Nhà máy của bạn có đang đối mặt với các rủi ro trong
việc sử dụng & kiểm soát hóa chất một cách không an toàn?
 Bạn đã trang bị đầy đủ kiến thức về các mối nguy hại đến sức khỏe, đến môi trường và nguy cơ cháy nổ do
việc sử dụng hóa chất không theo chỉ dẫn an toàn?
 Bạn có hiểu rõ về các hóa chất đang sử dụng tại nhà máy của mình cũng như phương pháp lưu giữ, sử dụng
và phát thải hóa chất một cách an toàn?
 Hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất tại nhà máy của bạn có đang thực sự hiệu quả trong việc đánh
giá rủi ro, phòng ngừa và giải quyết sự cố ?
Hãy tham gia khóa học “An toàn sử dụng hóa chất” của AIMNEXT VIETNAM để giải đáp các câu hỏi trên.

AN TOÀN SỬ DỤNG HÓA CHẤT
Đối tượng：Công nhân và nhân viên quản lý tại nhà máy
Hình thức tổ chức: Tại công ty khách hàng theo yêu cầu (2 ngày)
Mục tiêu
Nâng cao nhận thức về việc áp dụng các chỉ dẫn an toàn khi sử dụng hóa chất tại nhà máy nhằm tránh các mối nguy
hại đối với sức khỏe và nguy cơ cháy nổ.
Hiểu rõ về các bảng chỉ dẫn, phương pháp lưu giữ, sử dụng và phát thải hóa chất một cách an toàn.
Xây dựng hệ thống kiểm soát việc sử dụng hóa chất an toàn một cách hiệu quả.

Nội dung
Phần 1: An toàn sử dụng hóa chất
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Mối nguy của hóa chất
•
Mối nguy của hóa chất đối với sức khỏe của con người.
− Sự độc hại của hóa chất
− Tác hại của hóa chất đối với cơ thể con người
•
Những nguy cơ cháy nổ
Các thông tin về hóa chất sử dụng
•
MSDS (Material safety data sheet – Bảng dữ liệu an toàn (hóa) chất sử dụng)
•
CSDS (Chemical safety data sheet – Bảng dữ liệu an toàn hóa chất)
•
ICSC (International Chemical Safety Cards – Thẻ an toàn hóa chất quốc tế)
Lưu giữ – Sử dụng – Phát thải hóa chất
•
Kho lưu trữ hóa chất.
•
Vật chứa/ Thùng chứa hóa chất.
•
Dữ liệu kê khai hóa chất.
•
Hướng dẫn sử dụng hóa chất tại hiện trường.
•
Sự phơi nhiễm với hóa chất.
•
Bảo quản các dung dịch thải bỏ.
Các biện pháp phòng ngừa
•
Bốn nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát.
•
Theo dõi và kiểm tra sức khỏe nhân viên.
•
Đo đạc môi trường.
•
Ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
•
Sơ cấp cứu.

Phần 2: Xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn sử dụng hóa chất
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Xác định mối nguy cơ và đánh giá rủi ro về việc sử dụng hóa chất.
Các luật định liên quan đến việc sử dụng hóa chất.
Xây dựng mục tiêu và chương trình kiểm soát.
Quản lý điều hành việc sử dụng hóa chất.
Theo dõi, đo lường và đánh giá tuân thủ.
Hành động khắc phục, phòng ngừa.

Phần 3: Kế hoạch hành động
※ Trình tự chi tiết & nội dung có thể thay đổi
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