
TÁC H�I C�A B�I SILIC 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ngành khai thác m� than, m� s�t, m� m�ng gan, a-pa-tít, m� �á, m� th�ch anh... ngh	 khoan 
�á, x
 �á, b�n mìn, h�m lò, s�n xut �� g�m, sành s�, �úc kim lo�i, say khoáng s�n, s�n xut 
xi m�ng, g�ch ngói, khai thác cát, công nhân làm vi�c trên công tr��ng xây d�ng, s�n xut 
thu� tinh, làm ���ng giao thông trên b�, ngh	 cán cao su, s�n xut b�t nh�, mài �á, hàn �á, 
s�n xut phân lân v.v... 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- B�i ô-xít si-líc t� do gây b�nh b�i ph�i silíc m�t b�nh không ch�a ���c, ng��i b� b�nh ra 
kh�i môi tr��ng ti�p xúc b�nh v�n ti�n tri�n.  �n nay ! n�"c ta v"i s� l��ng khiêm t�n �ã 
phát hi�n ���c 6037 ng��i. 

- B�nh gây cho ng��i lao ��ng khó th! khi g�ng s�c, ho, kh�c ��m, �au ng�c, có khi �au d� 
d�i, có c�m giác t�c ng�c. 

- B�nh n#ng làm c$ th� sút cân, �n ng% kém c$ th� suy s�p nhanh. 

- Ng��i b�nh d& b� nhi&m tr�c khu'n lao và các vi sinh v(t gây b�nh khác. 

- B�nh b�i ph�i si-líc gây bi�n ch�ng dãn ph� nang ph�i th��ng g#p nht, làm cho ng��i khó 
th!, suy hô hp, nhi&m khu'n ph� qu�n, viêm ph�i cp tính, viên ph� qu�n, tâm ph� mãn, tràn 
khí ph� m�c làm ng��i ch�t. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- C$ gi"i hoá, t� ��ng hoá quy trình công ngh� s�n xut. 

- nhà x�!ng ph�i thông thoáng, có h� th�ng x) lý b�i thích h�p không gây ô nhi&m môi 
tr��ng lao ��ng và môi tr��ng thiên nhiên. 

- Làm 'm �"t ho#c che kín ngu�n phát sinh ra b�i. Cm dùng qu�t tr�n ch�ng nóng hay thông 
khí nhà x�!ng. 

- Gi�m th�i gian làm vi�c ti�p xúc v"i b�i. 

- Nhà x�!ng �#t cu�i chi	u gió cách xa b� ph(n làm vi�c không có b�i, có th� b� trí làm vi�c 
vào cu�i gi�. 

- Ng��i lao ��ng ph�i �eo kh'u trang ng�n ���c b�i, t�t nht là �eo m#t n� ch�ng b�i. 

- Sau gi� làm vi�c ph�i t�m r)a, thay qu�n áo s�ch s*. 

- Hàng n�m ph�i �o ki�m môi tr��ng. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i có ti	n s) b�nh ���ng hô hp nhu: viêm m+i d� �ng, các 
b�nh ph�i m�n tính, hen ph� qu�n, lao ph�i... 

- Hàng n�m ph�i t� ch�c khám s�c kho
 ngh	 nghi�p, ch�p ph�i và �o ch�c n�ng hô hp. 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i si-líc ph�i ���c �i	u tr� chuyên khoa và không b� trí làm vi�c trong 
môi tr��ng có b�i. 

- T� ch�c t(p hun cho ng��i ti�p xúc bi�t tác h�i c%a b�i si-líc và bi�n pháp an toàn. 

  
TÁC H�I C	A B
I A-MI-�NG 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 



- Khai thác m� a-mi-�ng, s�n xut tm l�p a-mi-�ng, s�n xut má phanh ô tô, d�t s�i a-mi-�ng, 
ch� t�o n�i h$i, ng��i buôn bán s�i a-mi-�ng, �ánh v�a a-mi-�ng, xay nghi	n a-mi�ng. Công 
nhân x�!ng �óng tàu, ng��i s)a ch�a tái t�o má phanh... 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

A-mi-�ng gây b�nh b�i ph�i a-mi-�ng, không có thu�c �i	u tr� �#c hi�u, th��ng t) vong do 
viêm ph�i ph� qu�n, suy tim ho#c kh�i u phát tri�n ��n màng ph�i. 

- A-mi-�ng là m�t cht gây ung th� ph�i, ung th� d� dày, ung th� thanh qu�n, ung th� th(n... 

- A-mi-�ng có nguy c$ phát tri�n caxinom ph� qu�n, caxinom thanh qu�n, caxinom ���ng 
tiêu hoá. 

- A-mi-�ng còn gây m�t s� b�nh thông th��ng: Viêm ph� qu�n, viêm ti�u ph� qu�n, tràn d�ch 
màng ph�i, d�y màng ph�i, x�p ph�i. 

- B�i a-mi-�ng gây t�n th�$ng giác m�c m�t. 

- B�nh b�i ph�i a - mi- �ng ngh	 nghi�p ���c h�!ng ch� �� b�o hi�m xã h�i. B�nh có th� 
bi�n ch�ng tâm ph� m�n ��a ��n t) vong. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Gi�m b"t th�i gian ti�p xúc v"i b�i a-mi-�ng, thay th� a-mi�ng b,ng nguyên li�u khác, t� 
��ng hoá quy trình công ngh�. 

- Làm 'm ho#c che kín ngu�n phát sinh ra b�i. 

- Có h� th�ng x) lý b�i thích h�p không gây ô nhi&m môi tr��ng. 

- S) d�ng trang b� b�o h� lao ��ng ng�n ���c b�i qua ���ng hô háp, ���ng tiêu hoá. 

- Không dùng qu�t trân thông gió và ch�ng nóng. 

- Làm vi�c xong ph�i t�m r)a thay qu�n áo s�ch s*. 

- Hàng n�m ph�i �o môi tr��ng và khám s�c kho
 ��nh kì, ch�p X quang ph�i, �o ch�c n�ng 
hô hp. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i có ti	n s) b�nhph�i, hen ph� qu�n. 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c t(p hun v	 tác h�i c%a a-mi-�ng và bi�n pháp an toàn. 

 

TÁC H�I C	A B
I THAN 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ngành khai thác m� than, nghi	n xay than cám, th� lò ��t, v(n chuy�n và ch� bi�n than. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Ng��i lao ��ng ti�p xúc v"i b�i than có nguy c$ b� b�nh b�i ph�i than. 

- Trong than có l�n hàm l��ng si-lic t� do, có th� b� b�nh b�i ph�i than si-líc. 

- Ng��i ti�p xúc v"i b�i than th��ng b� viêm ph� qu�n m�n tính. 

- B�nh b�i ph�i than gây r�i lo�n thông khí ph�i, tràn khí ph�i, có thê gây h�i ch�ng t�c 
ngh*n. 

- B�nh b�i ph�i than gây x$ hoá ph�i, �ôi khi ph�i h�p v"i các bi�n ch�ng khác làm b�nh 
nhân t) vong. 

- B�i than gây b�nh s�m da ngh	 nghi�p. 



3 - Bi�n pháp an toàn 

- V(n chuy�n, ch� bi�n, nghi	n than ph�i ���c che ch�n kín. C$ s! ch� bi�n, nghi	n than ph�i 
��m b�o ���c che ch�n kín. C$ s! ch� bi�n, nghi	n than ph�i ��m b�o thông thoáng, có h� 
th�ng x) lý b�i ho#c làm 'm b�i. Không dùng qu�t tr�n thông gió ch�ng nóng. 

- Ng��i lao ��ng ph�i �eo kính b�o h�, kh'u trang ch�ng b�i. 

- Làm vi�c xong t�m r)a, thay qu�n áo s�ch s*. 

- Hàng n�m ph�i �o ki�m môi tr��ng, khám b�nh ngh	 nghi�p, �o dung tích và ch�p phim 
ng�c. 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i than ph�i ���c b� trí ra kh�i môi tr��ng có b�i. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i có b�nh hen ph� qu�n, b�nh ph�i m� tính làm vi�c trong 
môi tr��ng b�i.  

- Hàng n�m ng��i lao ��ng ph�i ���c h-c t(p v	 tác h�i c%a b�i than và bi�n pháp an toàn. 

Error! Hyperlink reference not valid.  
TÁC H�I C	A B
I S�T 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ng��i khai thác m� s�t, �óng tàu, ng��i ti�p xúc v"i ô-xít s�t, th� hàn, ng��i c�o r. s�t, 
ngh	 �ánh bóng kim lo�i, xay b�t ô-xít s�t. 

- Nh�ng ngành ngh	 trên th��ng hít th! ph�i b�i h/n h�p trong �ó có ô-xít si-líc t� do, m�ng 
gan và b�i kim lo�i khác v.v... 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Ng��i ti�p xúc v"i b�i s�t có nguy m�c b�nh b�i ph�i s�t, th��ng ph�i h�p v"i các b�nh 
ph�i m�n tính khác. 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i s�t th��ng có bi�u hi�n ho, kh�c ��m màu nâu hay ��m màu h�ng. 

- B�nh b�i ph�i s�t có th� gây bi�n ch�ng suy tim, b�i nhi&m lao ít g#p. 

- B�nh th��ng ph�i h�p v"i viêm ph� qu�n m�n, b�nh nhân ho, �au ng�c, khó th!. 

- Có th� t�ng nguy c$ ung th� ! ng��i nghi�n thu�c lá. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Nhà x�!ng b� trí xa khu v�c v�n phòng, phân x�!ng làm vi�c khác và ! cu�i chi	u gió, th�c 
hi�n t�t bi�n pháp thông khí, x) lý b�i t�i ch/ không �� ô nhi&m môi tr��ng. Cm dùng qu�t 
tr�n thông gió, ch�ng nóng. 

- Ng��i ti�p xúc ph�i �eo kh'u trang ch�ng b�i, �eo kính b�o hi�m m�t, m#c qu�n áo b�o h� 
lao ��ng. 

- Làm vi�c xong ph�i t�m r)a s�ch s*, thay qu�n áo. 

- T� ch�c cho ng��i lao ��ng ���c h-c t(p v	 an toàn b�i s�t. 

- Hàng n�m ph�i �o ki�m môi tr��ng, khám s�c kho
 ngh	 nghi�p, ch�p �i�n quang ph�i. 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i s�t ph�i làm vi�c nh� nhàng, không b� trí làm vi�c trong môi tr��ng 
b�i. 

- B�nh b�i ph�i s�t không nguy hi�m nh� b�n b�i ph�i si-líc nh�ng v�n có nguy c$ b� bi�n 
ch�ng gây t) vong. 



TÁC H�I C	A B
I BÔNG 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ngành d�t, ngh	 xe s�i, ngh	 d�t bao t�i �ay, ngh	 b(t ch�n bông, d�t th�m, ngh	 ti�p xúc 
v"i các lo�i b�i th�o m�c. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- B�i bông, gai, �ay �nh h�!ng ��n s�c kho
 ch% y�u là thông khí ph�i. 

- B�i có ch�a cht gây co th�t ph� qu�n, làm phù n	 niêm m�c ���ng hô hp. 

- B�i bông, �ay, gai và các lo�i b�i th�o m�c gây nên b�nh b�i ph�i bông. 

+ B�nh bi�u hi�n: T�c ng�c, khó th! khi lao ��ng sau ngày ngh. cu�i tun. 

+ B�nh nhân nh�c ��u, m�i m�t, có th� s�t vào ngày th� hai. 

+ B�nh có th� làm giãn ph� qu�n, ph� nang, suy hô hp m�n tính, suy tim ��a ��n t) vong. 

+ B�i bông gây viêm da d� �ng, viêm b� mi m�t, kích thích hen ph� qu�n. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Nhà x�!ng ph�i thông thoáng, có h� th�ng x) lý b�i, l-c b�i t�t, các thi�t b� che ch�n kín, 
không dùng qu�t tr�n �� thông gió, ch�ng nóng. 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c t(p hun v	 an toàn b�i, s) d�ng ��y �% trang b� b�o h� lao ��ng. 

- Gi�m th�i gian lao ��ng trong ca, trong tu�n. 

- Hàng n�m ph�i �o ki�m môi tr��ng, khám b�nh ngh	 nghi�p, tr� l�i câu h�i m�u và �o ch�c 
n�ng hô hp. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i m�c b�nh lao ph�i, hen xuy&n và các b�nh ph�i m�n tính. 

  
TÁC H�I C	A SI KHOÁNG NHÂN T�O 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

Các c$ s! s�n xut s�i bông nhân t�o, thu� tinh nhân t�o, s�i d�t nhân t�o, các cht do
, cht 
cách �i�n, cách nhi�t. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Ng��i ti�p xúc v"i s�i khoáng nhân t�o có nguy c$ b� s$ hoá ph�i và ung th� ph� qu�n. 

- B�i s�i nhân t�o gây b�nh viêm k�t m�c, viêm m+i d� �ng, viêm h-ng. 

- Ng��i làm vi�c trong môi tr��ng b�i th��ng b� viêm thanh qu�n và viêm ph� qu�n m�n 
tính. 

- B�i s�i khoáng nhân t�o c�m sâu vào da gây kích thích da, m-c các m�n c$m ho#c s0ng hoá 
da, có th� gây viêm quanh móng. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Nhà x�!ng ph�i thông thoáng, có h� th�ng x) lý b�i t�i ch/. Không s) d�ng qu�t tr�n thông 
gió, ch�ng nóng. 

- Hàng ngày sau bu�i làm vi�c, t�ng v� sinh thi�t b�, máy móc, c- r)a sàn nhà s�ch s*. 

- ng��i lao ��ng ph�i s) d�ng trang b� phòng h� lao ��ng: kh'u trang phòng b�i, kính, qu�n 
áo. 



- Sau gi� làm vi�c t�m r)a, thay qu�n áo s�ch s*. 

- Hàng n�m ph�i t� ch�c �o ki�m môi tr��ng b�i, khám b�nh ngh	 nghi�p, ch% y�u khám 
b�nh ���ng hô hp và b�nh ngoài da. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i có ti�u s) b�nh ���ng hô hp m�n tính. 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c h-c t(p v	 bi�n pháp an toàn v� sinh phòng nhi&m b�i. 

  
TÁC H�I C�A B�I SI-LI-CÁT 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ng��i khai thác m�, s�n xut silicát, ngành s�n xut giy, s�n xut xà phòng, công ngh� cao 
su, v(t li�u xây d�ng, nh�a ���ng, công nghi�p cht d
o, cht ch�ng dính, �� khuôn �úc, 
khuôn m1 ph'm. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Silicat th��ng l�n ô-xít silíc và a-mi�ng rt nguy hi�m, ng��i lao ��ng ti�p xúc v"i n�ng �� 
b�i cao, có nguy c$ b� x$ hoá ph�i, dính màng ph�i, có th� gây x�p ph�i. 

- Ti�p xúc th��ng xuyên v"i n�ng �� thp gây viêm ph� qu�n m�n tính. 

- Ti�p xúc v"i nông �� cao, th�i gian dài có nguy c$ b� b�nh ung th� ph�i, b�nh ph�i u h�t 
v.v... 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i do ti�p xúc v"i b�i si-li-cát d& b� b�i nhi&m vi khu'n, nm m�c. 
Không phát hi�n s"m �i	u tr� k�p th�i có th� gây t) vong. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Ph�i che ch�n ngu�n phát sinh ra b�i. 

- Trang b� h� th�ng x) lý b�i c�c b�, nhà x�!ng ph�i thông thoáng. Không dùng qu�t tr�n 
thông gió, ch�ng nóng. 

- Ng��i lao ��ng làm vi�cph�i s) d�ng trang b� b�o h� cá nhân thích h�p, ng�n c�n ���c b�i. 

- Giám sát môi tr��ng hàng n�m. 

- Ng��i lao ��ng ���c h-c t(p, hi�u bi�t tác h�i ngh	 nghi�p c%a b�i si-licát và bi�n pháp an 
toàn. 

- Hàng n�m ph�i t� ch�c khám s�c kho
 ��nh kì b�nh ngh	 nghi�p, ch�p X quang ph�i, �o 
dung tích ph�i. 

- Ng��i b� b�nh b�i ph�i ph�i ���c �i	u tr� chuyên khoa và ��a ra kh�i môi tr��ng ti�p xúc. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i b� b�nh b�i ph�i. 

 

Tác h�i c�a b�i graphít 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

Ng��i khai thác m� graphít, s�n xut g�ch lát graphít, s�n xut thép, s�n xut pin, c�c �i�n, 
s$n v*, �úc kim lo�i, s�n xut bút chì. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 



Ng��i lao ��ng làm vi�c trong môi tr��ng có b�i graphít, hít th! ph�i b�i này có nguy c$ gây 
b�nh b�i ph�i. B�nh b�i ph�i do graphít gây x$ hoá ph�i, viêm ph� qu�n m�n tính, có th� gây 
t�c ngh*n, làm r�i lo�n ch�c n�ng ph�i, bi�u hi�n b�nh nhân �au ng�c, khó th!. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Ph�i che ch�n cách ly gi�a ngu�n gây ra b�i và ng��i lao ��ng; 

- Trang b� h� th�ng x) lý b�i c�c b�, nhà x�!ng thông thoáng, không s) d�ng qu�t tr�n �� 
thông gió, ch�ng nóng; 

- Ng��i lao ��ng ph�i dùng trang b� phòng h� thích h�p �� h�n ch� hít ph�i b�i; 

- Hàng n�m t� ch�c khám b�nh ngh	 nghi�p, ch�p X quang, �o ch�c n�ng hô hp; 

- Không tuy�n d�ng ng��i có ti�u s) b�nh ph�i; 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c t(p hun v	 bi�n pháp an toàn b�i; 

- T� ch�c giám sát môi tr��ng th��ng xuyên hàng n�m. 

  
TÁC H�I C	A B
I G�, TRE, N�A 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ngh	 c�a, xe g/, ng��i khai r0ng, ��n c%i, nhà máy g/, nhà máy giáy, c$ s! nghi	n ch� bi�n 
b�t giy, nhà máy in, th� m�c, th� �óng ��, ngh� nhân tr�m tr� g/ v.v... 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Hen suy&n ph� thu�c vào tính nh(y c�m c%a t0ng ng��i v"i t0ng lo�i b�i. 

- Viêm ph� nang d� �ng có th� d�n ��n viêm ph� nang x$ hoá. 

- Viêm xoang, viêm m+i d� �ng. 

- Viêm màng ti�p h�p m�t. 

- Có th� b� ung th� m+i, xoang ! nh�ng ng��i ti�p xúc v"i g/ c�ng. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Trang b� h� th�ng x) lí b�i t�i ch/, nhà x�!ng thông thoáng. Không dùng qu�t tr�n thông 
gió, ch�ng nóng. 

- Ng��i lao ��ng ph�i �eo kính b�o h� lao ��ng, �eo kh'u trangphòng b�i, làm vi�c xong 
ph�i t�m r)a, thay qu�n áo s�ch s*. 

- Không b� trí ng��i nh(y c�m v"i b�i nh� hen suy&n, viêm m+i d� �ng v.v.... 

- Ph�i tuyên truy	n giáo d�c ng��i lao ��ng bi�t tác h�i c%a b�i này. 

- Hàng n�m ph�i t� ch�c khám b�nh ngh	 nghi�p và �o ki�m môi tr��ng lao ��ng. 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c h-c t(p v	 bi�n pháp an toàn phòng nhi&m b�i. 

 

H�I C	A B
I THU�C LÁ, THU�C LÀO 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

Ng��i thu ho�ch thu�c lá, nhà máy s�n xut thu�c lá �i�u, c$ s! s�n xut thu�c lào, trong s�i 
thu�c lá có cht ni-cô-tin là cht gây ��c h�i. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 



- B�i thu�c lá có nguy c$ gây suy nh��c th�n kinh, b�nh nhân b� �au ��u, kém �n, kém ng%, 
c$ th� m�t m�i, gi�m trí nh". 

- B�i gây viêm m+i, viêm h-ng, hen suy&n (! m�t s� ng��i nh�y c�m v"i b�i, hoá cht ni-cô-
tin), ho kéo dài, khó th! khi g�ng s�c. 

- Gây b�nh tim m�ch: làm t�ng nh�p tim, nh�p m�ch và huy�t áp. 

- V	 tiêu hoá:  au vùng th��ng v�, bu�n nôn, � chua, �n kém, sút cn. 

- M�t: Giám th� l�c, viêm màng k�t m�c. 

- B�i thu�c lá và h$i ni-cô-tin gây s�m da, chàm hoá, d� �ng ngoài da. 

- B�i thu�c lá và h$i ni-côtin có nguy c$ gây ung h� ph�i, ung th� vòm h-ng v.v... 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Nhà x�!ng ph�i thôg thoáng, có h� th�ng x) lí b�i, x) lý h$i khí. Không dùng qu�t tr�n �� 
thông gió, ch�ng nóng. 

- Ng��i lao ��ng ph�i s) d�ng trang b� phòng h� lao ��ng: �eo kh'u trang phòng b�i, dùng 
m#t n� phòng ��c, �eo kính b�o v� m�t. 

- Làm vi�c xong ph�i t�m r)a s�ch s*, thay qu�n áo. 

- hàng n�m t� ch�c t(p hun cho ng��i lao ��ng hi� bi�t tác h�i ngh	 nghi�p và bi�n pháp an 
toàn. 

-  o môi tr��ng lao ��ng ít nht m/i n�m m�t l�n. 

- Không tuy�n d�ng và b� trí ng��i b� b�nh suy nh��c th�n kinh, b�nh tim m�ch, b�nh hen và 
các b�nh ph�i m�n tính. 

- T� ch�c khám b�nh ngh	 nghi�p cho ng��i lao ��ng, làm �i�n tim, xét nghi�m ni-cô-tin 
trong n�"c ti�u, �o ch�c n�ng hô hp. 

 

TÁC H�I C	A B
I R�M R�, THÓC LÚA 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

- Ng��i thu ho�ch lúa, tu�t lúa, ��p lúa, qu�t thóc, ph$i r$m r�, thu gom �ánh ��ng r$m r�, 
v(n chuy�n lúa... 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Ng��i hít th! ph�i b�i r$m r�, thóc lúa (trong b�i có nm m�c và các b�i h�u c$ khác) gây 
viêm phé nang d� �ng làm r�i lo�n trao ��i khí. 

- B�nh phát tri�n âm ., d& b� qua nên rt nguy hi�m, nó có th� gây t�n th�$ng ph�i không h�i 
ph�c, d& b� b�i nhi&m do vi khu'n gây b�nh. 

- B�nh gây s�t cao, khó th!, ho nhi	u có ��m, có khi ho ra máu ng��i khó ch�u, �au mình 
m'y, chân tay run r'y. B�nh kéo dài hàng tháng r�i chuy�n thành b�nh ph�i m�n tính, ng��i 
b�nh suy nh��c, sút cân. 

- B�nh có th� gây x$ hoá ph�i d�n ��n suy hô hp , r�i lo�n trao ��i khí. 

- B�i thóc, r$m r� c+ng là ác nhân gây b�nh hen suy&n, d� �ng da. 

- B�i vào m�t gây t�n th�$ng giác mac, k�t m�c. 

3 - Bi�n pháp an toàn 



- Nh�ng ngày th� ho�ch lúa ph�i �eo kh'u trang phòng b�i, �eo kính ch�ng b�n vào m�t. 

- Máy tu�t lúa, �(p lúa, qu�t thóc ph�i b� trí ! cu�i chi	u gió. 

- Sau buôi làm vi�c ph�i thay qu�n áo, t�m r)a s�ch s*. 

- N�u thy ng��i khó ch�u, khó th!, s�t ph�i �i khám b�nh ngay. 

- Ng��i có ti�u s) b�nh hen không nên ti�p xúc v"i b�i. 

 

TÁC H�I C�A B�I TH2C PH3M 

1 - Ngành, ngh�, công vi�c ti�p xúc 

Xay xát lúa g�o, ng+ c�c, s�n xut bánh k�o, s�n xut bánh mì, b�c vác g�o, ch� bi�n th�c �n 
gia súc. 

2 - Tác h�i ��n s�c kho� 

- Hen suy&n có th� x�y ra; 

- Viêm m+i cp xut ti�t; 

- Viêm thanh qu�n, viêm ph� qu�n, ho kéo dài; 

- Viêm màng ti�p h�p m�t, viêm b� mi m�t; 

- Có th� b� s�t kèm theo ho, khó th! xut hi�n sau m�t ngày làm vi�c. 

3 - Bi�n pháp an toàn 

- Ph�i tuyên truy	n giáo d�c ng��i lao ��ng hi�u bi�t v	 v� sinh an toàn th�c ph'm. 

- Trong kho tàng ph�i ��m b�o thôg thoáng, có h� th�ng qu�t thông gió, không nên dùng qu�t 
tr�n. 

- Máy xay xát g�o lúa g�o, ng+ c�c, các l�$ng th�c khác nh�: Ngô, khoai, s�n... ph�i che ch�n 
kín có bao ru�t t��ng kh�ng ch� b�i bay ra ngoài. 

- Ng��i lao ��ng ph�i �eo kh'u trang, �eo kính b�o h�. 

- Sau bu�i làm vi�c ph�i t�m r)a, thay qu�n áo s�ch s*. Mùa ��ng ph�i t�m n�"c nóng. 

- Không b� trí ng��i có ti	n s) b�nh d� �ng, hen suy&n, viêm ph� qu�n m�n, viêm màng ti�p 
h�p m�n, các b�nh truy	n nhi&m vào làm vi�c. 

- Hàng n�m ph�i khám b�nh ngh	 nghi�p và �o ki�m môi tr��ng lao ��ng, xét nghiêm phân 
tìm ng��i mang vi trùng gây b�nh. 

- Ng��i lao ��ng ph�i ���c h-c t(p v	 tác h�i c%a b�i th�c ph'm và bi�n pháp an toàn. 

 


