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phÀn gi§I thiŒu
Làm viŒc v§i móng tay nhân tåo có th‹ nguy håi Ç‰n sÙc khoÈ. Các hóa chÃt tìm thÃy trong móng tay nhân tåo
có th‹ gây nguy hi‹m không nh»ng cho nhân viên, mà còn cho cä khách hàng n»a. HÖi hóa chÃt có th‹ bay ra
khÕi tiŒm và làm änh hÜªng t§i các tiŒm xung quanh. Tuy nhiên, làm móng tay có th‹ an toàn n‰u áp døng
ÇÜ®c các biŒn pháp phòng ngØa. Bän hÜ§ng dÅn này ÇŠ nghÎ các cách thÙc mà chû tiŒm và nhân viên có th‹ th¿c
hiŒn ÇÜ®c.

Có nh»ng vÃn ÇŠ gì?
Các hóa chÃt trong móng tay nhân tåo có th‹ xâm nhÆp vào cÖ th‹ khi ta hít phäi chúng, hay vô tình nuÓt chúng
vào miŒng, hay Ç‹ cho chúng thÃm qua da. nh hÜªng chúng có th‹ gây ra cho sÙc khoÈ tùy thu¶c vào nhiŠu
y‰u tÓ:
Ti‰p xúc có thÜ©ng xuyên hay không và th©i gian ti‰p xúc lâu hay ng¡n
Cách hóa chÃt xâm nhÆp vào cÖ th‹
NÒng Ç¶ cûa hóa chÃt có trong không khí hay trên da
Các nguy håi mà m¶t hóa chÃt Ç¥c biŒt có th‹ gây ra

Các sän phÄm làm móng tay nhân tåo có th‹ làm ngÙa da và làm da n°i møn. Nó còn có th‹ làm
khô, bong và nÙt da. BÎ dÎ Ùng v§i m¶t sÓ hóa chÃt có th‹ làm cho da ÇÕ, ngÙa, phát ban và Çôi
khi bÎ gi¶p lên. M¶t khi dÎ Ùng v§i hóa chÃt xäy Ç‰n, chÌ cÀn ti‰p xúc Ç‰n m¶t sÓ lÜ®ng rÃt nhÕ
có th‹ sinh ra phän Ùng - trong trÜ©ng h®p n¥ng có th‹ Çe d†a Ç‰n tính mång. Các sän phÄm
làm móng tay mà có th‹ sinh ra dÎ Ùng cho da gÒm có: methacrylates, formaldehyde và benzol
peroxide.

M¡t
Ti‰p xúc v§i hÖi hóa chÃt và bøi có th‹ gây ra ngÙa ngáy, ÇÕ m¡t, cay m¡t, ngÙa m¡t hay khó chÎu. Có th‹ bÎ
chäy nÜ§c m¡t và có th‹ nhìn ÇÒ vÆt bÎ méo dång Çi trong m¶t th©i gian ng¡n. Các hóa chÃt có th‹ gây ra các
triŒu chÙng này là acrylates và nhiŠu chÃt lÕng nhÜ methyl ethyl ketone (MEK) và acetone.

MÛi, C° và Ph°i
Các hóa chÃt k‹ trên cÛng có th‹ làm cho mÛi, c° và ph°i khó chÎu. Các triŒu chÙng thÜ©ng có là ngÙa ngáy hay
Çau mÛi, Çau c°, khan ti‰ng, ho hen, tÙc ph°i, Çau ng¿c và khó thª. Hút thuÓc có th‹ làm nh»ng triŒu chÙng này
n¥ng thêm. Viêm ph°i có th‹ phát ra n‰u ti‰p xúc thÜ©ng xuyên v§i các hóa chÃt làm ngÙa ph°i.
Ti‰p xúc thÜ©ng xuyên v§i m¶t sÓ các sän phÄm làm móng tay, nhÜ là ethyl methacrylate, có th‹ gây ra suyÍn.
TriŒu chÙng suyÍn gÒm có khó thª, thª khò khè, ho, hÖi thª ng¡n và Çau ng¿c. M¶t khi m¶t ngÜ©i Çã bÎ nhåy
cäm v§i m¶t hóa chÃt, chÌ cÀn m¶t lÜ®ng rÃt nhÕ cûa hóa chÃt Çó (thÆm chí cûa nh»ng chÃt tÜÖng t¿ khác) có th‹
gây ra nhiŠu cÖn suyÍn. MÙc Ç¶ mà nhân viên có th‹ ti‰p xúc v§i hóa chÃt trong khi làm viŒc ÇÜ®c ÇÎnh ra bªi
các cÖ quan có thÄm quyŠn (nhÜ là OSHA và HiŒp H¶i cûa nh»ng Chuyên Viên lo vŠ vÃn ÇŠ vŒ sinh công
nghiŒp [ACGIH]) không giúp nhân viên tránh ÇÜ®c s¿ nhåy cäm. Vì vÆy nên tránh ti‰p xúc càng ít càng tÓt các
hóa chÃt mà có th‹ gây ra suyÍn hay nhiŠu loåi dÎ Ùng khác.

HŒ ThÀn Kinh
Hít vào hÖi cûa m¶t sÓ hóa chÃt có th‹ änh hÜªng Ç‰n óc cÛng giÓng nhÜ khi ta uÓng quá nhiŠu rÜ®u vÆy. Hít
vào quá nhiŠu các hÖi này còn có th‹ làm nhÙc ÇÀu, buÒn nôn, chóng m¥t. Nó cÛng làm ngÙa ngáy khó chÎu,
thi‰u nhÆn ÇÎnh hay chóng quên. Ti‰p xúc lâu dài có th‹ änh hÜªng t§i óc (ch£ng hån nhÜ khä næng h†c hÕi hay
khä næng tÆp trung). Các hóa chÃt gây ra các änh hÜªng k‹ trên là MEK, acetone, toluene, xylene, ethyl và
methacrylates.

Ung ThÜ
ña sÓ các chÃt dùng trong móng tay nhân tåo chÜa ÇÜ®c thº nghiŒm kÏ lÜ«ng Ç‹ coi nó có th‹ gây ra ung thÜ
hay không. Formaldehyde và methylene chloride bÎ nghi là có th‹ gây ra ung thÜ. Nên tránh các sän phÄm có
các hóa chÃt này.

HŒ ThÓng Sinh Sän
PhÀn l§n các hóa chÃt dùng trong móng tay nhân tåo chÜa ÇÜ®c thº nghiŒm kÏ Ç‹ coi nó có håi Ç‰n s¿ sinh
trÜªng cûa thai nhi hay nó có änh hÜªng Ç‰n khä næng sinh sän cûa n» hay nam gi§i hay không. Các hóa chÃt
lÕng ÇÜ®c dùng trong các sän phÄm làm móng tay có th‹ xâm nhÆp vào cÖ th‹ khi hít phäi chúng hay khi Ç‹ cho
chúng thÃm vào da. Loåi hóa chÃt này có th‹ gây ra dÎ tÆt cho thai nhi n‰u Çang có thai khi ti‰p xúc Ç‰n chúng.
Nó còn có th‹ håi Ç‰n các trÈ sÖ sinh n»a. TuyŒt ÇÓi không dùng acetronitrile và glycol ethers.

Làm Cách nào tôi có th‹ bi‰t ÇÜ®c hóa chÃt nào nguy hi‹m
Các sän phÄm mà th® làm móng tay hay chuyên viên làm móng tay sº døng ÇÜ®c làm b¢ng nhiŠu hóa chÃt khác
nhau. ñiŠu quan tr†ng là phäi bi‰t ÇÜ®c các thành phÀn và các mÓi nguy håi cûa các hóa chÃt Çang dùng trong
tiŒm.

QuyŠn ñÜ®c Bi‰t
Tiêu ChuÄn TruyŠn ñåt S¿ Hi‹u Bi‰t vŠ Các Nguy Håi là luÆt cûa Væn Phòng An Toàn và SÙc KhoÈ cho NghŠ
NghiŒp (OSHA). LuÆt này cho công nhân quyŠn ÇÜ®c bi‰t nh»ng nguy håi vŠ sÙc khoÈ và an toàn cûa nh»ng
sän phÄm mà h† dùng trong khi làm viŒc. Tiêu ChuÄn này Çòi hÕi các nhà sän xuÃt và nhÆp cäng các hóa chÃt
phäi cung cÃp các d» kiŒn liên quan Ç‰n s¿ nguy håi có th‹ xäy ra khi dùng hóa chÃt cho chû tiŒm trong m¶t t©
giÃy, g†i là Tài LiŒu VŠ S¿ An Toàn Cûa Sän PhÄm (MSDS). Trách nhiŒm cûa chû tiŒm là phäi lÃy ÇÜ®c các t©
MSDS tØ các nhà sän xuÃt hay ngÜ©i phân phÓi các sän phÄm nguy hi‹m dùng trong tiŒm và phäi cho nhân viên
ki‰m ÇÜ®c dÍ dàng các t© giÃy này.

Tài LiŒu VŠ S¿ An Toàn Cûa Sän PhÄm (MSDS)
MSDS phäi liŒt ra tÃt cä các hóa chÃt nguy hi‹m có trong sän phÄm, phäi ÇŠ cÆp Ç‰n các nguy hi‹m có th‹ änh
hÜªng Ç‰n s¿ an toàn và sÙc khoÈ cûa ngÜ©i tiêu thø và phäi ÇŠ nghÎ nh»ng biŒn pháp an toàn cÀn phäi làm khi
sº døng sän phÄm này. MSDS cÛng phäi ÇŠ cÆp các trÜ©ng h®p gây ra hÕa hoån hay n°, các biŒn pháp cÃp cÙu
tåi ch‡ và cách thÙc d†n dËp trong trÜ©ng h®p sän phÄm này bÎ chäy hay Çánh Ç°.
Nhân viên trong tiŒm n‰u tin là mình ti‰p xúc v§i hóa chÃt mà có th‹ änh hÜªng t§i sÙc khoÈ nên xin chû tiŒm
t© MSDS cûa sän phÄm Çó. Chû tiŒm nên xin t© MSDS tØ nh»ng ngÜ©i cung cÃp thuÓc cho tiŒm.
ñôi khi MSDS có th‹ khó hi‹u. ñ‹ giúp cho các công nhân hi‹u ÇÜ®c nó, B¶ An Toàn NghŠ NghiŒp cûa Ti‹u
Bang Massachusetts (DOS) có xuÃt bän cuÓn ‘Hi‹u Bi‰t vŠ MSDS: QuyŠn ñÜ®c Bi‰t’ (xin xem møc MuÓn Bi‰t
Thêm Chi Ti‰t ª cuÓi bän hÜ§ng dÅn này). MSDS có th‹ không ÇÜ®c ÇÀy Çû hay sai. N‰u nhÜ bån g¥p khó
khæn khi muÓn có ÇÜ®c m¶t t© MSDS, hay bån nghï r¢ng t© MSDS mình Çang có có th‹ sai, hãy liên låc Ç‰n væn
phòng OSHA ÇÎa phÜÖng (xin xem møc MuÓn Bi‰t Thêm Chi Ti‰t ª cuÓi bän hÜ§ng dÅn này).

HÜ§ng DÅn Nhân Viên
Ngoài t© MSDS, chû tiŒm phäi có m¶t chÜÖng trình giáo døc Ç‹ hÜ§ng dÅn nhân viên bi‰t vŠ
s¿ nguy håi cûa các hóa chÃt mà h† Çang ti‰p xúc v§i trong công viŒc h¢ng ngày, k‹ cä làm
cách nào Ç‹ h† có th‹ dùng các hóa chÃt này m¶t cách an toàn.

Nh»ng cách thÙc bäo vŒ nào tôi có th‹ làm ÇÜ®c?
Trong tiŒm móng tay, Ç‹ diŒt ÇÜ®c hÖi cûa các hóa chÃt trong không khí, nhân viên làm móng tay nên làm viŒc
tåi bàn có máy hút. ñóng kín các chai l† Ç¿ng thuÓc móng tay cÛng giúp rÃt nhiŠu. Ngoài ra, cÀn phäi ki‹m
Çi‹m låi các thói quen hành nghŠ Ç‹ xem có th‹ cäi ti‰n chúng ÇÜ®c hay không. CuÓi cùng, có ÇÜ®c m¶t hŒ
thÓng thông hÖi thích Çáng cho tiŒm cÛng là ÇiŠu quan tr†ng Ç‹ gi» hÖi Ç¶c khÕi bay sang các tiŒm bên cånh.

Dùng Bàn Có Máy Hút
Bàn có máy hút là m¶t bàn có quåt hút các hóa chÃt vào trong ÇÜ©ng Óng cho xa khÕi nhân viên và khách hàng.
Bàn có máy hút là cách tÓt nhÃt Ç‹ bäo vŒ nhân viên và khách hàng khÕi hít phäi các chÃt Ç¶c. HŒ thÓng thông
hÖi nên ÇÜ®c thi‰t k‰ thích Çáng Ç‹ mang hÖi ô nhiÍm trong tiŒm ra ngoài, ch§ không Çi ngÜ®c vào trong tiŒm

(muÓn có các chi ti‰t vŠ cách thi‰t k‰ và trang bÎ bàn có máy hút, hãy xin cuÓn sách cûa NIOSH có t¿a ÇŠ ‘Ngæn
NgØa Tai Håi Cûa Các Hóa ChÃt Trong Khi Làm Móng Tay Giä’ - xem phÀn MuÓn Bi‰t Thêm Chi Ti‰t ª cuÓi
bän hÜ§ng dÅn này).

ñóng Các Chai ñ¿ng Hóa ChÃt
ChÌ dùng các chai có miŒng nhÕ, miŒng chÌ l§n vØa Çû Ç‹ cây c† l†t vào. Các n¡p Çóng t¿ Ç¶ng phäi Çóng mª
tùy theo áp suÃt. Các chai Ç¿ng hóa chÃt có n¡p Çóng t¿ Ç¶ng và có miŒng nhÕ së làm các hóa chÃt bay ra ít
hÖn, nhÜ vÆy së c¡t giäm s¿ ti‰p xúc v§i methacrylates và Ç« tÓn thuÓc.

Cäi Ti‰n Các Thói Quen Hành NghŠ Cûa Bån
Nhân viên làm móng tay cÛng có th‹ giäm b§t s¿ ti‰p xúc v§i các hóa chÃt bay ra trong không khí b¢ng cách
thay Ç°i cách thÙc làm viŒc cûa h†:
1. LiŒng các bông thÃm hóa chÃt trong bao ÇÆy kín trÜ§c khi bÕ vô thùng rác.
2. Thay bao rác m‡i ngày.
3. ChÌ rót Çû lÜ®ng thuÓc cÀn Ç‰n vào trong chai có n¡p Çóng kín.
4. Nhân viên làm móng tay nên m¥c quÀn áo và Çeo ki‰ng Ç‹ bäo vŒ mình. Khi nhân viên g« móng tay giä,
nh»ng mänh vøn cûa chÃt acrylic thÜ©ng bay ra, thành ra rÃt cÀn bäo vŒ m¡t. Thêm vào viŒc Çeo ki‰ng, h†
cÛng nên m¥c áo tay dài và Çeo gæng tay Ç‹ da khÕi bÎ dính bøi cûa chÃt acrylic. ñ‹ tránh hít vào bøi, nên
Çeo khÄu trang.
5. Nhân viên nên rºa tay, cä cánh tay và m¥t v§i sà bông và nÜ§c nhiŠu lÀn trong ngày Ç‹
loåi bÕ các håt bøi.
6. Không nên æn uÓng tåi ch‡ làm móng tay giä hay nh»ng nÖi làm viŒc khác trong tiŒm. Methacrylates có
trong bøi móng tay có th‹ vô tình rÖi vào miŒng hay m¥t cûa ly uÓng nÜ§c hay trên ÇÒ æn, và viŒc ti‰p xúc
này có th‹ làm da n°i møn. NhiŠu hóa chÃt dùng trong tiŒm móng tay cÛng có th‹ làm håi Ç‰n sÙc khoÈ n‰u
nhÜ nuÓt phäi chúng vào ngÜ©i.
7. CÃm hút thuÓc lá bÃt cÙ nÖi nào trong tiŒm bªi vì nhiŠu hóa chÃt trong tiŒm thÄm mÏ, k‹ cä các sän phÄm
làm móng tay, rÃt dÍ b¡t lºa.

Cung CÃp ñÀy ñû S¿ Thoáng Khí Cho TiŒm
CÛng nhÜ các nÖi ª bên trong khác, tiŒm làm móng tay nên có m¶t hŒ thÓng thông hÖi thích h®p Ç‹ mang vào
ÇÀy Çû không khí trong såch bên ngoài. SÓ lÜ®ng ít nhÃt phäi nên có là 25 cubic không khí trong såch bên ngoài
trong m¶t phút cho m‡i ngÜ©i Çang có ª trong tiŒm. ñ‹ tránh cho hóa chÃt không bay sang các tiŒm bên cånh,
tiŒm móng tay không nên dùng chung hŒ thÓng thông hÖi v§i tiŒm khác và nên có áp suÃt nghÎch ÇÓi v§i các
tiŒm k‰ cånh. ñ‹ gi» ÇÜ®c áp suÃt nghÎch này, tiŒm móng tay nên thäi ra thêm m¶t ít không khí trên sÓ lÜ®ng
mang vào Ç‹ bÃt cÙ hóa chÃt nào bay ra tØ khe hª së không chui vào các tiŒm bên cånh. Nên mÜ§n m¶t ngÜ©i
chuyên môn Ç‹ Ço sÓ lÜ®ng không khí trong såch cÀn mang vào trong tiŒm và áp l¿c không khí bên trong tiŒm.
Ngoài ra, các vách tÜ©ng ngæn gi»a tiŒm móng tay và các tiŒm bên cånh phäi không có l‡ hª, ÇÜ©ng nÓi hay
ÇÜ©ng nÙt. Liên låc v§i nhân viên y t‰ ÇÎa phÜÖng Ç‹ bi‰t vŠ các luÆt lŒ hiŒn hành có th‹ áp døng cho các tiŒm
móng tay.

muÓn bi‰t thêm chi ti‰t
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ các vÃn ÇŠ liên quan Ç‰n sÙc khoÈ hay an toàn trong tiŒm móng tay ho¥c vŠ các vÃn
ÇŠ khác cho sÙc khoÈ và s¿ an toàn cho nghŠ nghiŒp, hãy liên låc v§i các nÖi sau Çây:
Massachusetts Division of Occupational Safety
(B¶ An Toàn NghŠ NghiŒp cûa Massachusetts)
Tel. (617) 969-7177
www.state.ma.us/dos

U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
(Væn Phòng An Toàn và SÙc KhoÈ cho NghŠ NghiŒp cûa Liên Bang Hoa Kÿ)
Braintree: (617) 565-6924
Methuen: (617) 565-8110
Springfield: (413) 785-0123
www.osha.gov

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
(ViŒn Nghiên CÙu VÃn ñŠ An Toàn và SÙc KhoÈ cho NghŠ NghiŒp Liên Bang)
Tel. 1-800-356-4674
www.cdc.gov/niosh

ñ‹ bi‰t vŠ các qui ÇÎnh cûa ÇÎa phÜÖng có th‹ áp døng cho các tiŒm móng tay, hãy liên låc v§i sª y t‰ ÇÎa phÜÖng.

