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PHÒNG  THÍ  NGHIỆM  TRỌNG  ĐIỂM  CÔNG  
NGHỆ  ENZYM  &  PROTEIN



Mục  tiêu
1. An toàn cá nhân và người cùng làm việc.
2. An toàn thiết bị, hóa chất phòng thí nghiệm.
3. Những nguy cơ rủi ro khi hoạt động trong PTN.
4. Biết cách hành động, xử lý trong những trường hợp
thông thường và khẩn cấp xảy ra.
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Yêu  cầu
1. Biết tự bảo vệ mình khi làm việc trong PTN
2. Biết vận hành an toàn thiết bị

ü Các loại tủ an toàn sinh học (I, II, III)
ü Nồi hấp và các thiết bị khử trùng khác
ü Máy ly tâm, trộn, lắc, nghiền và thiết bị có sử dụng sóng siêu âm
ü Các thiết bị khác (pipet, que cấy, dao cấy…)
ü Các thiết bị bảo hộ cá nhân.

3. Biết sử dụng an toàn hóa chất
4. Nắm được quy trình xử lý rác thải phòng thí nghiệm
5. Nắm được an toàn điện, cháy nổ
6. Biết được các biện pháp xử lý trình trạng khẩn cấp
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NỘI  DUNG
1. Các cấp độ An Toàn Sinh Học
2. Các thiết bị sinh học an toàn cần thiết
3. Quy trình khử trùng
4. Quy trình xử lý rác thải phòng thí nghiệm
5. An toàn điện, cháy nổ
6. An toàn hóa chất
7. Xử lý trình trạng khẩn cấp
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Các cấp độ An  Toàn Sinh Học
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Các cấp độ ATSH là gì? (Biosafety Levels BSLs)
- Có 4 cấp độ ATSH.
Mỗi cấp độ có mức kiểm soát đặc biệt về chính sách ngăn chặn các vi
khuẩn và các tác nhân sinh học. Các rủi ro chính quy định mức độ chính
sách ngăn chặn là khả năng lây nhiễm, mức độ nghiêm trọng của bệnh,
khả năng lây truyền, và bản chất công việc được tiến hành.

1. ATSH cấp độ 1 (BSL-1)
2. ATSH cấp độ 2 (BSL-2)
3. ATSH cấp độ 3 (BSL-3)
4. ATSH cấp độ 4 (BSL-4)

Thế nào là An toàn Sinh học? (ATSH)
ATSH là việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn giúp làm giảm
nguy cơ rủi ro cho người làm việc trong điều kiện có tiềm năng nhiễm
khuẩn và hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra môi trường và cộng đồng.
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Phân loại phòng xét nghiệm theo cấp độ an  toàn sinh học

a) Phòng xét nghiệm ATSH cấp độ 1 được thực hiện xét nghiệm đối với các loại
vi sinh vật thuộc nhóm 1: gồm các loại VSV ít có khả năng gây bệnh cho
người.
b) Phòng xét nghiệm ATSH cấp độ 2 được thực hiện xét nghiệm đối với các loại
VSV nhóm 2: gồm các loại VSV có khả năng gây bệnh nhưng ít gây bệnh
nặng cho người, có khả năng lây truyền sang người và có biện pháp
phòng, chống lây nhiễm, điều trị hiệu quả trong trường hợp mắc bệnh.

c) Phòng xét nghiệm ATSH cấp độ 3 được thực hiện xét nghiệm đối với các loại
VSV nhóm 3: gồm các loại VSV có khả năng gây bệnh nặng cho người, có
khả năng lây truyền sang người và có biện pháp phòng, chống lây nhiễm,
điều trị hiệu quả trong trường hợp mắc bệnh.

d) Phòng xét nghiệm ATSH cấp độ 4 được thực hiện xét nghiệm đối với các loại
VSV nhóm 4: gồm các loại VSV có khả năng gây bệnh nặng cho người, có
khả năng lây truyền sang người và chưa có biện pháp phòng, chống lây
nhiễm, điều trị đặc hiệu trong trường hợp mắc bệnh.

Phòng xét nghiệm có cấp độ an toàn sinh học cao hơn được thực hiện các xét
nghiệm của phòng xét nghiệm có cấp độ an toàn sinh học thấp hơn.



Các thiết bị sinh học an  toàn

üTrang  phục  phòng  thí  nghiệm
üNguyên  tắc  làm  việc  trong  PTN
üCác  thiết  bị  an  toàn  cần  thiết
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Trang phục phòng thí nghiệm

Găng  tay
- Loại  phù  hợp
- Đúng  kích  thước
- Đeo  găng  tay
- Sử  dụng  hợp  lý
- Loại  bỏ  sau  khi  sử  dụng



PPE  cho  người  sử  dụng  nồi  hấp  

n Bảo  vệ  mắt
n Áo  blu  
n Giầy,  dép  kín  mũi
n Găng  tay  chịu  nhiệt    
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(Personal  Protective  Equipment)
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Dép hở mũi không phù hợp cho
sử dụng trong phòng thí nghiệm

Goggles   Safety  spectacles  

No Yes
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Dụng cụ hỗ trợ hô hấp đúng
chủng loại và vừa vặn



CÁC  THIẾT  BỊ  BẢO  HỘ  CÁ  NHÂN
Trang  bị Ngăn  nguy  cơ Đặc  tính  an  toàn

Áo  khoác,  áo  cài  sau,  
áo  liền  quần  phòng  
thí  nghiệm

Trang  phục  bị  nhiễm   bẩn -Mặc  từ  sau  lưng
-Mặc  ngoài  quần  áo  thường phục

Tạp  dề  bằng  chất  dẻo Trang  phục  bị  nhiễm   bẩn Rửa  bằng  nước
Bảo  hộ  chân Tiếp  xúc  trực  tiếp  và  bị  dây  

bẩn
Rửa  bằng  nước

Bảo  vệ  mắt Tiếp  xúc  và  bị  dây  bẩn - Kính  chống  tiếp  xúc  (phải  chính  xác  về  mặt  quang  
học  hoặc  che  chắn  được mắt)

Kính  đeo  mắt  an  toàn Tiếp  xúc  trực  tiếp -Mắt  kính  chống  tiếp  xúc  trực  tiếp   (chính  xác  về  mặt  
quang  học)
- Che  ngăn  hai  bên

Bảo  vệ  mặt Tiếp  xúc  trực  tiếp  và  bị  dây  
bẩn

-Che  toàn  bộ  phần  mặt
-Dễ  dàng   tháo  bỏ  khi  gặp  sự  cố

Bảo  vệ  phần  hô  hấp Hít  phải  các  sol  khí - Thiết  kế  có  thể  cho  sử  dụng  một  lần;;  che  nửa  mặt  
hay  cả  mặt;;  giữ  sạch  toàn  bộ  mặt  hoặc  trùm  kín  
bằng  khí  (PAPR);;  và  cung  cấp  khí  thở

Găng  tay -Tiếp  xúc  trực  tiếp  với  vi  
sinh  vật
- Bị  đứt tay

-Găng  tay  dùng  một  lần  theo  hướng dẫn  an  toànv  
ới  vi  sinh  vật,  làm  bằng  cao  su,  chất  dẻo  hoặc  nitril.
-Bảo  vệ  tay
-Đeo  vừa  tay 13
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1. An  toàn  là  trên  hết
2. Biết  cách  phản  ứng  tức  thời
3. Hiểu  về  công  việc  bạn  đang  
làm

4. Dùng  lượng  nhỏ  nhất  có  thể
5. Tuân  thủ  nghiêm  các  quy  tắc  
an  toàn

6. Báo  cáo  các  hoạt  động  hoặc  
tình  huống  nguy  hiểm

7. Dự  trữ  và  sử  dụng  các  hóa  
chất  nguy  hiểm  một  cách  an  
toàn

8. Phải  hỏi  nếu  không  biết,  
không  được  đoán.

Nguyên tắc An  toàn Phòng Thí nghiệm
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Good  Laboratory  Practice
(video)



n Các loại tủ an toàn sinh học (I, II, III) và mục đích sử dụng
n Nồi hấp và các thiết bị khử trùng khác
n Máy ly tâm, trộn, lắc, nghiền và thiết bị có sử dụng sóng siêu

âm
n Các thiết bị an toàn khác (pipet, que cấy, dao cấy…)
n Các thiết bị bảo hộ cá nhân
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CÁC  THIẾT  BỊ  AN  TOÀN  CẦN  THIẾT



Tủ an toàn sinh học (Biosafety Cabinet BSC)
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n Tủ an toàn sinh học được thiết kế cho 3 hình thức bảo vệ:

1. Bảo vệ sản phẩm tránh sự lây nhiễm

2. Bảo vệ môi trường khỏi các yếu tố lây nhiễm bên trong tủ

3. Bảo vệ người làm việc khỏi các tác nhân gây hại bên trong tủ



Mô  hình  nguyên  lý  các  loại  tủ  an  toàn  
sinh  học  

19

Bảo  vệ  cho  cá  nhân  và  môi  trường  xung  quanh  nhưng  không  bảo  vệ  cho  
mẫu,  dòng  khí  đi  vào  có  thể  làm  mẫu  bị  nhiễm



Tủ an toàn sinh học cấp II 

n Mở  phía  trước  với  sự  duy  trì  luồng  không  khí  đi  vào  bên  trong  an  toàn.  
Bảo  vệ  cả  người  sử  dụng,  bảo  vệ  mẫu  và  môi  trường  xung  quanh

n Dòng  khí  đi  vào  từ  phía  người  sử  dụng

n Dòng  khí  thổi  xuống  mẫu  vật  thí  nghiệm  được  lọc  qua  màng  lọc  HEPA
hoặc  ULPA

n Khí  thổi  ra  môi  trường  được  lọc  qua  màng  lọc  HEPA hoặc  ULPA

Tủ an toàn sinh học cấp II - Phân loại
Loại tủ Khí hồi lưu Khí xả

2 A1 70% 30%

2A2 70% 30%

2 B1 30% 70%

2 B2 0% 100%
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Tủ  an  toàn  sinh  học  cấp  2,  A1

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A1: có hiệu quả kinh tế cao, cung cấp bảo vệ người sử dụng, 
bảo vệ sản phẩm và bảo vệ môi trường trong điều kiện phòng thí nghiệm và công nghiệp
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Tủ  an  toàn  sinh  học  cấp  2,  A2
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Tủ  an  toàn  sinh  học  cấp  2,  B1

Có  thể  được sử  dụng  với  một  lượng nhỏ  khí  và  các  chất  bay  hơi.  
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Tủ  an  toàn  sinh  học  cấp  2,  loại  B2: bảo  vệ  người  sử  dụng,  bảo  vệ  sản  phẩm  và  
bảo  vệ  môi  trường

Tủ  an  toàn  sinh  học  cấp  2,  B2
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v Được sử dụng khi làm việc với các vi sinh vật thuộc cấp

độ an toàn số 4.

v Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, cho môi

trường và cho mẫu thử nghiệm.

v Ứng dụng
Ø Làm việc với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm
Ø Các bệnh truyền nhiễm gần như đã được khống chế
Ø Cân và pha các hóa chất gây ung thư
Ø Làm việc với các vật liệu có nguy cơ và khả năng lây
nhiễm cao.

Ø Làm việc với các tác nhân thuộc nhóm nguy cơ từ thấp
đến cao.

Tủ an  toàn sinh học loại III
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Tủ an  toàn sinh học loại III



Các  thiết  bị  làm  sạch  không  khí  

n HEPA filter (High Efficiency
Particulate in Air):

Ø Chỉ ngăn được các tác nhân
dạng hạt >/= 0,3 µm với hiệu
năng 99,97%, không ngăn
được dạng khí, bay hơi.

n ULPA (Ultra-Low Particulate
Air):

Ø Loại bỏ các hạt có kích thước
>/= 0,12 µm ở một hiệu năng là
99,9995%, từ không khí đi qua
bao gồm cả khói thuốc, phấn
hoa và bụi.
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Kiểu  bảo  vệ Loại  BSC
Bảo  vệ  người  đối  với  vi  sinh  vật  thuộc  các  
nhóm  nguy  cơ 1-3

Loại  I,  II,  III

Bảo  vệ  người  đối  với  vi  sinh  vật  nhóm  
nguy  cơ 4,  có  găng  tay

Loại  III

Bảo  vệ  người  đối  với  vi  sinh  vật  nhóm  
nguy  cơ 4,  mặc  phòng  hộ  thí  nghiệm

Loại  I,  II

Bảo  vệ  sản  phẩm Loại  II,  III  chỉ  dành  cho  tủ  cấy  có  thổi  
khí

Bảo  vệ  khỏi  chất  hóa  học/  phóng  xạ  dễ  
biến  đổi theo  từng  phút

Loại  IIB1,  IIA1  thoát  khí  ra  ngoài

Bảo  vệ  khỏi  chất  hóa  học/  phóng  xạ  dễ  
biến  đổi

Loại  I,  IIB2,  III

Bảng  :  Phân  loại  các  tủ  an  toàn  sinh  học  dựa trên  kiểu  bảo  vệ
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Fume  hood
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Nguyên tắc sử dụng
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ü Kiểm  tra  các  luồng  khí  trước  và  trong  quá  trình  sử  dụng.
ü Không  bao  giờ  được  đưa  đầu  vào  trong  tủ  hút.  Giữ  đầu  
luôn  được  ngăn  cách  với  mẫu  bên  trong  tủ  bởi  tấm  kính  
chắn.

ü Không  được  coi  tủ  hút  là  nơi  chứa  rác/đồ  thải.  
ü Không  để  đồ  tái  sử  dụng  trong  tủ  hút
ü Loại  bỏ  hoàn  toàn  các  vật  liệu  không  cần  thiết,  đặc  biệt  
là  các  thùng  chất  thải  hoặc  dung  môi  trước  khi  bắt  đầu  
một  thao  tác  trong  tủ  hút.

ü Không  dùng  acid  Perchloric   trong  tủ  hút,  trừ  khi  có  thí  
nghiệm  đặc  biệt  vì  muối  của  nó  có  thể  tích  lũy  trong  hệ  
thống  xả.

ü Tránh  ngồi   làm  việc  trực  tiếp  trước  một  tủ  hút.



Fume  hoods  Housekeeping
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Poor  Storage

Good  Storage

- Tủ  hút  là  kho  rất  tốt  để  cất  giữ  
các  đồ/chất  dễ  cháy  nổ.  

- Duy  trì  ít  nhất  50%  diện  tích  
cho  khu  vực  làm  việc  được  
thoáng  và  sạch.

- Giữ  khoảng  cách  3  inch  ở  hai  
bên  và  phía  sau  của  bề  mặt  
làm  việc  (1  inch=  2.54cm)

- Các  thiết  bị  nên  đặt  cách  nhau  
2-3  inch.
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Nguy  cơ  sử  dụng  tủ  an  toàn  sinh  học  
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Đảm bảo làm việc an  toàn trong
phòng thí nghiệm

(video)



NỒI  HẤP  (Autoclave)  
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Nguyên  tắc  khử  trùng  bằng  hơi  nước  
(Steam  Sterilization)

◆ Khử trùng: tiêu diệt hoàn toàn tất cả các vi sinh vật,
bao gồm cả các bào tử vi khuẩn

◆ Khả  năng  khử trùng  của  hơi  nước  là  do  lượng  nhiệt  
tiềm  ẩn  của  quá  trình  bay  hơi  (latent  heat  of  
vaporization)
ü 80  Kilo  calo:  để  1  L  nước sôi
ü 540  Kilo  calo:  để  1  L  nước sôi  bốc  hơi
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80  Kcal 540Kcal
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ü Chú  ý
- Các  chất  không  bền  với  nhiệt  thì  chỉ khử trùng  0,5  atm  trong  15  phút.  
- Khi chọn chế độ khử trùng chú ý pH của môi trường:

pH < 5,5 thạch (agar) bị thủy phân.
pH kiềm khi khử trùng sẽ làm kết tủa sắt.

- Trong  thời  gian  tiệt  trùng  phụ  thuộc  thể  tích  dịch  lỏng  cần  xử  lý.  Thời  
gian  chỉ  được  tính  khi  nhiệt  độ  bắt  đầu  ở  121 °C.

- Áp suất hơi nước ở mức 1kg/cm2 thì nhiệt độ được tạo ra trong
nồi hấp là 121 °C, tương đương 1 atm, thời gian hấp thích hợp
nhất là khoảng 10-15 phút, hoặc 25 phút tuỳ mẫu vật, môi
trường.

Quan hệ giữa áp suất với nhiệt độ
trong nồi hấp



Tầm  quan  trọng  của  việc  sử  dụng  
đúng  nồi  hấp  

1. Áp suất cao trong nồi hấp có nguy cơ gây nổ

2. Nhiệt độ cao và nước nóng từ nồi hấp có nguy
cơ gây bỏng

3. Khử trùng chưa phù hợp các chất có nguy cơ
sẽ gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm sang
người.
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Những  điều  cần  biết  khi  khử  trùng

v Dụng  cụ,  hóa  chất,  loại  vật  liệu  nào  có  thể  khử  
trùng?

v Bao  gói  chuẩn  bị  khử  trùng  đúng  cách?
v Lượng  đưa  vào  nồi  hấp  thế  nào  là  phù  hợp?
v Chế  độ  khử  trùng  phù  hợp?  
v Kiểm  tra  mực  nước  của  nồi  hấp
v Chạy  máy,  kiểm  tra  máy  trong  quá  trình  chạy
v Thiết  bị  bảo  hộ  cá  nhân  nào  là  cần  thiết  khi  sử  
dụng  nồi  hấp  ?

v Dỡ  đồ  trong  nồi  hấp  thế  nào  cho  đúng?
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Vật  liệu  phù  hợp  cho  sử  dụng  nồi  hấp  

§ Dụng  cụ  giải  phẫu  
§ Đồ  thủy  tinh
§ Ống/típ  nhựa  
§ Dung  dịch,  nước  
§ Thức  ăn  động  vật  và  các  giá  thể  khác  
§ Các  chất  thải  

40



Bọc/gói  các  vật  cho  vào  nồi  hấp  

ü Đảm bảo vật liệu có thể hấp
được

ü Sử dụng các hộp chứa và túi
thích hợp

ü Không chứa đầy khoang của nồi
hấp (tốt nhất là < 2/3) đảm bảo
sự lưu thông hiệu quả của hơi
nước
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ü Hấp  đồ  ô  nhiễm  và  đồ  sạch  riêng  rẽ  
ü Không  để  đồ  cần  hấp  chạm  vào  
thành/các  mặt  của  nồi  hấp  



Chế độ hấp phù hợp
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Thời  gian  (phút)
Dụng  cụ  thủy  tinh,  rỗng,  

để lộn  ngược
15

Dụng  cụ  được  bọc  gói   30

ü Sấy dụng cụ ở  121oC

Thời  gian  (phút)
2  hoặc  nhiều  túi 100

1  túi  đầy 90

1/2  túi 60

ü Các túi rác thải có nguy cơ sinh học, hấp ở 121oC,
buộc lỏng



Dỡ  đồ  khỏi  nồi  hấp  

ü Sử dụng PPE
ü Nồi hấp hoàn thành chương trình khử trùng
Áp suất phải về 0

ü Kiểm tra xem chế độ khử trùng có đảm bảo
ü Mở cửa từ từ để hơi nước thoát ra.
ü Chỉ lấy đồ khi nhiệt độ đã giảm xuống < 50o C.
ü Đặt các dụng cụ cần làm khô vào tủ sấy.
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Sử  dụng  không  đúng  cách  &  hậu  quả…
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hậu  quả…….
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MÁY  LY  TÂM  
(CENTRIFUGE)
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Máy ly tâm

Là thiết bị sử dụng
nguyên lý của lực ly
tâm để phân tách vật
chất có mật độ khác
nhau
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RCF or G-force= 1.12 x R x (RPM/1000)²

Compute Relative Centrifugal Force (RCF) 
or G-force

(Số  vòng  quay  mỗi  phút:  rpm)
Compute revolutions per minute (rpm)



Hai  loại máy ly tâm
(theo tốc độ quay)

n Các máy ly tâm tốc độ cao (high speed
centrifuges) hay còn gọi gọi là máy ly tâm
siêu tốc (superspeed centrifuges)

và
n Các máy siêu ly tâm (ULTRA centrifuges)
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Tốc  độ lên  tới  
khoảng  

22,000  rpm

ultra  =  higher.    Các máy hiện đại có tốc độ cao nhất
80,000  – 150,000  rpm



Máy li  tâm tốc độ cao
High  speed  centrifuge

n Beckman  Avanti  J  series
n 26,000  rpm  (revolutions  per  
minute)

n 82,000  g  (gravities)
n Weight  600  lb
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n Beckman  OptimaLXP
n 100,000  rpm
n 802,400  g
n Weight  1025   lb

Máy siêu li  tâm Ultracentrifuge



Máy siêu li  tâm
Ultracentrifuge

§ Sorvall  Ultra-Pro  80
§ 80,000  rpm
§ 602,644  g
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Micro-ultracentrifuge
§ Sorval M150 SE
§ 150,000 rpm
§ 1,048,000 g



Rotors
Rotor  cố  định góc
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Rotor  văng



Những  điều  cần  chú  ý  

1. Cân  bằng  
2. Thời  gian  sử  dụng  
3. Sử  dụng  không  đúng  
cách  dẫn  đến  các  vết  
nứt  của  rotor.

4. Một  rotor  bị  văng  ra  ở  
tốc  độ  cao  có  thể  gây  
chết  người  
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Lỗi  cơ  học  
n Gây  ra  do  tuổi  thọ  và  sự  sử  dụng  không  đúng  máy  ly  tâm  
hoặc  rotor.

53

• Phát  tán  các  sol  khí  có  
mang  nguy  cơ  
(hazardous  aerosols)



…NOT  so  tiny  
at  80,000  rpm

Các vết nứt nhỏ gây
ra bởi áp lực và sự
ăn mòn ở phía đáy
của khoang chứa ống
ly tâm .
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(Purdue  2003)  
Rotor  bị  vỡ  khi  
đang  tăng  tốc  độ
(chưa  đạt đến  tốc  
độ cao  nhất)

The  6  inch  (15  cm)  long  chunk  damaged  (ruined)  but  did  not  completely  
penetrate  the  centrifuge  lid  and  housing.    The  motor  and  spindle  were  
also  destroyed.
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(MIT 1999) This
rotor split in half at
55,000 rpm after 3
h of what was
supposed to be a
much longer spin.

Grad student report “Rotor was manufactured in 1986 and was covered for
10,000 hours of operation or 5 years, whichever comes first.” No surprise
that it flew apart 13 years later. Fortunately the centrifuge housing
contained it.
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Phòng  tránh  rủi  ro  

1. Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng
2. Cân bằng ống ly tâm trước khi sử dụng
3. Chỉ sử dụng các rotor  tương thích
4. Kiểm tra rotor  có được lắp chính xác không
5. Kiểm tra thường xuyên các hư hại của rotor  
6. Không đổ vào ống ly tâm quá đầy
7. Sử dụng ống có nắp
8. Chỉ chạy ở  tốc độ < tốc độ an  toàn tối đa
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Phòng  tránh  rủi  ro  

9. Theo dõi máy cho đến khi đạt tốc độ yêu cầu
10. Dừng ngay máy nếu xuất hiện bất thường
11. Lau chùi rotor nhẹ nhàng
12. Làm khô máy sau khi sử dụng
13. Bảo quản rotor đúng cách (để ngửa đáy lên trên)
14. Theo dõi lịch sử dụng rotor cẩn thận
15. Thay rotor khi đã sử dụng quá thời gian
16. Không bao giờ mở cho đến khi máy dừng hẳn.
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Các  loại  bình  chữa  cháy

59

Bình chữa
cháy khí CO2

Bình chữa
cháy bột



Bình  chữa  cháy  khí  CO2

ü Chứa  khí  CO2 -79oC  được  nén  vào  bình  chịu  áp  lực  cao,  
dùng  để  dập  các  đám  cháy  ở  nơi  kín  gió,  trong  phòng  kín,  
buồng,  hầm,  các  thiết  bị  điện  tử.

ü Khí  CO2 ở  nhiệt  độ  -79o C  dưới  dạng  tuyết  lạnh  khi  qua  
loa  phun  ra  có  tác  dụng  hạ  thấp  nhiệt  độ  của  đám  cháy,  
khí  CO2  bao  phủ  lên  toàn  bộ  bề  mặt  của  đám  cháy,  làm  
giảm  nồng  độ  oxy  khuếch  tán  vào  vùng  cháy  (oxy  hòa  tan  
<14%  đám  cháy  sẽ  tắt).

ü Không  được  phun  khí  CO2 vào  người  vì  sẽ  gây  bỏng  lạnh.
ü Không  dùng  bình  CO2 để  dập  các  đám  cháy  than  hay  kim  
loại  nóng  đỏ.

60



61

ü Bình  thường  có  các  ký  hiệu  ABC-2;;  ABC-4;;  ABC-8  hoặc  BC-2;;  
BC-4;;  BC-8.
Các  chữ  cái  A,  B,  C  dùng  để  chữa  các  loại  chất  liệu  cháy  nhất  
đinh,  cụ  thể:
+  A:  Chữa  các  đám  cháy  chất  rắn  như:  giấy,  gỗ,  bông,  vải,  
sợi…
+  B:  Chữa  các  đám  cháy  chất  lỏng  như:  xăng  dầu,  cồn,  rượu…
+  C:  Chữa  các  đám  cháy  chất  khí  như:  gas  (khí  đốt  hoá  
lỏng),…

ü Các  số  2,  4,  8  thể  hiện  trọng  lượng  bột  được  nạp  trong  bình,  
đơn  vị  tính  bằng  kilôgam.

ü Bột chữa  cháy chứa  silicom  hóa  và  được  đóng  kín  nên  bình  có  
thể  bảo  quản  dài  và  an  toàn.

ü Nhiệt  độ  bảo  quản  từ  -10o C  đến  55o C.
ü Bột  chữa  cháy  không  độc,  vô  hại  với  người,  gia  súc  và  môi  
trường.

Bình  chữa  cháy bột



ü Chứa  khí  N2 làm  lực  đẩy  để  phun  thuốc  bột  khô  dập  
tắt  đám  cháy.

ü Chữa  các  đám  cháy  xăng,  dầu,  khí  cháy,  các  đám  
cháy  do  chất  lỏng.

ü Cần  đảo  bình  3-4  lần  trước  khi  sử  dụng.
ü Khi  phun,  đứng  xuôi  theo  chiều  gió.
ü Kiểm  tra  kim  đồng  hồ  trên  bình  3  tháng/lần,  nếu  kim  
chạm  vạch  đỏ  thì  phải  nạp  lại  khí
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Bình chữa cháy bột khô thuộc hệ MFZ    
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To  operate  the  fire  extinguisher  remember  P-A-S-S
P- Pull  the  Pin
A-Aim  the  hose  at  the  base  of  the  fire  from  5-6    feet  away.
S-Squeeze  the  handle.
S-Sweep  the  hose  back  and  forth  across  the  fire.

1  feet  =  1  foot  =  0,3048  m  met  =  30.48  
cm  =  12  inch
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NƯỚC



QUY  TRÌNH  XỬ LÝ  RÁC  THẢI  
PHÒNG  THÍ  NGHIỆM
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Xử lý rác thải phòng thí nghiệm
HẬU QUẢ

Amoco	  Cadiz	  oil	  spill	  
off	  the	  coast	  of	  France

Minimata,	  Japan
Minamata disease  (M.  d.)  is  
methylmercury  (MeHg).   It  was  caused  by  
the  release  of  methylmercury in  the  
industrial wastewater from  the Chisso  
Corporation's  chemical  factory,  which  
continued  from  1932  to  1968.



CÁC LOẠI RÁC THẢI
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Rác thải sinh học 

Rác thải dạng kim nhọn, thủy tinh..



Xử  lý  rác  thải  sinh  học  



Loại bỏ ô  nhiễm
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ü Sterilization  (khử  trùng)
Sử  dụng  qui  trình  vật  lý  và  hóa  học  để  diệt  các  vi  
sinh  vật  sống,  bao  gồm  cả  các  dạng  bào  tử  

ü Disinfection  (Tẩy  uế)
Việc  sử  dụng  một  kỹ  thuật  vật  lý  hoặc  hóa  học  để  
loại  bỏ  hầu  như  tất  cả  các  vi  sinh  vật  gây  bệnh  
nhưng  không  phải   tất  cả  các  hình  thức  vi  khuẩn  
(ví  dụ  endospores  vi  khuẩn).



Phương  pháp  khử  trùng
Ø Nhiệt:

• Ướt (hơi nước)
• Khô
• Thiêu thành tro
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Ø Hóa học:
• Lỏng ,  i.e.  chlorox,  
hydrogen  peroxide

• Khí ,  i.e.  ethylene  
oxide

Ø Chiếu xạ:



n Dung  dịch  Hypochlorite  
¨Large  Spills/Large  Organic  Load

n Dùng  không  pha  loãng
¨Small  Spills/Virus  Inactivation

n 10%  - 1:9
¨General  Surface  Disinfection

n 1%  - 1:99
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Trong trường có lây nhiễm

ü Đeo găng tay
ü Lau khu vực lây nhiễm bằng khăn nhúng bleach
1 % trong ít nhất 5’

ü Khu vực nhiễm – lau bằng giấy tẩm bleach 1%
ü Bỏ khăn/giấy sau khi dùng vào thùng rác qui định
ü Lau khu vực bị lây nhiễm lại bằng nước khử
trùng
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Biểu tượng chất thải phòng thí nghiệm
Mở  rộng
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Mở  rộng
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Các  chất  thải  dễ  oxi  hoá Loại  4
Mở  rộng
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Mở  rộng



An  toàn hóa chất

• Vận chuyển hóa chất một cách cẩn
thận!

• Vặn chặt/Giữ nắp của bình chứa chất
khi không sử dụng

• Khi pha loãng acid,  đổ acid  vào nước
• Xem xét và hiểu về tất cả hóa chất sử
dụng
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Kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố 
hóa chất
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1. Hóa chất là kiềm: Sử dụng phương pháp thu hồi không tạo ra bụi hóa

chất. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống

thoát nước chung. Ngăn ngừa bụi hóa chất và giảm thiểu sự tán xạ bằng

nước hoặc phun ẩm.

1.Hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa.

2.Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất.

3.Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý.

4.Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín.

Hóa chất tràn đổ phải được xử lý tại nhà máy sản xuất hoặc do đơn vị có 

chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 
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2. Hóa chất là axit: Không sử dụng chất liệu dễ cháy (như mùn cưa). Nước

rửa làm sạch khu vực tràn đổ rò rỉ không được xả ra hệ thống thoát nước

chung. Phun nước để giải tán hơi hóa chất bảo vệ nhân viên trong khi xử lý

rò rỉ hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát ra

tia lửa.

1.Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất.

2.Cách ly mọi nguồn đánh lửa.

3.Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý.

4.Hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất)

sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín.

Hóa chất tràn đổ phải được xử lý tại nhà máy sản xuất hoặc do đơn vị có 

chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 
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3. Hóa chất là dung môi hữu cơ: Dung môi hữu cơ đa phần là dễ bay hơi, 

dễ bắt lửa và gây độc qua đường hít thở. Do đó khi bị đổ hóa chất này trong 

phòng thí nghiệm các bước thực hiện bao gồm

Hủy bỏ và cách ly tất cả các nguồn đánh lửa.

Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý (khẩu trang, mặt 

phòng độc, găng tay, áo blu…).

Hấp thụ hóa chất tràn đổ bằng chất liệu trơ (như vermiculite, cát hoặc đất) 

sau đó đựng trong thùng chứa chất thải kín.

Hóa chất tràn đổ phải được xử lý tại nhà máy sản xuất hoặc do đơn vị có 

chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý.  
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An  toàn thiết bị điện



Xử  lý  tình  trạng  khẩn  cấp
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Tai  nạn:  Bỏng
Làm  gì?    Xả  chỗ  bị  bỏng  với  nước  lạnh



Xử  lý  tình  trạng  khẩn  cấp
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Tai  nạn:     Đứt tay,  chảy máu,  sưng tấy…
Làm gì?    
- Không chạm chỗ bị thương mà không dùng găng tay an  
toàn
- Ấn trực tiếp vào chỗ bị cắt để dừng chảy máu
- Dùng đá lạnh làm giảm chỗ bị sưng tấy.
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Tai  nạn:    Hóa  chất  bắn  vào  mắt
Làm  gì?
- Rửa  với  nước  sạch  liên  tục  trong  vài  phút.    

Xử lý tình trạng khẩn cấp



Sự cố cháy nổ
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- Khi phát hiện đám cháy phải báo ngay cho cán bộ và sinh viên đang làm việc cùng
phòng, thông báo cho người ở các phòng khác trong tòa nhà bằng chuông báo cháy hay
tín hiệu âm thanh, thông báo cho đội ứng phó sự cố. Gọi cho số cứu hỏa 114.

- Nếu đám cháy nhỏ và có thể dập lửa an toàn thì sử dụng bình chữa cháy, dụng cụ chữa
cháy phù hợp để dập lửa

- Nếu đám cháy lớn thì phải nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy, đóng cửa phòng để
ngăn cản đám cháy lan rộng, tập trung ở khu vực di tản quy định và báo cho đội ứng phó
sự cố biết.

- Trường hợp sự cố hóa chất quá lớn, kèm cháy nổ Trung tâm phải khẩn trương liên hệ
với các đơn vị liên quan trong trường như Tổ bảo vệ; Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy;
Phòng y tế của Trường; hoặc 114/115.
- Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự cố hóa
chất tại hiện trường tràn đổ hóa chất, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý.
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2. Bỏng hóa chất:

- Dùng vòi xịt nước rửa mắt hoặc vòi xịt nước toàn thân để rửa sạch hóa chất trên cơ
thể

- Cởi bỏ áo quần, giày dép bị nhiễm hóa chất càng nhanh càng tốt

- Đưa người bị bỏng đến cơ sở y tế gần nhất

- Báo cáo với cán bộ quản lý phòng thí nghiệm

3. Ngộ độc:

- Ngay lập tức đưa người bị ngộ độc ra khỏi vùng bị nhiễm hóa chất

- Gây nôn nếu an toàn, lưu ý khi ngộ độc một số hóa chất không được gây nôn

- Đưa người bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất

- Báo cáo với cán bộ quản lý phòng thí nghiệm



Khi có nghi ngờ,  
không chắc chắn– HỎI!!!

Không bao giờ được “ĐOÁN”



Knowledge  is  the  Key

Yếu  tố  quan  trọng  nhất  để  ngăn  chặn  được rủi  ro  là   tuân  thủ  

nghiêm  ngặt  thực  hành  và  kỹ  thuật vi  sinh tiêu  chuẩn  .  Những  

người  làm  việc  với  các  tác  nhân  truyền  nhiễm  hoặc  các  vật  liệu  

có  khả  năng  bị  nhiễm  bệnh  phải  nhận  thức được  các  mối  nguy  

hiểm  tiềm  năng,  và  phải  được  đào  tạo  và  thành  thạo  trong  các  

thực  hành  và  kỹ  thuật  cần  thiết  để  xử  lý  các  vật  liệu  này  một  

cách  an  toàn.





Tài liệu tham khảo

n Laboratory  biosafety  manual  
(Third  edition).  World  Health  
Organization.  Geneva.  2004

n Part  VII.  Safety  Organization  and  
Training

n Nguyễn  Văn  Mùi.  An  toàn  sinh  
học.  Nhà  xuất  bản  giáo  dục  
Việt  Nam.  2009.
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• CDC  Biosafety  in  Microbiological  and  Biomedical  Laboratories  
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl5/bmbl5toc.htm

• AMERICAN  BIOLOGICAL  SAFETY  ASSOCIATION  
http://www.absa.org/reskeytop.html

• Canadian  MSDSs
http://www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/index.html

• UMKC  Biosafety  Manual
http://www.umkc.edu/research/Support/IBC/policyandguides.html

• Biosafety  Website:  
http://www.umkc.edu/research/Support/IBC/missionandcontac.html

• Application/Amendments:     
http://www.umkc.edu/research/Support/IBC/forms.html

• Environmental  Health  &  Safety  - 235-1157
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n OSHA  Bloodborne  Pathogens
http://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html

n CDC  Select  Agents
http://www.cdc.gov/od/ohs/lrsat.htm

n NIH  Guidelines  for  Research  Involving  Recombinant  DNA  Molecules  
http://www4.od.nih.gov/oba/rac/guidelines/guidelines.html

n DOT/CDC  Shipping
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/shipregs.htm

n CDC  Import  Permits
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/imprtper.htm

n USDA/APHIS  Permits
http://www.aphis.usda.gov/vs/ncie/
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QUIZ
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