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Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:*These trainers Lưu ýs may be too specific depending on the audience.  Use your judgment and omit sections based on the intended audience.On April 20, 2010 an explosion of a Transocean drilling Rig, Deep Water Horizon, occurred in the US Gulf of Mexico. The Horizon was engaged in drilling activity on behalf of BP at Mississippi Canyon Block 252, about 52 miles southeast of Venice, La.Built in 2001, the Deepwater Horizon was 396 feet (121 m) long and 256 feet (78 m) wide and could accommodate up to 130 people. It was designed for operations in water depths of up to 8,000 feet (2,400 m). Maximum drill depth was 30,000 feet (9,100 m). The rig sank on April 22, 2010.The National Oceanic and Atmospheric Administration estimated that up to 5,000 barrels a day, or about 210,000 gallons, of oil has recently leaked into the Gulf of Mexico. On April 30, 2010, the oil began washing ashore near the mouth of the Mississippi River on the Louisiana coast. Louisiana is home to 40 percent of the United States' wetlands and the oil threatens some 400 species of animals with the possibility of being the worst environmental disaster to hit the U.S. in two decades. The Transocean Drilling Incidence Response Website contains the most recent information regarding the unified command's response effort.  (http://www.deepwaterhorizonresponse.com/go/site/2931/)



Cẩm nang này được cung cấp bởi:
Chương trình Giáo dục và Đào tạo (WETP) của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc 
gia hỗ trợ việc huấn luyện và đào tạo công nhân làm những công việc liên quan đến các 
chất nguy hiểm và phát sinh chất thải, công việc thu dọn, ngăn chặn, chuyên chở và đáp 
ứng trong trường hợp khẩn cấp.  WETP thực hiện sự huấn luyện thông qua một hệ thống 
thỏa thuận hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận.  WEPT bao gồm công nhân làm việc với 
chất thải nguy hiểm chính, công nhân thiểu số, địa điểm bỏ hoang, Bộ Năng lượng vũ khí 
hạt nhân phức hợp, cùng với các thành phần huấn luyện để sẵn sàng đối phó trường hợp 
khẩn cấp quốc gia. 

Được xuất bản với sự phối hợp của Cơ quan Quản trị Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 
(OSHA).

Cuốn cẩm nang này được xây dựng bởi Sở Giao Huấn cho công tác Đào tạo Y tế và An 
Toàn Lao động Quốc gia.  Sở Giao Huấn Quốc gia được tài trợ bởi Chương Trình Giáo dục 

và Đào tạo Công nhân của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường. Sở Giao huấn Quốc gia 
hoạt động theo hợp đồng NIEHS 273-05-C-0017 thuộc MDB, Inc.

http://tools.niehs.nih.gov/wetp
http://www.osha.gov 1-800-321-OSHA (6427)



Lời mở đầu
Công nhân làm công tác dọn sạch hiện trường tràn dầu có thể gặp phải các mối nguy từ những sản phẩm 
dầu thứ cấp, chất phân tán, chất tẩy rửa, và tẩy nhờn.  Bị đuối nước, cảm nhiệt và té ngã cũng mang đến 
sự nguy hiểm, cùng với việc gặp phải côn trùng, rắn và các loài sinh vật hoang dã bản xứ khác ở khu vực 
tai nạn.  Trong những trường hợp này, mục đích của OSHA là bảo đảm cho công nhân được huấn luyện 
và có đầy đủ dụng cụ bảo vệ thích ứng.  Công cụ huấn luyện này được xây dựng bởi Viện Y tế Quốc gia, 
Viện Khoa học Y tế Môi trường Quốc gia, như một nguồn thông tin về sức khỏe và an toàn cho “hỗ trợ 
nhân viên lành nghề”, những người sẽ tham dự công tác ứng phó và dọn sạch hiện trường tràn dầu.  Công 
cụ này sẽ giúp công nhân hiểu: tai nạn tràn dầu là gì, đặc điểm đáp ứng trong tai nạn tràn dầu, và cách 
thức nhận dạng và kiểm soát các mối nguy liên quan đến hoạt động đáp ứng và dọn sạch hiện trường tràn 
dầu.  Huấn luyện viên có thể dùng công cụ này để giúp thiết lập các khóa nâng cao kiến thức về tai nạn 
tràn dầu hoặc các tài liệu khác như (văn kiện, các hoạt động trao đổi trong công việc, v..v..).

XIN LƯU Ý: Đây là PHIÊN BẢN THỨ TƯ của công cụ huấn luyện này và sẽ được liên tục cập nhật. Xin 
thảm khảo trang mạng http://tools.niehs.nih.gov/wetp/index.cfm?id=2495 để có phiên bản cập nhật 
nhất. Để biết thêm thông tin từ OSHA về các hướng dẫn an toàn trong khi làm công tác dọn sạch hiện 
trường tràn dầu, xin tham khảo trang mạng http://www.osha.gov.  Các trang mạng này có những nguồn 
thông tin từ chính phủ liên bang và các tổ chức khác nhằm để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công nhân. 
Xin hãy thường xuyên ghé thăm trang mạng; chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang mạng với thông tin mới 
nhất. 

Nội dung trong tài liệu ấn bản này là tài liệu cộng đồng và có thể được tái xuất bản, toàn phần hay một 
phần, mà không cần xin phép. Nguồn gốc của tài liệu thông tin cần được trích dẫn nhưng không bắt buộc. 
Thông tin này sẽ được cung cấp cho người khiếm thị, khiếm thính theo yêu cầu.  Số điện thoại: (202) 693-
1999; Số điện thoại dành cho người khiếm thính (TTY): 1-877-889-5627. 



Trách Nhiệm của Chủ Nhân và Quyền Lợi 
của nhân viên

Chủ nhân có trách nhiệm và nhân viên có những quyền lợi theo Đạo 
Luật OSHA.

• Đạo Luật  Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn Lao Động quy định  người chủ 
nhân phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh không có 
các mối nguy hiểm và phải theo tiêu chuẩn  OSHA. Đồng thời chủ nhân phải 
cung cấp chương trình huấn luyện và các dụng cụ an toàn theo quy định. 

• Nhân viên phải tuân theo các luật lệ về sức khỏe và an toàn của chủ nhân  
chiếu theo tiêu chuẩn OSHA và trang phục hoặc dùng tất cả các trang bị và 
dụng cụ theo quy định.  Nhân viên nên báo cáo cho người giám thị biết về các 
tình trạng nguy hiểm và nếu chủ nhân không có hành động đối phó thì nên 
báo cáo cho OSHA.

4

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:



Khi hoàn tất khóa huấn luyện này  
quý vị sẽ có khả năng:

• Giải thích về tai nạn tràn dầu 

• Mô tả các đặc điểm của công việc đáp ứng khi xảy ra tai 
nạn tràn dầu

• Mô tả cách nhận dạng và kiểm soát các mối nguy hiểm 
trong quá trình đáp ứng và dọn sạch hiện trường tràn dầu
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nhân viên làm công tác liên quan đến tai nạn 
tràn dầu phải có sự huấn luyện cao cấp/bổ 

sung 
• Công cụ huấn luyện này không thay thế các quy định về sự huấn luyện cụ thể cho 

các nhiệm vụ công tác bổ sung hoặc huấn luyện PPE cụ thể.  

• Bất chấp phạm vị của công việc làm, nhiều đề tài trong công cụ huấn luyện này có 
các tiêu chuẩn tương ứng với OSHA—các tiêu chuẩn này phải được tuân thủ để thi 
hành những nhiệm vụ công tác một cách an toàn và theo đúng luật.

• nhân viên làm công tác thu dọc nên luôn ghi nhớ rằng khi có bất cứ sự hoài nghi nào 
về sự an toàn của công việc thì nên ngưng công việc đó và đặt câu hỏi ngay.  Hãy 
bảo đảm sự an toàn của mình trước khi tiếp tục công việc làm. 

• Liên lạc văn phòng NIEHS cơ quan đảm trách về sự huấn luyện và an toàn của nhân 
viên toàn quốc  ở số (202-331- 7733) để biết thông tin về sự huấn luyện cao cấp khi 
đáp ứng một tai nạn tràn dầu. 
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Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:OSHA standards that may apply include 1910 Subpart D - Walking-Working Surfaces�1910 Subpart E - Means of Egress�1910 Subpart F - Powered Platforms, Manlifts, and Vehicle-Mounted Work Platforms�1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control�1910 Subpart H - Hazardous Materials�1910 Subpart I - Personal Protective Equipment�1910 Subpart J - General Environmental Controls�1910 Subpart K - Medical and First Aid�1910 Subpart L - Fire Protection�1910 Subpart M - Compressed Gas and Compressed Air Equipment�1910 Subpart N - Materials Handling�1910 Subpart O - Machinery and Machine Guarding�1910 Subpart P - Hand and Portable Powered Tools and Other Hand-Held Equipment�1910 Subpart Q - Welding, Cutting, and Brazing�1910 Subpart S - Electrical�1910 Subpart T - Commercial Diving Operations�1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances



Khi không chắc chắn về sự an toàn của công 
việc làm, hãy ngưng làm việc đó!

Hãy bảo đảm sự an toàn của 
mình trước khi tiếp tục.



PHẦN 1

Giới Thiệu về Công Việc Dọn Sạch Hiện 
Trường Tràn Dầu
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Kế Hoạch Đối Phó Với Tình Trạng
Khẩn Cấp của Quốc Gia

Kế hoạch liên bang để đối phó tai nạn 
tràn dầu và sự phóng thải của các chất
nguy hiểm. Bản kế hoạch Đối Phó với 
Tình Trạng Khẩn cấp của Quốc Gia là 
một kết quả do sự nỗ lực để thiết lập 
khả năng đáp ứng toàn quốc và để xúc 
tiến sự phối hợp toàn diện cho tất cả 
những đương sự đáp ứng ở mọi cấp bậc
cùng với các kế hoạch đối phó trong tình
trạng khẩn cấp.
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Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:The National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan http://www.epa.gov/oem/content/lawsregs/ncpover.htm



Quyền Chỉ Huy Thống Nhất
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- FOSC – Điều phối viên hiện trường Liên Bang
- SOSC – Điều phối viên hiện trường Tiểu Bang
- RPIC – Đương sự Chỉ huy

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:FOSC: Federal On Scene CoordinatorSOSC: State On Scene CoordinatorRPIC: Incident Commander for the responsible partySpan of control - 5 is the optimal number of people to have under one supervisor Life safety code is:Protect selfControl incidentProtect property and environment



Kế Hoạch về Sức Khỏe và An Toàn

• Quy định OSHA bắt buộc chủ nhân phải lập bản kế hoạch về 
Sức Khỏe và An Toàn (HASP) để bảo vệ nhân viên làm các 
công tác dọn sạch.*  Bản HASP được dùng như một bản 
hướng dẫn cho chủ nhân và nhân viên đối với các công việc 
làm hàng ngày để ngăn ngừa sự truyền nhiễm, thương tích và 
tử vong.   

Duyệt bản HASP của hãng 
trước khi bắt đầu làm 
việc!

*OSHA, 29 CFR 1910.120(b)(4)(ii)11

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:OSHA, 29 CFR 1910.120, HAZWOPERhttp://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=9765



HASP (tiếp tục)

Tài liệu này đề cấp đến một vài phần trong bản HASP có thể 
sử dụng để đối phó tai nạn tràn dầu. Đề mục nói về sự an toàn 
ở hiện trường bao gồm thông tin tổng quát từ một số phần tài 
liệu dưới đây.
Tất cả bản HASP phải bao gồm các điều sau đây:

- Khử nhiễm 
- Đối phó tình trạng khẩn 

cấp/Kế hoạch khẩn cấp  
- Kế Hoạch Hành Động 

Khẩn Cấp 
- Đi vào chỗ chật hẹp 
- Ngăn chặn sự lan tràn 

- Nhiệt độ khắc nghiệt 
- Theo dõi tình trạng Y 

tế
- Giám sát sự tiếp xúc 

và lấy mẫu không khí 
- Kiểm soát hiện 

trường

- Giới Thiệu
- Nhân sự chính
- Giám định mối 
nguy

- Huấn luyện
- PPE
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Tiêu Chuẩn Đối Phó Tình Trạng Khẩn Cấp và Xử Lý 
Phế Thải Nguy Hiểm của OSHA (HAZWOPER)

• Các hoạt động liên quan đến tai nạn tràn dầu hoặc ngăn chặn sự loang dầu được xem 
như là những hoạt động “đáp ứng khẩn cấp“ theo tiêu chuẩn đối phó tình trạng khẩn 
cấp và xử lý phế thải nguy hiểm của OSHA (HAZWOPER), 29 CFR 1910.120 và 
1926.65. 

• Ngoài ra, các hiện trường dọn sạch có thể được xem hoặc có thể trở thành những nơi 
có phế thải nguy hiểm, vì thế nên tuân theo các quy định dành cho hiện trường chứa 
phế thải nguy hiểm chiếu theo HAZWOPER, đòi hỏi phải có sự huấn luyện củ thể 
cùng với các biện pháp kiểm soát, nếu có thể áp dụng tiêu chuẩn đó.  Hoạt động dọn 
sạch ở ven bờ được xem như là “các hoạt động dọn sạch sau tình trạng khẩn cấp.”

• Hơn nữa, nếu HAZWOPER xung đột  hoặc lấn qua bất cứ tiêu chuẩn nào khác của 
OSHA, thì phải tuân theo điều khoản bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên nhất.  
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Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:Training Marine Oil Spill Response Workers Under OSHA's Hazardous Waste Operations and Emergency Response Standardhttps://www.osha.gov/Publications/3172/3172.htmlContents��Introduction�How Marine Oil Spill Responses Are Organized and Managed�Applying the HAZWOPER Standard to Marine Oil Spills�Hazards to Marine Oil Spill Responders�Training Requirements�Oil Spill Scenario�Other Sources of OSHA Assistance�Appendix A: Related OSHA Standards and Directives�Appendix B: Related OSHA Publications�Appendix C. OSHA Offices Directory�FootLưu ý Figures and Tables�Figure 1. Training Decisions Flowchart for Emergency Response Workers�Figure 2. Training Decisions Flowchart for Post-Emergency Response Cleanup Workers�Figure 3. Sample Certifications�Figure 4. Illustration of Incident�Table 1. Hazardous Chemicals and Their Effects�Table 2. Training for Workers Who Perform Emergency Response�Table 3. Training for Workers Who Perform Only Post-Emergency Response�Table 4. Training Topics and Competency Areas 



Các Quy Định HAZWOPER 
Áp Dụng Trong Trường Hợp Tràn Dầu 

Ngoài biển
• Công việc dọn sạch trong trường hợp tràn dầu ngoài biển được 

tổ chức và quản lý theo quy định Kế Hoạch Ô Nhiễm Dầu và 
Chất Nguy Hiểm Khẩn Cấp của Quốc Gia (NCP) ở đoạn 40 
CFR 300.

• Các hoạt động đối phó được thực hiện theo quy định NCP phải 
tuân thủ những điều khoản của HAZWOPER.

• Xem riêng những điều khoản của HAZWOPER trong đoạn văn 
(q) (Các hoạt động đáp ứng khẩn cấp) và đoạn văn (q)(11) Các 
hoạt động đáp ứng để dọn sạch sau tình trạng khẩn cấp.
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Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:How Marine Oil Spill Responses Are Organized and Managed��Marine oil spill response is organized and managed according to the regulations found in 40 CFR 300, the National Oil and Hazardous Substance Pollution Contingency Plan (NCP). These regulations describe procedures for responding to hazardous substance releases and oil discharges. Appendix E of the regulation specifically addresses oil spill response. The U.S. Coast Guard (USCG) and the Environmental Protection Agency (EPA) jointly led the development of the NCP.HAZWOPER Requirements that Apply to Marine Oil Spills ��The NCP defines oil as any kind of oil in any form, including petroleum, nhiên liệu oil, sludge, oil refuse, and oil mixed with wastes but not dredged spoil (dirt or rock).��Response actions conducted under the NCP must comply with the provisions of HAZWOPER. You'll find this requirement in 40 CFR 300.150. Therefore, if your workers are participating in a response action under the NCP, you must have an occupational safety and health program consistent with HAZWOPER and you must train your workers according to HAZWOPER's training requirements. This applies whether the responsible party or a government agency is directing the cleanup.��For marine oil spill emergency response, the HAZWOPER provisions that most directly apply include: Emergency response operations in HAZWOPER paragraph (q), andPost-emergency response cleanup operations in paragraph (q)(11).See also emergency response training provisions in paragraph (q)(6), and post-emergency response training requirements in paragraph (q)(11).



Hướng Dẫn Hợp Thức Dành Cho nhân viên 
Làm Công Tác Dọn Sạch

Nên cung cấp cho nhân viên:
• Sự hướng dẫn sơ khởi về Kế Hoạch An Toàn ở Hiện Trường hoặc trao mẫu 

đơn giao phó công việc NIMS tại hiện trường trước khi thực hiện công tác 
• Hướng dẫn sơ lược về thủ tục khẩn cấp theo quy định HASP áp dụng theo

hiện trường cụ thể
• Hướng dẫn cách mặc trang phục bảo vệ cá nhân thỏa đáng
• Thông tin về các mối nguy hiểm từ dầu hoặc các hóa chất khác có thể bắt 

gặp. 
• Giải thích về những công tác phải thi hành
• Hệ Chỉ Huy
• Hướng dẫn tuân thủ theo các thủ tục khử nhiễm 
• Tất cả sự đề phòng về sự an toàn và sức khỏe thỏa đáng
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Thông báo về Mối Nguy và Vật Liệu Nguy 
Hiểm

• Phải có sự huấn luyện về việc Thông Báo
Mối Nguy Hiễm Cụ Thể từ dầu hoặc từ
bất cứ vật liệu nguy hiểm nào có thể tiếp xúc 
hoặc đang sử dụng.

• Phải có các mẫu đơn liệt kê Dữ Liệu An Toàn (MSDS) cho 
tất cả chất liệu nguy hiểm.  Hãy duyệt xét và tuân thủ thỏa 
đáng.

• Có thể thấy các nhãn hiệu cảnh giác, như NFPA 704M trên 
các thùng chứa đựng hóa chất.

• Đừng đụng vào các thùng chứa không có dấu hoặc nhãn. 
16

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:Information regarding the NFPA 704M: http://www.nfpa.org/faq.asp?categoryID=928&cookie_test=1OSHA Hazard Communications Rule: http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=10099



Tình trạng Khẩn Cấp tại Hiện Trường

• Thông báo cho giám sát viên, viên chức phụ trách sự an toàn, hoặc viên chỉ huy biết về 
tất cả trường hợp bị thương và tiếp xúc với chất liệu nguy hiểm tại hiện trường.  Bản 
nội quy HASP của hãng sẽ mô tả về các thủ tục khẩn cấp để tuân thủ. 

• Trong phần hướng dẫn sơ lược, hãy hỏi về y cụ cấp cứu có sẵn đề dùng; hãy bảo đảm 
rằng quý vị biết về nơi cất giữ y cụ cấp cứu đó.

• Đối với các thương tích nhẹ hoặc các mối lo ngại về sức khỏe hãy dùng:
– Y cụ cấp cứu 
– Bệnh viện hoặc phòng khám địa phương
– EMT hoặc trạm sức khỏe có y tá trực

• Đối với các tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng hãy gọi vị thượng cấp trực tiếp hoặc 911.  
• Hãy biết chính xác về địa điểm mình đang ở là đâu
• Hãy giữ nhân viên bị thương ở một nơi an toàn cho đến khi được sự giúp đỡ
• Đừng di chuyển trừ khi nhân viên đang bị nguy hiểm.
• Sử dụng hệ thống cộng sự để giúp đỡ lẫn nhau
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Ưu Tiên Đầu là Bảo Vệ cho Chính Mình
• Hãy bảo đảm tuân theo các thủ tục khử nhiễm do chủ nhân quy đặt trước khi 

ăn uống, hoặc dùng nhà vệ sinh trong ngày làm việc, và khi hết ca làm hãy 
hoàn toàn khử nhiễm, bao gồm việc tắm bông sen nếu được. 

• Nếu tiếp xúc với độc chất hãy lập tức rửa ráy và khử trùng.
• Giày đế cao su/mũi thép sẽ bảo vệ bàn chân khỏi bị thương và nhiễm dầu.
• Khi tiếp xúc với dầu hoặc phế thải dầu hãy mang bao tay chống dầu và mang 

bên ngoài thêm một lớp bao tay bền chắc khi đụng vào phế liệu.
• Khi làm việc trong môi trường ồn ào hãy dùng thiết bị bảo vệ thính giác.
• Hãy biết rõ về các loại thuốc đang dùng, dị ứng và nhóm máu của mình.
• Nếu có điều gì không rõ, hãy liên lạc viên giám thị!
• Đừng đứng gần hoặc tiếp xúc với các chất lỏng hoặc chất liệu không được 

nhận diện. 
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Hãy Bảo Vệ Cho Chính Mình 
• Hãy canh chừng xảy ra các trường hợp bị cắt đứt, trượt 

chân, té, và vấp ngã, nhất là  khi đang làm việc trên
những tảng đá trơn vì dầu

• Hãy cẩn thận khi đụng vào hoặc đi bộ trên 
các phế liệu bị ướt vì sẽ gia tăng rủi ro trượt  
chân, vấp, và té ngã 

• Hãy chích ngừa đầy đủ cho bệnh uốn ván   

• Nếu quý vị sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân
hoặc dự liệu sẽ tiếp xúc với các dịch chất 
thuộc cơ thể, hãy chủng ngừa Viêm Gan B 

• Tránh đừng tiếp xúc với nước đọng

Presenter
Presentation Notes
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Môi Trường Tự Nhiên
Đất liền và vùng cận bờ: 
• Phần nhiều thì bằng phẳng , có một vài nơi đổ dốc dần, ở vùng duyên hải 

có những chỗ ở mức mặt biển hoặc dưới mặt biển.
• Các vùng duyên hải ngập nước và các đầm lầy. 
• Ven bờ ở vùng Đông LA được tạo bởi lớp bùn đọng lại từ Sông 

Mississippi. 

Khí Hậu (Tháng 5 – Tháng 11): 
• Độ ẩm cao 
• Nhiệt độ nóng 
• Tiếp xúc với tia UV – việc phỏng  

nắng có thể trở nên nghiêm trọng 
• Có thể có các trận bão và sét 
• Thủy triều dâng cao và xuống thấp Atchafalaya Basin Scene20
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PHẦN 2
Các Mối Quan Ngại Về Sức Khỏe và Công 

Tác dọn sạch tai nạn Tràn Dầu 
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Tai Nạn Tràn Dầu Là Gì?  
• Một tai tai nạn tràn dầu là sự phóng thải chất dầu hỏa vào môi trường 

vì hoạt động của con người và là một hình thức ô nhiễm.  Vụ tràn dầu 
xảy ra trong Tháng Tư 2010 ở Vịnh Mexico liên quan đến việc phóng 
thải dầu thô do một vụ nổ xảy ra ngoài khơi tại một giàn khoan dầu.

• Trong công việc dọn sạch tai nạn tràn dầu, nhân viên có thể gặp phải 
nhiều loại dầu thô, bao gồm dầu mới khoan và dầu phong hóa, những 
thứ này chứa đựng các hợp chất có mùi, dễ bốc hơi và gây ung thư như
benzen, toluen và naphthalene.

• Dầu hỏa trong tai nạn tràn dầu vào Tháng Tư 2010 không phải là loại 
dầu thô nhẹ, dễ dàng xử lý, mà là  loại dầu đặc, trơn hơn sẽ khó mà 
dọn sạch khỏi từ đầm lầy.
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Dầu Thô Là Gì ?
• Dầu thô là một hỗn chất thuộc dạng hyđrocacbon và bao gồm các hóa chất nhẹ, trung bình, 

và nặng.  

• Các chất hyđrocacbon ở trong dầu thô đa số là thành phần ancan, cycloancan và các loại 
hyđrocacbon khác có mùi trong khi các hợp chất hữu cơ khác chứa nitơ, khí oxy, lưu huỳnh, 
và một lượng nhỏ các kim loại như sắt, kền, đồng, và  vanadi. Thành phần kết cấu phân tử 
biến đổi rất nhiều.

• Các phần tử nhẹ ở trong dầu như benzen, xylen, toluen và etyla benzen thường bay hơi trong 
24 giờ đầu sau khi xảy ra tai nạn tràn đổ (thường thì trước khi dạt vào bờ). 

• Các hoạt động dọn sạch trên bờ hoặc gần bờ tập trung vào các phần tử trung bình và nặng ở 
trong dầu (có độ đặc như dầu máy xe).

Hãy cẩn thận trong công tác dọn sạch.  Nếu có điều gì không rõ, hãy hỏi viên giám thị trước khi 
tiến hành công việc!23
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Dầu Thô Trong Tai Nạn Tràn Dầu Này Chứa 
Những Thứ Gì ?

• Bạn sẽ phải đối phó với dầu đã bị phong hóa rất nhiều cùng với 
các điều kiện môi trường khác.

• Dầu thô sẽ biến đổi theo thời gian khi thành phần nhẹ bay hơi và 
dầu bị phong hóa và mục rã (phân giải) và hòa trộn với nước 
biển, rong biển, cùng với thực vật và các phế liệu khác. 

• Quá trình phong hóa thoạt đầu sẽ xảy ra nhanh chóng và dần thì 
chậm lại khi các chuỗi hyđrocacbon bay hơi hoặc tan rã bởi ánh 
nắng, đợt sóng, và gió.

• Ở bên trong các thùng chứa và bao đựng, các phế thải dầu sẽ suy biến 
theo thời gian, nhất là khi có nhiệt độ cao và phóng thải các mùi hôi 
thối phong hóang như là khí và hơi độc.24
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Mức Tiếp Xúc Giới Hạn Trong Nghành 
(OEL)

• Nhân viên làm việc dọn sạch thường làm trên 8 tiếng trong một ngày từ 7-
14 ngày liên tục.

• Lưu Ý: Nên thông báo cho nhân viên biết rằng các quy định OEL dựa vào 
giờ giấc tiêu chuẩn không thích hợp để được giám sát.

• Lưu Ý: Quy định OEL không bao gồm các sự đụng chạm ngoài da, hấp 
thu và nuốt thường xảy ra trong công việc dọn sạch.

• Để được hướng dẫn thêm hãy tham khảo với viên giám thị phụ trách 
hiện trường!
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Dầu Thô 
• Phức hợp bao gồm các chất gây ung thư. 
• Bao gồm các hợp chất hyđrocacbon (ancan, cycloancan, chất tỏa mùi, 

hợp chất đa nhân tỏa mùi) và hợp chất hyđrocacbon (hợp chất lưu 
huỳnh, hợp chất nitơ, hợp chất oxy, một chút hợp chất thuộc hữu cơ–
kim loại). 

Các mối nguy thông thường về sức khỏe liên quan đến dầu thô:

• Hít vào các thành phần hyđrocacbon độc và bay hơi, như benzen, và sự
va chạm lâu dài ngoài da có thể làm viêm da hoặc gây ung thư da.
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Dầu Thô Bị Phong Hóa 

• Dầu thô bị phong hóa hoặc “bị cô đặc như kem mút" là dầu hỏa đã bị mất các 
thành phần bay hơi đáng kể và đã hòa trộn với nước biển cùng chất hữu cơ. 
Điều này xảy ra do sự bốc hơi và các nguyên nhân tự nhiên khác khi dầu trôi 
dạt vào bờ và trong quá trình cất giữ và xử lý phế thải dầu để vứt bỏ. 

• Quá trình phong hóa là một chuỗi thay đổi có tính cách hóa chất và vật chất 
khiến cho dầu tràn bị phân hóa và trở nên nặng hơn nước. Gió, đợt sóng, và 
luồng nước có thể dẫn đến sự phân tán tự nhiên, phân rã vết dầu loang thành 
những giọt nhỏ rồi sau đó phân phối ở trong nước. Những giọt nhỏ này cũng có 
thể dẫn đến việc cấu tạo một vết dầu loang thứ hai hoặc một lớp màng mỏng 
trên mặt nước.
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Dầu Thô Bị Phong Hóa

• Sự bốc hơi xảy ra khi các chất nhẹ ở trong hỗn chất của dầu 
biến thành hơi nước và rời khỏi mặt nước. Quá trình này để sót 
lại các thành phần nặng ở trong dầu, và có thể bị phong hóa 
thêm nữa hoặc chìm xuống đáy biển.

• Quá trình oxy hóa xảy ra khi dầu va chạm với nước và khí oxy 
kết hợp với dầu để tạo nên các hợp chất  hòa tan trong nước. 
Quá trình này thì phần nhiều ảnh hưởng đến vết dầu loang ở 
viền ngoài.
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Các Mối Nguy Sức Khỏe Khi Dầu Thô Bị 
Phong Hóa

• Có khả năng bị viêm da do sự va chạm ngoài da.

• Trong khi làm việc nếu hít vào các giọt dầu nhỏ/ các phần tử dầu ở 
trong không khí có thể làm cho mắt, mũi, cổ họng, và phổi bị kích 
thích.

• Sự bay hơi trong 24 đến 48 tiếng đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn tràn 
dầu sẽ giảm thiểu rất nhiều các mối nguy phải hít vào từ các thành 
phần độc hại như là benzen.

Lưu Ý:  Cho dù các mẫu xét nghiệm không khí không cho thấy mức 
độ VOC hoặc mức độ rất thấp, thì vẫn có thể tác động đến sức 
khỏe.29
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Dầu Thô Bị Phong Hóa
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Các Vết Đốm Dầu Khô trên Bãi Biển South 
Padre Island 2009
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Nitơ Đioxyt (NO2)

• Khí hơi có màu sắc đỏ-nâu đặc biệt.
• Có thể phải tiếp xúc với khói thải từ máy móc (ví dụ, khói thải điezên) và 

các hoạt động đốt cháy có kiểm soát.

Nguy hại về sức khỏe của nitơ đioxyt
• Kích thích hệ hô hấp và có thể dẫn đến việc phù phổi. 
• Nồng độ 50 ppm sẽ làm mắt mũi bị khó chịu và có thể dẫn đến việc phù 

phổi và sự thương tổn sơ cấp hoặc thương tổn kinh niên ở phổi.
• Đa số các người có thể thoáng ngửi mùi NO2 ở mức từ 0.11 đến 0.22 ppm. 
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Mức Tiếp Xúc Giới Hạn Trong Nghành

• Mức Tiếp Xúc giới hạn do NIOSH đề nghị cho chất NO2 là 1 ppm cho mỗi 
thời hạn 15 phút, tương tự như mức giới hạn tột bực của OSHA cho hợp 
chất này.  NIOSH và OSHA không có định đoạt tiêu chuẩn tiếp xúc với 
hợp chất này cho trọn ca làm việc trong ngày. Mức ACGIH TLV cho NO2 
là 3 ppm cho mỗi 8 tiếng TWA, và mức STEL là 5 ppm cho mỗi 15 phút.

• Lưu ý: Nên thông báo cho nhân viên biết là quy định OEL dựa vào tiêu 
chuẩn giờ giấc không thích hợp để được giám sát.

• Lưu ý: Quy định OEL không bao gồm các sự đụng chạm ngoài da, hấp thu 
và nuốt thường xảy ra trong công việc dọn sạch.

• Để được hướng dẫn thêm hãy tham khảo với viên giám thị phụ trách 
hiện trường!
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Đioxyt Lưu Huỳnh (SO2)

• SO2 được phóng thải khi đốt dầu thô và  
trong quá trình thoái biến.

Nguy hại về sức khỏe
• Sự tiếp xúc ngắn hạn với SO2, từ 5 phút đến 24 tiếng, có thể dẫn đến các tác động hô 

hấp bất lợi bao gồm việc co phế quản và gia tăng các triệu chứng suyễn.  
• Khi phản ứng với các hợp chất khác ở tầng khí quyển để tạo các phần tử nhỏ, chúng có 

thể xâm nhập sâu vào trong những phần nhạy của phổi và có thể gây bệnh hoặc làm 
những căn bệnh hô hấp nặng hơn,  như bệnh khí thủng và viêm phế quản, và có thể làm 
cho bệnh tim nặng thêm dẫn đến việc nằm bệnh viện nhiều hơn và chết non.

• EPA định đoạt tiêu chuẩn sơ cấp là 24 tiếng cho 140 ppb và tiêu chuẩn trung bình 
hàng năm là 30 ppb, và định đoạt tiêu chuẩn trung bình thứ yếu là 3 tiếng cho 500 
ppb. 

• Phóng thải Đioxyt Lưu Huỳnh cũng là tiền thân của mưa axít và các chất hạt trong khí 
quyển.
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Xăng và Nhiên Liệu Điezên

• Xăng hoặc dầu xăng là một hỗn chất lỏng lấy từ dầu hỏa và được dùng chủ 
yếu để làm nhiên liệu trong các động cơ nổ máy.  Nhiên liệu Điezên là bất 
cứ nhiên liệu lỏng nào sử dụng cho động cơ điezên. Các loại này cùng với 
các nhiên liệu khác sẽ được dùng trong công tác dọn sạch và có thể tăng 
mối nguy cho nhân viên.

• Đa số các chất hyđrocacbon không có mỡ hiện diện một cách tự nhiên ở 
trong xăng và nhiên liệu điezên là chất gây ung thư.

• Hít chất này cùng với các chất tương tự trong thời gian ngắn có thể sinh ra 
nhiều tác động giống như say rượu, và đôi khi, bị ảo giác vì “say thuốc”. 

• Khói thải từ động cơ điezên chứa các khí nguy hiểm và nếu hít vào các hạt 
chất đó thì có thể có hại.
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Khói Thải Điezên

• Các thành phần lớn nhất của khí là nitơ (N2), hơi nước (H2O), và 
cacbon đioxyt(CO2).

• Các thành phần tương đối nhỏ thuộc các chất độc hại, như, 
cacbon monoxyt (CO), hyđrocacbon, nitơ ôxyt (NOx), khí 
Ozon(O3), nhiên liệu chưa đốt hết, và hạt chất.  

• nhân viên có thể tiếp xúc với khói thải điezên khi làm việc gần 
các máy phát điện bằng điezên.
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Cacbon Đioxyt (CO2)
• Có thể phải tiếp xúc với khói thải từ máy móc (ví dụ, khói thải điezên) và 

các hoạt động đốt cháy có kiểm soát.

• Cacbon đioxyt là chất vô sắc. Ở các nồng độ thấp, khí hơi này không có 
mùi. Ở các nồng độ cao thì có mùi axít gắt.

• CO2 là chất kích thích và gây ngộp. Khi hít vào sẽ tạo vị giác chua ở trong 
miệng và cảm giác phỏng rát ở trong mũi và cổ họng. 

• Các liều lượng trên 5,000 ppm được xem là rất có hại cho sức khỏe, và liều 
lượng trên 50,000 ppm (bằng 5% theo dung tích) được xem là mức nguy 
hiểm.
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Tiếp Xúc với Cacbon Monoxyt (CO) 

• CO có thể hiện diện khi:
– Có bất cứ động cơ nào chạy bằng 

xăng, điezên hoặc prôban
– Làm việc gần dụng cụ máy móc
– Ở các địa điểm giảm thiểu phế liệu
– Làm việc gần các công tác tạo nhiệt 

(cắt, hàn) nhất là ở những chỗ chật 
hẹp

• Để kiểm soát mức tiếp xúc với 
CO:
– Mang dụng cụ dò khí CO 
– Đừng sử dụng máy móc chạy 

bằng xăng/điezên ở trong nhà 
hoặc ở những nơi rào kín

– Dùng hệ thống thông hơi

Cacbon Monoxyt không có đặc tính báo động; nó là một khí hơi 
vô sắc vô hương

Triệu chứng: Nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ, hoặc buồn nôn dẫn đến việc ói mửa, 
bất tỉnh.  Sự tiếp xúc lâu dài hoặc ở nồng độ cao có thể dẫn đến tình trạng hôn mê 
hoặc tử vong.  Nếu có thể bị bất cứ triệu chứng nào do sự hiện diện của CO – HÃY 
LẬP TỨC RỜI KHỎI KHU VỰC NGAY
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Việc Gì Sẽ Xảy Ra Khi Dầu Trôi Dạt Vào 
Bờ ?

• Dầu trôi dạt vào bờ còn tùy thuộc vào năng lượng sóng và thủy triều, loại nền 
chất, và độ nghiêng của ven bờ. 

• Loại ven bờ được xếp loại theo hạng tùy thuộc vào công việc dọn sạch dễ dàng 
như thế nào, sự tồn đọng của dầu cho đến khi nào, và độ nhạy của ven bờ. 

• Dầu có thể tồn đọng lâu hơn thời gian dự tính dựa vào tình trạng vi khí hậu.  
Một số dầu bị phong hóa có thể tạo một màng “bọc” mỏng mà khi bị quấy 
động thì sẽ phóng thải chất dầu mới. 

• Dầu có thể không bị phong hóa để thành thể nhựa nửa rắn vì sự nhũ tương hóa 
của nước và chất hữu cơ, cùng với thực vật .
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Dầu Thô Trôi Dạt Vào Bờ Biển

40



Thiệt hại môi trường
• Nhân viên sẽ gặp phải xác động vật chết và bị phồng lên, động vật hoang dã 

chết và chống chọi, và các tác động dầu thô đến bờ biển.

• Có tám nhóm loài vật bị ảnh hưởng: Chim, bò sát và các loài lưỡng cư, cá, 
động vật không xương sống, môi trường sống và thực vật, vùng lầy ngập 
nước, và Động vật hữu nhũ trên biển và Động vật hữu nhủ trên cạn. 

• Hàng ngàn động vật chết ngay lập tức sau khi xảy ra nạn tràn dầu. 

• Trong những năm tiếp theo tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng, một phần vì động vật ăn 
con mồi từ đất bị ô nhiễm và nuốt dư lượng dầu trên lông.
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Môi trường sống bị ảnh hưởng

Các loại chim 
• Dầu thấm vào cấu trúc của bộ lông chim, làm giảm khả năng 

giữ nhiệt.
• a 

lông, gây hại đến thận, thay đổi chức năng của gan.
Đá
• Dầu trôi dạt vào bờ thường đọng lại trên đá.  Các vũng dầu 

trên đá tăng rủi ro trượt chân, vấp, và té ngã và là mối nguy 
hiểm cho nhân viên làm công việc đáp ứng khẩn cấp và dọn 
sạch
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Dụng Cụ Được Dùng

Thiết bị ngăn chặn
• Một hệ ngăn rào mềm dẻo, ngăn chất 

gây ô nhiễm trôi nổi trên mặt nước

• Được dùng để ngăn dầu loang
và hút dầu ra khỏi nước.

• Hệ ngăn rào có thể được tái sử
dụng và phải được khử nhiễm sau khi 
sử dụng.

• Hệ ngăn rào này rất nặng và
khó thao tác  
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Thiết bị ngăn chặn
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vớt váng dầu

Máy tách dầu nổi trên mặt nước

Có 3 loại: 

• Đập ngăn có chức năng cho phép dầu nổi trên mặt nước chảy 
qua một đập.  Chiều cao của đập có thể được điều chỉnh.

• Trống ngăn có chức năng sử dụng một rô-tô quay như một cái 
trống, mà dầu sẽ được chuyển lên phía trên.  Dầu là bị rửa khỏi 
bề mặt của trống và được gom nhập. 

• Ngăn ưa dầu sử dụng dây thừng, đĩa, hoặc trống được xử lý 
bằng một chất hoặc bằng cách khác được sản xuất để thu dầu.
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Văn phòng Tổng C
vớt bọt dầu



Dụng Cụ Khác

• Máy hút 
– loại bỏ dầu trên mặt

nước và bãi biển

• Xẻng
– dùng để làm sạch

dầu trên bãi biển

• Vải thấm dầu, lưới bọc, và các dụng cụ khác cũng được 
dùng cùng với hàng rào ngăn và không tái sử dụng. 
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Phương Pháp Dọn Sạch

Xử lý sinh học
• Sử dụng vi sinh vật hoặc tác nhân sinh học để làm tan hoặc loại bỏ dầu. 

Chất gia tốc sinh học
• Vừa liên kết hóa học và vật lý cho cả hyđrocacbon hòa tan và không hòa 

tan. 
• Hoạt động như là một thể chăn trong nước và trên bề mặt, đưa các phân tử 

nổi lên mặt nước, bao gồm các chất tan như phenol và BTEX, tạo thành 
giống như gel kết tụ.

• Đây thường là những hóa chất có đặc tính nguy hại.  Nhân viên cần 
được huấn luyện thêm về cách sử dụng an toàn và có thể luôn cả PPE.  
Kiểm tra với giám sát viên tại hiện trường về MSDS.
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Phương Pháp Dọn Sạch (tiếp theo)

Đốt cháy có Kiểm soát

• Đốt cháy dầu khỏi mặt nước.
• Có thể giảm lượng dầu trong nước một cách hiệu quả.
• Chỉ có thể thực hiện khi có gió nhẹ.  
• Có thể gây ra ô nhiễm không khí và bệnh hô hấp

TRƯỚC KHI dầu dạt vào bờ có thể dùng phương pháp 
đốt cháy có kiểm soát để loại cỏ đầm lầy.
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Đốt cháy có Kiểm soát
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Phương Pháp Dọn Sạch (tiếp theo)

Loại bỏ các vật liệu bị ô nhiễm
• Sử dụng hệ thống cộng sự - một nhân viên giữ một túi 

đựng chất thải và người kia dùng xẻng xúc chất thải

• Cát được hốt đi và mang đến một cơ sở chế biến để loại bỏ 
dầu thô.  

• Có thể thực hiện trên bãi cát hoặc đầm lầy nước mặn
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Phương Pháp Dọn Sạch (tiếp theo)

Nước nóng cao áp

• Quá trình phun nước nóng trên bãi biển bị nhiễm dầu.
• Bước đầu tiên là phun nước lên bờ đá bằng vòi phun nước 

cao áp.
• Sau khi phun tách dầu khỏi mặt đá trên bãi biển, dầu sẽ 

chảy vào các khu vực đã dựng hàng rào ngăn.
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Nước Nóng Cao Áp

Nguy hại nghề nghiệp
• Vòi phun sử dụng nước nóng gần 180 độ F hay 60 độ C từ một loại 

vòi đũa có thể gây bỏng ở cấp 1 và 2. 

• Nước cao áp thường được phun ở mức 690 kPa và chảy với tốc độ 
khoảng 1.890 lít/phút.  Tiếp xúc với nước cao áp có thể làm sưng và 
trầy da nhẹ.  Tiếp xúc lâu dài có thể gây đau đớn trầm trọng, làm 
sưng và tái da vì tổn thương mạch máu và chết mô. 

• Có thể khiến phải hít thở dầu bị phong hóa!
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Nước Nóng Cao Áp (tiếp theo)

Nguy hại môi trường
Các khu vực đã được làm sạch bằng kỹ thuật này cần phải được làm sạch 

nhiều lần, bởi vì sau mỗi lần làm sạch ẫn còn dầu. 

• Có thể đẩy dầu sâu hơn vào lòng đất và đá dọc theo bãi biển. 

• Quần thể sinh trùng trên bờ biển có thể bị dời chỗ và hủy diệt.  Nhiều loại 
sinh vật (như sinh vật phù du) là cơ sở của chuỗi thức ăn ven bờ biển, và 
những sinh vật khác (như một số vi khuẩn và nấm) có khả năng tạo sự phân 
hủy sinh học dầu.

• Nếu làm các công việc loại này phải được huấn luyện và biết thêm về 
sự đề phòng an toàn. 
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Hóa chất xâm nhập vào cơ thể bằng cách nào?

• Tiếp xúc ngoài da/ hấp thu
• Hít thở 
• Nuốt vào
• Tiêm chích 
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Tiếp xúc/Hấp thu
• Một số hóa chất nếu chạm vào da có thể khiến da bị mẩn ngứa hay 

phát ban (viêm da).

• Đối với một số hóa chất nhất định, một khi được hấp thu qua da, thì sẽ đi 
vào máu, đôi khi không gây hại gì cả cho làn da (ví dụ như nổi ban).

• Nếu hóa chất đi vào bên trong cơ thể, chúng có thể đi vào máu và được 
chuyển đến các cơ quan và bộ phận khác của cơ thể. 

• Một số vùng có nguy cơ bị hại nhiều hơn những vùng khác (ví dụ như mắt, 
háng, cổ tay, trán).  Sử dụng thủ tục PPE thích hợp để phòng ngừa.

• Vết thương hở có thể làm tăng sự hấp thu.
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Hít thở 

• Khi hóa chất trong không khí xâm nhập vào phổi, chúng có thể được hấp 
thu vào máu 

• Hóa chất trong không khí được hít vào miệng hoặc mũi.

• Các chất khí và hơi có thể đi sâu vào buồng phổi.

• Kích cỡ của hạt chất và giọt nhỏ ảnh hưởng đến nơi tụ hóa chất ở trong 
đường hô hấp. 

• Nơi tụ hóa chất trong đường hô hấp ảnh hưởng đến các triệu chứng và căn 
bệnh.
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Nuốt vào
• Hóa chất được nuốt vào miệng và được hấp thu qua đường tiêu hóa.

• Để giảm ảnh hưởng tới các tuyến đường tiêu hóa, cần phải làm vệ sinh tốt.  Tuân theo
các thủ tục khử nhiễm của chủ nhân theo quy định HASP, bao gồm việc rửa sạch trước 
khi ăn, uống, dùng nhà vệ sinh (Lưu Ý: Điều này có thể khó làm khi ở nơi hẻo lánh). 

• Bàn tay bẩn có thể làm dính dầu và ô nhiễm thức ăn, đồ uống hoặc thuốc lá. 

• Hóa chất trong không khí có thể tụ trên thức ăn hay nước uống và có thể được nuốt vào.

• Hóa chất nuốt vào được hấp thu ở đường tiêu hóa. 

• Hóa chất có thể tụ lại trong dịch nhầy và bị nuốt vào.
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Tiêm chích
• Hóa chất đi vào cơ thể bằng một vật bén sắc như đầu kim. 

• Sự tiêm có thể xảy ra khi một nhân viên bị đứt da hoặc da bị đâm thủng bởi một vật 
sắc, bị ô nhiễm như kim loại, thủy tinh hoặc đầu kim. 

• Nhân viên có thể gặp phải các phế liệu ngẫu nhiên (bao gồm phế thải y tế) và 
tiếp xúc với các phế  liệu asbestos, PCB và các thùng chứa thuốc trừ sâu. 

• Đáp ứng với thảm họa và công tác dọn sạch thường xuyên đòi hỏi việc xử lý các 
phế liệu bén sắc.

• Khi xử lý các vật bén sắc và phế liệu có thể bị ô nhiễm, hãy đeo bao tay bền chồng 
lên bao tay chống nhiễm độc hóa học.
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Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân (PPE)

• Tùy theo chương trình PPE tại hiện trường và công tác được giao phó, 
bất kỳ PPE nào sau đây có thể cần được áp dụng: 

• Quần áo cấp bậc D dạng biển đổi là phổ biến nhất - quần Tyvek®, 
giày bốt, găng tay dùng một lần, áo phao và băng keo.  Quần 
Tyvek® thường được cột ở thắt lưng.  giày bốt và quần được dán 
băng keo để tạo lớp bịt kín.

• Bao tay dùng một lần cần phải được thay thế vì sẽ bị thấm nước/mồ 
hôi. 

• Lưu ý: Sẽ không dùng các trang bị đề phòng nguy hại thông thường.  
Hiếm khi, dùng mặt nạ trợ thở N-95 tới (Mặt Nạ Lọc Không Khí có 
động cơ) PAPR. 60
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Làm Việc Gần Nước

• Có thể bị đuối nước khi làm việc trong môi trường này. Hãy bảo đảm có 
sẵn áo phao hay các thiết bị nổi cá nhân (PFDs) để dùng khi làm việc 
trong/gần nước.

• Sử dụng PPE gia tăng nguy cơ ứng suất nhiệt.  Dùng hệ thống cộng sự để 
giám sát ảnh hưởng của NHIỆT ĐỘ CAO.  Nếu nhận thấy các triệu chứng 
ứng suất nhiệt, thông báo cho giám thị ngay lập tức. 

• Dựng lều để tránh nắng và bảo đảm nghỉ ngơi thường xuyên khi cần thiết. 
Ăn uống đầy đủ.

• Lưu ý: Hãy bảo đảm kế hoạch an toàn tại hiện trường đề cập đến các 
điều này.
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Qui định bảo vệ PPE đối với các hoạt động 
dọn sạch bờ biển 

4 ½ cấp bậc PPE

• Cấp bậc A
• Cấp bậc B và B+

• Cấp bậc C (sẽ tập trung vào các thứ này)
• Cấp bậc D và D được biến đổi (sẽ tập 

trung vào các thứ này)
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Các mẫu PPE 

Mẫu bao tay da
Courtesy Kirkwood

Mẫu bao tay Nitrile
Courtesy Kirkwood

Cấp bậc C với bộ trang phục Splash 
hiệu Tyvek® và Mặt nạ Lọc Không 

khí (APR)

Kính an toàn

Kính bảo hộ an toàn

Khiên bảo vệ mặt

Mặt nạ trợ thở N-
95

½ mặt APR
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Cấp bậc C
• Mặt Nạ Lọc Không Khí (APR) (che 

toàn mặt hoặc ½ mặt) hoặc PAPR
• Trang phục Splash 
• Bao tay trong và ngoài 
• Đeo kính che mắt nếu dùng  APR 

che ½ mặt
• giày bốt
• Có thể đội mũ an toàn
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Cấp bậc D
• Có thể bao gồm:

– Tạp đề
– Bao tay
– Mũ cứng
– Kính bảo vệ
– giày bốt
– (Trang bị PPE cơ 

bản)
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Trang phục Tyvek® ở Cấp bậc D được biến
đổi bó tới eo



Làm thế nào để bảo vệ cho mình khỏi nhiễm 
Hóa chất độc hại?

Khi tiếp xúc với các mối nguy về sức khỏe và an toàn, cố gắng kiểm 
soát chúng bằng cách sử dụng  hệ thống cấp bậc đề phòng
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Mặt nạ trợ thở
• Đeo mặt nạ trợ thở NIOSH được phê chuẩn với đầu lọc 

thích hợp khi làm việc tại nơi có chất độc hại (có thể bao 
gồm các chất hơi hữu cơ). Điều này nên được nêu trong 
bản HASP của chủ nhân:

– Mặt nạ phòng bụi không đủ bảo vệ chống lại hơi, khí, 
và một số vật liệu độc hại

– Thay thế các bộ lọc khi bị khó thở hoặc khi phát hiện 
có mùi thông qua đầu lọc

– Nếu dùng mặt nạ che toàn mặt thì cần được huấn 
luyện, đeo thử, phê duyệt y tế và lập thời khóa biểu 
thay mặt nạ, cùng với thủ tục làm sạch và bảo trì. Có 
thể dùng mặt nạ che nửa mặt dùng một lần với đầu lọc 
OV.  

Mmặt nạ nửa mặt  với hộp 
lọc khí P-100/OV/AG

Nếu không rõ 
về mặt nạ phòng độc, 
hãy hỏi 
người giám sát!

Xem: Tiêu chuẩn mặt nạ phòng độc của OSHA , 29 CFR 1910.134
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Trainers Lưu ýs:�Respirator IssuesProtect yourself from breathing dust, it can contain toxic material.An N-95 or greater respirator is acceptable for most activities, including silica and portland cement dustIf asbestos is present, use a half-mask elastomeric respirator with N,R, or P-100 series filtersIf airborne contaminants are causing eye irritation, full-face respirators with P-100 OV/AG combination cartridges should be usedMake sure you are fit-tested for a respirator, it must fit properly to protect youSurgical masks should not be used because they do not provide adequate protection�If in doubt about respirators, see your supervisor!Special rules for respiratorsMake sure you are medically cleared to wear your chosen respirator.Make sure you received the required training.Make sure you are fit tested for your respirator.Inspect your respirator each time you put it on and take it off.Perform a user seal check each time you put it on.Clean your elastomeric respirator at least once a day in accordance with manufacturers recommendations.Store elastomeric respirators in a clean bag.If your respirator becomes damaged or fails to function, stop work and retrieve a new one.To properly select a respirator you must know:Know what the chemical isIf there is already an applicable standard (i.e. asbestos standard)Know oxygen levelsKnow contaminant concentrationKnow if there is an approved cartridge (if APR)



Mặt nạ N-95 



Khuyên nhủ khi dùng PPE
• ĐỪNG BAO GIỜ dùng PPE đã bị hư hỏng.

• Chỉ dùng PPE đã được lựa chọn thích hợp cho công tác nguy hiểm cụ thể và đồ 
phải được mặc vừa vặn.  

• Hãy bảo đảm được huấn luyện trước khi mặc đồ PPE trong khu vực nguy hiểm 

• Luôn luôn kiểm tra PPE trước khi dùng.

• Trước khi dùng PPE phải được làm sạch và kiểm tra đúng cách.  

• Chỉ dùng PPE như là phương sách cuối cùng để kiểm soát các mối nguy hiểm! 
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Thông Tin Căn Bản về Ô Nhiễm: Những Loại Ô Nhiễm

• Tất cả công nhân rời khỏi Khu Vực Cách Ly cho dù có bị ô nhiễm hay không cũng 
nên được xem như đã bị phơi nhiễm và nên được khử nhiễm.  

• Điều này là bởi vi:
-Sự ô nhiễm không phải lúc nào cũng nhìn thấy được
-Sự ô nhiễm có thể ở trên bề mặt PPE hoặc ở bên trong (thấm vào)
-Chúng ta không nên cho răng bất cứ vật gì đều là hoàn toàn sạch 100%

• Cấp Bậc Bảo Vệ Khử Nhiễm
• Được nêu rõ trong SSP
– Nhân viên làm công tác Khử Nhiễm ở cùng cấp bậc

với nhân viên trong tổ sơ cấp hay dưới một cấp 
– Căn cứ vào:

• Mức độ của mối nguy
• Số lượng ô nhiễm
• Thời gian phơi nhiễm

Mass decon: Photo courtesy IUOE
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Khử Nhiễm (Decon)
• Quá trình loại bỏ, hủy diệt, hay giảm thiểu hoạt tính 

của các hóa chất độc có thể gây hại đến con người 
và môi trường. 

• Ngăn ngừa sự truyền nhiễm đến các nơi khác (như
xe cộ hoặc nhà). 

• Nhân viên nào làm việc tại hiện trường mà  
theo Tiêu chuẩn/ Hướng dẫn Thủ tục Hoạt 
động (SOP / SOG) ít có khả năng bị nhiễm độc 
so với những nhân viên không áp dụng các thủ 
tục này.

• Mọi quy định HASP phải đề cập đến các thủ tục 
khử nhiễm.

Tùy thuộc vào công tác, nếu có thể tiếp xúc với các chất độc hại    
thì phải được khử nhiễm.

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:�A decontamination plan should include:TrainingLocation and layout of decontamination stations and areasDecontamination methodsRequired decontamination equipmentStandard Operating Procedures (SOPs) to minimize worker contact with contamination during decontaminationSOPs for decontamination line personnelProcedures for collection, storage and disposal of clothing equipment and any other materials that have not beencompletely decontaminatedDisposal of PPE and decon solutions as contaminated wasteAdequate personal washing stations
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Quá Trình Chuỗi Khử Nhiễm
• Trước tiên hãy tháo bỏ tất cả băng keo dán
• Cởi giấy bốt và bao tay mang bên ngoài
• Khi cởi bộ đồ khoác ở ngoài chỉ nên chạm vào phía bên trong của 

bộ đồ mà thôi
• Cởi bỏ APR (nếu có) 
• Cởi bỏ bao tay mang bên trong
• Rửa tay và mặt

– điều này để tránh việc sơ ý nuốt vào chất độc hại
– hãy ghi nhớ rằng không có cái gì hoàn toàn sạch 100% cả

• Tránh đừng sờ đụng vào dụng cụ bị nhiễm, PPE
• Biết rõ về nguồn nước trước khi dùng
• Nếu không có nước – mang theo khăn giấy nhỏ để lau hoặc loại 

thuốc khử trùng để rửa tay không cần nước
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Các Loại Ô Nhiễm

• Sơ Cấp
– Thực hiện ngay tại chỗ ở trong khu vực Khu Vực Giảm 

Ô Nhiễm (CRZ)

• Thứ Cấp
– Nếu cần (làm sạch công cụ, mặt nạ trợ thở)
– Thực hiện sau khi xảy ra sự kiện ở ngoài khu vực CRZ

• Khẩn Cấp
– Thường do các nhân viên đáp ứng sơ cấp thực hiện
– Có thể không thuộc các thủ tục khử nhiễm chính thức



Khử Nhiễm
Sơ cấp
• Làm ngay bên ngoài khu vực ô nhiễm
• Có thể bao gồm thủ tục rửa toàn bộ/xối nước hoặc khử nhiễm khô
• Thủ tục rửa toàn bộ/xối nước bao gồm việc dùng nhiều nước
• Tập trung vào những vùng bị ô nhiễm nặng trước tiên
• Cởi bỏ PPE đúng theo trình tự 

Thứ Cấp
• Thường thì bao gồm việc dùng đến công cụ và dụng cụ 
• Mang bao tay rất là quan trọng
• Sẽ có một số dụng cụ khó mà khử nhiễm



Khử Nhiễm Khẩn Cấp

• Nhanh chóng cởi bỏ quần áo bị nhiễm
• Thường thì bao gồm việc xối nước và loại bỏ
• Thực hiện bất cứ nơi nào
• Thực hiện nếu có nguy hiểm đến sinh mạng/tử vong
• Một số chất liệu nào đó (chất ăn mòn) có thể cần 

phải được khử nhiễm khẩn cấp



Khử Nhiễm

Rửa khử nhiễm giày bốt tại hiện trường



PHẦN 3

Các vấn đề sức khỏe và an toàn khác
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Mệt mỏi và căng thẳng
• Tự điều chỉnh tốc độ làm việc, đặc biệt là khi làm việc các ca dài và nhiều ngày liên tục và 

hãy thường xuyên nghỉ giải lao. 

• Coi chừng các đồng nghiệp khác.  Dùng hệ thống cộng sự trong tổ làm việc nhất là khi làm tại 
các nơi hẻo lánh. Đồng nghiệp có thể không nhận thấy mối nguy hiểm ở gần hoặc phía sau. 

• Hãy ý thức về những người xung quanh.  Những người đang mệt mỏi, cảm thấy căng thẳng 
hoặc  phân tâm tạm thời có thể đặt mình và những người khác vào t ình trạng nguy hiểm. 

• Nếu có thể làm hãy duy trì thời khóa biểu bình thường : ăn và ngủ đều đặn rất là quan trọng.

• Hãy bảo đảm uống nhiều chất lỏng như nước hoặc các thức uống thể thao.

• Hãy khử nhiễm trước khi ăn, uống, hoặc hút thuốc lá.
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Mệt mỏi và căng thẳng (tiếp theo)
• Khi được, hãy nghỉ giải lao cách hiện trường làm việc. Ăn uống trong khu 

vực sạch nhất. 

• Nhận dạng và chấp nhận những gì không thể thay đổi- chuỗi lệnh chỉ huy, 
cơ cấu tổ chức, thời gian chờ đợi, dụng cụ bị hư hỏng, vv. 

• Nhiều nhân viên làm công việc dọn sạch sẽ đến từ các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. Hãy cho phép mình có cảm giác buồn bã vì: Mình đang ở trong một 
tình huống khó khăn 

• Những tư tưởng tái diễn, giấc mơ, hay hồi tưởng là bình thường, đừng cố 
chống lại chúng. Chúng sẽ giảm theo thời gian. 

• Thường xuyên giao tiếp với những người thân yêu ở nhà càng nhiều càng 
tốt. 80
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Mệt mỏi và căng thẳng (tiếp theo)
Những gì có thể làm ở nhà:
• Kết nối với gia đình, tìm sự hỗ trợ tinh thần, và của cộng đồng.

• Cân nhắc đến việc viết nhật ký.  

• Đừng làm bất kỳ quyết định lớn lao nào cho cuộc sống 

• Dành thời gian với những người khác hoặc một mình để làm những điều 
mình thích để hồi sức và tỉnh táo lại.

• Hãy ý thức rằng mình có thể cảm thấy lo lắng cho gia đình. Điều này là 
bình thường và sẽ qua đi theo thời gian
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Mệt mỏi và căng thẳng (tiếp theo)
Những gì có thể làm ở nhà:

• Hãy nhớ rằng để "trở lại bình thường" cần có thời gian. Dần dần trở lại với 
công việc thường xuyên. Trong một khoảng thời gian hãy để người khác làm 
việc nặng hơn một chút khi ở nhà và tại sở làm. 

• Hãy biết rằng quá trình phục hồi không phải là một con đường thẳng, mà là hai 
bước tiến và một bước lùi. Từ từ sẽ có tiến bộ.

• Gia đình sẽ cùng nhau trải nghiệm thảm họa. Phải hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian 
này cần có sự kiên nhẫn, hiểu biết, và giao tiếp.

• Tránh lạm dụng thuốc hay rượu.  Không cần làm cho tình hình
phức tạp hơn bằng cách lạm dụng thuốc.
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Ứng suất nhiệt
Những dấu hiệu và triệu chứng thông thường mà các 
nhân viên đã trải qua cho mỗi tình trạng sau đây.

Ứng suất nhiệt
Nhức đầu
Khát nước
Đổ mồi hôi 
Đau nhức bắp thịt

Cảm nhiệt
Nhức đầu
Chóng mặt
Bối rối
Buồn nôn
Da tái, ẩm và đổ mồ hôi 
Co rút ở chân và bụng
Yếu mạch và thở nhanh

Sốc nhiệt
Nhức đầu
Chóng mặt
Bồn chồn
Bối rối
Da nóng, khô và đỏ
Nhiệt độ cơ thể trên 104°F
Không phản ứng/ mất phương 
hướng
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• Hãy uống nước thường xuyên trong ca làm việc. Uống nước thể thao, thay vì 
nước lã, nếu có thể. Tránh uống rượu, nước uống có caphê-in, hoặc ăn thức ăn 
nặng bụng. 

• Hãy nghỉ ngơi thường xuyên trong ca làm việc.  Sốc nhiệt là một mối nguy 
giết người. Hãy tiềm hiểu về dấu hiệu của các căn bệnh liên quan đến nhiệt. 

• Dùng hệ thống cộng sự để canh chừng chính mình và đồng nghiệp.  Dùng cách 
thức kiểm soát như đo nhiệt độ qua tai. 

• Che ánh nắng trực tiếp hoặc từ nguồn nhiệt khác và tránh nắng ở trong bóng 
mát.

• Mặc quần áo nhẹ, sáng màu, rộng rãi và mũ nếu có. Tìm sự trợ giúp y tế cho 
các triệu chứng biến đổi qua dấu hiệu tim mạch, bối rối, đổ mồ hôi nhiều, kiệt 
sức, hoặc nhịp tim đập nhanh

Ứng suất nhiệt (tiếp theo)
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Ứng suất nhiệt (tiếp theo)
• Tìm sự chăm sóc y tế cho các triệu chứng khi: 

– Nhiệt độ cơ thể lên rất cao (trên 103°F)  
– Da nóng, khô và đỏ (không đổ mồ hôi) 
– Mạch đập nhanh, mạnh 
– Nhức đầu 
– Chóng mặt 
– Buồn nôn

• Núp vào bóng mát và nới lỏng hoặc cởi bỏ quần áo bảo hộ nếu có thể làm 
được 

• Nếu có, dùng dụng cụ làm mát, như quạt xoay, áo khoác mát, để duy trì  
nhiệt độ cơ thể thích hợp
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Phỏng nắng
• Phòng ngừa việc phơi da và mắt quá độ ở ngoài nắng và gió. 

• Dùng kem chống nắng và kem thoa môi. 

• Đeo kính che mắt.

• Hạn chế tiếp xúc với nắng càng nhiều càng tốt.  Nghỉ giải lao 
thường xuyên ở trong bóng mát, nếu có thể. 

• Phỏng nắng làm giảm phản ứng nhanh nhẹn và tăng khả năng bị 
ung thư da
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Tổn thương mắt

• Tổn thương mắt có thể gây ra bởi bụi, mảnh vụn bay, giọt dầu và các 
hóa chất khác.

• Dùng kính an toàn tối thiểu với lá chắn phía bên. Nên đeo dây buộc 
kính đeo mắt. 

• Cân nhắc việc dùng kính che mắt để bảo vệ hóa chất không bắn vào 
hoặc đeo chồng lên kính có độ bình thường. 

• Chỉ nên dùng kính bảo vệ mắt có dấu ANSI Z87 trên kính hoặc gọng
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Tiếp xúc với tiếng ồn

• Dùng thiết bị bảo vệ thính giác bất cứ khi nào máy móc ồn 
ào được sử dụng. 

• Nếu không thể nói chuyện bình thường với một người nào 
đó đứng cách 3 feet hay gần hơn, thì có thể cần phải đeo 
thiết bị bảo vệ thính giác!

• Chương trình bảo vệ thính giác phải bao gồm thiết bị 
chống ồn.  

88

Presenter
Presentation Notes
Trainers Lưu ýs:



Trượt chân, vấp và té ngã

• Coi chừng bị trượt chân, té ngã, và vấp nhất là khi đi và làm việc trên 
các đá trơn dầu.  Trong công tác dọn sạch, nhiều bề mặt, bao gồm các 
bậc thang, nấc thang, và sàn thuyền có thể bị trơn vì dầu. 

• Hãy cẩn thận khi đi trên phế liệu dính nước hoặc dầu vì chúng tăng 
nguy cơ bị trượt, vấp và té ngã.  Hãy cẩn thận hơn nếu đang cầm hay 
mang xách bất kỳ vật gì.
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Sử dụng xe cộ và thuyền
• Hãy bảo đảm rằng chiếc xe hay thuyền của mình có thể chạy tốt.  

• Tuân theo luật giao thông.

• Lái xe theo cách tự vệ. 

• Hãy dự tính cho sự chậm trễ. 

• Coi chừng xe cộ, những người cầm bảng báo hiệu, và các xe quá tải.

• CHÈO THUYỀN - hãy cẩn thận khi làm việc trên và gần nước.  Mặc 
áo phao hoặc thiết bị cứu nổi cá nhân khi làm việc gần nước.
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Tránh dùng xe lớn trên bãi biển đông người



Dụng Cụ Nặng
• OSHA đòi hỏi máy móc phải được kiểm tra bởi một nhân viên có trình độ

trước khi sử dụng. 

• Hãy cảnh giác về các hoạt động xung quanh. 

• Đừng dùng dụng cụ trừ khi đã được huấn luyện trước. 

• Đừng đi bộ ở dưới, đi qua, hoặc đứng ở phía sau dụng cụ nặng đang nâng 
kéo đồ vật . 

• Đừng trèo lên hoặc cưỡi các gánh hàng đang nâng cao hoặc di chuyển. 
Đừng cưỡi trên dụng cụ hoặc đứng trong thùng.
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Nhiễm trùng bàn chân 

• Nhiễm trùng bàn chân, cũng được gọi là ngâm bàn chân, xảy ra khi  
chân bị ướt trong thời gian dài. Tình trạng này có thể khá đau đớn. 

• Các triệu chứng bao gồm cảm giác như kim chích và/hoặc ngứa, đau, 
sưng, da lạnh và nổi đốm, tê liệt, và cảm giác gai hoặc nặng ở bàn 
chân. Chân có thể bị đỏ, khô, và đau đớn sau khi trở nên ấm. Có thể bị 
phồng da, tiếp theo là da và mô chết và tróc ra. Cần phải đi chăm sóc y 
tế càng sớm càng tốt. 

• Để ngăn chặn bàn chân khỏi bị nhiễm trùng, khi có thể, phơi chân khô 
ở ngoài trời và nâng cao chân, và thay đổi giày tất ướt bằng giày, tất 
khô.
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Thực vật có độc 
• Học cách nhận dạng các loại thực vật có độc: 

– Cây sơn độc 
– Cây sồi độc 
– Cây muối độc

Dùng bao tay và mặc quần dài khi có thể phải tiếp xúc với thực vật có độc. 

• Nếu dùng an côn chà sát, ngay sau khi tiếp xúc, có thể loại bỏ các nhựa dầu là 
nguyên nhân gây các phản ứng dị ứng. 

• Quần áo, giày, và các công cụ có thể trở nên bị ô nhiễm khi tiếp xúc với thực vật có 
độc.

• Các dị nguyên từ việc đốt các cây có độc có thể bị hít vào, kích thích dị 
ứng phổi!94
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Côn trùng và các bệnh do côn trùng gây nên 
• Muỗi - Muỗi có thể mang bệnh như  West Nile. Dùng màn lưới ở nhà, và mặc quần 

dài, đi tất, và mặc áo tay dài. Sử dụng chất đuổi côn trùng có chứa DEET hoặc 
Picaridin. (Hãy chắc chắn dùng theo hướng dẫn ghi trên nhãn.) 

• Bọ chét hay Trombiculidae - thuộc họ bọ mạt (còn gọi là bọ mạt mọng; bọ mạt thu 
hoạch; bọ mạt đỏ; bọ mạt chà ngứa) bám vào các vật chủ, chích vào da, bơm men 
tiêu hóa vào vết thương cắn, và sau đó hút mô tiêu hóa thông qua một cái ống hình 
thành bởi các tế bào da cứng gọi là stylostome. Chúng không bới vào da hay hút 
máu.  Sau khi bị cắn, vết cắn bò chét có thể gây ngứa sau 24-48 giờ, da có thể bị đỏ/ 
sưng ở vết cắn. Ấu trùng còn bám trên vật chủ thích hợp khoảng 3-5 ngày trước khi 
rụng để chuyển sang giai đoạn bướm. Sử dụng chất đuổi côn trùng có chứa DEET 
hoặc Picaridin. (Hãy bảo đảm tuân theo hướng dẫn ghi trên nhãn.)
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Côn trùng và các bệnh do côn trùng gây nên 
(tiếp theo)

• Nhện – Nhện nâu và đen có thể xuất hiện tùy thuộc theo vùng, có thể 
xuất hiện nhện nâu và đen. Nếu bạn nghi ngờ mình bị một con nhện 
độc cắn, hãy tìm sự chăm sóc y tế và mang theo nhện, nếu được để 
nhận dạng. 

• Bọ ve - Bọ ve có thể mang bệnh như bệnh Lyme, Ehrlichiosis, và 
Babesia. Dùng thuốc chống côn trùng có DEET và mặc áo quần dài và 
tất. Sau khi trở về từ ngoài trời kiểm tra cơ thể để xem có bọ ve hay 
không. Nếu thấy có bọ trên da của mình, phải gỡ bỏ tức thời. Để gỡ 
bỏ, sử dụng nhíp nếu có, từ từ kéo con bọ thẳng ra.
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Động vật và bệnh gây ra bởi động vật 

• Hãy coi chừng động vật hoang dã hay động vật bị lạc. 
Tránh xa động vật hoang dã hay động vật đi lạc. Gọi cho 
chính quyền địa phương để xử lý các động vật này. 

• Nhiều động vật sẽ chết do tiếp xúc với dầu thô.  Loại bỏ 
động vật chết theo hướng dẫn của địa phương. Mặc quần 
áo bảo hộ thích hợp khi xử lý xác.

• Nếu bị một con vật nào đó cắn hoặc cào, hãy tìm sự chăm 
sóc y tế ngay lập tức, ngay cả khi đó là một động vật nuôi 
trong nhà.
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Coi chừng cá sấu và rắn



Cá sấu
• Cá sấu Mỹ sống trong môi trường nước ngọt, chẳng hạn như đầm lầy, đầm ngập 

nước, và vùng đầm lầy, cũng như các môi trường nước lợ (giữa muối và các vùng 
nước ngọt

• Cá sấu đực lớn sống đơn độc, là động vật vạch định lãnh thổ và sẽ bảo vệ lãnh thổ 
của mình. 

• Hãy cảnh giác môi trường xung quanh. Cố gắng ở xa ít nhất là mười lăm feet.

• Tránh làm cho chúng bị giật mình. 

• Nếu bị tấn công hãy phản kháng.
– Đánh vào mắt, mũi, tai, hoặc van vòm miệng
– Hãy đi chăm sóc y tế ngay!
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Rắn và các loại bò sát khác
• Hãy coi chừng rắn bơi trong nước để đến vùng đất cao hơn và ẩn náu dưới rác vụn 

hoặc các vật thể khác. Nếu thấy một con rắn, từ từ lùi lại cách xa nó và đừng chạm 
vào nó.

• Nếu người khác hay chính mình bị rắn cắn:
– Hãy ghi nhớ màu sắc và hình dạng của con rắn, để có thể giúp điều trị rắn cắn
– Giữ người bị rắn cắn không cử động và bình tỉnh, điều này có thể làm chậm sự 

lan truyền của nọc độc nếu là rắn độc 
– Tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt, gọi số 911 hoặc gọi điện thoại 

cho dịch vụ y tế khẩn cấp địa phương (EMS) 
– Nếu không thể đưa người đó đến bệnh viện ngay thì hãy cấp cứu cho họ. Để 

bệnh nhân nằm hay ngồi xuống với vết cắn ở vị trí thấp hơn tim, nói với bệnh 
nhân hãy bình tĩnh và không cử động

– Che vết cắn bằng băng đắp khô, sạch sẽ 
– Sử dụng công cụ thích hợp để thu dọn các phế liệu và dò các khu vực mà có thể 

là nơi rắn ẩn náu hoặc có các mối đe dọa khác
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Các biện pháp bảo vệ khác  

• Dùng thuốc chống côn trùng có DEET hoặc Picaridin
• PPE – Để biết thêm thông tin về những dụng cụ bảo vệ cần thiết, xin 

liên lạc văn phòng OSHA hoặc NIOSH địa phương
• Thiết bị cứu nổi cá nhân
• Nút nhét tai
• Nước đóng chai
• Kem chống nắng
• Trang cụ che mưa 
• Dao nhỏ (bỏ vào hành lý kiểm tra của bạn) 
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• Huấn luyện đúng cách là một phần chính của hoạt động đáp ứng an toàn và dọn 
sạch tai nạn tràn dầu.

• Dầu và vật liệu nguy hiểm liên quan đến công tác dọn sạch có thể gây hại đến sức 
khỏe con người. 

• Các mối nguy hại và các vấn đề trong nội dung này đòi hỏi sự năng động, cảnh 
giác và linh hoạt.

• Then chốt cho một đáp ứng an toàn là chú ý đến các vấn đề an toàn trong môi 
trường làm việc.

• HÃY NHỚ - nếu không chắc chắn về một hành động hoặc hoạt động, hãy 
ngừng lại ngay tham khảo với giám sát viên!

Tóm lượt
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Nội dung huấn luyện này được dựa trên các khuyến nghị từ:
• Viện Khoa học Sức khỏe và Môi trường Quốc gia (NIEHS)
• Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia (NIOSH) 
• Cơ quan quản trị Sức khỏe và An toàn Lao động (OSHA)
• Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh (CDC)
• Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)

Dữ kiện văn bản từ các cơ quan này và các nguồn lực đáp ứng khi xảy ra tai nạn dầu 
tràn khác có đăng tải trên trang web của trung tâm Giáo dục Sức khỏe và An toàn 
cho người Lao động Quốc gia NIEHS, http://tools.niehs.nih.gov/wetp/.

Các nguồn thông tin
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Các Văn phòng Khu vực OSHA 
Vùng I
(CT*, ME, MA, NH, RI, VT*)
JFK Federal Building, Room E340
Boston, MA 02203
(617) 565-9860

Vùng II
(NJ*, NY*, PR*, VI*)
201 Varick Street, Room 670
New York, NY 10014
(212) 337-2378

Vùng III
(DE, DC, MD*, PA, VA*, WV)
The Curtis Center
170 S. Independence Mall West
Suite 740 West
Philadelphia, PA 19106-3309
(215) 861-4900

Vùng IV
(AL, FL, GA, KY*, MS, NC*, SC*, TN*)
61 Forsyth Street, SW, Room 6T50
Atlanta, GA 30303
(404) 562-2300

Vùng V
(IL*, IN*, MI*, MN*, OH, WI)
230 South Dearborn Street
Room 3244
Chicago, IL 60604
(312) 353-2220

Vùng VI
(AR, LA, NM*, OK, TX)
525 Griffin Street, Room 602
Dallas, TX 75202
(972) 850-4145

Vùng VII
(IA*, KS, MO, NE)
Two Pershing Square
2300 Main Street, Suite 1010
Kansas City, MO 64108-2416
(816) 283-8745

Vùng VIII
(CO, MT, ND, SD, UT*, WY*)
1999 Broadway, Suite 1690
PO Box 46550
Denver, CO 80202-5716
(720) 264-6550



Các Văn phòng Khu vực OSHA (tiếp theo)
Vùng IX
(AZ*, CA*, HI*, NV*, và American Samoa, Guam và 

the Hải Đảo Northern Mariana)
90 7th Street, Suite 18-100
San Francisco, CA 94103
(415) 625-2547

Vùng X
(AK*, ID, OR*, WA*)
1111 Third Avenue, Suite 715
Seattle, WA 98101-3212
(206) 553-5930

* Các tiểu bang và lãnh thổ này thực hiện những chương trình sức khỏe và an toàn 
riêng biệt theo sự phê chuẩn của OSHA dành cho công nhân làm việc cho chánh phủ 
tiểu bang và địa phương cũng như công nhân làm cho doanh nghiệp tư nhân. Các 
chương trình của Connecticut, Illinoi, New Jersey, New York, và Hải đảo Virgin chỉ 
dành riêng cho công nhân cộng đồng.  Các tiểu bang nào có chương trình được phê 
chuẩn phải có tiêu chuẩn giống hệt, hoặc ít nhất là phải hữu hiệu, như các tiêu chuẩn 
của OSHA.

Lưu ý: Để biết thông tin liên lạc các Văn Phòng Khu vực của OSHA, thông tin về Kế 
hoạch được phê chuẩn của bang-OSHA và các Dự án tư vấn của OSHA, xin vui lòng 
xem trang mạng www.osha.gov hoặc gọi cho chúng tôi số 1-800-321-OSHA.



Ghi chú 


	HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC ĐỂ DỌN SẠCH THẢM HỌA TRÀN DẦU
	Cẩm nang này được cung cấp bởi: 
	Lời mở đầu
	Trách Nhiệm của Chủ Nhân và Quyền Lợi của nhân viên�
	Khi hoàn tất khóa huấn luyện này  quý vị sẽ có khả năng:
	nhân viên làm công tác liên quan đến tai nạn tràn dầu phải có sự huấn luyện cao cấp/bổ sung 
	��Khi không chắc chắn về sự an toàn của công việc làm, hãy ngưng làm việc đó!��
	PHẦN 1
	Kế Hoạch Đối Phó Với Tình Trạng� Khẩn Cấp của Quốc Gia
	Quyền Chỉ Huy Thống Nhất�
	Kế Hoạch về Sức Khỏe và An Toàn
	HASP (tiếp tục)
	Tiêu Chuẩn Đối Phó Tình Trạng Khẩn Cấp và Xử Lý Phế Thải Nguy Hiểm của OSHA (HAZWOPER)
	Các Quy Định HAZWOPER �Áp Dụng Trong Trường Hợp Tràn Dầu Ngoài biển 
	Hướng Dẫn Hợp Thức Dành Cho nhân viên Làm Công Tác Dọn Sạch
	Thông báo về Mối Nguy và Vật Liệu Nguy Hiểm
	Tình trạng Khẩn Cấp tại Hiện Trường�
	Ưu Tiên Đầu là Bảo Vệ cho Chính Mình
	Hãy Bảo Vệ Cho Chính Mình 
	Môi Trường Tự Nhiên�
	PHẦN 2
	Tai Nạn Tràn Dầu Là Gì?  �
	Dầu Thô Là Gì ?
	Dầu Thô Trong Tai Nạn Tràn Dầu Này Chứa Những Thứ Gì ?
	Mức Tiếp Xúc Giới Hạn Trong Nghành (OEL)�
	Dầu Thô 
	Dầu Thô Bị Phong Hóa �
	Dầu Thô Bị Phong Hóa
	Các Mối Nguy Sức Khỏe Khi Dầu Thô Bị Phong Hóa�
	Dầu Thô Bị Phong Hóa
	Các Vết Đốm Dầu Khô trên Bãi Biển South Padre Island 2009
	Nitơ Đioxyt (NO2)�
	Mức Tiếp Xúc Giới Hạn Trong Nghành�
	Đioxyt Lưu Huỳnh (SO2)�
	Xăng và Nhiên Liệu Điezên�
	Khói Thải Điezên
	Cacbon Đioxyt (CO2)
	Tiếp Xúc với Cacbon Monoxyt (CO) 
	Việc Gì Sẽ Xảy Ra Khi Dầu Trôi Dạt Vào Bờ ?
	Dầu Thô Trôi Dạt Vào Bờ Biển
	Thiệt hại môi trường
	Môi trường sống bị ảnh hưởng
	Dụng Cụ Được Dùng�
	Thiết bị ngăn chặn
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