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Tài Liệu Hướng Dẫn cho Công  
Nhân Tiệm Làm Móng tại Manitoba

Giảm Thiểu Rủi Ro cho  
Sức Khỏe Sinh Sản



Tập sách nhỏ này dành cho các kỹ thuật viên làm móng. Tập sách 
sẽ giúp quý vị biết thêm về công việc tại tiệm làm móng có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của quý vị như thế nào. Tập 
sách sẽ cho quý vị thông tin về việc giảm thiểu một số rủi ro cho 
sức khỏe sinh sản của quý vị trong lúc quý vị đang làm việc tại 
tiệm làm móng. Tập sách nhỏ này bao gồm:
 
 • các thắc mắc quý vị có thể có;
 • thông tin về các hóa chất quý vị sử dụng trong công việc;
 • những cách quý vị có thể bảo vệ chính mình; và
 • các nguồn hỗ trợ nếu quý vị cần thêm sự giúp đỡ hay   
               thông tin.

Thân thể và sức khỏe quý vị quan trọng. Chúng tôi hy vọng thông 
tin trong tập sách nhỏ này sẽ giúp quý vị chăm sóc sức khỏe của 
mình.

Tài liệu này cũng có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại 
https://tinyurl.com/yfau5357

Các quan điểm trình bày trong tài liệu là quan điểm của Đề Án 
Công Nhân Tiệm Làm Móng và không nhất thiết phản ảnh quan 
điểm của Tỉnh Bang.

Các hình minh họa
Bjoern Arthurs 
bjoernarthurs.com

Thiết kế đồ họa 
Azza Abbaro
azzaabbaro.com

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

Tài trợ được cung cấp bởi:
Trung Tâm Nghiên Cứu 
Chuyên Môn về Bệnh 
Nghề Nghiệp

Trung Tâm Y Tế Cộng 
Đồng PARKDALE 
QUEEN WESTTRUNG TÂM SỨC KHỎE 

NGHỀ NGHIỆP MFL



Các nhà khoa học đang cố gắng để hiểu rõ hơn việc các 
hóa chất này ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị như thế 
nào. Một số các hóa chất quý vị đang sử dụng trong công 
việc của mình – trong thuốc sơn móng, keo dán móng tay, 
các móng giả, thuốc tẩy, thuốc khử trùng – có thể có hại. 
Các nhà khoa học biết chúng có hại cho thú vật và lo ngại 
chúng có thể có cùng hậu quả cho con người. Họ không 
biết các hóa chất này có thể ảnh hưởng đến cơ thể quý vị 
hay không trong thời gian bao lâu trong tương lai. 

Vì các rủi ro có thể có cho sức khỏe của quý vị, điều quan 
trọng quý vị phải tự bảo vệ mình. Điều này có nghĩa phải 
càng cẩn thận càng tốt nhằm giảm thiểu việc quý vị tiếp 
xúc với các hóa chất này. Tập sách nhỏ này cung cấp các 
gợi ý về việc làm thế nào để thực hiện điều này.

“Làm thế nào tôi biết nếu hóa 
chất tôi sử dụng trong công việc 
tại tiệm làm móng ảnh hưởng đến 
sức khỏe của tôi?”
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qua không khí 
quý vị hít thở

qua thức ăn 
của quý vị

qua da của 
quý vị

“Các hóa chất này đi vào 
cơ thể tôi như thế nào?”

MỘT SỐ CÂU HỎI CÁC KỸ  
THUẬT VIÊN LÀM MÓNG  

CÓ THỂ THẮC MẮC



Câu trả lời cho câu hỏi này không dễ để biết. Nếu quý 
vị đang cố gắng để có con và quý vị chưa mang thai, 
hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá điều trị của quý vị về các lựa 
chọn của mình. Quý vị có thể được giới thiệu đến một 
chuyên viên về vấn đề hiếm muộn. Quý vị cũng có thể 
tìm hiểu thêm về vấn đề hiếm muộn của mình trực 
tuyến. Xin xem phần các dịch vụ thông tin về sự 
hiếm muộn ở phía sau của tập sách nhỏ này.

“Tôi nên làm gì nếu tôi  
  không muốn có thai trong 

lúc tôi làm việc tại tiệm  
làm móng?”
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Phá thai là điều hợp pháp tại Canada. Phá thai là một 
tiểu phẫu y khoa. Có các xét nghiệm bác sĩ có thể làm 
trong những tháng đầu của thai kỳ để xem thai nhi 
trông có vẻ khỏe mạnh hay không. Hỏi bác sĩ hoặc y tá 
điều trị của quý vị, hoặc gọi Bệnh Viện Phụ Nữ hay Y 
Viện Sức Khỏe Phụ Nữ được liệt kê ở phía sau của tập 
sách nhỏ này.

“Tôi có thể phá thai 
hay không?”



Thời gian có rủi ro cao nhất cho thai nhi liên quan đến 
việc tiếp xúc với hóa chất là trong thời gian ba tháng đầu 
của thai kỳ. Tuy không phải lúc nào cũng có thể lập kế 
hoạch để mang thai, có những cách quý vị có thể làm để 
giảm thiểu việc tiếp xúc với hóa chất: Xem Phần Giảm 
Thiểu Các Rủi Ro Của Quý vị tại Nơi làm Việc ở  
trang 7.

Nếu quý vị lo ngại cho sức khỏe của thai nhi trong bụng, 
hãy hỏi bác sĩ hay y tá điều trị để biết thêm thông tin.
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“Lúc nào là lúc nguy hiểm 
nhất để làm việc với hóa  
chất nếu tôi đã có thai?”
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Vì các rủi ro có thể có do sự tiếp xúc với hóa chất, quý vị có 
thể chọn dùng các biện pháp ngừa thai trong lúc quý vị đang 
làm việc tại tiệm làm móng.

Bác sĩ gia đình hay y tá điều trị của quý vị, cũng như một số 
cơ sở y tế, có thể giúp quý vị hoạch định việc mang thai. Họ 
có thể giúp quý vị quyết định phương pháp ngừa thai nào tốt 
nhất cho quý vị.

Xin xem danh sách các nguồn hỗ trợ ở phía sau của tập sách 
nhỏ này.

Tuy nhiều sản phẩm không ghi các thành phần nguyên liệu 
trên nhãn, một số sản phẩm quý vị dùng có thể cho thấy tên 
của các hóa chất ghi trên nhãn. 

Các hóa chất khác nhau có các hậu quả khác nhau. Đây là  
một số chất có thể có hại cho hệ sinh sản của quý vị:

1. TOLUENE Một chất hòa tan được dùng trong thuốc sơn 
móng, thuốc chùi móng và keo dán móng tay.  

2. DIBUTYLPHTHALATES  Các chất làm mềm (plasticizers) 
được dùng trong thuốc sơn móng. 

3. FORMALDEHYDE Được dùng trong thuốc sơn móng 
như chất làm cứng móng. 

“Tôi nên làm gì nếu tôi không 
muốn có thai trong lúc tôi làm 
việc tại tiệm làm móng?”

“Xin xem danh sách các nguồn hỗ 
trợ ở phía sau của tập sách nhỏ này.
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4. PARABENS Được dùng trong thuốc sơn móng như 
chất bảo quản. 

5. ACRYLAMIDES Được dùng để làm móng cứng thêm 
trong một số thuốc sơn bóng bên ngoài. 

6. TRIPHENYL PHOSPHATE (TPP hoặc TPHP)
Một “chất làm mềm” được dùng trong một 
số thuốc sơn móng.

 
 
 
 
 
 

Một số chủ tiệm sẵn lòng để nói về vấn đề này hơn so với 
những người khác. Đây là một số gợi ý có thể giúp ích:

• Nói với họ rằng một số khách hàng đã than phiền 
về mùi và hậu quả của các sản phẩm của quý vị, 
chẳng hạn như khó thở hoặc bị nhức đầu. 

• Nói với họ rằng một tiệm làm móng lành mạnh thì 
tốt hơn cho tất cả mọi người. 

• Nói với các nhân viên khác để quyết định xem làm 
thế nào để nói với người chủ về ý tưởng này. Quý 
vị và các đồng nghiệp của quý vị có thể nhờ giúp 
đỡ về điều này. Liên lạc Trung Tâm Sức Khỏe 
Nghề Nghiệp nếu quý vị muốn họ giúp đỡ.

“Làm thế nào tôi có thể nói với 
người chủ tiệm thay đổi một 
số các sản phẩm họ mua?”
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Sức khỏe và sự an toàn của quý vị 
quan trọng. Hãy dùng thông tin này 
để giúp quý vị tự chăm sóc cho bản 

thân mình càng nhiều càng tốt.

Nhiều hóa chất dùng trong các tiệm làm móng gây hại cho 
động vật. Các nhà khoa học lo ngại chúng có thể có những độc 
hại như vậy cho con người. 

 • Các hóa chất này có thể khiến khó để mang thai hơn.

 • Chúng có thể gây sẩy thai.

 • Chúng có thể gây hại cho thai nhi đang phát triển trong  
    bụng mẹ.

Hóa chất trong tiệm làm móng cũng có thể ảnh hưởng đến 
sức khỏe của con quý vị khi các em tiếp tục tăng trưởng trong 
những năm đầu đời của mình, nhưng các nhà khoa học vẫn 
còn đang cố gắng để hiểu các hệ quả này.

Vì các rủi ro có thể có cho sức khỏe sinh sản của quý vị, chúng 
tôi đề nghị quý vị hãy càng cẩn thận càng tốt để giảm thiểu 
việc tiếp xúc với các hóa chất này. 

Trang kế có các đề nghị làm thế nào để thực hiện điều này.

CÁC RỦI RO CÓ THỂ CÓ CHO SỨC 
KHỎE SINH SẢN CỦA QUÝ VỊ



• Mở các cánh cửa và cửa sổ và dùng quạt máy để mang 
không khí mát vào.

• Mang bao tay và mặc quần áo bảo vệ da của quý vị.
• Giữ ẩm da của quý vị. 
• Mang khẩu trang để không hít bụi khi giũa móng.
• Bỏ rác có hóa chất vào một túi bịt kín.
• Vứt rác vào thùng rác có nắp đậy.
• Đậy nắp thùng và không mở nắp ra.
• Đóng nắp các chai hóa chất khi quý vị không đang sử 

dụng chúng.
• Không nghỉ giải lao tại nơi bàn làm việc.
• Đi ra ngoài để có không khí mát bất cứ khi nào  

quý vị có thể.
• Không ăn hoặc uống tại bàn làm việc  

hoặc gần nơi cất giữ hóa chất.
• Không mang nữ trang có thể giữ  

lại hóa chất và nước.
• Thay quần áo khi về đến nhà.
•  Không mặc lại quần áo  

 làm việc cho đến khi quý vị  
 đã giặt sạch chúng.

•  Xin chủ tiệm làm móng dùng các sản phẩm an toàn hơn.
•  Khi có thể, không mang em bé hoặc trẻ em vào tiệm  

 làm móng.

GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA 
QUÝ VỊ TẠI NƠI LÀM VIỆC
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THÔNG TIN VỀ HÓA CHẤT 
NGUY HIỂM VÀ VIỆC BẢO VỆ 
SỨC KHỎE QUÝ VỊ

Women’s Voices for the Earth
(Tiếng Nói Phụ Nữ Vì Trái Đất)
www.womensvoices.org/safe-salons

National Network on Environments 
and Women’s Health
(Mạng Lưới Quốc Gia về Môi 
Trường và Sức Khỏe Phụ Nữ)
www.cwhn.ca/en/node/46338

California Healthy 
Nail Salon Collaborative
(Liên Hiệp Ngành Làm Móng  
Lành Mạnh của California)
www.cahealthynailsalons.org

Tập sách nhỏ: 
Stay Healthy and Safe While Giving 
Manicures and Pedicures
(Giữ Gìn Sức Khỏe và An Toàn Trong 
Lúc Làm Móng Tay và Móng Chân)
Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt
https://lohp.berkeley.edu/nail-salon-
workers/

CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

Y Viện Sức Khỏe Phụ Nữ
Cung cấp thông tin và dịch vụ cho việc 
phá thai, ngừa thai, xét nghiệm pap, 
xét nghiệm mang thai và tư vấn chọn 
lựa giữ thai
* có sẵn thông dịch
419 Graham Ave. Winnipeg
204-947-1517
www.womenshealthclinic.org

Trung Tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp
Một trung tâm y tế cộng đồng chú 
trọng vào sức khỏe công nhân.
Hãy làm hẹn với bác sĩ của quý vị nếu 
quý vị có một điều lo ngại cho sức 
khỏe có liên quan đến việc làm.  
Quý vị cũng có thể lấy thêm thông tin 
và sự giúp đỡ cho các điều lo ngại về 
sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc 
của mình.
*có sẵn thông dịch
167 Sherbrook St.  Winnipeg
204-949-0811
www.ohcmb.ca

Bệnh Viện Phụ Nữ HSC
Cung cấp tư vấn mang thai và  
các dịch vụ giới thiệu phá thai.
665 William Ave.
204-787-1980

ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ VÀ  
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN

https://lohp.berkeley.edu/nail-salon-workers/


DỊch VỤ ThÔnG Tin VỀ  
hiẾm muỘn
 
Office on Women’s Health 
(Văn Phòng phụ trách Vấn Đề  
Sức Khỏe Phụ Nữ)
www.womenshealth.gov/pregnancy/
you-get-pregnant/trying-conceive

Justisse Method of Fertility 
Management
(Phương Pháp Justisse Kiểm  
Soát Việc Hiếm Muộn)
www.justisse.ca

LAo ĐỘnG VÀ ViỆc LÀm

Tiêu Chuẩn Lao Động Manitoba
Thông tin và thực thi luật về lương  
tối thiểu, giờ làm phụ trội, các ngày 
nghỉ lễ, nghỉ phép hè thường niên  
và chấm dứt việc làm
Phòng 604 - 401 York Avenue, 
Winnipeg
204-945-3352
https://www.gov.mb.ca/labour/ 
standards/index.html

 
Chi Nhánh đặc trách An  
Toàn và Sức Khỏe Lao Động
Thông tin và thực thi luật sức khỏe  
và an toàn lao động và điều tra nơi 
làm việc.
Gọi ẩn danh để báo cáo việc làm 
không an toàn, 24 tiếng một ngày, 
365 ngày một năm.
200-401 York Avenue, Winnipeg
204-957-7233
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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

www.womenshealth.gov/pregnancy/you-get-pregnant/trying-conceive
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/index.html


Tập sách nhỏ này đã được chuyển thể cho Manitoba từ ấn bản nguyên thủy được 
thực hiện tại Toronto bởi Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Parkdale Queen West (Parkdale 
Queen West Community Health Centre, viết tắt PQWCHC) và Mạng Lưới Tiệm Làm 
Móng Lành Mạnh (Healthy Nail Salon Network) với sự tài trợ từ Bộ Lao Động Ontario 
và Trung Tâm Nghiên Cứu Chuyên Môn về Bệnh Nghề Nghiệp (Centre for Research 
Expertise in Occupational Disease). Ấn bản Manitoba đã được hỗ trợ bởi cấp khoản 
từ Chương Trình Nghiên Cứu và Đổi Mới Nơi Làm Việc (Research and Workplace 
Innovation Program) của Hội Đồng Bồi Thường Tai Nạn Lao Động Manitoba (Workers 
Compensation Board of Manitoba)

Chúng tôi xin tri ân PQWCHC và Healthy Nail Salon Network (Toronto) đã cho phép 
chuyển thể nguồn tài liệu nguyên thủy, và để Centre for Research Expertise in 
Occupational Disease giúp đỡ tạo ra ấn bản chuyển thể.

Các quan điểm trình bày trong tập tài liệu này là của Đề Án Công Nhân Tiệm Làm 
Móng (Toronto) và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của các nhà tài trợ.

Truy cập các nguồn tài liệu cho công nhân tiệm làm móng được soạn thảo bởi đề  
án nguyên thủy tại Toronto tại địa chỉ mạng www.pqwchc.org/nails

Các hình minh họa
Bjoern Arthurs 
bjoernarthurs.com

Thiết kế đồ họa 
Azza Abbaro
azzaabbaro.com

Facebook: Healthy Nail Salon Network (Toronto)

Twitter: @TOHealthyNails (Toronto)

Liên lạc chúng tôi tại: info@ohcmb.ca (Manitoba)
                                   nailsalonproject@pqwchc.ca (Toronto)

Nguồn tài liệu này có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh và tiếng  
Việt tại https://tinyurl.com/yfau5357 Truy cập nguồn tài liệu 
cho các công nhân tiệm làm móng bằng tiếng Anh, tiếng Việt, 
tiếng Hoa và tiếng Đại Hàn, lập ra bởi đề án nguyên thủy tại 
Toronto tại www.pqwchc.org/nails

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

Tài trợ được cung cấp bởi:
Trung Tâm Nghiên Cứu 
Chuyên Môn về Bệnh 
Nghề Nghiệp

Trung Tâm Y Tế Cộng 
Đồng PARKDALE 
QUEEN WESTTRUNG TÂM SỨC KHỎE 

NGHỀ NGHIỆP MFL

Tài Liệu Hướng Dẫn cho Công 
Nhân Tiệm Làm Móng tại Manitoba

Giảm Thiểu Rủi Ro cho  
Sức Khỏe Sinh Sản

https://tinyurl.com/yfau5357
www.pqwchc.org/nails

