Giảm Bớt Các Rủi
Ro CHO Sức Khỏe
đường Hô hấp:
Tài liệu dành cho các kỹ thuật viên làm móng của Manitoba
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Vấn đề ở đây là gì?
Những người làm việc tại các mỹ viện làm móng
có thể bị các vấn đề với phổi của họ khiến việc
thở bị khó khăn. Nhưng có những việc mà các
kỹ thuật viên làm móng có thể làm, và các biện
pháp mà những chủ tiệm làm móng có thể thực
hiện để môi trường làm việc được khỏe mạnh
hơn cho cả nhân viên lẫn khách hàng.
“Các sản phẩm tôi sử dụng trong
công việc ảnh hưởng đến phổi và
sự hít thở của tôi như thế nào?“
1. Các sản phẩm sử dụng trong các mỹ viện làm móng chứa hóa
chất có thể gây hại cho đường hô hấp và phổi. Điều này thậm chí
còn gây rủi ro nhiều hơn khi một người thường xuyên tiếp xúc với
hóa chất.
Một số các hóa chất này thì “dễ bay hơi”, có nghĩa là chúng bốc hơi
vào không khí ở nhiệt độ trong phòng, và các kỹ thuật viên làm
móng cũng như khách hàng có thể hít chúng vào. Chúng thường
được gọi là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hoặc VOCs.
Một số các VOC tìm thấy có trong các tiệm làm móng là:
• Toluene : có trong thuốc sơn bóng, thuốc làm cứng móng
và thuốc chùi nước sơn bóng móng

• Acetone : có trong thuốc chùi nước sơn bóng móng
• Acetonitrile : có trong thuốc chùi móng
• Camphor : có trong thuốc sơn bóng móng
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1.
2. Rất nhiều bụi sản sinh khi các móng giả được mài giũa.
Nếu bụi này ở trong không khí, nhân viên lẫn khách hàng
có thể hít vào khiến có thể gây khó chịu cho mũi, cuống
họng, đường hô hấp và phổi.
3. Một số mỹ viện làm móng không có hệ thống thông
gió tốt để giúp làm giảm các mức hóa chất và bụi bặm.
4. Các phương thức kỹ thuật viên làm móng thực hiện
thường xuyên đòi hỏi mũi và miệng của họ tiếp xúc
gần với hóa chất và bụi. Điều này làm tăng rủi ro gây
hại cho mũi, cuống họng, đường hô hấp và phổi.
5. Các bao tay nhựa latex được dùng bởi một số các kỹ
thuật viên làm móng có thể dẫn tới việc bị bệnh suyễn.
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“Các loại triệu chứng
nào tôi phải để ý đến?”
• ngứa cuống họng hoặc giọng nói có sự thay đổi
• ho
• chảy mũi
• đau thắt ngực
• thở hụt hơi
Điều quan trọng quý vị phải nói cho chuyên viên
chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị bất cứ các triệu
chứng nào như vậy, nhất là nếu chúng trở nặng
tại nơi làm việc (hoặc đỡ hơn khi quý vị không ở
nơi làm việc).

Làm ra và gắn móng giả tạo các vấn đề cụ thể cho sức
khỏe hô hấp. Các hóa chất được dùng để làm ra các móng
giả chẳng hạn như các chất acrylate và các chất hòa tan có
thể làm khó chịu cho mũi, cuống họng và phổi.
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“Tiếp xúc với hóa chất và bụi
có thể gây nên các loại vấn
đề nào cho sức khỏe?.”
Một kỹ thuật viên làm móng có thể bị các vấn đề về hô hấp
mà trước đây họ đã không có bị hoặc các vấn đề họ đã có
trước khi làm việc tại tiệm có thể trở nặng. Không phải bất
cứ ai làm việc tại mỹ viện làm móng sẽ bị các vấn đề về
hô hấp.
Các vấn đề sức khỏe có liên quan đến sự làm việc tại các mỹ
viện làm móng là:

SUYỄN: một bệnh phổi khi các khí quản trong phổi trở

nên bị viêm sưng và nhạy cảm hơn với các chất gây viêm.
Khi tiếp xúc với các chất gây kích thích, khí quản có thể bị
thắt chặt lại (hẹp lại) gây nên các triệu chứng sau đây: ho,
thở khò khè (có tiếng rít từ ngực), thở hụt hơi và tức ngực.
Bệnh suyễn có thể phát triển theo thời gian năm tháng
do tiếp xúc với các hơi hóa chất, các hạt bụi, hoặc các
chất gây kích thích cho phổi.

VIÊM MŨI: Viêm màng lót bên trong mũi có thể gây

nên do nhiễm khuẩn, như bị cảm, hoặc do tiếp xúc với
hóa chất, chẳng hạn như các chất acrylate tìm thấy có
trong các sản phẩm làm móng.
Các triệu chứng phổ biến của viêm mũi bao gồm:
nghẹt mũi hoặc bị chảy mũi, nhảy mũi, đàm (đờm)
trong cuống họng, và ho.

Nếu một nhân viên tiệm làm móng bị bất cứ các triệu
chứng nào kể trên, điều quan trọng phải nói cho chuyên
viên chăm sóc sức khỏe biết.
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GIẢM THIỂU CÁC
RỦI RO CỦA QUÝ VỊ
1. Chuyển sang dùng các sản phẩm an toàn hơn
Nguyên nhân chính của các vấn đề sức khỏe tại các mỹ
viện làm móng là do hóa chất tìm thấy có trong nhiều
sản phẩm được sử dụng. Làm việc với chủ mỹ viện làm
móng và các nhà cung cấp hàng để lấy ra các sản phẩm
gây vấn đề cho sức khỏe. Đây là bước rất quan trọng
sẽ có lợi cho vấn đề sức khỏe và sự an toàn của những
người làm việc tại các tiệm làm móng cũng như cho các
khách hàng của họ.
Khi chọn bao tay, lựa loại bao tay cao su nitrile. Thường
xuyên tiếp xúc với latex có thể đưa đến các vấn đề của
da và/hoặc hô hấp ở những người trước đây đã không
có vấn đề.
2. Cải thiện sự thoáng khí
Thông thoáng là quy trình mà không khí được chủ động
đưa tới, hoặc lấy ra khỏi một không gian. Thông thoáng
thiên nhiên là khi không khí được mang vào từ bên
ngoài thông qua việc mở cửa và cửa sổ. Thông thoáng
cơ học liên hệ đến việc gắn các quạt máy, các đường
ống dẫn và trang thiết bị khác để lấy không khí ra vào
một căn phòng và phân phối không khí đồng đều trong
toàn bộ khoảng không gian. Ngay cả khi có sẵn không
khí thiên nhiên, sự thông thoáng cơ học cũng là điều
quan trọng vì nó có thể cung cấp và kiểm soát luọng
không khí một cách nhất quán hơn.
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Dùng các hệ thống thông khí phù hợp và mở cửa và cửa
sổ để giúp sự luân chuyển của không khí trong mỹ viện
làm móng có thể giảm thiểu việc tiếp xúc với hóa chất
và bụi bặm cho tất cả mọi người trong tiệm.

Các loại thông khí
Các quạt hút khí thông thường gắn ở trần nhà hoặc ở
tường (để hút khí ra ngoài) là một yêu cầu quan trọng
trong bất cứ mỹ viện làm móng nào. Chúng sẽ giúp làm
loãng mức độ đậm đặc của hóa chất trong không khí,
nhưng chúng không lấy đi hết hóa chất một cách có hiệu
quả như các hệ thống hút khí tại chỗ.
Hút khí tại chỗ (cũng còn được gọi là “hút khí tại bàn”
hoặc “hút khí tại nguồn”) là cách thông khí tốt nhất để
bảo vệ sức khỏe của quý vị và của khách hàng. Đây là
một cách để hút lấy hơi và các hạt bụi ra khỏi nơi làm việc
của quý vị, ngăn không cho chúng có trong không khí và
khiến quý vị hít vào phổi của mình. Điều quan trọng là sự
bắt lấy nguồn khí xấu có gần nơi quý vị làm việc và không
khí từ bên ngoài được mang vào thông qua một hệ thống
các đường ống dẫn.
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3. Trang bị bảo hộ cá nhân
Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) sẽ KHÔNG bảo vệ quý vị
hoàn toàn khỏi hóa chất, nhưng nó có thể giảm bớt mức
độ tiếp xúc.
Nếu hóa chất nguy hiểm có tại nơi làm việc, và nếu như
không thể hoặc thực tế cải thiện được sự thoáng khí vào
lúc này thì dùng PPE là sự chọn lựa tốt nhất kế tiếp.
Một số các kỹ thuật viên làm móng đeo khẩu trang chống
bụi hoặc khẩu trang phẫu thuật. Các khẩu trang này có
thể giảm thiểu sự tiếp xúc với các phân tử hạt bụi lớn và
giảm sự tiếp xúc với vi trùng. Nhưng chúng không bảo vệ
chống lại sự tiếp xúc với hóa chất và các hạt bụi nhỏ và
chúng cần phải được thay mới thường xuyên.

Một mặt nạ thở N95 có thể bảo vệ nhiều hơn so với
một khẩu trang che bụi hoặc khẩu trang phẫu thuật.
Một mặt nạ thở N95 có thể bảo vệ chống lại các phần tử
bụi cả lớn lẫn nhỏ và vi trùng, nhưng chúng không bảo vệ
khi tiếp xúc với hóa chất. Chúng đòi hỏi phải được đo để
đeo khít vừa vặn bởi một chuyên viên gắn mặt nạ để bảo
đảm chúng bít kín vừa vặn, và đòi hỏi khẩu trang phải
thường xuyên được thay mới.
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NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ
GIẢM THIỂU VIỆC QUÝ VỊ
TIẾP XÚC VỚI HÓA CHẤT
TẠI TIỆM LÀM MÓNG
1. Dùng các chai, lọ phân phối (ví dụ để lấy thuốc sơn
bóng móng, thuốc chùi móng, v.v.) có các lỗ nhỏ. Khi
không dùng, hãy chắc chắn chúng được đậy kín.
2. Bỏ các miếng bông gòn có thấm nước thuốc làm
móng vào các túi đậy chặt, kín trước khi bỏ vào
thùng rác.
3. Dùng thùng rác có nắp đậy. Đổ rác thường xuyên và
thay mới thường xuyên các tấm lót thùng rác.
4. Chế các thuốc nước làm móng từ các chai lớn sang
các chai, lọ nhỏ ở một nơi thật thông thoáng..
5. Nghỉ giải lao bất cứ khi nào có thể và đến những nơi
có không khi tươi mát hơn, nhất là khi làm các quy
trình làm móng lâu như gắn móng giả.

Những người chủ mỹ viện có thể tìm sự cố vấn và giúp
đỡ để cải thiện chất lượng không khí trong tiệm trong Tài
Liệu Hướng dẫn về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp,
được phát hành bởi Safe Work Manitoba (Làm Việc An
Toàn tại Manitoba):
https://bit.ly/3jWLwQe
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ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ VÀ
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM:

Occupational Health Centre
(Trung Tâm Sức Khỏe
Nghề Nghiệp)
167 Sherbrook St
Winnipeg, Manitoba, R3C 2B7
Điện thoại: 204-949-0811
Fax: 204-956-0848
www.mflohc.mb.ca
Một trung tâm y tế cộng đồng chú
trọng và vấn đề sức khỏe công
nhân. Hãy làm một cuộc hẹn với
bác sĩ của quý vị nếu quý vị có
một điều lo ngại liên quan đến sức
khỏe. Quý vị cũng có thể lấy thêm
thông tin và nhờ giúp đỡ cho các
điều lo ngại về sức khỏe và sự an
toàn tại nơi làm việc

Employment Standards
Manitoba (Văn phòng đặc trách
Tiêu Chuẩn Lao Động Manitoba)
Phòng 604 - 401 York Avenue
Winnipeg
Điện thoại: 204-945-3352
https://www.gov.mb.ca/labour/
standards/index.html
Cung cấp thông tin và thực thi luật
về lương tối thiểu, giờ làm phụ
trội, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và
chấm dứt lao động.

Lung Association of Manitoba
(Hội Phổi Manitoba)
Phòng 204 - 825 Sherbrook Street
Winnipeg, Manitoba R3A 1M5
Điện thoại: 204-774-5501
Số miễn phí: 1-888-262-5864
www.mb.lung.ca
Chương Trình Kết Nối Với Bác Sĩ
Gia Đình - Y Tế Manitoba
Điện thoại: 204-786-7111
Cung cấp tên của các bác sĩ gia
đình đang nhận bệnh nhân mới.
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Workplace Safety and Health
Branch (Chi Nhánh phụ trách
An Toàn và Sức Khỏe Lao Động)
200-401 York Avenue
Winnipeg
Điện thoại: 204-957-7233
Cung cấp thông tin và thực thi luật
sức khỏe và an toàn lao động và
điều tra tại nạn lao động. Gọi ẩn
danh để báo cáo việc làm không
an toàn, 24 tiếng một ngày, 7 ngày
một tuần, 365 ngày một năm.

Để khiếu nại bí mật về các tình trạng sức
khỏe tại nơi làm việc của quý vị:
Manitoba Health Protection Unit (Đơn Vị
phụ trách Bảo Vệ Sức Khỏe Manitoba)
Điện thoại: 204-945-4204
Email: healthprotection@gov.mb.ca

Liên lạc để báo cáo các điều lo ngại về các
phương thức làm sạch và khử trùng của một
tiệm làm móng

Manitoba Workplace Safety and Health
Branch (Chi Nhánh phụ trách Sức Khỏe
và An Toàn Lao Động Manitoba)
Điện thoại: 204-945-3446
Email: www.gov.mb.ca/labour/safety
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Giảm Bớt Các Rủi Ro CHO
Sức Khỏe đường Hô hấp:
Tài liệu dành cho các kỹ thuật viên làm móng của Manitoba
Tập sách nhỏ này đã được chuyển thể cho phù hợp với Manitoba từ ấn bản nguyên
thủy được thực hiện tại Toronto bởi Parkdale Queen West Community Heath Centre
(Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Parkdale Queen West, viết tắt PQWCHC) và Healthy
Nail Salon Network (Mạng Lưới Mỹ Viện Làm Móng Lành Mạnh) với sự tài trợ từ Bộ
Lao Động và Trung Tâm Nghiên Cứu Chuyên Môn về Bệnh Nghề Nghiệp. Ấn bản
của Manitoba đã được thực hiện bởi cấp khoản hỗ trợ từ Research and Workplace
Innovation Program (Chương Trình Đổi Mới Nghiên Cứu và Nơi Làm Việc) của
Workers Compensation Board of Manitoba (Hội Đồng Bồi Thường Tai Nạn Lao
Động Manitoba)
Chúng tôi xin cám ơn PQWCHC và Healthy Nail Salon Network (Toronto) về việc cho
phép chuyển thể từ tài liệu gốc, và cũng xin cám ơn các nhân viên tại Trung Tâm
Nghiên Cứu Chuyên Ngành Bệnh Nghề Nghiệp) trong việc giúp đỡ soạn thảo tài liệu.
Các ý kiến trình bày trong tài liệu này là của những người thuộc Đề Án Công Nhân
Ngành Mỹ Viện Làm Móng (Toronto) và không nhất thiết phản ảnh ý kiến của bất cứ
các cơ quan tài trợ nào của chúng tôi.Tiếp cận các nguồn tài liệu dành cho công nhân
ngành mỹ viện làm móng, được lập ra bởi đề án ban đầu ở Toronto tại trang mạng
http://tiny.cc/yj3gbz

Facebook: Healthy Nail Salon Network (Toronto)
Twitter: @TOHealthyNails (Toronto)
Liên lạc chúng tôi tại: mflohc@mflohc.mb.ca (Manitoba)
nailsalonproject@pqwchc.ca (Toronto)

Tài liệu này có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại
www.mflohc.mb.ca Tiếp cận các nguồn tài liệu dành cho công
nhân ngành mỹ viện làm móng bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng
Hoa và tiếng Hàn, được lập ra bởi đề án ban đầu ở Toronto tại
www.pqwchc.org/nails

Thiết kế đồ họa
Azza Abbaro
azzaabbaro.com
Các hình minh họa
Bjoern Arthurs
bjoernarthurs.com

Tài trợ được cung cấp bởi:

Được hỗ trợ bởi một cấp khoản từ
Chương Trình Nghiên Cứu và Sáng
Tạo trong Lao Động của Hội Đồng
Bồi Thường Tai Nạn Lao Động của
Manitoba

