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PCB có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các hình thức:

 Tiếp xúc qua da: Làm việc với vật liệu, thiết bị và chất thải như dầu máy biến áp, tụ điện,
máy cắt, thiết bị nâng hạ thủy lực, bơm cao áp,... chứa PCB, hoặc vô tình tiếp xúc với đất,
trầm tích chứa PCB;

 Tiêu hóa: Ăn uống thức ăn bị nhiễm PCB, nuốt không chủ định dầu, đất, vật liệu chứa PCB;
 Hô hấp: Hít thở không khí bị ô nhiễm PCB do bay hơi hoặc hình thành và phát sinh không
chủ định trong quá trình đốt, cháy nổ, gia nhiệt cao đối với các vật liệu, thiết bị chứa các
tiền chất của PCB; và

 Truyền từ mẹ sang con qua quá trình mang thai hoặc cho con bú.
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Tin hoạt động dự án
Phạm Mạnh Hoài
Hoạt động quý II năm 2013

 Ban hành Quy chế về phối hợp công tác
bảo vệ môi trường giữa Tổng cục Hải
quan và Tổng cục Môi trường trong quản
lý đối với một số loại hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu (ngày 18/4/2013);

(ngày 24/5/2013); hoàn thành Bản tin
số 4 về phòng ngừa phát thải PCB đến
môi trường; phóng sự truyền hình
VTC14 về Khó khăn của doanh nghiệp
trong việc quản lý PCB và các bài báo
tháng 4, 5, 6.

 Khảo sát tại 4 địa điểm ngoài EVN (CS5/
VEA): Tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin
kinh nghiệm, cơ hội hợp tác trong lĩnh
vực quản lý PCB (ngày 22/4/2013);

 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý
(CS19/VEA): Tổ chức Hội thảo tập huấn
kỹ năng sử dụng và khai thác hệ thống
thông tin quản lý (ngày 23 - 24/4/2013);

 Kiểm kê PCB ngoài EVN (CS3/ISEA): Tổ
chức Hội thảo
25/4/2013);

khởi

động

(ngày

 Tiến hành đánh giá tiến độ hoạt động
của Dự án lần thứ 5 của Ngân hàng Thế
giới (ngày 15 - 20/5/2013);

 Tổ chức tập huấn lẫy mẫu dầu máy biến
thế cho các cán bộ EVN tại 3 miền Bắc,
Trung, Nam (ngày 28/5 đến ngày
4/6/2013);

 Hoàn thành kiểm toán tài chính Dự án
năm 2012 (tháng 6 năm 2013);

 Chiến dịch nâng cao Nhận thức Cộng
đồng (CS16/VEA): Đồng tổ chức khóa
đào tạo với Tổng Công ty Điện lực Miền
Nam về Truyền thông về PCB và trao đổi
một số vấn đề về công tác môi trường
3

Kế hoạch hoạt động quý III năm 2013

 Tổ chức họat động kiểm tra liên phòng
thí nghiệm về phân tích PCB trong dầu
biến thế (tháng 6 - 8 năm 2013);

 Tổ chức Hội thảo tập huấn ứng phó sự
cố lần 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự
kiến tháng 8 năm 2013);

 Khởi động vận hành thử nghiệm hệ
thống thông tin quản lý PCB với các đơn
vị thực hiện hoạt động kiểm kê PCB trên
toàn quốc;

 Tổ chức họp liên bộ Dự án năm 2013
(dự kiến tháng 8 năm 2013);

 Các hoạt động truyền thông: Phát hành
Bản tin số 6 về mua bán, vận chuyển,
lưu giữ và quản lý an toàn PCB; phát
sóng phim đào tạo hướng dẫn lựa chọn
thiết bị phòng ngừa rủi ro với sức khỏe
khi thao tác với thiết bị nghi nhiễm PCB;
phát thanh bản tin số 3 về xác định nguy
cơ nhiễm POP/PCB trong doanh nghiệp.
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& tác động đến sức khỏe
Hồng Giang
Phơi nhiễm PCB không gây ra các biểu hiện xấu đến sức khỏe ngay tại thời điểm
tiếp xúc. PCB được tích tụ trong cơ thể đến một ngưỡng nhất định mới phát sinh
các triệu chứng có thể nhận biết. Theo một số nghiên cứu, gan sẽ là bộ phận đầu
tiên chịu tác động của phơi nhiễm PCB; phơi nhiễm PCB sẽ gây ra tổn thương như
nổi mụn, cháy da, bỏng mắt,... PCB là hóa chất thuộc nhóm 2A có khả năng gây
ung thư cho con người và chuẩn bị được công bố là chất gây ung thư.
PCB được tổng hợp từ những năm 30 và sử
dụng như một loại phụ gia cách điện và dẫn
nhiệt lý tưởng trong công nghiệp và dân
dụng. Tuy nhiên, các nước trên thế giới đã
đồng loạt dừng sản xuất PCB từ những năm
70 do hợp chất này được phát hiện gây độc
với con người và môi trường. Mặc dù vậy,
PCB vẫn còn có mặt trong một số thiết bị và
vật liệu điện và công nghiệp cũng như dân
dụng một cách vô tình hoặc cố ý do đặc
tính ưu việt của chúng. Ước tính hiện có 27
- 30 nghìn tấn dầu có chứa PCB đã được
nhập khẩu vào Việt Nam, trong số đó, chỉ
có 2 nghìn tấn dầu được phát hiện có chứa
PCB theo kết quả kiểm kê năm 2006 và đã
được nhận diện, cách ly. Số còn lại có thể
vẫn đang được sử dụng trong các thiết bị
điện, dân dụng, tại các cơ sở lưu giữ, tái
chế hoặc đã và đang được phát thải ra môi
trường, tích lũy trong chuỗi thức ăn và cơ
thể con người.
Theo Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA,
người dân có nguy cơ phơi nhiễm PCB cao
nhất thông qua con đường tiêu hóa, cụ thể
là thức ăn. Khả năng phơi nhiễm PCB do
tiếp xúc với trầm tích và đất được đánh giá
ở mức trung bình. Các hình thức phơi nhiễm
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PCB khác như từ không khí, nước, nước
uống là thấp. Người lao động tại các cơ sở
có sử dụng thiết bị, vật liệu nhiễm PCB còn
có nguy cơ phơi nhiễm PCB khi tiếp xúc qua
da và qua đường hô hấp.
PCB có thể gây ra các tác động cấp
tính và mãn tính đến sức khỏe
Các nhà khoa học hiện còn gặp nhiều khó
khăn trong việc thiết lập mối liên hệ cụ thể
giữa mức độ phơi nhiễm PCB và các tác
động đến sức khỏe con người. Tuy nhiên,
một số nghiên cứu với công nhân thường
xuyên tiếp xúc với PCB và nạn nhân bị phơi
nhiễm PCB trong các vụ ngộ độc/tai nạn liên
quan đến PCB trên thế giới cho thấy khi cơ
thể bị nhiễm độc cấp tính PCB thì cơ quan
đầu tiên bị tổn thương là gan.
Một số biểu hiện của cơ thể khi bị nhiễm
độc cấp tính PCB được thống kê gồm chán
ăn, buồn nôn, đau vùng bụng, phù mặt và
tay; bỏng da, trầy da, thay đổi cấu trúc của
da và móng tay; đau đầu, hoa mắt, mất trí
nhớ, suy nhược thần kinh, hoảng loạn và
bất lực; chức năng gan và hệ thống miễn
dịch bị thay đổi.
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Nhiễm độc mãn tính PCB thường có các biểu
hiện như ban đỏ trên mặt, cổ, vai, cánh tay,
ngực và bụng (đặc biệt quanh rốn và bìu);
da trở nên khô và ngứa, các mụn trứng cá
không gây viêm, các nang lông chứa bã
nhờn và Keratin; viêm gan với chứng gan
to, rối loạn tiêu hóa, huyết niệu, bỏng mắt,
bất lực, biến đổi một số men trong máu.
Các tác động của PCB đến sức khỏe con
người đã được nghiên cứu và quan sát
trong thời gian dài và được xác nhận với các
trường hợp người bị phơi nhiễm PCB:
Tác động đến hệ miễn dịch
Nghiên cứu của Cục Môi trường Hoa Kỳ EPA
với những người phơi nhiễm PCB cho thấy
mối liên quan tới rủi ro nhiễm vi rút EpsteinBarr và gia tăng u lympho không Hodgkin.
Các tác động đến hệ miễn dịch cũng đã
được ghi nhận với những nạn nhân tiếp xúc
với dầu gạo bị nhiễm PCB, dibenzofuran và
dioxin. PCB có khả năng gây ức chế hệ
thống miễn dịch và là yếu tố rủi ro gây u
lympho không Hodgkin.
Tác động đến hệ sinh sản
Các nghiên cứu về tác động sinh sản cũng
được thực hiện trên cộng đồng người bị
phơi nhiễm PCB. Trẻ em sinh ra từ các bà
mẹ đã làm việc trong môi trường nhiễm PCB
trong các nhà máy có trọng lượng nhỏ hơn,
tuổi thai ngắn hơn.
Tác động đến hệ thần kinh
Nghiên cứu quan sát trên người phơi nhiễm
PCB cho thấy khiếm khuyết đáng kể và lâu
dài lên sự phát triển thần kinh, bao gồm
nhận biết bằng thị giác, nhớ ngắn hạn.
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Tác động đến hệ nội tiết
PCB đã được chứng minh gây ra các ảnh
hưởng đến hoóc môn tuyến giáp của người
và động vật, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng
và phát triển. Nghiên cứu tại Hà Lan và
Nhật Bản cũng chỉ ra rằng phơi nhiễm PCB
còn liên quan đến thay đổi lượng hoóc môn
trên trẻ sơ sinh. Danh mục ưu tiên của Liên
minh Châu Âu đã liệt kê PCB trong nhóm
các hóa chất gây rối loạn nội tiết.
Gây ung thư TOXICOLOGICAL
Các nghiên cứu trên động vật đã cung cấp
đủ bằng chứng chứng minh PCB gây ung
thư.
Một số nghiên cứu dịch tễ học trên người
lao động tiếp xúc với PCB đã phát hiện thấy
sự gia tăng ung thư gan hiếm gặp và u hắc
sắc tố ác tính. Việc xuất hiện ung thư trên
cùng một bộ phận (gan) sau khi phơi nhiễm
PCB ở cả động vật và người, và việc phát
hiện ung thư gan và u hắc sắc tố ác tính đã
khẳng định thêm kết luận rằng PCB là chất
có khả năng gây ung thư cho con người.
PCB cũng đã được chứng minh là bắt chước
hoạt động của estrogen trong tế bào ung
thư vú và có thể làm tăng khả năng gây ung
thư vú. Tuy nhiên các nghiên cứu trên
người vẫn được coi là chưa có đủ bằng
chứng cụ thể về PCB là chất gây ung thư.
PCB đang được xếp vào nhóm các chất có
khả năng gây ung thư cho con người. Tuy
nhiên, theo danh sách phân loại các chất
của Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung Thư
(IARC) của WHO công bố ngày 10 tháng 4
năm 2013, PCB sẽ được chuyển từ nhóm
2A (các chất có khả năng gây ung thư) lên
nhóm 1 (các chất gây ung thư).
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Phơi nhiễm PCB
Hương Dịu
PCB là chất lỏng hoặc tinh thể không
mầu hoặc màu vàng nhạt, dễ tan
trong dung môi hữu cơ hoặc chất
béo, và không thể phát hiện bằng
mắt thường. PCB có thể tồn tại ở gia
đình, nơi làm việc và môi trường
xung quanh. Phơi nhiễm PCB dù ở
nồng độ rất nhỏ nhưng trong thời
gian dài cũng có thể gây các hệ quả
tiêu cực đến sức khỏe con người. Do
đó, phòng ngừa phơi nhiễm PCB là
phương pháp bảo vệ cá nhân duy
nhất trước khi PCB được thải bỏ an
toàn vào năm 2028.
Việt Nam đang tiến hành nhận diện và
cách ly các thiết bị và vật liệu công nghiệp
chứa PCB. Theo đó:

 Thiết bị, vật liệu công nghiệp không
chứa PCB: Được sản xuất sau năm
2000 và còn nguyên trạng (không có
sự thay đổi về dầu và vật liệu sử
dụng);

 Thiết bị, vật liệu công nghiệp chứa
PCB: Được xác định có PCB trong quá
trình kiểm kê, dán nhãn có PCB hoặc
có kết quả phân tích, chứng minh;

 Thiết bị, vật liệu công nghiệp nghi
nhiễm PCB: Không thuộc hai nhóm
trên.

PCB là hóa chất độc có khả năng gây ung
thư. Phơi nhiễm PCB trong thời gian ngắn
và tần suất thấp không để lại di chứng.
Con người có thể vô tình phơi nhiễm PCB
với tần suất cao do còn nhiều thiết bị, vật
liệu thuộc diện nghi nhiễm PCB. Các
trường hợp rủi ro phơi nhiễm PCB cao:
Tại nơi làm việc:

 Tiếp xúc trực tiếp qua da, ăn uống
hoặc hít
tháo lắp,
thay lọc,
như máy

phải khí chứa PCB trong khi
bảo dưỡng thiết bị và vật liệu,
tái chế dầu của các thiết bị
biến áp, tụ điện...

Trong gia đình:

 Ăn các loại thức ăn, đặc biệt là động
vật bậc cao trong chuỗi thức ăn (cá,
trứng, gia cầm, sữa, thịt mỡ...);

 Tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc không
khí khi sử dụng hoặc tháo dỡ các thiết
bị, vật liệu cũ như thiết bị điện tử, chấn
lưu điện tử, bóng đèn huỳnh quang,
giấy than không cacbon, sơn chống
cháy,...
Từ môi trường xung quanh:

 Tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, trầm
tích, nước hoặc các vật liệu thải bỏ;

 Hít thở không khí tại khu vực bãi chôn
lấp chất thải nguy hại, khu vực đốt chất
thải nguy hại.
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Phòng ngừa phơi nhiễm PCB tại nơi
làm việc:

Phòng ngừa phơi nhiễm PCB tại gia
đình:

Khi chưa biết nguồn gốc và thành phần
PCB trong các thiết bị, vật liệu và chất thải,
người lao động luôn cần áp dụng các biện
pháp phòng ngừa phơi nhiễm PCB như với
các đối tượng có PCB. Trong quá trình lấy
mẫu, bảo dưỡng, tháo dỡ thiết bị, vật liệu
cần đặc biệt chú ý bảo vệ da và mắt:

Dư lượng PCB trong môi trường đã ở mức
báo động, dẫn đến khả năng tích tụ hàm
lượng cao của PCB trong thực phẩm (đặc
biệt là cá), trong sữa mẹ (xem bản tin số
4). Trong sinh hoạt cần hạn chế phơi nhiễm
PCB qua thức ăn và sử dụng các thiết bị,
vật liệu cũ:

 Trước khi thao tác với dầu: Lựa chọn

 Hạn chế ăn cá, trứng, sữa, gia cầm, thịt

bảo hộ cá nhân, kiểm tra, băng bó các
vết thương hở trước khi sử dụng bảo
hộ, kiểm tra và từ chối sử dụng bảo hộ
cá nhân đã dính dầu. Người lao động
cần xác định loại và vật liệu bảo hộ cá
nhân phù hợp và thuận tiện theo tính
chất công việc. Thiết bị bảo hộ cá nhân
tối thiểu gồm kính, găng tay. Khi tiếp
xúc với dầu trong thời gian dài và ở diện
rộng, cần sử dụng bộ quần áo bảo hộ
(thậm chí là loại không thấm), mặt nạ,
ủng...như khi tiếp xúc với các chất thải
nguy hại;

 Khi thao tác với dầu: Luôn sử dụng bảo
hộ cá nhân, hạn chế dầu tiếp xúc với
da, mắt, miệng;

 Sau khi thao tác: Cởi bỏ bảo hộ cá nhân
ngay. Khi đồ bảo hộ cá nhân đã dính
dầu chứa PCB, không khử nhiễm hoặc
tái sử dụng;

 Không ăn uống tại nơi thao tác với dầu,
vật liệu nghi nhiễm/nhiễm PCB;

 Không tự ý xử lý sự cố liên quan đến
dầu khi không được phân công.

mỡ không rõ nguồn gốc;

 Loại bỏ da, chất béo khi chế biến thực
phẩm không rõ nguồn gốc;

 Thận trọng khi tiếp xúc các loại vật liệu
cũ như: Chấn lưu điện tử, bóng đèn
huỳnh quang, giấy than không cacbon,
sơn chống cháy, giấy hắc ín,...;

 Không ăn các loài động thực vật được
nuôi trồng tại các vùng được xác định là
ô nhiễm PCB.
Phòng ngừa phơi nhiễm PCB từ môi
trường xung quanh
PCB tồn tại cả trong đất, nước và không
khí, trong đó tỷ lệ PCB trong không khí là
thấp nhất. PCB được tích tụ nhiều nhất
trong trầm tích dưới nước. Do đó cần:

 Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bùn, đất,
trầm tích và nước xung quanh khu vực
chôn lấp và xử lý chất thải nguy hại,
khu công nghiệp, và hạ nguồn sông;

 Hạn chế sinh hoạt tại các khu vực này;
 Tránh sinh sống gần các khu vực đốt
chất thải.
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TIẾP XÚC VỚI PCB
Từ Bình Minh
PCB có thể thâm nhập vào cơ thể con người qua các con đường tiêu hóa, tiếp
xúc qua da và hô hấp. Khi nghi ngờ hoặc có biểu hiện phơi nhiễm PCB cần có các
biện pháp ứng cứu, sơ cứu và khắc phục ngay. Nhiễm độc mãn tính với nồng độ
PCB dù nhỏ cũng có khả năng dẫn đến phá hủy gan, rối loạn sinh sản và đặc biệt
là biến đổi gen, gây ung thư,...
PCB được sử dụng trong thương mại là
hỗn hợp của nhiều cấu tử PCB. Trong 209
cấu tử của PCB có tới 12 PCB đồng phẳng
được so sánh tương tự dioxin. Độ độc
tương đương TEF của các đồng phẳng này
bằng 0,00003 - 0,1 lần loại Dioxin có tính
độc cao nhất.
Khi xâm nhập vào cơ thể người, dù do tiếp
xúc qua da, ăn uống hay hô hấp, PCB sẽ
được tích tụ trong các mô mỡ và gần như
không được thải bỏ ra ngoài.
Ngưỡng tiếp nhận PCB vào cơ thể là rất
nhỏ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO,
ngưỡng tiếp nhận vào cơ thể người có thể
chấp nhận được qua đường miệng với các
đồng phân PCB tương tự Dioxin như sau:

 Ngưỡng tiếp nhận theo trọng lượng cơ
thể TDI: 0,002 ng/kg/ngày;

 Ngưỡng tiếp nhận theo ngày MDI:
0,049 ng/ngày.
Do độc tính cao, khả năng tích tụ lâu dài
trong cơ thể, trước khi xuất hiện các biểu
hiện nhiễm độc cần có các biện pháp khắc
phục, xử lý sớm khi nghi ngờ và bị phơi
nhiễm PCB nhằm giảm tác động mãn tính
đến sức khỏe con người.
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Tiếp xúc qua da và mắt:
Phơi nhiễm PCB qua da là một trong các
hình thức rủi ro cao tại nơi làm việc do
thiếu thận trọng hoặc không sử dụng thiết
bị bảo vệ cá nhân phù hợp. Việc tiếp xúc
qua da và mắt với PCB cũng có thể vô tình
xảy ra tại gia đình hoặc khi tiếp xúc với
môi trường xung quanh.
Khi nghi ngờ có tiếp xúc PCB qua da và
mắt, cần nhanh chóng giảm lượng PCB hấp
thụ vào cơ thể bằng cách:

 Mắt: Rửa ngay bằng nước ấm ít nhất
15 phút, và luôn giữ mắt mở to trong
khi rửa, sau đó cần đến gặp bác sỹ;

 Da: Rửa bằng xà phòng và nước ấm ít
nhất 15 phút.
Tiếp xúc qua miệng:
PCB có thể bị vô tình đưa vào cơ thể qua
đường miệng do quá trình thao tác, ăn
uống tại nơi có PCB hoặc ăn các thức ăn
nhiễm PCB. Sự cố này thường mắc phải do
vô tình nuốt phải hoặc thiếu thông tin về
PCB trong các thiết bị, vật liệu có thể gây
ra hậu quả nghiêm trọng. Khi nghi ngờ
đang nuốt phải PCB, cần giảm thiểu lượng
tiếp xúc với cơ thể bằng các biện pháp:
8
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 Nếu chưa nuốt: nhổ ra, súc miệng nhiều
lần bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác
sĩ;

 Nếu đã nuốt: Gây nôn, súc miệng nhiều
lần bằng nước sạch, uống nước và đến
trung tâm y tế để rửa dạ dày và theo
dõi sức khỏe.
Tiếp xúc qua hô hấp:
Rủi ro về tiếp xúc với PCB qua hô hấp là
tương đối nhỏ nhưng cũng đã được ghi
nhận. Mặc dù vật liệu, dầu chứa PCB ở
nhiệt độ thường không bay hơi, người lao
động vẫn cần sử dụng mặt nạ khi thao tác
với thiết bị và vật liệu nhiễm PCB trong thời
gian dài. Tiếp xúc PCB qua đường hô hấp
còn xảy ra khi có các sự cố cháy nổ hoặc ô
nhiễm không khí trong quá trình đốt các vật
liệu có PCB hoặc có tiền chất tạo PCB không
chủ định.
Hiện chưa có biện pháp xử lý khi tiếp xúc
với PCB qua đường hô hấp. Khi nghi ngờ
đang hít phải không khí nhiễm PCB, cần
nhanh chóng di chuyển ra vùng không khí
sạch và được chăm sóc y tế.
Theo dõi sau khi tiếp xúc với PCB:
Người có khả năng tiếp xúc với PCB cao
(thường xuyên hoặc trên 4 giờ/tuần) cần
được kiểm tra sức khỏe hàng năm với các
xét nghiệm liên quan đến da, chức năng
gan (men gan), hệ sinh sản.
Người được xác định chịu ảnh hưởng trực
tiếp hoặc gián tiếp do tiếp xúc với PCB cần
được thuyên chuyển vị trí công tác hoặc nơi
sinh hoạt.
Các xét nghiệm về mức độ phơi nhiễm hóa
chất nói chung và PCB nói riêng là rất tốn
kém và không phải phòng thí nghiệm nào
cũng có khả năng thực hiện. Việc điều trị
phơi nhiễm PCB cũng rất tốn kém. Do đó,
tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, giảm
thiểu tiếp xúc và tiếp nhận PCB vẫn là biện
pháp hữu hiệu nhất nhằm bảo vệ sức khỏe.
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Mặc dù PCB được tích tụ trong các mô
mỡ và có tính bền, một số phương pháp
giải độc PCB sau đã được nghiên cứu và
áp dụng có kết quả:
Điều trị bằng phác đồ Hubbard: Đây là
phương pháp hiệu quả nhằm thải bỏ các
chất độc tích tụ trong mô mỡ, trong đó có
PCB. Phương pháp này đã được ứng dụng tại
bang Michigan (Mỹ), trong đó 100% bệnh
nhân giảm 21,3% nồng độ PBB và PCB trong
mô mỡ sau 1 tháng điều trị và giảm 42,4%
sau 4 tháng điều trị.
Việc điều trị bệnh nhân nhiễm các chất ô
nhiễm hữu cơ khó phân hủy bằng phương
pháp Hubbard đã được bắt đầu triển khai
cho 22 cựu chiến binh trong Hội nạn nhân
chất độc da cam tỉnh Thái Bình, Việt Nam
năm 2011. Theo đó, bệnh nhân được uống
Niacin với liều lượng 100 - 150 mg/ngày sau
bữa ăn để phân hủy và thải bỏ các mô mỡ
đã bị nhiễm độc, thực hành các bài thể dục
10 - 20 phút để tăng cường phân bố Niacin
trong cơ thể, xông hơi nóng và tắm nước
mát trong 30 phút để kích thích giải phóng
độc tố khỏi cơ thể, uống viên dầu tránh hấp
thụ độc tố vào ruột và yêu cầu nghỉ ngơi,
uống bổ sung vitamin và khoáng chất trong
30 ngày. (Văn phòng Ban chỉ đạo 33)
Điều trị bằng tảo Chlorella: T.S Ueda của
Viện nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi
trường thuộc trường đại học thành phố
Kitakyushu, Nhật Bản đã tiến hành thử
nghiệm cho 30 bệnh nhân nhiễm PCB bằng
cách dùng tảo Chlorella liên tục trong 1 năm
với liều lượng 4 - 6 g/ngày. Kết quả cho thấy
sức khỏe của các bệnh nhân đã có tiến triển
tốt như không mệt mỏi, tiêu hóa tốt và
không còn đau khi đi lại vận động.
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Phạm Mạnh Hoài
Phòng ngừa phơi nhiễm PCB thường
có chi phí rẻ nhất. Do PCB có độc tính
cao, bền và khả năng phát tán xa, tác
động tiêu cực của PCB đến sức khỏe
con người và các chi phí bồi hoàn là
rất lớn và không thể ước tính được.
Người lao động và cộng đồng:
Hướng dẫn về trang thiết bị bảo hộ đối với
người tiếp xúc với PCB được mô tả chi tiết
trong tài liệu “Quản lý an toàn PCB” của
Bộ Y tế New Zealand, cụ thể:

 Người lao động phải mặc quần áo bảo
vệ chuyên dụng không thấm PCB
(quần áo và thiết bị phù hợp sẽ thay
đổi theo tình trạng, chẳng hạn như số
lượng và nồng độ PCB) trong trường
hợp có thể tiếp xúc trực tiếp với các
chất lỏng chứa PCB;

 Người lao động không bắt buộc phải
mặc quần áo chuyên dụng trong
trường hợp không tiếp xúc trực tiếp
với PCB (PCB ở trong thùng kín như: tụ
điện, máy biến thế hoặc thùng hình
trụ);

 Quần áo bảo hộ bao gồm găng tay,
giầy ống bằng cao su hoặc ủng, áo liền
quần và yếm tạp dề bao phủ được
phần trên của giầy; kính an toàn với
các mặt chắn, kính bảo hộ an toàn hóa
chất, hoặc tấm che mặt. Quần yếm
không thấm nước làm bằng cao su
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butyl, cao su tổng hợp, cao su nitril,
polyvinyl alcohol, viton, saranex hoặc
teflon (không phải cao su bình thường)
nên được mặc khi xử lý chất lỏng PCB;

 Khi xử lý chất lỏng PCB ở nhiệt độ trên
55oC tại nơi có một số lượng lớn chất
lỏng chứa PCB hoặc nơi thông gió kém
cần trang bị thiết bị bảo vệ hô hấp với
mặt nạ phòng độc hoặc bình hô hấp
thích hợp;

 Trong trường hợp hỏa hoạn có liên
quan đến PCB, người lao động cần sử
dụng thiết bị thở độc lập;

 Tất cả thiết bị bảo hộ lao động có thể
tái sử dụng đều phải được làm sạch
hoàn toàn sau khi được làm sạch bằng
khăn giấy và nước xà phòng. Không cố
gắng giặt quần áo bị nhiễm PCB để tái
sử dụng. Có thể sử dụng quần áo dùng
một lần và sau đó lưu giữ chúng cùng
các chất thải chứa PCB để tiêu hủy an
toàn;

 Phải rửa sạch tay bằng nước ấm và xà
phòng, chất tẩy rửa trước khi ăn, uống,
hút thuốc hoặc sử dụng thiết bị nhà vệ
sinh. Người làm việc đang sử dụng
quần áo bảo hộ cần được cung cấp đồ
uống có thể uống bằng ống hút (ví dụ:
nước trái cây trong hộp giấy,...).
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Người quản lý:
Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành
những quy định về ngưỡng PCB trong môi
trường làm việc nhằm bảo đảm an toàn sức
khỏe người lao động.

Mỹ đã đưa ra ngưỡng giới hạn về hàm
lượng PCB trong không khí tại nơi làm việc
với thời gian làm việc là 8 tiếng/ngày, 40
tiếng/tuần là: 1,0 mg/m3 (PCB có hàm
lượng chlorine 42%) và 0,5 mg/m3 (PCB có
hàm lượng chlorine 54%). Ngưỡng PCB này
được quy định ở Thụy Điển là 0,01 mg/m3.
Để phòng ngừa và giảm phát thải PCB ra
môi trường, gây ảnh hưởng đến người lao
động và cộng đồng, nhiều nước trên thế
giới đã đưa ra các quy định xử phạt.

Tại Mỹ, việc vi phạm các quy định về quản
lý và tiêu chuẩn cho phép liên quan đến
chất thải PCB được liệt kê trong điều 761,
luật 40 CFR của Chính phủ có thể bị phạt
hành chính lên đến 32.500 đô la Mỹ một
ngày và có thể bị thu hồi giấy phép xây
dựng các công trình cho đến khi đáp ứng
yêu cầu của Cục Bảo vệ Môi trường EPA.
Không có quy định cụ thể về mức bồi
thường thiệt hại đối với người lao động và
cộng đồng bị phơi nhiễm PCB. Tuy nhiên
khi xảy ra sự cố phơi nhiễm PCB, ngoài chi
phí khắc phục sự cố môi trường, chi phí bồi
thường thiệt hại cho các nạn nhân phơi
nhiễm PCB là rất lớn.

Năm 2003, tòa án tại Anniston (Alabana,
Hoa Kỳ) đã đưa ra phán xét vụ kiện
Mosanto và công ty con là Solutia với
20.000 nguyên đơn chịu ảnh hưởng của
PCB. Theo đó Mosanto bị phạt 700 triệu đô
la Mỹ, trong đó 600 triệu đô la dùng để bồi
thường cho nạn nhân bị nhiễm PCB.
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Ngoài việc bồi thường bằng tiền mặt, một
phòng khám y tế - môi trường và cơ sở
nghiên cứu ở Anniston với chi phí 75 triệu
đô la Mỹ sẽ được thiết lập trong 20 năm để
cung cấp thuốc miến phí theo đơn thuốc và
khám sức khỏe.
Năm 1979, có khoảng 2000 sinh viên, nhân
viên thuộc trường Huei-ming (Taichung,
Đài loan) bị ngộ độc thức ăn có PCB trong
dầu gạo. Một khoản ngân sách 151.000 đô
la Mỹ đã được bố trí ngay lập tức để hỗ trợ
bồi thường cho các nạn nhân. Hiện nay
chính phủ Đài Loan tiếp tục cân nhắc việc
tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân PCB, trong đó
bao gồm cả chi phí kiểm tra PCB với mức
chi 900 đô la Mỹ cho một xét nghiệm.
Vụ tai nạn PCB tương tự là vụ Kanemi năm
1968 (Kyushu, Nhật bản) đã làm ngộ độc
trực tiếp 1.853 người và gây ảnh hưởng
đến trên 14.000 người. Năm 1982, tòa án
Fukuoka công nhận 363 bệnh nhân nhiễm
độc và buộc hai công ty gây ô nhiễm dầu
ăn là Kanami Shoko và Kanegafuchi cùng
Chính phủ Nhật đền bù khoản bồi thường
8,4 tỷ yên, trong đó chính phủ Nhật chịu
trách nhiệm thiếu sót trong quản lý, không
có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng
ô nhiễm để xây ra trên diện rộng. Năm
1985, tòa thưởng thẩm tỉnh Fukuoka xác
nhận 719 nạn nhân khác và yêu cầu chính
phủ chi trả 1,4 tỷ yên và mức chi trả của
hai công ty hóa chất là 3,3 tỷ yên. Từ đó
đến nay, các nạn nhân khác đang tiếp tục
khởi kiện Chính phủ và hai công ty gây ra
ngộ độc PCB này.
Một số trường hợp khởi kiện yêu cầu bồi
thường cho ngộ độc PCB vẫn đang được
tiếp tục tranh tụng và giải quyết.
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Quy định của Việt Nam
Nguyễn Anh Tuấn
PCB là loại hóa chất, hàng hóa và chất
thải nguy hại. Việc tiếp xúc với PCB có
tác động tiêu cực đến sức khỏe và cần
được coi là một nghề độc hại, nguy
hiểm. Mặc dù vậy, Việt Nam chưa có
quy định cụ thể để bảo vệ an toàn cá
nhân khi tiếp xúc với PCB và bồi thường
thiệt hại cho các trường hợp phơi
nhiễm PCB.
PCB là loại hóa chất độc hại thuộc danh mục
hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh tại
phụ lục II, Nghị định 26/2011/NĐ-CP; là
hàng hóa nguy hiểm thuộc nhóm hàng số 9
trong danh mục hàng hóa nguy hiểm khi vận
chuyển được quy định trong Nghị định
104/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2006/NĐCP và Nghị định 29/2005/NĐ-CP và là chất
thải nguy hại được quy định trong Thông tư
số 12/2011/TT-BTNMT. Tiếp xúc khi làm việc
với PCB cần được quy định là một công việc
nguy hiểm.
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm chưa quy định loại
công việc khi tiếp xúc với PCB: Quyết
định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về
quyết định tạm thời Danh mục nghề, cộng
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được
hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền
lương và bảo hiểm xã hội bao gồm 10 loại
nghề đặc biệt nguy hiểm và 14 loại nghề/
công việc nguy hiểm khi tiếp xúc với hóa
chất.
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Tuy nhiên, tiếp xúc với PCB nói riêng và một
số hóa chất độc hại khác nói chung chưa
được quy định trong danh mục này.
Danh mục nghề yêu cầu sử dụng bảo hộ
cá nhân có quy định một số trường hợp
có khả năng tiếp xúc với PCB: Quyết định
số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12
năm 2008 về trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân cho người lao động làm nghề, công
việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, trong đó

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân cho người lao động làm nghề, công
việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được ban
hành kèm theo đã quy định các lĩnh vực
công việc có thể tiếp xúc với PCB như:

 Thí nghiệm dầu, thay dầu, lọc dầu, tái
sinh dầu máy biến thế;

 Xử lý nguyên liệu sản xuất sơn, mực in
(sàng sẩy hóa chất, lọc dầu); nghiền sơn,
nghiền mực; pha sơn, lọc sơn, đóng hộp;

 Làm việc ở các phòng thí nghiệm, xét
nghiệm, kiểm nghiệm hàng hóa tiếp xúc
với các loại hóa chất.
Quy định về yêu cầu sử dụng bảo hộ cá
nhân trong các điều kiện làm việc có
khả năng phơi nhiễm PCB nêu trên
chưa tính đến giảm thiểu rủi ro khi tiếp
xúc với PCB: theo Quyết định này, khi làm
các công việc nguy hiểm nêu trên người lao
động cần sử dụng các thiết bị bảo hộ cá
nhân bao gồm: quần áo vải dầy, mũ vải,
khẩu trang lọc hơi, khí độc, găng tay chống
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xăng, dầu, mỡ, giầy vải chống dầu, ủng cao
su chống dầu, và xà phòng. Vui lòng tham
khảo quy định về bảo hộ lao động trong bài
viết về Kinh nghiệm Quốc tế để đảm bảo
an toàn cá nhân khi tiếp xúc với PCB.
Ngoài ra, trước khi có các tiêu chuẩn về
bảo hộ lao động cụ thể cho PCB, các yêu
cầu về an toàn khi tiếp xúc với PCB có thể
được tham khảo tại:

 Tiêu chuẩn TCVN 5507:2002 về Hóa
chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn
trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng,
bảo quản và vận chuyển (mục 8);

lưu giữ và theo dõi theo quy định pháp
luật;

 Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để
bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi
xảy ra sự cố, tai nạn lao động;
 Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng
cứu khẩn cấp và tổ chức đội cấp cứu tại
chỗ theo quy định pháp luật; đội cấp
cứu phải được huấn luyện kỹ năng và
thường xuyên tập luyện.
Quy định về bồi thường thiệt hại được
áp dụng với các trường hợp bị tai nạn
lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp:

 Thông tư liên tịch Bộ Lao động -

Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18

Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam số
14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện
công tác bảo hộ lao động trong doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn việc
thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối
với người lao động bị tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức bồi
thường tai nạn lao động và bệnh nghề

Quy định về trách nhiệm của người sử

nghiệp được tính bằng:

dụng lao động trong việc bố trí công
việc có yếu tố nguy hiểm, có hại, có

 Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ

nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh

cấp lương (nếu có) đối với người lao

nghề nghiệp: Nghị định số 45/2013/NĐ-

động bị suy giảm khả năng lao động từ

CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ

81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao

Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ

động, bệnh nghề nghiệp.

nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao
động quy định người sử dụng lao động có
trách nhiệm:

 Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy
hiểm, có hại; đề ra các biện pháp loại
trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có
hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm
sóc sức khỏe cho người lao động;

 Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và
phụ cấp lương (nếu có) đối với người bị
suy giảm khả năng lao động từ 5% đến
10% sau đó nếu bị suy giảm khả năng
lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì
cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng
tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

 Tổ chức đo lường các yếu tố có hại ít
nhất 01 lần trong một năm; lập hồ sơ
13
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Công ty Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc với
QUẢN LÝ AN TOÀN PCB
Lưu Hữu Phước
Phóng viên Kênh VTC14, Đài Truyền
hình Kỹ thuật số VTC đã có cuộc trao
đổi với ông Hoàng Văn Huệ - Trưởng
phòng An toàn, Kỹ thật và Môi trường
Công ty TNHH 1 thành viên phân đạm
hóa chất Hà Bắc về tác động của PCB
đến sức khỏe và hoạt động quản lý
PCB tại doanh nghiệp.
Nhập khẩu 47 máy biến thế phục vụ sản
xuất từ giữa thế kỷ trước, đến nay, việc
xử lý chúng đối với Công ty Phân đạm và
Hóa chất Hà Bắc là điều không dễ dàng.
Bỏ không được, chôn không được, đốt
cũng không xong, bao năm qua, những
chiếc biến thế cũ vẫn chỉ được lưu giữ 1
cách thủ công trong kho của các cơ sở sản
xuất như Công ty.

PV: Thưa ông, việc sử dụng các thiết
bị, vật liệu có PCB có thể gây ảnh
hưởng đến sức khỏe như thế nào?
Ông Huệ: Công ty Phân đạm được thành
lập từ rất lâu, cũng sử dụng các dầu máy
biến thế từ những năm 1960 đến nay,
trong đó có dầu chứa PCB.
PCB là một chất rất độc đối với con người
và môi trường sống, con người sẽ có khả
năng bị ung thư và ảnh hưởng đến sinh
sản và một số bệnh tật khác khi tiếp xúc
lâu dài thường xuyên với PCB.
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PV: Với độc tính như vậy, Công ty
đang áp dụng biện pháp quản lý PCB?
Ông Huệ: Sau khi quy chuẩn QCVN 07:
2009 và Thông tư 12/2011/TT-BTNMT
được ban hành, công ty đã xác định cần
phải quản lý PCB chặt chẽ và an toàn.
Cụ thể, các cán bộ công nhân viên khi
thao tác với các thiết bị có hoặc nghi có
PCB phải sử dụng bảo hộ lao động, gồm
mũ, mặt nạ phòng độc neomask, găng
tay, giầy và quần áo bảo hộ lao động. Khi
sửa chữa thiết bị đeo găng tay vải và khi
thay dầu máy đeo găng tay cao su.
Khi thay dầu máy biến thế, dầu tháo ra
được thu hồi triệt để, lưu giữ trong thùng
phuy có đậy nắp kín, chuyển vào kho có
khóa và giao cho thủ kho quản lý. Phòng
kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty
sẽ lấy mẫu gửi phân tích và xác định hàm
lượng PCB trong dầu. Nếu kết quả trên 5
ppm thì công ty sẽ thuê đơn vị có chức
năng vận chuyển và xử lý theo quy định
của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

PV. Theo ông, những khó khăn trong
quản lý an toàn PCB tại công ty?
Ông Huệ: Hiện tại, những khó khăn còn
gặp phải trong quản lý an toàn PCB tại
công ty gồm có:
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Chưa có văn bản hướng dẫn và
các quy định của nhà nước trong
việc quản lý an toàn PCB tại cơ sở.



Chưa có tài liệu tập huấn cho
người lao động để thực hiện công
việc quản lý PCB;



Chưa thể tự xác định hàm lượng
PCB tại công ty mà phải qua bên

trung gian. Chi phí phân tích PCB
cao;



Chưa có đủ thông tin về PCB trong
dầu mới mua để ra quyết định sử
dụng phù hợp với tình hình hiện
nay.

Xin chân thành cảm ơn ông.

Dự án quản lý PCB tại Việt Nam

Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF)
Website: www.gef.monre.gov.vn

Ngân hàng Thế giới (WB)
Website: www.worldbank.org.vn

Cục Kiểm soát ô nhiễm,
Tổng cục Môi trường
10 Tôn Thất Thuyết,
Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 84.4.37713175
Email: cuckson@vea.gov.vn
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Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp
Bộ Công Thương
25 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 84.4.2221.8320
Email: cucatmt@moit.gov.vn
Website: www.atmt.gov.vn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
18 Trần Nguyên Hãn,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 84.4.2220.1371
Email: ctv.evn@gmail.com
Website: www.evn.com.vn
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Mọi câu hỏi, góp ý, xin liên hệ

DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM
Tầng 3, Tòa nhà An Phát, B14-D21, Khu Đô thị mới Cầu
Giấy, Phố Tôn Thất Thuyết,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84.4.37227678; Fax: 84.4.37227679
Email: vanphongpcb@gmail.com
Website: www.pops.org.vn
EVN

HỎI ĐÁP
Nên sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc với PCB như thế nào?
Nhiệm vụ
Lấy mẫu chất lỏng
hoặc đất

Thiết bị bảo hộ cá nhân
Găng tay bảo hộ chuyên dụng (vải nitrile hoặc chất liệu tương
đương, không dùng loại nhựa mủ), mặt nạ hô hấp loại nhẹ (Filter
A2P2, cho hạt và hơi hữu cơ hoặc mặt nạ có chất lượng tương
đương).

Lấy mẫu bê tông hoặc
tường gạch

Găng tay bảo hộ chuyên dụng (vải nitrile hoặc chất liệu tương
đương), kính bảo hộ khi khoan, mặt nạ hô hấp loại nhẹ (Filter A2P2,
cho hạt và hơi hữu cơ hoặc mặt nạ có chất lượng tương đương),
bảo vệ tai (khi khoan).

Tháo dỡ thiết bị điện

Bộ bảo hộ áo liền quần (Tyvek), mũ bảo hiểm (tuỳ theo nội quy an
toàn của từng công ty), ủng cao su chống dầu, găng tay bảo hộ
chuyên dụng (vải nitrile hoặc chất liệu tương đương), mặt nạ hô hấp
loại nhẹ (Filter A2P2, cho hạt và hơi hữu cơ hoặc mặt nạ có chất
lượng tương đương).

(không rò rỉ)

Tháo dỡ thiết bị điện
(rò rỉ)

Xử lý, làm sạch

Bộ bảo hộ áo liền quần (Tyvek), ủng cao su chống dầu, găng tay
bảo hộ chuyên dụng (Neoprene hoặc chất liệu tương đương), mặt
nạ hô hấp loại nhẹ (Filter A2P2, cho hạt và hơi hữu cơ).
Bộ bảo hộ áo liền quần (Tyvek), ủng cao su chống dầu, găng tay
bảo hộ chuyên dụng, mặt nạ hô hấp (loại nhẹ hoặc kín toàn mặt,
Filter A2P2, cho hạt và hơi hữu cơ hoặc chất lượng tương đương),
mũ bảo hiểm (nếu cần), bảo vệ tai (nếu cần).

ĐÓN ĐỌC SỐ 6 vào tháng 09/2013 -

Mua bán, vận chuyển, lưu giữ và quản lý an toàn PCB

