tự trọng, 402
ca làm việc thứ hai của phụ
nữ và, 320
môi trường làm việc, 401

khối lượng công việc, 287,
400
mối quan hệ công việc, 402
xem thêm Vấn đề sức khỏe
tâm thần
Căng thẳng và lạm dụng
xem Chấn thương do
căng thẳng làm công
việc lặp đi lặp lại
Cảnh sát
lao động nhập cư và, 351
được sử dụng để phá vỡ các
nỗ lực tổ chức, 7, 12, 330,
356, 415, 457
và bạo lực đối với phụ nữ,
338, 444
bàn làm việc riêng cho phụ
nữ trình báo về bạo hành
tình dục, 340, 444
Carbon monoxide, 181
Carbon tetrachloride, 197,
390, 532-533
Câu chuyện về
Bangladesh, 221, 372, 458
pin, 93, 453
lao động trẻ em, 360, 364,
365, 365
phát hiện ra nguyên nhân
của vấn đề sức khỏe, 20
phân biệt đối xử, 315, 326
tiếp xúc với bụi, 226, 227
nguy hiểm về điện, 214
nhà máy điện tử, 65, 75, 93,
94, 97, 177, 227, 231, 250,
332, 425, 447
ecgônômi, 47, 132, 138, 140,
143
hỏa hoạn, 109, 221
thực phẩm, 288, 414, 415
nhà máy may, 6-7, 20, 47,
57, 107, 109, 112, 115, 132,
148, 203, 214, 221, 226, 265,
271, 295, 300-301, 308, 310,
355, 359, 367, 385, 387, 398,
414, 415
găng tay, 280
độc tính của keo dán, 117
tấm bảo vệ cho máy, 203
tiếp cận các dịch vụ y tế, 368,
374, 373
chương trình phòng chống
HIV, 434, 435
người làm việc tại nhà, 309,
311

thời giờ và tiền lương, 298,
301 - 302
nhà ở, 441
cải thiện điều kiện, 6 - 7
tìm hiểu về hóa chất được sử
dụng trong nhà máy của
bạn, 191
lắng nghe ý kiến từ người
lao động, 47
lao động di cư, 345, 348, 353,
354, 356
mức lương tối thiểu, 6 - 7,
295, 296
vượt qua nỗi sợ hãi, 399
ô nhiễm, 177, 448, 449, 453
chấn thương căng thẳng do
làm công việc lặp đi lặp
lại, 21, 54
sức khỏe sinh sản và tình
dục, 386, 386, 389, 391
tiết kiệm tiền bằng cách đầu
độc người lao động, 96
nhóm tiết kiệm giúp người
lao động thoát khỏi nợ
nần , 294
bạo hành tình dục, 332, 333,
338, 341
nhà máy giày, 126, 128, 243,
298
hóa chất thay thế, 188-189
tự tử vì bị ép buộc làm thêm
giờ, 94
nhiệt độ bên trong nhà máy,
242
nhà vệ sinh, 424
hiệp định thương mại, 468
di chuyển, 444
công đoàn, 16, 57, 59, 378,
415
phương tiện di chuyển, 27
thông gió, 262, 273
bạo lực, 301-302, 343
ô nhiễm nguồn nước, 125,
178, 195
xe y tế lưu động cho phụ
nữ, 374
cán bộ tuyên truyền về sức
khỏe người lao động, 27,
368, 378, 382
bệnh liên quan đến công
việc, công nhận, 75
Cầu thang, phòng chống
cháy nổ và, 219
Cấy ghép (ngừa thai), 394
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Chăm sóc trẻ em
các chiến dịch cộng đồng,
300
trong nhà máy, 387
thiếu, 387
tại các cuộc họp, 298
chia sẻ với bạn bè và gia
đình 411
Chấn thương do căng thẳng
khi làm công việc lặp đi
lặp lại (RSI)
thay đổi điều kiện làm việc
để ngăn chặn, 105, 108, 149
người lao động ngành điện
tử và, 80
người lao động ngành may
và, 108
người lao động làm việc ở
nhà và, 119, 308
phòng ngừa, 119, 131
dấu hiệu của, 156
chăm sóc khi căng thẳng và
chấn thương, 156
xem thêm Ecgônômi
Chấn thương do máy gây ra
dọn dẹp, 211
sơ cứu. 210 - 211
các nhà máy may và, 108
HIV và. 433
ngăn chặn, nói chung, 198
nhà máy giày dép và, 1116117, 125
xem thêm An toàn máy
Chấn thương ở vùng đầu,
212
Chặn xem Khóa
Chất chống cháy, 496-500
trong các sản phẩm và quần
áo, 83, 92, 109, 121
giảm phơi nhiễm, 92, 496
xem thêm Chất chống cháy,
halogen; Chất chống cháy,
không halogen
Chất chống cháy, halogen,
170, 496-498
cấm, 197, 496
polybrominated biphenyl
(PBB), 74, 497 - 498
polybrominated diphenyl
ether (PBDE), 74, 497–498
polychlorinated biphenyl
(PCB), 170, 497–498
thay thế bằng hóa chất ít
độc hơn, 92

tetrabromobisphenol A
(TBBPA), 497–498
Chất chống cháy, không
halogen, 496, 499-500
aluminium hydroxide/
hydroxit nhôm, 498–500
antimony trioxide, 112,
498–500
vô cơ, 498
melamine cyanurate,
498–500
gốc nitơ, 496, 498
gốc phốt pho, 496, 500
dựa trên phốt pho, 496, 500
phốt pho đỏ, 498 - 500
triphenyl phosphate (TPP),
498–500
Chất đạm, 417
Chất dẻo xem Phthalates
Chất làm chậm cháy xem
Chất làm chậm cháy, được
halogen hóa
Chất tạo màu, xem thêm
Thuốc nhuộm, 121, 176, 194
Chất thải rắn
đốt, 97, 128, 446, 447, 448
nhà máy sản xuất thiết bị
điện tử và, 98
vấn đề sức khỏe gây ra bởi,
448
ô nhiễm từ, 114, 448
giày bị mòn, 128
xem thêm Ô nhiễm; Tái chế;
Xử lý chất thải
Chất xúc tác xem Chất xúc
tác cao su gốc Mercapto
Chất xúc tiến cao su gốc
Mercapto, 509-510
2,2-mercaptodibenzothiazyl
disulphide (MBTS), 509–510
2-mercapto benzthiazole
(MBT), 130, 509–510
giảm sự tiếp xúc, 509
kẽm-2mercaptobenzothiazol
e (ZMBT), 509 - 510
Che chắn máy móc
ngăn chặn hóa chất và bụi,
256
chống bụi, 106
bảo vệ nhiệt độ nóng, 113,
123
để tránh tóc, quần áo và các
bộ phận cơ thể bị, 108
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kiểm soát tiếng ồn, 120, 233
giảm hơi/sương/khói, 176
hộp thông gió cho, 175
Chỉ dẫn tên các chất hóa
học, 475-481
Chỉ thị của Châu Âu về hạn
chế các chất nguy hiểm
(RoHS), 83, 91, 93
Chỉ tiêu sản xuất, 292, 305,
400, 415
Chì, 511-513
bị cấm, 79, 83, 93, 197
lao động trẻ em, 359
nhà máy sản xuất đồ điện tử,
82, 88, 90
tác hại gây ra bởi, 170
phơi nhiễm xảy ra như thế
nào, 177
xử lý giày cũ và, 128
tái chế thiết bị điện tử và,
450
vấn đề sinh sản, 390
hàn, 88, 90
độc hại với số lượng nhỏ,
157
Chia sẻ khối lượng công
việc, 149
Chia sẻ với những người
xung quanh
mua và nấu thức ăn, 420
trông trẻ, 411
vườn cộng đồng, 302, 419
công việc gia đình, 411
nuôi gà chung với hàng
xóm, 419
Chiến dịch
các ví dụ về 67-69, 300
quốc tế, 67, 300, 302
mối quan hệ với các đồng
minh, 66 - 67
các bước để lập kế hoạch
và thực hiện hành động,
60 - 64
sử dụng luật lao động để hỗ
trợ, 457- 468
xem thêm Tổ chức để có
công việc tốt hơn
Chiến lược thay đổi nơi làm
việc, 9
Chiếu sáng
công thái học của, 138, 238
những nguy hiểm trong các
nhà máy may mặc, 109
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cải tiến, 237, 239
thủy ngân từ bóng đèn bị
hỏng, 77
dấu hiệu của vấn đề với, 238
Chính quyền
các nhãn hàng thương
lượng với, 3, 14, 23
xây dựng mối quan hệ với,
67
và nguyên nhân của các vấn
đề sức khỏe, 23
khiếu nại với các cơ quan
của, 69
cải tiến trong nhà máy điện
tử, 71
an toàn cháy nổ và, 222
là nguồn thông tin, 35
các công ước quốc tế, phê
chuẩn, 460, 461
thanh tra lao động, 3
luật về lao động di cư, 355
làm sạch ô nhiễm và, 453
trách nhiệm về an toàn hóa
chất và giám sát, 160, 163
điều trị lao được giám sát
bởi, 438
vận chuyển và, 443, 444
thông gió, 265, 266
xem thêm Các lệnh cấm sử
dụng hóa chất
Chlamydia, 397
Cho con bú
hóa chất đi qua, 168
như phương pháp kế hoạch
hóa gia đình, 374
nhận đủ thức ăn trong, 416
lây HIV qua, 428
thời gian dành cho, tại nơi
làm việc, 322, 367
Chỗ làm việc xem Ecgônômi
Chóng mặt,160, 253
Chương trình việc làm tốt
hơn (ILO), 5, 7, 464
Citrate ester, 518
Cơ bắp
chuột rút, do nhiệt, 243
túi nước đá làm giảm sự
căng thẳng và đau đớn
của, 157
xoa bóp và ấn, 154 - 155
xem thêm Chấn thương do
căng thẳng khi làm việc
lặp đi lặp lại

Cơn đau
chăm sóc, 157
kiệt sức gây ra, 287
vấn đề sức khỏe tâm thần
do, 402
xem thêm Ecgônômi
Cồn ethyl (ethanol), 114,
526, 527
Công cụ
để dọn rác và mảnh vụn từ
máy móc, 199
công thái học của, 141 - 143
xử lý hóa chất bằng, 172, 194
cho các quy trình xử lý bằng
nhiệt, 207
giảm tiếng ồn, 234
Công đoàn
chống tình trạng lao động
trẻ em, 366
chống quấy rối tình dục, 337
các chiến dịch và, 66
an toàn hóa chất và, 391
dưới sự kiểm soát của chính
phủ, của người sử dụng
lao động, 13, 14
tha hóa, 13, 320
của người lao động, 12
phân biệt đối xử, 316, 322
thực thi quyền, 57
cho quyền tiếp cận thực
phẩm, 415
tiếp cận dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, 378
người làm việc tại nhà, 311
thời giờ và tiền lương, 298
trả không đúng, lời khuyên
về, 275
làm nguồn thông tin, 35, 263
quy định pháp luật lao động,
457
công nhân nhập cư, 349, 352,
354, 355 -356
quyền tổ chức, 13, 58
vai trò của, 3, 12, 13, 264
bạo lực/phân biệt đối xử với
cán bộ công đoàn, 12, 60
phụ nữ và tổ chức của, 13,
316, 320, 322
Cộng đồng
quan hệ với đồng minh,
66, 67
liên minh người tiêu dùng, 4,
311, 391
nước uống an toàn, 192, 193
nhà cung cấp thực phẩm,
416

vườn, 300, 419
thay đổi vai trò giới và, 404
hỗ trợ HIV và, 430
nhóm người làm việc tại
nhà, 301
là nguồn thông tin, 187, 190
bản đồ, 48, 51, 52, 447
bữa ăn với, 420
vấn đề sức khỏe tâm thần,
404
khảo sát ô nhiễm, 451
SDS, giúp nhận, 187
giảm căng thẳng và, 410
các nhóm hỗ trợ của, 35,
378, 457
Giáo dục về bệnh lao và, 437
xem thêm Các liên minh;
Gia đình; Các tổ chức phi
chính phủ; Sự ô nhiễm;
Chia sẻ với hàng xóm
Công tắc và bàn đạp, 140,
206
Công thái học
phân tích chỗ làm việc, 95,
125
tư thế cơ thể, chuyển động,
và
ngồi, 150, 156
ghế, 138, 139
nâng và mang, 145, 149
ánh sáng, 139, 238
biện pháp cho các vấn đề,
55
phòng ngừa căng thẳng do
làm công việc lặp đi lặp lại
chấn thương, nói chung,
119, 129, 131
chăm sóc khi bị căng cơ và
bị đau, 149
kéo dãn và mát xa, 151 - 156
khảo sát để cải thiện, 133
công tắc và bàn đạp, 139
bàn, 141 - 142
công cụ, 148 - 150
điều kiện làm việc giảm
chấn thương, 96, 108, 149
cải tiến chỗ làm việc, 138
Công thức nước uống bù
nước, 242, 381
Công ty/thương hiệu toàn
cầu
thương lượng với chính phủ,
3, 14, 25
thiết kế sản phẩm, 5, 71
các điều khoản bắt buộc với
nhà máy, 3, 4
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phòng cháy chữa cháy,
chống chịu, 221
giám sát độc lập được thuê
bởi, 5
bắt buộc làm thêm giờ theo
yêu cầu của, 291
năng suất của người lao
động và tuân thủ các quy
chế lao động, 461
quan hệ công chúng và,
5,66, 461
phản ứng trước áp lực yêu
cầu cải thiện các điều kiện,
71, 112, 254, 298, 415
trách nhiệm về an toàn lao
động, 5
quy tắc áp dụng đối với các
nhà máy xuất khẩu xem
Quy tắc ứng xử
“cuộc chạy đua ngược”, 3,
4, 297
làm sạch nước bị ô nhiễm,
115
xem thêm Các tổ chức sử
dụng lao động; Nhà máy
xuất khẩu
Công ước xem Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO); Liên
hợp quốc (LHQ)
Cotrimoxazole, 371, 395, 431
Crôm hóa trị 6, 511-513
cấm trong ngành điện tử,
82, 197
nhà máy điện tử và, 92
tác hại gây ra bởi, 170
nhà máy sản xuất da giày
và, 117
Cửa sổ
không khí sạch vào, 255
giảm độ chói, 239
khóa, và thông gió cần, 266
xem thêm Thông gió
Cửa thoát hiểm
an toàn cháy nổ và, 55, 127,
221
bị khóa, hỏa hoạn nghiêm
trọng và, 109, 221
bị khóa, nhiệt của nhà máy
và, 264
Cuộc chạy đua ngược, 3, 4,
297
Cyanide/xyannua, 181
Cyclohexane, 125, 528, 529
Đá bọt, 110, 486

Da tiếp xúc với hóa chất
trang phục chống hóa chất,
282
vòi rửa mắt khẩn cấp, 182,
190, 422
vòi hoa sen giật khẩn cấp,
166, 182, 190, 422
sơ cứu ban đầu với, 182
sơ cứu khi bị bỏng HF (axit
hydrofluo ic), 73
keo và sơn lót, 123
tác hại do, 73
phơi nhiễm hóa chất xảy ra
như thế nào, 161
giảm sự tiếp xúc, 171 - 172
thay quần áo và phương tiện
bảo vệ cá nhân, 166
xem thêm Tiếp xúc với hóa
chất; và xem Phụ lục B,
482 - 537

D
Da, ung thư, 170
xem thêm Da tiếp
xúc với hóa chất;
Phát ban da
Đai kéo tự động và dây kẹp
an toàn, 208
Dán nhãn xem Khóa máy
Đào tạo NLĐ
an toàn hóa chất và sử dụng,
159, 190
ecgônômi, 148
sử dụng bình chữa cháy, 220
sơ cứu, 181, 184, 216, 369
sức khỏe và vệ sinh, 379
giữ an toàn với HIV khi có tai
nạn, 436
an toàn khi dùng máy, 199
hô hấp nhân tạo và CPR,
181, 216
Đau đầu, 253, 288, 418
Dây chuyền sản xuất tăng
tốc, 400
Dây đeo cổ tay nối đất, 91
Dây kẹp an toàn và đai kéo
tự động, 206
Dây nối dài, 215
Dây nối đất để lưu trữ, 179
Dây và cáp điện, xem thêm
Nguy hiểm về điện, 92, 99
DBCP, 391

Tài liệu hướng dẫn
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DCM xem Methylene
chloride
DCP xem Dichloropropane
Đèn đường, 444
Đèn huỳnh quang compact,
79, 238
DEP xem Di-ethyl phthalate
Dexiben, 232
Di chuyển và nâng, 144-148
Đi lại, 443-444
Dị tật bẩm sinh xem Sức
khỏe sinh sản và tình dục
Dị ứng
do hóa chất, 167
từ bụi, 227
cao su, 274
niken, 83, 90, 104
Di-methyl formaldehyde
(DMF), 125
Di(2-ethylhexyl) phthalate,
516-518
Diborane, 81, 490-492
Dibutyl phthalate (DPB),
516-518
Dịch vụ khẩn cấp, cho sự cố
tràn,180
Dịch vụ xã hội, 378
Dichloropropane (DCP),
532-533
Điếc xem Mất thính lực
Điểm xả thải cục bộ, 256
Điện thoại cầm tay
ghi lại những lần bị phân
biệt đối xử, 323
ghi lại cảnh bạo lực, 339
người lao động tổ chức
thông qua, 15
Diethyl phthalate (DEP),
516-518
Điều hòa, 241, 257, 403 Điều
kiện làm việc/tổ chức,
thay đổi thành, 9 xem thêm
Công thái học; Luân chuyển
công việc, 9
Điều trị
hít phải hóa chất, 74
các vấn đề hô hấp do bụi
bông gây ra, 106
phòng chống HIV sau khi bị
hiếp dâm, 330
tôn trọng bệnh nhân, 375
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lây nhiễm qua đường tình
dục (STIs), 335
da bị phát ban, 165
UTI, chất lỏng uống, 381
xem thêm Sơ cứu; Trung tâm
Y tế/Dịch vụ y tế; Thuốc; Y
học cổ truyền
Điều trị kháng khuẩn, 103
Dimethyl phthalate (DMP),
516-518
Đình công tự phát, 16
Đình công, 16, 415
Dioctyl phthalate (DOP),
516-518
Dioctyl terephthalate, 518
DMG xem Dimethyl
formaldehyde
DMP xem Dimethyl
phthalate
Độc tính phát triển xem Vấn
đề sức khỏe sinh sản do
hóa chất gây ra
Đồng minh, mối quan hệ với,
63, 67
Đồng, 91, 92, 511-513
các nhà máy điện tử và, 82,
85, 87, 88, 92
DOP xem Dioctyl phthalate
Đốt chất thải, 99, 128, 446, 448
Đột quỵ do nhiệt, 240
DPB xem Dibutyl phthalate
Dụng cụ để sơ cứu cần thiết
trong nhà máy
máy theo dõi nồng độ
không khí có báo động,
184
cho hóa chất được sử dụng,
184
ủy ban về, 184
nước uống, 184
cho các nguy hiểm về điện,
216
kế hoạch ứng phó khẩn cấp
cho nhà máy, 190, 369
rửa mắt và tắm, 182, 190, 422
bộ sơ cứu để khắp nhà máy,
369
thiết bị bảo hộ, 172, 184
quần áo dự phòng, 184
đào tạo cho người lao động
và giám sát viên, 184, 369
Dừng làm việc, 68

Dung môi chlorinated
hydrocarbon
cấm, 197
carbon tetrachloride, 197,
390, 532-533
dichloropropane (DCP),
532-533
methyl chloroform, 532-533
methylene chloride (DCM),
114, 125, 170, 181, 194, 195–
196, 197, 532-533
giảm phơi nhiễm, 525
tetrachloroethylene (PERC),
59, 114, 125, 170, 532-533
trichloroethylene (TCE),
59, 114, 125, 170, 194, 390,
532-533
Dung môi cồn, 270, 526-527
cồn ethyl (ethanol), 114,
526-527
cồn isopropyl, 96, 102, 114,
188, 189, 526 - 527
cồn methyl (methanol),
526 - 527
giảm phơi nhiễm, 517
Dung môi Ester
butyl acetate, 534
ethyl acetate, 125, 534
isobutyl acetate, 534
giảm tiếp xúc, 525
Dung môi fluorinated
hydrocarbon,79, 197
Dung môi Glycol ether
1-methoxy 2-propanol,
535-536
2-methoxy 1-propanol,
535-536
cấm sử dụng, 78, 197
ethylene glycol butyl ether,
535-536
ethylene glycol ethyl ether,
535-536
ethylene glycol methyl ether,
535-536
isopropyl ether, 536
phenyl ether, 536
propyl ether, 536
giảm tiếp xúc, 525
Dung môi hydrocarbon béo
(chưng cất dầu mỏ), 78,
528-529
2,2-dimethylbutane
(neohexane), 528 - 529
2-methylpentane, 528 - 529

cyclohexane, 116, 528 - 529
heptane/heptan, 528 - 529
hexane, 528 - 529
giảm phơi nhiễm, 525
Dung môi hydrocarbon
thơm, 78, 102, 128, 170
benzene/benzen, 78, 102,
125, 170, 197, 390, 530-531
giảm phơi nhiễm, 525
styrene, 170, 530-531
toluene/toluen, 78, 114, 125,
126, 170, 390, 530-531
xylene/xylen, 78, 125, 170,
390, 530-531
Dung môi ketone
acetone/axeton, 78, 114, 125,
390, 537
methyl butyl ketone (MBK),
537
methyl ethyl ketone (MEK),
125, 126, 537
Dung môi, 525-537
cấm sử dụng dung môi độc
hại nhất, 525
để làm sạch thuốc nhuộm
dính vào tay, 102
làm sạch hàng may mặc
bằng, 113
nguy cơ hỏa hoạn, 219, 525
dung môi fluo inated
hydrocarbon, 80, 197
lựa chọn găng tay bảo vệ
cho, 270
giảm sự tiếp xúc, 525
khâu in, 113
lưu trữ an toàn, 219
dạng nước, 127
xem thêm Các loại dung
môi

E
Ethyl acetate, 125, 534
Ethylene glycol butyl ether,
535, 536
Ethylene glycol butyl ether,
535, 536
Ethylene glycol butyl ether,
535, 536
Ethylene vinyl acetate (EVA),
122, 519, 521
EVA xem Ethylene vinyl
acetate
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Flux, 501-503
ammonium chloride/clorua
amoni, 487–489, 501-503
hydrochloric acid/axit
hydrochloric (HCL), 501-503
và hàn không chì, 91
nhựa thông, 90, 197, 501-503
sodium tetraborate
decahydrate, 501-503
clorua kẽm, 501-503, 502-503
xem thêm Hàn
Formaldehyde, 78, 103, 170,
504-505
Formic Acid/Axit formic,
483, 484
Găng tay
sử dụng găng tay, 271
dị ứng với găng tay cao su,
272
thay đổi nếu ướt hoặc bị
dính hóa chất, 207, 271
kiểm tra các vết rách hoặc
thủng, 271
chọn găng tay phù hợp, 269,
271, 272
cho nơi làm việc có nhiệt độ
thấp, 244
cắt và bảo vệ nhiệt với, 272
xử lý như chất thải nguy
hiểm, 269
đeo găng tay đôi, 269, 270,
271, 272
cho các nhà máy điện tử, 96
cho các phụ tá sơ cứu, 210
cho các nhà máy may, 103,
104, 105, 271
an toàn máy và, 207, 269, 271
bảo vệ hạt nano bằng cách
sử dụng, 103, 269
tái chế điện tử và, 99
di dời một cách an toàn,
177, 271
cho các nhà máy da giày, 123
xem thêm Găng tay, các loại
Găng tay cao su, 270
dị ứng với, 272
nitrile thay thế cho, 272
Găng tay, các loại
cao su tổng hợp, 270
găng tay cotton, 271
dùng một lần, 270
ethylene vinyl alcohol, 521
vải, 272
găng tay cao su tự nhiên
(găng tay latex), 270, 272

da, 207, 272
lưới kim loại, 105, 207, 272
cao su tổng hợp, 270
nitrile, 269, 270
norfoil, 270
polyvinyl alcohol, 270
polyvinyl cloride (PVC), 270
tái sử dụng, 270
tấm che bằng bạc, 513
viton, 270
Gel canxi gluconate, 74
Ghế
công thái học về 137-138
cách điện, 243
làm một chiếc đệm ghế, 138
Gia đình
thay đổi vai trò giới và, 404
làm việc tại nhà và ảnh
hưởng đến, 305
nam giới chia sẻ công việc
chăm sóc, 305, 321
tránh dính hóa chất khi làm
sạch quần áo làm việc, 192,
281, 282
ca làm việc thứ hai của phụ
nữ là chăm sóc, 320, 321
xem thêm Trẻ em; Nhà ở;
Chia sẻ với hàng xóm;
Đi lại
Giáo dục
người lớn, 300
lao động trẻ em, 360, 362,
365
tài trợ của chính phủ để đảm
bảo, 365, 366
yêu cầu pháp lý cho, 363, 366
phụ nữ/trẻ em gái bị từ chối
tiếp cận, 313, 361, 362
Giày và ủng như TBBVCN,
281-282
chống tĩnh điện, 282
che phủ, 282
dự phòng, được
nhà máy cung cấp,
184
nhiễm nấm, 282
giày và ủng an
toàn, 282
chống trượt, 248,
281 - 282
xem thêm Quần áo;
Thiết bị bảo vệ cá
nhân
Giết người, lao động và
người tổ chức, 328, 442, 468
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Giờ
Quy tắc ứng xử, 14
ngày nghỉ, 298
thuốc và, 288
kiệt sức và, 287
ngày lễ, trả tiền, 289, 290,
294, 459
làm việc nhà và, 305
thực thi pháp luật lao động,
291
ca đêm, 289
tổ chức chống lại, 298 - 304
dinh dưỡng kém và, 288
trách nhiệm của người sử
dụng lao động đối với, 286
quyền về giờ làm việc công
bằng, 289
căng thẳng và, 287
xem thêm Giải lao; Tăng ca;
Tiền lương
Giới hạn tiếp xúc với hóa
chất
mức độ an toàn được nêu
không an toàn, 163
hóa chất đã được chứng
minh là an toàn, 186
chỉ rõ về SDS, 189
đặt ra cao hơn cho người lao
động so với cộng đồng,
158
số lượng nhỏ nhưng không
an toàn, 162
thống nhất tiêu chuẩn cần
thiết, 158
xem thêm Kiểm tra hóa
chất và phơi nhiễm
Giúp việc gia đình, 462

H
Hàn, 88-90
lắp ráp điện tử, 83, 87, 88
không chì, 91
giảm sự tiếp xúc, 88, 89, 174,
176, 177, 197
xem thêm Flux
Hạt nano, 103, 269
HAV xem Rung tay (HAV)
HCI xem Hydrochloric acid/
Axit hydrochloric
HDI xem Xexamethylene
diisocyanate
Hệ thống an sinh xã hội, 290
Hệ thống băng tải, 146
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Hệ thống bồi thường cho
người lao động
nộp đơn khiếu nại, 377
xưởng may và, 105
công nhận thương tích và
bệnh tật liên quan đến
công việc, 370, 371, 377
- 378
mô hình ghi lại các vấn đề
sức khỏe, 377
chương trình phục hồi chức
năng và trở lại làm việc,
378
quyền được đền bù, 371
bảo hiểm xã hội cho người
lao động bị tàn tật vĩnh
viễn, 378
các nhóm hỗ trợ cho NLĐ bị
chấn thương, 378
Hệ thống đường ray, 146
Hệ thống hút cục bộ (máy
hút)
giảm hóa chất trong không
khí với, 175
sử dụng chống bụi, 228
thông gió cục bộ, 258
xưởng may, 106, 226
công việc và quy trình yêu
cầu, 257
miệng hút cục bộ, 258
buồng hút cục bộ, 258
bảo trì và sửa chữa, 258
nhà máy da giày và, 120, 123
kiểm tra khói của luồng
không khí, 259
loại thiết bị được sử dụng
cho, 258
sử dụng bảo vệ cá nhân
thiết bị nếu không hoạt
động, 258
xem thêm Che chắn máy
móc; Thông gió
Hệ thống phun nước trên
cao, 220
Hen suyễn, 106, 167, 252
phát triển dị ứng và, 166
hóa chất là nguyên nhân
của, 103, 167, 178, 181
bụi là nguyên nhân của,
167, 227
thuốc chữa, 166
hút thuốc và, 178
Heptane/Heptan, 528-529
Hexane/Hexan,90, 390,
528-529

HF xem Axit hydrofluo ic
Hiện tượng Raynaud, 118
Hiếp dâm
đổ lỗi cho, 334
khám sức khỏe tiếp theo,
334
vấn đề sức khỏe và phương
pháp điều trị tiếp theo, 335
nếu bạn biết ai đó, 334
và phương tiện đi lại, 442
Hiệp định Bắc Mỹ về hợp tác
lao động (NAALC), 467
Hiệp định thương mại quốc
tế, 14, 467
Hiệp định thương mại tự do
Bắc Mỹ (NAFTA), 467
Hiệp định thương mại, 14,
467, 468
Hít phải bụi xem Bụi
Hít phải hóa chất
bỏng bên trong cơ thể từ, 74
sơ cứu, 181
không khí trong lành, cần
cho, 181, 252
đến trung tâm y tế để, 75
phơi nhiễm xảy ra như thế
nào, 161
tổn thương nội tạng từ, 74
giảm phơi nhiễm, 173 - 176,
178
dấu hiệu của, 75, 81, 90, 124,
160, 252
mùi như dấu hiệu của, 161
điều trị cho, 75
xem thêm Các vấn đề về
phổi; và xem ở Phụ lục B,
482 - 537
Hít phải khói, 224
Hít phải xem Hít phải hóa
chất
HIV (Virus gây suy giảm
miễn dịch ở người)
thuốc kháng vi-rút (ART),
336, 427, 430, 435
chăm sóc và điều trị, 430
là nguyên nhân của lao
động trẻ em, 362
hỗ trợ cộng đồng và, 430
tư vấn cho, 430
phân biệt đối xử và, 316,
431, 434
tiếp cận dịch vụ chăm sóc
sức khỏe và, 372

làm thế nào điều đó không
được thông qua, 428, 429,
432
làm thế nào để điều đó được
thông qua, 428
và lao động nhập cư, 350
STI khác và rủi ro của, 429
mang thai và, 428, 430
điều trị dự phòng cho, 336,
435
hiếp dâm và, 336, 429
dấu hiệu của, 396, 427
kỳ thị và, 431
lao và, 427, 433, 437
xét nghiệm, 336, 380, 396,
427, 429
công việc nguy hiểm cho
người lao động với, 433
các chương trình tại nơi làm
việc cho, 426, 434
Hồ sơ công ty
tiếp cận, theo luật, 36
tai nạn và các vấn đề sức
khỏe, theo luật, 52
là nguồn thông tin cho
người lao động tuyên
truyền viên về sức khỏe,
35, 52
Hóa chất
tên thay thế cho, tìm kiếm,
473
Số CAS, 187, 473
kết hợp của, chưa được kiểm
tra, 158, 161, 186, 470
chỉ mục tên hóa học, 475
- 481
đặc tính của, 185, 186, 189
phản ứng của, 189
xem thêm Hóa chất được
liệt kê theo tên; Bụi; Phơi
nhiễm
hóa chất; Những vấn đề
sức khỏe do hóa chất
gây ra; Kim loại; Bảo vệ
người lao động khỏi hóa
chất; Bức xạ; SDS (Tài
liệu an toàn); và xem
phần Phụ lục B: Các loại
hóa chất và vật liệu phổ
biến, 469 - 537
Hóa chất axit giặt
thuốc tẩy clo, 110, 485 - 486
thuốc tẩy kali permanganate,
110, 485 - 486
giảm phơi nhiễm, 485
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Hóa chất bị bắn tung tóe
xem Da tiếp xúc với hóa
chất
Hóa chất chống nhăn, 103
Hóa chất chống thấm, 103
Hóa chất dạng nước
1-methoxy 2-propanol,
535–536
2-mercapto benzthiazole
(MBT), 121, 509–510
2-methoxy 1-propanol,
535–536
2-methylpentane, 528–529
2,2-dimethylbutane
(neohexane), 528–529
2,2-mercaptodibenzothiazyl
disulphide (MBTS),
509–510
acetic acid/axit axetic,
483–484
acetone/axeton, 78, 114, 125,
390, 537
aluminium hydroxide/nhôm
hydroxit, 499–500
ammonia/amoniac, 125,
487–489
ammonium chloride/clorua
amoni, 487–489, 501–503
ammonium hydroxide/
Amoni hydroxit, 487–489
thuốc nhuộm
anthraquinone, 494
antimony trioxide, 121,
498–500
aromatic amines, 170 arsine/
asen, 81, 170, 490–492
thuốc nhuộm azo, 102, 170,
494–496
benzene/benzen, 78, 102,
125, 170, 197, 390, 530–531
bisphenyl diisocyanate,
506–508
butyl acetate, 78, 534
butyl benzyl phthalate (BBP),
516–518
carbon monoxide, 181
carbon tetrachloride, 197,
390, 532–533
thuốc tẩy clo, 110, 181,
485–486
cyclohexane, 125, 528–529
di(2-ethylhexyl) phthalate,
516–518
diborane, 81, 490–492

dibutyl phthalate (DPB),
516–518
dichloropropane (DCP), 170,
532-533
diethyl phthalate (DEP),
516–518
dimethyl formaldehyde
(DMF), 125
dimethyl phthalate (DMP),
516–518
dioctyl phthalate (DOP),
516–518
dioctyl terephthalate, 518
ethyl acetate, 125, 534
ethyl alcohol (ethanol), 114,
526–527
ethylene glycol butyl ether,
535–536
ethylene glycol ethyl ether,
535–536
ethylene glycol methyl ether,
535–536
ethylene vinyl acetate (EVA),
122, 519–522
formaldehyde, 78, 103, 170,
504-505
formic acid, 483–484
heptane, 528–529
hexamethylene diisocyanate
(HDI), 506–508
hexane, 97, 390, 528–529
hydrochloric acid (HCL),
483–484, 501–503
hydrofluo ic acid (HF), 74,
269, 483–484
hydrogen sulfid, 181
indigoid dyes, 494–495
isobutyl acetate, 534
isophorone diisocyanate
(IPDI), 506–508
isopropyl alcohol (IPA), 97,
102, 114, 188–189, 525–527
krypton (Kr), 514–515
melamine cyanurate,
499–500
methyl alcohol (methanol),
525–527
methyl butyl ketone (MBK),
537
methyl chloroform, 532–533
methylene chloride (DCM),
114, 125, 170, 181, 194,
195–197, 197, 532–533
methyl ethyl ketone (MEK),
125, 126, 537
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methyl isobutyl ketone
(MIBK), 537
mono ethyl arsine, 492
napththalene diisocyanate
(NDI), 506–508
neon (Ne), 514–515
nitric acid/axit nitric, 483–484
phenol formaldehyde (PF)
resin, 79, 519–521
phosphine, 82, 490–492
polybrominated biphenyls
(PBBs), 82, 497–498
polybrominated diphenyl
ethers (PBDEs), 82, 497–498
polychlorinated biphenyls
(PCBs), 170, 497–498
polyurethane (PU), 121, 125,
519–521
polyvinyl chloride (PVC), 92,
197, 519–521
thuốc tẩy kali permanganat,
110, 485, 486
phốt pho đỏ, 499 - 500
rosin/nhựa thông, 89, 197,
501-503
sodium tetraborate
decahydrate, 501-503
styrene/styren, 170, 530-531
thuốc nhuộm sulfur, 494
- 495
tetrabromobisphenol A
(TBBPA), 497–498
tetrachloroethylene (PERC),
59, 114, 125, 170, 532–533
toluene/toluen, 78, 114, 125,
126, 170, 390, 530–531
toluene diisocyanate (TDI),
506–508
thuốc nhuộm triarylmetan,
494 - 495
trichloroethane (TCA), 114
trichloroethylene (TCE),
59, 114, 125, 170, 194, 390,
532–533
triphenyl phosphate (TPP),
499–500
urethane, 519–521
vinyl acetate, 519–521
vinyl chloride, 170, 519–521
xenon (Xe), 514–515
xylene/xylen, 78, 125, 170,
390, 530–531
kẽm-2mercaptobenzothiazol
e (ZMBT), 509 - 510
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zinc chloride/clorua kẽm,
501 - 503
Hóa chất gây quái thai xem
thêm Sức khỏe sinh sản và
tình dục, 168
Hóa chất phun, 174
Hóa chất thay thế
người lao động sản xuất pin
và, 93
tổ chức người sử dụng lao
động tăng cường sử dụng,
197
thất bại trong thử nghiệm
hóa chất thay thế, 91, 158
tìm hóa chất an toàn hơn,
194
chất chống cháy gốc nitơ
hoặc phốt pho, 92
và xem phần Phụ lục B,
481 - 537
Hoảng loạn, 406
Hoạt động lập bản đồ
bản đồ nhà máy, 47, 49, 260
bản đồ cơ thể, 47, 48, 167
bản đồ cộng đồng, 47, 51,
52, 447
thông gió trong nhà máy,
260
Hoạt động, danh sách, xii
Hợp chất Ammonia/
Ammoniac và ammonium/
amoni, 487-489
ammonia/amoniac, 125,
487 - 489
ammonium chloride/amoni
clorua, 487 - 489, 501-503
ammonium hydroxide/
amoni hydroxit, 487 - 489
sơ cứu, 181
giảm phơi nhiễm, 487
Hút thuốc
hít phải bụi và, 106, 111
nguy cơ mắc, 177
bị phơi nhiễm hóa chất vì,
75, 89, 161, 178
nguy hiểm do hỏa hoạn, 219
hóa chất may mặc và, 104
nguy cơ mắc bệnh lao và,
437
chấn thương do rung và, 118
Huyết áp cao, 240, 418
Hydrochloric acid/Axit
clohydric (HCl), 483, 484,

Hydrofluoric acid/Axit
hydrofluoric (HF), 74,
269, 483, 484
sunfua, 181
Hydroxit nhôm, 499 - 500

I
Internet là nguồn thông tin,
36, 187, 472
IPA xem Isopropyl alcohol/
Cồn isopropyl
IPDI xem Isophorone
diisocyanate
Isobutyl acetate, 534
Isocyanate, 506-508
bisphenyl diisocyanate, 506
sơ cứu khi tiếp xúc với, 181
isophorone diisocyanate
(IPDI), 506-508
napththalene diisocyanate
(NDI), 506-508
giảm phơi nhiễm, 506
toluene diisocyanate (TDI),
506-508
dưới dạng nước nhưng độc
hại, 124, 506
xexametylene diisocyanate
(HDI), 506-508
Isophorone diisocyanate
(IPDI), 506-508
Isopropyl alcohol (IPA),
Isopropyl ether, 530

K
Kali carbonate, 83
Kế hoạch hóa gia đình
biểu đồ so sánh các phương
pháp của, 394
xác định, 393
cấp cứu, 335, 395
xem thêm Bao cao su
Kế hoạch hóa gia đình khẩn
cấp, 335, 396
Kẽm stearate, 121
Kẽm-2mercaptobenzothiazole
(ZMBT), 509-510
Kéo dãn lưng, 153

Kéo giãn cổ, 153
Keo và keo lót, 124-126
gốc nước, 124, 125
Khám vú, 393
Khăn quàng
Làm khẩu trang che bụi, 274
Bảo vệ khỏi bụi, 99, 120
xem thêm Khẩu trang và
mặt nạ
Khảo sát, 44-45
vấn đề sức khỏe thường gặp
trong nhà máy, 380
khảo sát ô nhiễm trong cộng
đồng, 451-452
ecgônômi, 133
lập kế hoạch và thực hiện, 45
các cuộc tấn công bạo lực,
339
Khâu in, 113
Khẩu trang HEPA (N-100),
273
Khẩu trang N-95, 173, 274
Khẩu trang và mặt nạ
trang và mặt nạ
dành cho tiếp xúc với hóa
chất, 176, 275
khó chịu khi mặc, 176
mặt nạ chống bụi (hạt) (N-95
hoặc loại khác), 273, 274
dành cho tiếp xúc với bụi,
228, 280
dùng trong các nhà máy
điện tử, 83, 96
dùng trong các nhà máy
may, 104, 111
bảo vệ khỏi mầm bệnh, 273,
274
khẩu trang HEPA (N-100), 273
cách làm khẩu trang vải
chống bụi, 274
khẩu trang vải mềm hoặc vải
giấy, 273-274
vệ sinh mặt nạ, 277
mặt nạ vừa mặt và kiểm tra,
276-277
đeo mặt nạ là biện pháp
cuối cùng, 176
lưu trữ mặt nạ, 277
mặt nạ có nguồn cấp không
khí riêng, 275
mặt nạ có bộ lọc, 275, 277
dùng trong các nhà máy
giày, 120, 123
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các dấu hiệu khẩu trang/mặt
nạ không đủ tiêu chuẩn,
277
mặc quần áo bảo hộ khác,
273, 277
Khí Dopant, 81, 82, 490 - 492
arsine/asen, 81, 170, 490–493
diborane, 81, 490–493
mối nguy hiểm từ, 81, 82, 166
mono ethyl arsine, 452
phosphine/phốt phát, 81,
490–493
giảm phơi nhiễm, 490
Khí trơ, 514-515
krypton (Kr), 514–515
neon (Ne), 514–515
giảm sự tiếp xúc, 514
xenon (Xe), 514–515
Khiếu nại với các cơ quan
của chính phủ, 69
Khóa an toàn cho máy, 208210, 210
Khoán việc, 293, 295
Không khí
giảm lượng oxy, 181
đo hóa chất, 173
giảm hóa chất trong, 173176
quyền hít thở không khí
sạch tại nơi làm việc, 261
xem thêm Hít phải hóa
chất; Thông gió
Khu chế xuất
giờ và luật làm thêm giờ
không áp dụng cho, 32
nhà ở và, 449, 450
vận chuyển và, 450, 452
tổ chức công đoàn tại, 57, 60
Khu kinh tế đặc biệt xem
Khu chế xuất
Khu kinh tế xem Khu chế
xuất
Kiểm soát sinh sản xem Kế
hoạch hóa gia đình
Kiểm toán độc lập xem Giám
sát độc lập
Kiểm tra
lưu trữ/vận chuyển hóa chất,
179
điện, 212, 213, 215
và cháy xưởng may, 109
lao động, quyền, 33
bảo vệ máy, 201
Kiểm tra độc lập, 5

Kiệt sức vì nóng, 253
Kiệt sức, 407
Kim loại nặng xem Kim loại
Kim loại, 511-512
sản xuất điện tử và tác hại từ,
82, 84, 85
kim loại nặng, 511
trong chất chống cháy
không halogen, 496
giảm sự tiếp xúc, 511
xem thêm Nhôm;
Antimony; Cadmium/
Cadimi; Crôm; Đồng;
Chì; Magiê; Thủy ngân;
Niken; Bạch kim; Bạc;
Thiếc
Kính áp tròng, 268
Kinh nguyệt hàng tháng
các vấn đề về, 168, 287, 389,
390
đồ dùng cho, 421, 424
các yêu cầu đối với nhà vệ
sinh, 424
Kinh nguyệt xem Kinh
nguyệt hàng tháng
Kính xem Bảo vệ mắt; Mắt
Krypton (Kr), 514-515
Kỳ thị đối với HIV,431
Ký túc xá xem Nhà ở

L
Lạm dụng xem Bạo lực
Làm thế nào để, danh sách,
xii
Làm việc tại nhà
và hóa chất, 307
chi phí được trả bởi, 303 - 304
và bụi, 308
lắp ráp điện tử, 92
gia đình và, 306
an toàn và phòng chống
cháy nổ và, 222 - 223, 306
- 307
công việc may mặc, 110
rửa tay và, 307
vấn đề sức khỏe của, 306
giờ làm việc, 306
tiếng ồn và, 308
lý do làm việc tại nhà, 303
chấn thương căng thẳng lặp
đi lặp lại và, 119, 308
quyền của, 310
căng thẳng và, 308
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nhóm hỗ trợ cho, 309
công đoàn và, 311
tiền lương của, 303, 304
nguy hiểm trong công việc,
307 - 308
Lạnh xem Nhiệt độ bên
trong nhà máy
Lạnh, 382, 422
Lao động cưỡng bức
bị cấm, 291
làm thêm giờ bắt buộc, 291,
301 - 303
Lao động di cư,344
mắc nợ để có việc, 294, 341,
351
đe dọa trục xuất đối với, 326,
348, 349, 354,
phân biệt đối xử và, 312, 313,
314, 315, 344, 348
tài liệu về, bảo vệ, 351
thu thập và chia sẻ thông
tin, 345, 347, 348, 354
tiếp cận chăm sóc sức khỏe,
350
kết nối nhà của, 350
nhà ở, 349
giữ hồ sơ ghi chép về giờ
làm việc/tiền công, 351
ngôn ngữ và văn hóa, 349,
351, 353, 354, 403
phòng khám có hỗ trợ pháp
lý và, 349
quản lý tiền gửi về nhà/tiền,
347, 350, 351
nhà tuyển dụng và kẻ buôn
người, 294, 345, 346, 347,
348
mối quan hệ với đồng
nghiệp, 353
quyền của, 344, 351, 352
tổ chức công đoàn và, 349,
352, 354, 355, 356
bạo lực là lý do để rời đi, 468
là mục tiêu bạo lực, 314,
353, 351
tiền lương bị chủ sử dụng
lao động nắm giữ bất hợp
pháp, 353
Lao động tạm thời, 293
Lao động trẻ em, 358
nguyên nhân của, 305, 361,
362, 364
giáo dục và, 360, 362, 365
kết thúc của, 357, 364
gây hại cho trẻ em, 358, 361,
450
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luật lao động quy định về,
358, 363, 364, 366
giới hạn về công việc cho
phép, 358, 361
trẻ mồ côi và, 362, 365, 364
Lao phổi xem Lao
Lắp ráp điện tử tại nhà, 92
Lây nhiễm qua đường tình
dục (STIs),397
nguy cơ nhiễm HIV tăng
lên, 429
danh sách các STI phổ biến,
397
dịch vụ y tế liên quan đến di
cư cho, 350
nhiễm trùng bộ phận sinh
dục khác, 406
điều trị cho bạn tình, 397
và hiếp dâm, 336
tình dục an toàn hơn để
phòng ngừa, 397
dấu hiệu của, 396
xét nghiệm cho, 380
xem thêm HIV; Sức khỏe
sinh sản và tình dục
LD50, 189
LHQ xem Liên Hợp quốc
(LHQ)
Liên Hợp quốc (LHQ)
công ước theo chủ đề, xi
công ước theo tiêu đề, 465
vai trò của, 11, 12, 459
biểu tượng của, 11
trang web cho, 465
Liên minh người tiêu dùng
với người lao động, 4, 311,
392
Liên minh, 13
chống phân biệt đối xử, 323
chống bạo lực, 340, 343
quyền của người làm việc tại
nhà, 311
xử lý chất thải an toàn, 98
giảm căng thẳng và, 410
thông gió/ô nhiễm không
khí, 263
tiền lương và thời giờ làm
việc, 300
xem thêm Tổ chức để có
việc làm tốt hơn
Lo lắng, 406
Lỗ thông hơi xem Hệ thống
thông gió cục bộ
Loét hạ cam, 407

Lối đi, an toàn cháy nổ và,
220
Lòng tự trọng,404, 424, 328,
378, 402
Luân chuyển công việc
dị ứng với hóa chất, 163
có thể tránh việc giảm thính
lực, 235
nhiệt độ trong nhà máy và,
241
cho phụ nữ mang thai, 372
tránh được chấn thương
căng thẳng do làm công
việc lặp đi lặp lại, 119
đa dạng công việc, 149
tránh chấn thương do rung,
118
Lương tối thiểu
Chiến dịch Tiền lương ở
châu Á, 297
và lao động trẻ em, 364
Bộ quy tắc ứng xử và, 14
người sử dụng lao động trả
tiền lương dưới, 300
là quyền con người, 297
Công ước ILO về, 297
không phải là mức lương đủ
sống, 294
đưa ra mức rất thấp, 6-7, 14
xem thêm Tiền lương
Lưu trữ/xử lý hóa chất, xem
thêm Thùng chứa hóa chất,
179, 188

M
Magnesium/Magiê, 497
Màn hình, 92, 108
Mang thai
hóa chất gây ảnh hưởng,
80, 398
công việc nguy hiểm, 322
nhu cầu nước uống, 430
và cá, hạn chế ăn, 425
nhận đủ thức ăn trong thời
gian, 416
nhiệt bên trong nhà máy,
248
các chính sách tuyển dụng
chống lại, 392, 385-386
HIV và, 428, 430
nghỉ thai sản, 372, 387
phòng ngừa, sau khi bị hiếp
dâm, 335

luân chuyển/chuyển đổi
công việc để đảm bảo an
toàn, 372
SDS liệt kê các rủi ro của
từng hóa chất, 190
xem thêm Cho con bú; Kế
hoạch hóa gia đình; Sức
khỏe sinh sản và tình
dục
Mắt
viêm kết mạc (đau mắt đỏ),
381
kính áp tròng, 268
công việc kiểm tra điện tử
và, 83, 98
bài tập cho, 83
chiếu sáng và, 237-239
chấn thương máy, 211
kính theo toa, 238, 269
xem thêm Bảo vệ mắt; Mắt,
hóa chất tiếp xúc với
Mặt nạ phòng độc xem Khẩu
trang và mặt nạ
Mất thính lực
do lão hóa với do tiếng ồn,
233
đo tiếng ồn và, 233
vĩnh viễn, 231, 233
ù tai, 231, 233
dấu hiệu tiếng ồn quá lớn,
233
nhân viên thử nghiệm bộ
phận, 231, 233
xem thêm Bảo vệ tai; Tiếng
ồn
Mat-xa tay, 154 - 155
Mắt, hóa chất tiếp xúc với
do hít phải hóa chất, 75, 253
chậu rửa mắt, yêu cầu cho,
183, 190, 422
phơi nhiễm xảy ra như thế
nào, 161
giảm phơi nhiễm, 171, 172
xem thêm Bảo vệ mắt; và
xem phần Phụ lục B, 482,
537
Matxa khuỷu tay, 155
Máu và chảy máu
làm sạch chỗ bị thương, 211
ấn lên trực tiếp để cầm máu,
211
tiếp xúc khi sơ cứu, 211
sơ cứu, 210 - 211
truyền HIV 428, 432, 435
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hiếp dâm và, 335
an toàn khi sơ cứu, 210, 211
xem thêm Các chấn thương
do máy
Máy hút xem Hệ thống thông
gió cục bộ
Máy khoan, cầm tay, 143
Máy nén khí, 229
Máy tính xem nhà máy điện tử
MBK xem Methyl butyl ketone
MBT xem 2-mercapto
benzothiazole
MBTS xem
2,2-mercaptodibenzothiazyl
disulphide
MEK xem Methyl ethyl ketone
Melamine cyanurat, 498, 500
Metan, 181
Methyl alcohol/Cồn methyl
(metanol), 525 - 527
Methyl butyl ketone (MBK),
527
Methyl chloroform, 531 - 532
Methyl ethyl ketone (MEK),
125, 126, 537
Methyl isobutyl ketone
(MIBK), 537
Methylen cloride/Clorua
Methylene (DCM), 1114, 125,
170, 182, 195, 196, 197, 198,
v199, 532 - 533
MIBK xem Methyl isobutyl
ketone
miệng hút cục bộ, 258
Môi trường
các tổ chức người sử dụng lao
động cho, 14
trong SDS, tác dụng trên, 189
thỏa thuận hạn chế thương
mại
bảo vệ cho, 466
xem thêm Cấm về hóa chất;
Ô nhiễm
Món nợ
lương thấp cũng như một
hình thức như cưỡng bức,
294
lao động nhập cư và thanh
toán tiền lương, 293, 345, 343
nhóm tiết kiệm để trả hết nợ,
293

Mono ethyl arsine, 492
MSDS xem SDS (Bảng dữ liệu
an toàn)
Mũ cứng, 248
Mức lương đủ sống
quyền con người, 297
thiếu, vì nguyên nhân của
lao động trẻ em, 362
mức lương tối thiểu thì
không đủ sống, 296
xem thêm Mức lương tối
thiểu; Tiền lương
Mũi tiếp xúc với hóa chất
độc hại
các bệnh ung thư, 170
dấu hiệu khi hít phải hóa
chất, 253
dấu hiệu khi hít phải bụi, 106
xem thêm Hít phải hóa
chất; xem phần Phụ lục
B, 482 - 537
Mụn rộp sinh dục, 397

N
Nâng và mang, 144, 148
Napththalene diisocyanate
(NDI), 506 - 508
NDI xem Napththalene
diisocyanate
Neon (Ne), 514 - 515
Ngã, phòng tránh, 245 - 248
Nghỉ giải lao
lạnh, nghỉ ngơi, 244
nhiệt, nghỉ ngơi, 241
lao động làm việc tại nhà
và, 308
giảm chấn thương, 149, 308
cho các bữa ăn, 414, 416
tổ chức trong khoảng, 298
kéo dãn trong khoảng, 411
cho nhà vệ sinh, hydrat hóa
và, 241
Nghỉ lễ, được trả tiền,
289, 290, 294, 459
Nghỉ thai sản, 372, 387
NGO xem Các tổ chức phi
chính phủ (NGO) Ngôn
ngữ của người lao
động
thông tin hóa học/đào tạo
trong, 159
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nhãn hóa chất trong, 187
SDS, 124, 187
các nhóm người lao động
dựa trên, 13
Người bất tỉnh, 181, 183, 216
Người khuyết tật
phân biệt đối xử, 312, 313
tiếp cận chăm sóc sức khỏe
cho, 372
bảo hiểm xã hội cho, 378
là mục tiêu của bạo lực, 314
Người lao động làm việc
kiệt sức, 287
Người lao động trẻ, được xác
định, xem thêm Lao động
trẻ em, 358
Nguy hiểm hỏa hoạn
bỏng, 224
vụ nổ hóa chất và, 179, 450
khí dopant như, 81
bụi, 227
nguy hiểm về điện như, 213
xưởng may và, 105, 109, 114,
214, 221
làm việc tại nhà, 222 - 223,
306 - 307
đo lường, 54
phòng ngừa, 218 - 219
điều kiện cần để lửa cháy,
220
chịu trách nhiệm về, 221
- 222
danh sách SDS của mỗi hóa
chất, 188
nhà máy giày, 127
hít phải khói, 224
dung môi, 219, 525
hóa chất phun, 175
tĩnh điện xem Quần áo và
bảo hộ chống tĩnh điện
Nguy hiểm về điện
dây kéo dài, 208
nguy hiểm hỏa hoạn, 206
sơ cứu khi bị điện giật, 209
kiểm tra để ngăn chặn, 205,
206, 208
bảo trì và sửa chữa, 118, 208
mạch quá tải, 206
phòng ngừa, 205
giày, 275
tĩnh điện xem Quần áo và
bảo hộ chống tĩnh điện
nước và, 206, 209
dây điện, 206
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Nguy hiểm, được xác
định,18
Nhà máy điện tử
có vẻ an toàn nhưng không
phải, 73
các hóa chất bị cấm, 82, 91,
93, 197, 391
phòng sạch, 257, 281
thiết kế sản phẩm, 92, 99,
100, 445
cải thiện điều kiện, 72, 100
tái chế sản phẩm, 99, 100
yêu cầu về hô hấp, 87
hợp nhất và, 16, 60
hệ thống thông gió, 75, 80,
85, 86, 90, 253, 255, 256
xử lý chất thải, 98, 176, 448
ô nhiễm nước, 98, 176
xem thêm Những nguy
hiểm trong nhà máy điện
tử; Các quy trình nhà
máy điện tử
Nhà máy giày
thiết kế vì sự bền vững và,
128
cải thiện điều kiện, 116
mức lương đủ sống, 116
xử lý chất thải và, 117, 128
xem thêm Những nguy
hiểm trong nhà máy
giày;
Quy trình sản xuất của nhà
máy giày
Nhà máy xuất khẩu
thiết kế của, 4
như trọng tâm của cuốn
sách, 2
lịch sử, như là nguồn thông
tin, 36
bản đồ, 47, 49
chính sách "không có bạo
lực", 342
"con đường vào ngõ cụt", 3,
4, 297
hồ sơ của xem Hồ sơ công
ty
người lao động đa số là nữ,
12, 313, 372
xem thêm Quy tắc ứng xử;
Nhà máy điện tử; Thực
phẩm; Các nhà máy may;
Công ty/thương hiệu
toàn cầu; Giờ làm việc;
Nhà ở; Tổ chức để có việc
làm tốt hơn; Nhà máy da
giày; Tiền lương

Nhà ở
an toàn cháy nổ và, 219
mục tiêu cho sức khỏe và,
440
căng thẳng khi ở cùng nhà,
402, 403
và các vấn đề sức khỏe tâm
thần, 402
lao động nhập cư và, 349
cần cải thiện trong, 441
lây lan lao và, 436, 437
vận chuyển và, 442, 444
hợp tác xã do người lao
động điều hành, 442
xem thêm Thực phẩm
Nhà vệ sinh
nghỉ để sử dụng, 241
tình trạng căng thẳng, 402
trách nhiệm của nhà máy,
421
tiếp cận miễn phí, 421, 423,
424
HIV và, 433
đo lường độ tiếp cận, 54
số lượng nhà vệ sinh và vị trí
trong nhà máy, 421, 423
quyền riêng tư và, 402, 421,
424
vật tư cho, 421, 423, 424
nhu cầu của phụ nữ và, 424
xem thêm Rửa tay
Nhà vệ sinh xem Rửa tay;
Nhà vệ sinh
Nhận thức sinh sản (phương
pháp kế hoạch hóa gia
đình), 394
Nhân viên hợp đồng, 293
Nhiễm nấm, 282
Nhiễm nấm, 396, 427
Nhiễm trùng âm đạo
nhiệt của nhà máy là nguyên
nhân, 240
lây nhiễm qua đường tình
dục, 396-397
nhiễm nấm, 396, 427
Nhiễm trùng bàng quang
xem Nhiễm trùng đường
tiết niệu
Nhiễm trùng đường tiết
niệu (UTI)
sau khi bị hiếp dâm, 336
kháng sinh để, 381, 396
uống chất lỏng để điều trị,
381
cần nước, 396, 422

đi vệ sinh thường xuyên
giúp ngăn chặn, 423, 424
không được điều trị và
nhiễm trùng thận, 424
Nhiệt độ bên trong nhà máy
điều hòa không khí, 241, 256
trách nhiệm của chủ lao
động với, 239
đo lường, 54
công nhân mới và, 240
xem thêm Nhiệt độ bên
trong nhà máy, lạnh;
Nhiệt độ bên trong nhà
máy, nóng
Nhiệt độ bên trong nhà
máy, lạnh
sơ cứu cho, 244
vấn đề sức khỏe do, 118,
243, 244
phương pháp để ngăn chặn,
243 - 244
Nhiệt độ bên trong nhà
máy, nóng
lao động trẻ em và, 359
sơ cứu cho, 242
vấn đề sức khỏe do, 114,
240- 242, 252, 422
phương pháp để ngăn chặn,
241, 265
thiết bị bảo vệ cá nhân và,
267, 280
Nhiệt độ của hóa chất được
làm nóng, an toàn và, 173,
174, 179
Nhiệt xem Nhiệt độ bên
trong nhà máy
Nhóm tiết kiệm, 293
Nhôm, 84, 496
Nhựa
chất xúc tác, 121
đúc, giảm khói, 174, 176
vỏ và vỏ bọc của thiết bị
điện tử, 92
sản xuất giày, 121-123
kiểm soát nhiệt độ của, 174,
179
độc khi đốt, 92, 99
Nhựa glyoxal, 521
Nhựa phenol formaldehyde
(PF), 78, 519-521
Những mối nguy hiểm
trong công việc, 18
phân tích, 24 - 25
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HIV và dễ bị tổn thương, 433
dành cho NLĐ làm việc tại
nhà, 306
đo lường, 54
nguyên tắc thay đổi, 29
chiến lược giúp công việc an
toàn hơn, 9
xem thêm Hóa chất; Bụi;
Nguy hiểm về điện; Công
thái học; Ngã, phòng
ngừa của; Nguy hiểm về
hỏa hoạn; Các vấn đề về
sức khỏe; Thắp sáng; An
toàn máy móc; Tiếng ồn;
Thiết bị bảo vệ cá nhân;
Nhiệt độ bên trong nhà
máy; Phương tiện đi lại;
Thông gió
Những nguy hiểm do ăn
mòn, 77, 80, 86
Những nguy hiểm trong
nhà máy điện tử
bỏng hóa chất, 74
phơi nhiễm hóa chất, 74, 75,
389, 390
khí dopant, 81, 82
bụi, 227
ăn mòn, 77, 80, 86
sợi thủy tinh, 84, 91
hóa chất chống cháy, 83, 92
nhiệt và lửa, 81
kim loại, 82, 84, 86
mặt nạ quang
(photomasking), 77 - 79, 85
chấn thương căng thẳng do
làm công việc lặp đi lặp
lại, 83
bức xạ RF, 80, 81, 82, 522, 523
hàn và thông lượng xem
Hàn
tràn hóa chất, 75, 79
tia cực tím, 79
X-quang, 82
và xem Phụ lục B, 482 - 537
Những nguy hiểm trong
nhà máy giày
trộn hóa chất để làm đế, 121
bụi, 120, 123, 127
thuốc nhuộm và đánh bóng,
127
hỏa hoạn, 127
keo và sơn lót, 124 - 126, 390
mài đế giày, 123
da, hóa chất dùng trong,
117, 120

các chấn thương do máy,
118 - 119, 127
đúc đế giày, 123
tiếng ồn, 120
chấn thương căng thẳng do
làm công việc lặp đi lặp
lại, 119
chấn thương do rung, 118
và xem Phụ lục B, 482 - 537
Những nguy hiểm trong
nhà máy may
rửa bằng axit, 110, 485 - 486
điều trị kháng khuẩn, 103
chất chống cháy gốc brôm,
103
dụng cụ cắt, 105
tiếp xúc với bụi, 106-107, 226
thuốc nhuộm, 102
ngất xỉu, 6, 464
lửa, 105, 109, 114, 214, 221
formaldehyde, 103
thiếu ánh sáng, 109
chấn thương do máy, 108
hạt nano, 103, 269
tiếng ồn, 109
chấn thương căng thẳng do
làm công việc lặp đi lặp lại,
108, 131
bệnh bụi phổi silic, 110, 112
khâu in, 113
dung môi để làm sạch hàng
may, 113, 114, 390
dung môi để làm sạch tay,
102
và xem phần Phụ lục B,
482 - 537
Những nguy hiểm xung
quanh nơi làm việc, 9
keo và sơn lót trong không
gian làm việc, 124
giảm tiếng ồn và, 120, 233
phun cát an toàn, 111
Phòng phun riêng để tránh
phát tán xung quanh, 175
xem thêm Che chắn máy
móc
Những vấn đề sức khỏe
phân tích nguyên nhân của,
24 - 25
nói chung, không phải do
công việc, 381
lao động làm việc tại nhà,
306
lập bản đồ ô nhiễm để hiển
thị các khu vực, 47, 51, 52,
447
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khảo sát để xác định, 380
thực phẩm không lành
mạnh gây ra, 418
xem thêm Vấn đề sức khỏe
do hóa chất gây ra; Các
vấn đề sức khỏe tinh
thần; Luân chuyển công
việc; Dấu hiệu của vấn
đề sức khỏe; Các bệnh và
vấn đề cụ thể
Niken, 511-513
dị ứng với, 86, 91, 104
nhà máy điện tử và, 82, 84,
86, 91
tác hại gây ra bởi, 87, 170
hàn với, 91
Nitric acid/Axit nitric, 483484
Nitrogen/Nitơ
sơ cứu khi tiếp xúc với, 181
chất chống cháy và, 496, 499
Nơi bóc lột sức lao động, được
coi là, 66
Nói chuyện với đồng
nghiệp, 185, 187, 411
các quy tắc chống lại, 401
Nỗi sợ
HIV, 431-432
trả thù, 339
căng thẳng do, 398, 405
bạo lực, đối mặt với nỗi sợ
cùng nhau, 329, 399
Nôn sau khi miệng/dạ dày
tiếp xúc với hóa chất, 183
Nước
nguy hiểm về điện, 213, 216
hóa chất vào cơ thể qua
đường miệng/tiêu hóa,
183
để tắm/rửa mắt, bảo trì, 422
xem thêm Rửa tay; Nhà
vệ sinh; Nước, uống; Ô
nhiễm nguồn nước
Nước uống bù mất nước,
243, 781
Nước, uống
đóng chai, 177
thùng chứa hóa chất không
bao giờ nên sử dụng cho,
115, 178, 193, 307
thùng chứa, không được sử
dụng để lưu trữ hóa chất,
178
làm mát, trong các nhà máy
bị tăng nhiệt, 422
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cốc dùng để, 422
nước nấu thức ăn, tái sử
dụng, 419
nhà máy bị tăng nhiệt và,
240, 422
nước uống bù nước, công
thức tự chế, 242, 381
bổ sung nước trong ca làm
việc, 240, 241, 422
nước sạch cho cộng đồng,
192 - 193
thực hành an toàn cho, 178,
421, 422
dấu hiệu cho thấy cần phải,
422
nhiễm trùng đường tiết niệu
và cần phải, 396, 422
Nuốt phải xem Phơi nhiễm
hóa chất qua đường
miệng/tiêu hóa

O
Ô nhiễm
xử lý pin, 92, 453
sự tham gia của cộng đồng
nhằm đưa ra quyết định
về, 449
sản xuất thiết bị điện tử
và, 98
ảnh hưởng môi trường, 446
nhà máy may và, 115
vấn đề sức khỏe từ, 446, 450
bản đồ của cộng đồng để
tìm, 48, 51-55, 447
tổ chức chống lại, 450-453
trách nhiệm của nhà máy
đối với cộng đồng, 445
nhà máy giày và, 117, 128
xem thêm Ô nhiễm không
khí; Ô nhiễm nước
Ô nhiễm không khí
đốt nhựa, 99
vấn đề về sức khỏe từ, 446,
449
tổ chức chống lại, 264
nguồn về, 98, 446, 447
bộ lọc thông gió cho, 253,
254
thông gió của nhà máy và,
175
xem thêm Ô nhiễm
Ô nhiễm nguồn nước
nhà máy điện tử và, 98, 177
chữa đám cháy hóa chất
và, 450

và cá, hạn chế ăn, 417, 448
các nhà máy sản xuất hàng
may mặc, 115
nước ngầm và, 177, 448
gây ra vấn đề sức khỏe, 448
thuộc da, 117
gây ô nhiễm đất, 448
chất thải đổ vào nước, 192
xem thêm Ô nhiễm
Oxy
hóa chất để làm giảm, 181
sơ cứu khẩn cấp với, 181
như là biện pháp điều trị, 75

P
PBBs xem Polybrominated
biphenyl
PBDEs xem Polybrominated
diphenyl ether
PCBs xem Polychlorinated
biphenyl
PEP xem về HIV
PERC xem
Tetrachloroetylene
Phân biệt chủng tộc, xem
thêm Phân biệt đối xử, 316
Phân biệt đối xử
sự phân biệt giữa những
người lao động và, 315,
316, 326, 431
tổn hại đến lòng tự trọng,
314, 323
HIV và, 316, 431
đối xử hạ thấp, 314
luật pháp và, 317, 323, 434
người lao động nhập cư và,
312, 313, 314, 315, 344, 348
tổ chức khắc phục, 322
động lực học trong công
việc, 318 - 319
sức mạnh của người lao
động để vượt qua, 324
phụ nữ có thai hoặc đã kết
hôn, từ chối tuyển dụng,
384, 385
thăng tiến, 313
phân biệt chủng tộc trong
người lao động và, 316
tôn giáo và, 312
báo cáo về phân biệt, 323
quyền tự do khỏi, 317
quấy rối tình dục như, 337
cán bộ tổ chức công đoàn là

mục tiêu của, 12, 60
bởi các công đoàn, 316, 322
bạo lực và, 314, 315
tiền lương, 55, 292, 313
và người lao động đa số là
nữ, 313
và vị trí của phụ nữ trong
cộng đồng, 320
Phản ứng của hóa chất
SDS chỉ rõ từng loại hóa chất,
189
Phanh bánh xe, 147
Phát ban da
nguyên nhân do, 165, 227,
240, 287
kem hoặc kem dưỡng da để
bảo vệ, 165
công nhân may và, 102, 103,
104
dị ứng với găng tay latex, 272
điều trị cho, 165
và xem Phụ lục B, 482 - 537
Phenyl ether, 536
Phiên điều trần công khai,
69
Phơi nhiễm hóa chất qua
đường miệng/tiêu hóa
sơ cứu cho, 183
tháo găng tay để tránh, 271
người làm việc tại nhà và,
307
phơi nhiễm hóa chất xảy ra
như thế nào, 161
giảm sự phơi nhiễm, 177, 178
hút thuốc là nguyên nhân
của, 75, 90, 161, 178
xem thêm Phụ lục B, 482
- 537
Phòng khám có trợ giúp
pháp lý, 300, 349
Phosphates, 518 Phosphine/
phốt phát, 81,
490-492
Phosphorous/Phốt pho, 121
Phốt pho đỏ, 499-500
Phthalate, 121, 128, 170,
516-518
butyl benzyl phthalate (BBP),
516–518
di(2-ethylhexyl)phthalate,
516–518
dibutyl phthalate (DPB),
516–518
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diethyl phthalate (DEP),
516–518
dimethyl phthalate (DMP),
516–518
dioctyl phthalate (DOP),
516–518
giảm sự tiếp xúc, 516
độc hại với số lượng nhỏ,
162
Phụ nữ
công việc nguy hiểm, 314
kết hôn sớm, áp lực cho, 362
không được đi học, 313,
361, 362
nhu cầu sức khỏe không
được công nhận là liên
quan đến công việc, 372
nguy cơ nhiễm HIV cho, 429
làm nhục, 315, 327, 328
như đa số công nhân trong
các nhà máy xuất khẩu, 12,
313, 372
tổ chức bởi, hỗ trợ cho, 298,
320, 322, 323
bàn làm việc dành riêng cho
phụ nữ đến trình báo về
bạo hành tình dục, 340,
434
không được thăng chức, 313
ca thứ hai, 320, 321
các cuộc họp riêng, 41, 341
tổ chức công đoàn, 13, 316,
320, 322
phân biệt tiền lương, 55,
291, 313
xem thêm Phân biệt đối xử;
Sức khỏe sinh sản và tình
dục; Bạo lực tình dục;
Quyền của phụ nữ
Phù phổi xem Các vấn đề về
phổi
Phun cát trong ngành may,
110, 112, 194, 197
Phương tiện
động cơ chạy điện, 194
mối nguy từ kiệt sức, 197,
249
phòng chống chấn thương,
245, 249 - 250
nóng lên, 243
Phương tiện truyền thông
xã hội, 16, 69, 115
Phương tiện truyền thông,
69, 311, 353

Pin
ngành công nghiệp điện tử
và, 92, 93
niken-cadimi, 93
ô nhiễm từ rác, 92, 453
Polybrominated biphenyls
(PBBs), 82, 497-498
Polybrominated diphenyl
ethers (PBDEs), 82, 497-498
Polychlorinated biphenyls
(PCBs), 170, 497-498
Polychloroprene, 125
Polyethylene, 92, 521
Polymers, 519-521
ethylene vinyl acetate (EVA),
121, 519–521
nhựa glyoxal, 521
nhựa phenol formaldehyde
(PF), 519–521
hóa chất cản quang, 78
polyethylene, 92, 521
axit polymeric carboxylic,
521
polyurethane (PU), 121, 125,
519–521
polyvinyl chloride (PVC), 83,
190, 519–521
giảm sự tiếp xúc, 519
urethane, 519–521
vinyl acetate, 519–521
vinyl chloride, 170, 519–521
Polyurethane (PU), 121, 125,
519-521
Polyvinyl chloride/Clorua
polyvinyl (PVC), 92, 197,
519-521
Propane, 125
Propyl ether, 536
PU xem Polyurethane
PVC xem Polyvinyl chloride/
Clorua polyvinyl

Q
Quần áo
dính máu, giặt sạch, 211
giặt sạch, để bảo vệ gia đình,
192, 281, 282
khi nhiệt độ thấp, 237
quần lót bằng vải cotton,
241
yêu cầu nhà máy điện tử
không bảo vệ, 73, 281
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thêm, cung cấp tại nhà máy,
184
cho công việc trong nhà
máy may, 104
mũ để chống chói, 239
khi nhiệt độ cao, 232, 243
an toàn máy và, 172, 200
loại bỏ sau khi bị dính hóa
chất, 172
bị phát ban da, 165
xem thêm Thiết bị bảo vệ
cá nhân
Quần áo chống bụi, 105, 289
Quần áo chống tĩnh điện và
bảo vệ, 101, 105, 186, 290
Quấy rối tình dục, 338-333,
337, 341
Quy tắc ứng xử
chống bạo lực, 343
ngày nghỉ, 298
các giám sát được thuê để
tìm ra các vấn đề, 5
ảnh hưởng đến tổ chức của
người lao động, 14
thông gió, 265
Quy trình mặt nạ quang,
76-79, 82
Quy trình sản xuất của nhà
máy giày
lắp ráp giày, 124 - 126
hoàn thiện giày, 127
làm đế giày, 121 - 123
gia công các chi tiết phần
trên của giày, 117 - 120
Quy trình trong nhà máy
điện tử
lắp ráp sản phẩm, 92, 94, 96
chip, tạo ra, 76, 83
làm sạch, 74 - 75, 83, 97
đóng gói, 83
hoàn thiện bề mặt cuối
cùng, 84
kiểm tra và thử nghiệm, 91,
91, 98
mạch tích hợp (IC), 85
bảng chỉ dẫn, 84
đóng gói và vận chuyển,
83, 89
mạ, 83 - 84
bảng mạch in, 83 - 91
hàn và kết nối dây, 83
mặt nạ hàn, 84
loại bỏ thiếc/chì, 84
cắt tỉa và tạo khuôn, 84
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làm wafer và làm sạch, 74 82, 389
Quy trình trong xưởng may
thuốc nhuộm vải và hóa
chất, 102 - 104
cắt vải, 96, 214
sấy và ép, 113, 114
hoàn thiện hàng may mặc,
110 - 113
kiểm soát chất lượng, 113
- 114
may, 108 - 109, 201 - 203
Quyền con người
được xác định, 456
tổ chức sử dụng lao động
và, 14
mức lương đủ sống
xem thêm Liên Hợp Quốc
Quyền của công nhân, lập
chỉ mục theo chủ đề, xi xem
thêm Tổ chức Lao động
Quốc tế; Liên Hợp Quốc
Quyền của phụ nữ
tổ chức sử dụng lao động
hỗ trợ, 14
những thay đổi trong vai trò
giới, 404
cam kết quốc tế, 462
các nhóm ngoài công đoàn,
457
vai trò của, 12
các nhóm hỗ trợ tuyên
truyền về, 13
công đoàn đàm phán, 322

R
RF xem Bức xạ tần số vô
tuyến
RoHS (Chỉ thị của Liên minh
Châu Âu về hạn chế các
chất nguy hiểm ), 82, 92, 93
Rosin/Nhựa thông, 91, 197,
501-504
RSI xem Sự căng thẳng khi
làm công việc lặp đi lặp lại
Rửa tay
bẻ thức ăn và, 414, 416
làm việc tại nhà, 307
giữ cho khu vực sạch sẽ, 423
thường xuyên, để tránh phơi
nhiễm, 104, 120, 177, 423
vị trí các trạm trong nhà
máy, 421, 423

phát ban da, 165
xà phòng và nước thay vì
dung môi, 102, 104, 423
với dung môi, 102
xem thêm Nhà vệ sinh;
Nước
Rung tay (HAV),127
Rượu và các loại thuốc khác
nước uống được ưa thích
để, 422
dùng sai, 408
Sàn nhà
té ngã, phòng ngừa, 248
cách nhiệt lạnh, 243
phòng chống chấn thương
do phương tiện, 249
Sảy thai/thai chết lưu, 168,
286, 390
Số CAS, 187, 473
Sơ cứu
chảy máu, 210 - 211
hít phải hóa chất, 181
ngừng thở, 181, 216
bỏng do hóa chất, 73
bỏng do điện, 216
bỏng do cháy, 224
bỏng do nước nóng hoặc
dầu, 224
bỏng do máy hoặc trong
quá trình sinh nhiệt 211,
224
nhiệt độ lạnh trong nhà
máy, 244
hồi sức tim phổi (CPR), 216
vết cắt và vết xước, 211
vết cắt sâu hoặc phần cơ thể
bị cắt hoặc nghiền nát, 210
điện giật, 216
mắt tiếp xúc với hóa chất,
183
rửa mắt, phương pháp để,
183
tê cóng, 244
bảo vệ găng tay cho trợ lý,
210
tim ngừng đập, 216
bệnh liên quan đến nhiệt,
242
bỏng hydrofluo ic acid, 73
danh sách hướng dẫn sơ
cứu, xii
chấn thương do máy, 210
- 211
tiếp xúc với hóa chất qua
đường miệng/tiêu hóa,
183

chuột rút cơ bắp do nhiệt,
242
vật đâm vào mắt hoặc cơ
thể, 211
được cung cấp oxy, 181
lên kế hoạch cho, nhà máy
may và, 105
hiếp dâm, 335 - 336
hô hấp nhân tạo, 181, 216
Danh sách SDS cho mỗi hóa
chất, 188
sốc (y tế), 210
vòi hoa sen, phương pháp
để, 182
da tiếp xúc với hóa chất, 182
da tiếp xúc với HF
(hydrofluo ic axit), 74
phát ban da, 165
người bất tỉnh, 181, 183, 216
xem thêm Dụng cụ để sơ
cứu
cần thiết trong nhà máy;
Trung tâm y tế/nhà cung
cấp dịch vụ y tế; Điều trị
Sổ ghi chép về công việc và
sức khỏe, 53 - 54, 90, 165,
186, 294
Sốc (điện), sơ cứu cho, 210
Sốc (mất máu), 210
Sodium carbonate
monohydrate, 83
Sodium tetraborate
decahydrate, 501-503
Sợi thủy tinh, 81, 92
Sơn, dung môi nhẹ, 196
Sốt rét, 362
STI xem Lây nhiễm qua
đường tình dục
Styrene/Styren, 170, 530-531
Sự cố tràn hóa chất
rò rỉ Bhopal, 449 - 450
làm sạch thủy ngân bị tràn,
79
dọn sạch một vụ tràn nhỏ,
180
nhà máy điện tử, 75, 79
kế hoạch khẩn cấp nên sẵn
sàng để, 75, 180
rời khỏi khu vực nhanh
chóng, 75
phòng ngừa, 179
báo cáo, 180
sử dụng mặt nạ phòng độc
cho, 268
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Thông tin SDS cho mỗi hóa
chất, 188, 189
chống trượt/ngã, 248
vật tư cần thiết để làm sạch,
180
Sử dụng quá mức xem Chấn
thương do căng thẳng khi
làm công việc lặp đi lặp lại
Sự kết hợp của hóa chất,
như chưa được kiểm tra, 158,
161, 186, 470
Sự riêng tư
nhà ở ký túc xá/thiếu, 403
chăm sóc sức khỏe và, 376,
428
hiếp dâm và cần cho, 334
nhà vệ sinh và cần cho, 403,
421, 424
Sự tham gia của công nhân
trong việc tìm kiếm giải
pháp
sáng tạo được tăng cường
bởi, 26
thảo luận về các vấn đề, 31,
41, 467
lỗi cần tránh, 23
ý tưởng, gắn kết NLĐ, 30, 467
ý tưởng của, yêu cầu, 31
thông tin, yêu cầu, 34
kiến thức về, yêu cầu, 46
sự nguy hiểm của máy móc,
199
là động lực để đạt được an
toàn, 30
sổ ghi chép về công việc và
sức khỏe, 54
Chuyên gia về ATVSLĐ và, 38
niềm tin giữa những NLĐ,60,
401
xem thêm Hoạt động; Cán
bộ tuyên truyền về sức
khỏe
Sức khỏe răng miệng, đồ ăn
vặt và, 418
Sức khỏe sinh sản và tình
dục
dị tật bẩm sinh, 117, 169, 189,
390, 449
cho con bú, 387
ung thư, phát hiện sớm, 392
chăm sóc trẻ em, 397
ham muốn quan hệ tình
dục, 168
kiệt sức và, 287
nhà máy kiểm soát sự lựa
chọn, 386-387

vấn đề về khả năng sinh sản,
168, 240, 389, 391
mục tiêu để có những nhà
máy an toàn, 383
trung tâm y tế cung cấp
dịch vụ, 350
nhiệt độ bên trong các nhà
máy, 240
nghỉ thai sản, 372, 387
đàn ông kiểm soát phụ nữ
tiếp cận các dịch vụ, 384
vấn đề của nam giới, 384,
389, 390, 392
sảy thai/thai chết lưu, 168,
287, 340
vấn đề về kinh nguyệt, 168,
287, 389, 390
phụ nữ mang thai bị từ chối
làm việc, 384, 385
quyền làm việc an toàn, 388
yêu cầu triệt sản để có việc
làm, 385
người lao động trong cuộc
sống, 383, 393
hội thảo để tuyên truyền
về, 393
xem thêm Kế hoạch hóa gia
đình; Các vấn đề về sức
khỏe sinh sản, do hóa
chất gây ra; Lây nhiễm
qua đường tình dục;
Nhiễm trùng âm đạo
Sức khỏe tình dục xem Sức
khỏe sinh sản và tình dục
Suy dinh dưỡng, lao động trẻ
em và, 360

T
Tác hại của rung, 118, 138,
243
Tái chế
điện tử, 99 - 100, 450
tính chất hạn chế của, 448
giày, 128
Tấm che mặt, 96, 123, 207, 268
Tấm wafer xem Các nhà máy
điện tử
Tăng ca
trả công cho, 294, 295
thỏa ước lao động tập thể
và, 298
lương đủ sống để thay thế,
285
bắt buộc, 6, 15, 94, 221, 286
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bắt buộc, như lao động
cưỡng bức, 291, 302, 303
ép buộc làm khoán, 292
giảm, như giảm chấn
thương, 149
căng thẳng về, 94, 400
xem thêm Giờ làm việc; Tiền
lương
Tăng huyết áp xem Huyết
áp cao
Tay
kem dưỡng da để bảo vệ tay
khỏi hóa chất, 113
bảo vệ an toàn máy, 127,
128, 214
matxa, 160, 162
kéo dãn, 159
công cụ công thái học phù
hợp với, 141
chấn thương do rung động,
118, 243
xem thêm Găng tay
Tẩy chay, tổ chức, 68, 415
Tay đòn lò xo cho dụng cụ,
143
TBBPA xem
Tetrabromobisphenol A
TBBVCN xem Thiết bị bảo vệ
cá nhân
TCA xem Trichloroethane
TCE xem Trichloroethylene
TDI xem Toluene
diisocyanate
Tê cứng, 244
Tệ nạn xã hội
phân tích, 24 - 25
được xác định, 10, 17
người sử dụng lao động
thực hiện trách nhiệm, 286
xem thêm Lao động trẻ em;
Phân biệt đối xử; Thực
phẩm;
Tiếp cận chăm sóc sức
khỏe; HIV; Làm việc tại
nhà; Giờ làm việc; Nhà
ở; Các vấn đề sức khỏe
tinh thần; Lao động di
cư; Tổ chức để có công
việc tốt hơn; Sự ô nhiễm;
Sức khỏe sinh sản và tình
dục; Căng thẳng; Bệnh
lao (lao phổi); Nhà vệ
sinh; Bạo lực; Tiền lương;
Nước
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Tetrabromobisphenol A
(TBBPA), 497-498
Tetrachloroetylene (PERC),
59, 114, 125, 126, 170, 532- 533
Thải bỏ rác thải
thùng chứa hóa chất, 192
- 193
nhà máy điện tử và, 97
người chủ nhà máy có trách
nhiệm, 190
găng tay, 270
thuộc da, 117
từng yêu cầu về thông tin
liệt kê trên SDS, 189
nhà máy giày, 128
không chất thải như mục
tiêu, 100
xem thêm Ô nhiễm; Tái chế;
Chất thải rắn
Than hoạt tính
sơ cứu khi tiếp xúc miệng,
183
Thay thế hóa chất xem Hóa
chất thay thế
Thiếc, 82, 83, 84, 90, 92, 510
- 511
Thiền, 412
Thiết bị báo cháy, 219
báo động cộng đồng, 307
Thiết bị bảo vệ cá nhân
(TBBVCN)
thay đồ, sau khi bị hóa chất
bắn vào, 73, 172
dọn dẹp, tại nhà máy và ở
nhà, 192, 281
quần áo bảo vệ sản phẩm
không bảo vệ NLĐ, 72, 281
chi phí, người chủ cung
cấp, 172
khó chịu khi mặc, 172, 267,
280
nguy hiểm về điện và, 282
cho các quy trình sản xuất
đồ điện tử, 80, 83 - 84, 92
cho an toàn máy, 172, 207
để bảo trì các máy được che
chắn, 176
bữa ăn và loại bỏ/lưu trữ, 414
không thay thế cho hệ
thống các biện pháp
phòng ngừa, 9, 104, 172,
176, 266, 267

kích thước phù hợp/hợp/
loại, 172, 267
để tái chế thiết bị điện tử, 99
quyền được, 284
SDS liệt kê các yêu cầu cho,
189
để hàn, 89
khi tiếp xúc với tia UV, 79, 268
khi tiếp xúc với tia X, 81
xem thêm Thiết bị bảo vệ
cá nhân, các loại; và xem
phần Phụ lục B, 482 - 537
Thiết bị bảo vệ cá nhân, các
loại
quần áo chống tĩnh điện, 91,
96, 282
quần áo, chống axit, 83, 280,
281
quần áo chống bụi, 96, 281
chụp tai chống ồn, 279
nút tai chống ồn, 278-279
kính che mặt, 96, 123, 207,
268
kính bảo hộ, 268
kính an toàn, 268
giày và ủng, 281 -282
xem thêm Bảo vệ tai; Bảo vệ
mắt; Găng tay; Mặt nạ và
khẩu trang
Thiết kế
phòng hóa chất, 179
điện tử, 92, 99, 100, 445
các nhà máy, 4
để dùng ít hóa chất hơn,
158, 171
sản phẩm của thương hiệu,
5, 71
bền vững và, 98, 100, 128
công cụ, 132 - 143
Thính lực đồ, 232, 233
Thông gió
điều hòa không khí, 241,
257, 403
hơi hóa chất trong không
khí giảm, 175
nơi làm việc lạnh, 243
ủy ban về, 260 - 263, 263 264, 265
quạt điều chỉnh hướng và
quạt trần, 255
nhà máy điện tử, 75, 77, 80,
83, 90, 254, 256, 257

bộ lọc, để tránh ô nhiễm
không khí, 253, 255
xưởng may và, 103, 104, 106,
111
hệ thống thông gió chung,
các thành phần của, 253
- 255
nơi làm việc nóng và, 264
Hệ thống HVAC, 253 - 254,
267
bảo trì hệ thống, 106, 255,
257, 260
lập bản đồ thông gió, 259260
trách nhiệm của chủ sở hữu
nhà máy/ông chủ đối với,
244, 257, 264
quyền hưởng không khí
sạch tại nơi làm việc, 261,
263
từng yêu cầu về thông tin
liệt kê trên SDS, 189
nhà máy giày, 120, 122, 123,
124, 126, 127
dấu hiệu của thông gió kém,
251
thông gió chung và phòng
sạch, 255
lao lây lan và sự thiếu hụt,
436, 437
lỗ thông hơi và quạt hút,
175, 253
quạt tường, 252
cửa sổ, 252, 253, 264
vấn đề về không gian làm
việc, 253
xem thêm Hệ thống thông
gió cục bộ
Thông tin về độc tính, danh
sách SDS, 189
Thử nghiệm hóa chất và độ
phơi nhiễm
thử nghiệm không khí, 163
xét nghiệm ban đầu, 163
xét nghiệm trên cơ thể, 163
thiếu nghiên cứu về, 158,
186, 389, 470
thiếu nghiên cứu về sự kết
hợp của các hóa chất, 158,
161, 186, 470
tính hạn chế của thử
nghiệm, 158
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Thực phẩm
lợi ích cho nhà máy khi sử
dụng thực phẩm lành
mạnh và người lao động
khỏe mạnh, 414
thùng chứa hóa chất không
bao giờ nên sử dụng cho,
178, 193, 307
phơi nhiễm hóa chất khi ăn,
161, 177
nơi sạch sẽ để ăn/lưu trữ,
414, 416
ăn ít nhưng chất lượng, 418
nhà máy cung cấp, 413, 415
cá, bị ô nhiễm, 417, 448
an toàn thực phẩm, 414,
415, 416
nhận đủ thức ăn, 415
mục tiêu cho nơi làm việc,
413
trồng nông sản, 300, 419
thiết bị rửa tay, 414, 416
nấu tại nhà, mang theo, 419
suy dinh dưỡng và lao động
trẻ em, 360
chợ đêm, 288, 300
làm việc quá sức và dinh
dưỡng kém, 288
đồ ăn vặt chế biến sẵn, 288,
418
chia sẻ công việc của, 300,
420
giảm căng thẳng và, 411
thực phẩm truyền thống,
419
nhiều loại thực phẩm tốt
cho sức khỏe, 416
nhà cung cấp bên ngoài nhà
máy, 416
quần áo làm việc, loại bỏ
trong khi ăn, 414
xem thêm Cho con bú
Thùng chứa hóa chất
xử lý, 192 - 193
dây nối đất cho, 179
lưu trữ tại nhà, 308
thùng chứa gia đình được
sử dụng để di chuyển, dán
nhãn, 308
nhãn mác, 186
giảm khói từ, 173
lưu trữ và quản lý, 179, 188
chuyển hóa chất giữa, 180
Thùng xem Xe và thùng
Thuốc chống nấm, 396

Thuộc da, xem Nhà máy
giày, 117
Thuộc da, 117, 120
Thuốc kháng sinh
trong các chương trình điều
trị HIV, 430
thuốc mỡ, cho viêm kết
mạc, 341
uống tất cả các đơn thuốc,
397
cho UTI, 381, 396
Thuốc kháng vi-rút (ART),
336, 427, 430, 435
Thuốc lá xem Hút thuốc
Thuốc nhuộm anthraquinone,
494
Thuốc nhuộm azo,494-495
Thuốc nhuộm indigoid,
494-495
Thuốc nhuộm sulfur, 494-495
Thuốc nhuộm triarylmetane,
494-495
Thuốc nhuộm, 493-495
thuốc nhuộm
anthraquinone, 494
thuốc nhuộm azo, 102, 170,
495 - 496
cấm sử dụng kim loại trong,
197
ung thư, 102
sơ cứu khi tiếp xúc với, 181
xưởng may 102 - 104 thuốc
nhuộm indigoid, 494
- 495
tự nhiên - tổng hợp, 495
giảm phơi nhiễm, 493
nhà máy giày, 116
xà phòng và nước để loại bỏ
khỏi tay, 102
thuốc nhuộm lưu huỳnh,
494 - 496
thuốc nhuộm triarylmetane,
494 - 495
Thuốc tẩy clo, 110, 181,
485-486
sơ cứu khi tiếp xúc với, 181
Thuốc tẩy kali
permanganate, 110, 485486
Thuộc tính của hóa chất,
SDS nêu rõ cho từng loại,
185, 186, 189
Thuốc tránh thai, 394
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Thuốc, lạm dụng, 288, 408
Thủy ngân, 128, 170, 511-513
cấm dùng trong cấm dùng
trong ngành điện tử, 79,
197
phát tán ra do vỡ bóng
đèn, 78
có trong cá, 417
phát tán, dọn dẹp, 79
Tia X, 82, 84, 170, 522-523
Tiêm (ngừa thai), 394
Tiền lương
hợp đồng/lao động tạm
thời, 293
nợ, 293, 345, 351
phân biệt đối xử, 55, 292, 313
NLĐ làm việc tại nhà và,
303, 304
khấu trừ tiền lương bất hợp
pháp, 290, 343
lưu giữ/kiểm tra hồ sơ, 294
- 296
tổ chức để có tiền lương
và thời giờ làm việc công
bằng, 298 - 302
khoán việc, 292, 295
là trách nhiệm của người sử
dụng lao động, 285
xem thêm Giờ; Mức lương
đủ sống; Lương tối thiểu;
Tăng ca
Tiếng ồn
lao động trẻ em và, 359
nhà máy điện tử và, 97, 231
nhà máy may và, 109
vấn đề sức khỏe và, 230, 232
người làm việc tại nhà và,
308
đo lường (dexiben), 232
phương pháp giảm thiểu,
120, 233, 235
công ty từ chối giảm, 60
ù tai sau khi, 230, 232
nhà máy giày và, 120
dấu hiệu tiếng ồn quá lớn,
96, 232
cách âm, 233 - 232
xem thêm Bảo vệ tai
Tiếp cận dịch vụ chăm sóc
sức khỏe
llao động trẻ em và thiếu,
362
chi phí chăm sóc, 368, 370,
373
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khuyết tật/nhu cầu đặc biệt,
người lao động với, 372
trong nhà máy, 350, 368-369,
372
nhà máy may và cần cho,
105
mục tiêu của, 367
điều hành bởi chính phủ,
350
làm thế nào để được chăm
sóc tốt hơn, 374-375
thiếu, 370
bảo lãnh theo pháp luật, 367
mất việc vì bị chấn thương
và bệnh tật nghề nghiệp,
370
người di cư và cần cho, 350
quyền riêng tư và, 376, 429
công nhậnchấn thương và
bệnh liên quan đến công
việc, 17, 76, 169, 370, 371,
372, 373, 377, 378
tôn trọng bệnh nhân, 376
quyền được chăm sóc sức
khỏe, 372
là ưu tiên của công đoàn,
378
xem thêm Trung tâm y tế/
nhà cung cấp dịch vụ
y tế; Những vấn đề sức
khỏe; Tuyên truyền viên
về sức khỏe;
Hệ thống bồi thường cho
người lao động
Tiếp xúc ngoài da xem Tiếp
xúc với da
Tiếp xúc với hóa chất
có hại, một số dạng có hại
hơn những dạng khác, 159
làm việc tại nhà và những
nguy hiểm của, 307
phơi nhiễm xảy ra như thế
nào xem Hít phải hóa
chất; Mắt, hóa chất tiếp
xúc với; phơi nhiễm hóa
chất qua đường miệng/
tiêu hóa; hóa chất tiếp
xúc với da
nhận dạng hóa chất, 159
kích thích là dấu hiệu đầu
tiên, 165
rời khỏi khu vực/báo cáo vấn
đề, 160, 190
xem Tiếp xúc với hóa chất
qua thời gian

dấu hiệu của, nói chung,
162, 163
xem thêm Hóa chất; Sự cố
tràn hóa chất; Thùng
đựng hóa chất; Giới hạn
tiếp xúc với hóa chất;
Sự phơi nhiễm hóa chất
theo thời gian; Vấn đề
sức khỏe do hóa chất;
Thử nghiệm hóa chất và
phơi nhiễm
Tiếp xúc với hóa chất theo
thời gian
tích lũy trong cơ thể, 80
báo cáo mối quan tâm về,
160
phơi nhiễm hàng ngày, 162
và xem thêm Phụ lục B,
482 - 537
Tiêu chảy,381
Tìm hiểu về các hóa chất
được sử dụng trong nhà
máy của bạn
hỏi các người lao động khác,
185, 187
Số CAS, 187, 473
các nguồn thông tin từ cộng
đồng, 187, 190
không được ngửi để nhận
biết, 160
tờ thông tin xem SDS
(Thông tin an toàn)
Nguồn Internet, 187, 472
nhãn trên container, 186
tính chất của hóa chất được
sử dụng để tìm tên, 185,
186
quyền được biết, 185, 191
- 192
và xem Phụ lục B: Các hóa
chất và vật liệu phổ biến,
469 - 537
Tính bền vững xem Thiết kế
Tình dục
ham muốn về, 168
an toàn hơn, 397
người lao động tại các nhà
máy ở trong độ tuổi sinh
đẻ, 382, 393
xem thêm Kế hoạch hóa
gia đình
Tình dục an toàn hơn,397
Titan, 82
Tổ chức của người sử dụng
lao động, 14, 67

hiệp định thương
mại, 14, 467, 468
Tổ chức để có công việc tốt
hơn
được xác định, 10
và sợ bạo lực, vượt qua, 329,
399
là cần thiết đối với sự thành
công của luật lao động,
455, 457, 458, 460, 468
quyền được, 459
rủi ro cho NLĐ, 67
an toàn hóa chất xem Tìm
hiểu về hóa chất được
sử dụng trong nhà máy
của bạn
giảm căng thẳng, 409-410
đình công, 15, 415
thành công theo thời gian
với, 15
phụ nữ tham gia, hỗ trợ cho,
298, 320, 322, 323
xem thêm Các chiến dịch;
Công đoàn; Quyền phụ
nữ; Cán bộ tuyên truyền
sức khỏe; Tổ chức người
lao động; Quyền của
người lao động
Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO)
Chương trình việc làm tốt
hơn, 5, 7, 464
khiếu nại tới, 463
công ước theo chủ đề, xi
công ước theo tiêu đề, 465
- 466
Các tiêu chuẩn lao động cốt
lõi, 58, 462
đề xuất các công ước mới,
462
phê chuẩn (và điều chỉnh)
các công ước, 460, 461
vai trò của, 5, 11, 12, 460
biểu tượng của, 11
trang web cho, 465
Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO), 466
Tóc, an toàn máy móc và,
200, 207
Toluene diisocyanate (TDI),
506-508
Toluene/Toluen, 78, 114, 125,
126, 170, 390, 530-531
TPP xem Triphenyl
phosphate
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Mục lục

Trầm cảm, 407
Tràn khí, 178
Tràn không chủ ý xem Sự cố
tràn hóa chất
Trang web xem Internet
Tránh thai khẩn cấp
cho sự cố tràn hóa chất, cần
cho, 74
vì thương tích trong công
việc, 369
Tránh thai xem Kế hoạch hóa
gia đình
Trẻ em
bỏng, 224
hóa chất gây hại cho, 253,
359, 360, 449
có hại nhiều hơn người lớn,
253, 358
quyền của, 363, 366
xem thêm Cho con bú;
Chăm sóc trẻ em; Lao
động trẻ em; Gia đình;
Thai kỳ
Trichlocarban,103
Trichloroethane (TCA), 114
Trichloroetylene (TCE), 59,
114, 125, 170, 194, 390,
532-533
Trichomonas, 397
Triclosan, 103
Triệt sản (sinh sản), 386, 394
Triphenyl phosphate (TPP),
499-500
Trục xuất
như mối đe dọa chống lại
người di cư, 326, 348, 349,
354
Tư thế đứng cũng là nguy
cơ, 86, 105, 114
Tự tử, 94, 407
Tự vệ, 340
Tử vong
tiếp xúc với hexane/hexan,
97
vụ giết người lao động và
cán bộ công đoàn 328,
442, 468
tự tử, 103, 407
Túi nước đá, 74, 156
Ù tai, 230, 232

Ung thư
bàng quang, 170
máu (bệnh bạch cầu), 170
não, 169, 170
vú, 392
cổ tử cung, 170, 392
được xác định, 169
phát hiện sớm, 169, 392
thận, 170
gan, 170
phổi, 170, 178, 273
mũi họng, 117, 170
tuyến tiền liệt, 170
và người lao động ngành da
giày, 117
da, 170
dạ dày, 170
tinh hoàn, 170, 384, 392
xét nghiệm, 380
liên quan đến công việc,
công nhận, 76, 169
xem thêm Ung thư, do hóa
chất gây ra
Ung thư bàng quang, 170
Ung thư gan, 170
Ung thư máu (bệnh bạch
cầu), 170
Ung thư não, 169, 170 Ung
thư thận, 170
Ung thư tuyến tiền liệt, 170
Ung thư vòm họng, 170
Ung thư vú, 392
Ung thư/Khám cổ tử cung,
170, 392
Ung thư/khám tinh hoàn,
170, 384, 392
Urethane, 519-521
UTI xem Nhiễm trùng đường
tiết niệu
UV xem Tia cực tím (UV)
Ủy ban an toàn vệ sinh lao
động (người lao động và
quản lý), 4, 9, 27, 55, 414,
464, 467
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V
Vai, xoa bóp và giãn cơ, 153,
155
Vấn đề sức khỏe do hóa
chất gây ra
ảnh hưởng cấp tính đến sức
khỏe, 164, 188
dị ứng, 166
hen suyễn và các vấn đề về
hô hấp, 167, 178
bỏng hóa chất, 73, 166
ảnh hưởng mãn tính đến
sức khỏe, 164, 188
HIV và dễ bị tổn thương, 433
cải thiện khi bạn tránh xa
hóa chất, 165
kích ứng da, mắt, mũi và
họng, 165
vấn đề sức khỏe tâm thần,
403
Danh sách SDS của từng hóa
chất, 188
phát ban da, 165
báo cáo với nhân viên y tế
về việc bạn bị phơi nhiễm
hóa chất, 164
xem thêm Ung thư, hóa
chất gây ra; Các cơ quan
nội tạng bị tổn hại do
phơi nhiễm hóa chất;
Vấn đề sức khỏe sinh
sản, hóa chất gây ra; và
xem Phụ lục B: Các vật
liệu và Hóa chất thông
thường, 469-537
Vấn đề sức khỏe tâm thần
lo lắng, 407
kiệt sức, 407
hóa chất, tiếp xúc với, 402
nguyên nhân phổ biến của,
399
và cộng đồng, thay đổi
thành, 404
trầm cảm, 407
thay đổi vai trò giới và, 404
mục tiêu cho các nhà máy,
398
giúp đỡ bản thân và người
khác, 411
bệnh tâm thần được xác
định, 407
lạm dụng rượu/ma túy, 408
hoảng loạn, 407

573

dấu hiệu của, khác nhau
giữa các cộng đồng, 405
căng thẳng là nguyên nhân
của xem Căng thẳng
cảm giác tự tử, 407
hỗ trợ cho, 399
Vấn đề sức khỏe, dấu hiệu
sử dụng rượu/ma túy, 408
lo lắng, 407
hen suyễn, 167
do hít phải hóa chất, 82, 81,
90, 124, 160, 252
kiệt sức, 407
do phơi nhiễm cadmium/
cadimi, 93
do tiếp xúc với hóa chất, nói
chung, 160, 165
lao động trẻ em, 361
trầm cảm, 407
do tiếp xúc với khí Dopant,
81
do tiếp xúc với bụi, 225
mất thính lực, cần được bảo
vệ, 96, 233
do tiếp xúc với bụi vải, 106
nhiễm trùng bộ phận sinh
dục sau khi bị hiếp dâm,
335
do tiếp xúc với keo và keo
lót, 124
bệnh do nhiệt, 240, 242
khẩu trang/mặt nạ không
hoạt động, 278
vấn đề sức khỏe tâm thần,
405, 407
bị chứng hoảng loạn, 407
bệnh lây truyền qua đường
tình dục, 405
sốc, 210
do hàn, 90
nhiễm trùng đường tiết niệu
(UTI), 330
vấn đề về thị lực, 238
do nước, cần cho, 422
Vấn đề về phổi
ung thư phổi, 170, 177, 273
phù phổi, 33, 167, 182
dấu hiệu của hơi thở trong
hóa chất hoặc bụi, 160, 283
xem thêm Hen suyễn; Hít
phải hóa chất; và xem
Phụ lục B, 482 - 537

Vấn đề về khả năng sinh
sản, 168, 240, 389, 391
Vấn đề về tiêu hóa, 418
Vấn đề về tim, 80, 240, 418
Vàng, 82, 99
Vật rơi, 245, 247
Viêm gan B và C, 336
Viêm kết mạc (đau mắt đỏ),
381
Vinyl acetate, 519-521
Vinyl chloride, 170, 519-521
Vòng tránh thai (IUD), 394
VWF xem Bệnh ngón tay
trắng do rung

X
Xà phòng và nước xem Rửa
tay
Xe đẩy có dây kéo, chế tạo,
145
Xe đẩy và thùng
công thái học, 145 - 148
tạo một chiếc xe đẩy tải
hàng bằng lò xo, 145
giảm tiếng ồn, 231
Xe đẩy, 146
Xe nâng, 146, 247
Xenon (Xe), 514-515
Xét nghiệm giấm, 392
Xét nghiệm Pap, 392
Xexamethylene
diisocyanate (HDI), 506-508
Xô nước và an toàn cháy nổ,
220, 305
Xoa bóp, 154, 155
Xưởng may
Chương trình việc làm tốt
hơn, 5, 7, 464
thay đổi vải để cải thiện, 104
cải thiện điều kiện, 101, 104
thiết bị bảo hộ, 104, 105
xem thêm Những nguy
hiểm trong nhà máy
may; Quy trình xưởng
may
Xylene/Xylen, 78, 125, 170,
390, 530-531

Y
Y học cổ truyền
điều trị bộ phận sinh dục
sau khi bị hiếp dâm, 335
các biện pháp khắc phục tại
nhà cho bệnh phổi nâu,
106
để điều trị đau, 156
để điều trị phát ban da, 165
để giảm căng thẳng, 411
Yoga, giảm căng thẳng, 412

Z
Zinc chloride/Clorua kẽm,
501-503, 502-503
ZMBT xem Zinc-2mercaptobenzothiazole
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An toàn lao động cơ bản:
• Ghế, bàn, dụng cụ và chỗ làm phù hợp với người lao động.
• Người lao động nghỉ thường xuyên.
• Hóa chất gây hại cho con người không được phép sử dụng. Phải hạn chế
việc người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

• Máy có bảo vệ để ngăn ngừa thương tích.
• Nhà máy có biện pháp ngăn chặn đám cháy và sẵn sàng để chống cháy.
• Độ ồn dưới 90 dexiben.
• Thông gió chung giúp cho không khí sạch và nhiệt độ phù hợp.
Hệ thống thông gió cục bộ hút sạch bụi bẩn ngay tại chỗ.
• Thiết bị bảo vệ cá nhân (TBBVCN) vừa vặn, phù hợp để tránh nguy
hiểm và người lao động được cung cấp miễn phí.

• Nhà vệ sinh sạch sẽ và nhà máy cung cấp đủ nước uống và nước sạch
trong các trường hợp khẩn cấp.

Tổ chức vì:
• Tiền lương giúp chúng ta sống đầy đủ và tốt hơn.
• Bảo vệ khỏi tác hại tại nơi làm việc, từ máy móc, vật liệu hoặc con người.
• Công bằng và đền bù khi bị thiệt hại.
• Công việc và cuộc sống không có bạo lực hoặc phân biệt đối xử.
• Công việc giúp tạo ra cộng đồng tốt hơn, chứ không phải những công
việc tồi tệ hơn.

• Chấm dứt ô nhiễm từ các nhà máy.
Sức mạnh
của chính chúng ta

Lời khuyên cho cán
bộ tuyên truyền về
sức khỏe:
• Bắt đầu với những

gì người lao động biết
• Làm việc với
những vấn đề lớn

• Dạy những gì cần
thiết nhất

• Dùng từ mọi
người hiểu

• Dạy mọi người
cách học

• Nhận trợ giúp nếu cần

Sức mạnh khi đoàn
kết với những
người khác

Sức mạnh khi
hành động

Lời khuyên cho chuyên
gia An toàn vệ sinh lao
động (ATVSLĐ):
• Trò chuyện và lắng

nghe người lao động

• Chú ý đến các vấn đề
xã hội

• Chia sẻ kiến thức
• Điều gì là tốt nhất

cho người lao động
và cộng đồng nên
được ưu tiên hơn lợi
nhuận, sản xuất và
chính trị

