
Formaldehyde  Vietnamese P1

Formaldehyde

Một tờ dữ kiện tổng quát nhằm giúp các doanh nghiệp (PCBUs) quản chế 
các nguy cơ về formaldehyde ở nơi làm việc

Thông tin về formaldehyde gồm có việc chất khí này được tìm thấy ở 
đâu, cách sử dụng ra sao và cách thức để bảo vệ nhân viên đối với chất 
khí này.
Formaldehyde là một khi ́dễ cháy, không màu, có mùi hăng và gây khó chịu, được dùng để 
ướp xác hoặc làm keo dán.
Formaldehyde tan trong nước và khi được hòa với nước sẽ tạo thành một dung dịch gọi là 
formalin (phóc-môn).
Dung dịch formaldehyde (formalin) được dùng trong bệnh viện, phòng thi ́nghiệm bệnh lý 
và cơ thể học, và các nhà quàn để ướp xác, các lò đúc và các xưởng thuộc da.
Lượng lớn các chất keo nhựa (resins) với chất nền là formaldehyde được dùng làm 
chất keo trong việc chế tạo các sản phẩm gỗ ép chẳng hạn như ván dăm và ván ép 
(particleboards /plywood). Chất này cũng hiện diện ở nồng độ thấp trong một số các sản 
phẩm tiêu dùng khác nhau.
Một danh sách ban đầu gồm 100 hóa chất ưu tiên (về mặt nguy cơ) đã được soạn ra dựa 
trên các nguồn tài liệu trong nước và quốc tế. Formaldehyde được xếp hạng thứ nhất.
Xem tờ Formaldehyde - Technical Fact Sheet (Tờ Dữ kiện Kỹ thuật về Formaldehyde) của 
chúng tôi.

Các nguy hại
Tiềm năng nguy hại tùy thuộc vào nồng độ và thời gian sử dụng bao lâu. Việc phơi nhiễm 
có thể gây ra:

Gây khó chịu trên da và bỏng da
Chất này có thể gây khó chịu, bỏng và phản ứng dị ứng khi tiếp xúc trực tiếp trên da.

Gây khó chịu cho mắt, mũi và cổ họng
Quý vị có thể cảm thấy khó chịu nơi mắt, mũi và cổ họng khi hít phải chất khí này.

Tổn hại mắt
Quý vị có thể bị tổn hại mắt trầm trọng nếu mắt bị tiếp xúc trực tiếp với chất này.

Ung thư mũi
Phơi nhiễm đến formaldehyde có thể gây ra ung thư mũi.

https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/formaldehyde-technical-fact-sheet
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Bảo vệ
Phơi nhiễm đến formaldehyde thường chủ yếu xảy ra khi hít phải, nuốt phải hoặc khi tiếp 
xúc trực tiếp vào mắt hoặc trên da.
Khi có thể, quý vị không nên sử dụng formaldehyde, hoặc hãy dùng các sản phẩm khác an 
toàn hơn mà không có chứa chất này.

Nếu phải làm việc với formaldehyde, quý vị phải:
• dùng hệ thống thông gió (ventilation)
• thay thế bằng các sản phẩm có nồng độ thấp hơn
• dùng các dụng cụ để tránh cho da bị tiếp xúc với hóa chất này
• dùng vật dụng bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp, ví dụ thiết bị trợ thở, kính bảo hộ, găng 

tay và quần áo chống hóa chất
• hướng dẫn nhân viên cách mang mặc, sử dụng và bảo trì vật dụng bảo hộ cá nhân (PPE)
• có sẵn các dụng cụ giúp an toàn, ví dụ thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp 
• thường xuyên kiểm tra chất lượng không khí
• luôn làm theo hướng dẫn trong các tờ dữ liệu về an toàn và trên nhãn sản phẩm.
Trong trường hợp nghi là đã bị phơi nhiễm, hãy gọi đến Trung tâm Thông tin về Chất độc 
(Poisons Information Centre) qua số 131 126.

Muốn biết thêm thông tin 
Đọc tờ dữ kiện kỹ thuật về formaldehyde (Formaldehyde - Technical Fact Sheet).
Tờ dữ kiện này cũng có sẵn qua tiếng Á rập, tiếng Hoa và tiếng Việt. 
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