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

Crystalline silica là gi?̀
Crystalline silica là chất khoáng tự nhiên được tim̀ thấy trong hầu hết các khối đá, 
cát, đất sét; và trong các sản phẩm như gạch, bê tông, gạch lát và đá nhân tạo 
(composite stone/đá nghiền kết dińh).
Một danh sách ban đầu gồm 100 hóa chất ưu tiên đã được nêu ra dựa trên các 
nguồn tài liệu trong nước và quốc tế.  Crystalline Silica được xếp hạng thứ nhì.
Xem Crystalline Silica - technical fact sheet (Tờ Dữ kiện Kỹ thuật về Crystalline Silica) 
của chúng tôi.

Crystalline silica được dùng ở đâu?
Crystalline silica là chất khoáng rất phổ biến được dùng trong việc chế tạo các 
sản phẩm xây dựng và vật liệu xây cất. Các vật liệu đã được thiết kế có chứa silica, 
chẳng hạn như đá nhân tạo, được dùng để lát bề mặt các quầy nhà bếp và quầy 
phục vụ. Công nhân có thể gặp phải crystalline silica khi thực hiện các công tác xây 
cất cần đến việc đào xới hoặc đào hầm qua các tảng đá có chứa thạch anh (quartz) 
chẳng hạn như sa thạch và đá phiến sét (shale).

Crystalline silica có thể gây hại cho công nhân bằng cách nào? 
Các hạt rất nhỏ của bụi crystalline silica gây nguy hiểm khi bị hit́ vào phổi. Khi các 
vật liệu hoặc sản phẩm có silica được cắt, chà nhám, khoan hoặc chế biến nào khác 
thi ̀thường sẽ dẫn đến bụi mịn tỏa lan trong không khi.́ Tùy các yếu tố chẳng hạn 
như công nhân hit́ bụi bao lâu và nhiều it́ ra sao, crystalline silica có thể gây ra các 
ảnh hưởng sức khỏe sau đây:
• phổi nhiễm bụi (silicosis) – phổi bị sẹo và có thể dẫn đến hụt hơi rất nặng và 

không thể vãn hồi sức khỏe như lúc đầu. Các trường hợp trầm trọng có thể gây 
biến chứng dẫn đến tử vong

• ung thư phổi
• bệnh thận
Việc áp dụng các biện pháp quản chế thićh hợp chẳng hạn như giảm thiểu việc 
phát sinh bụi lan tỏa, có thể giúp giảm được các phơi nhiễm nguy hiểm và ngăn 
ngừa bệnh tật ở nơi làm việc.

https://www.safework.nsw.gov.au/resource-library/hazardous-chemicals/crystalline-silica-technical-fact-sheet
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Cách thức để  bảo vệ bạn  và công nhân.
• Khi có thể, hãy loại bỏ các công việc nào tạo ra bụi
• Dùng hệ thống phun nước để giảm gây ra bụi
• Dùng hệ thống hút khi ́nội bộ để hút và loại bỏ bụi tại nguồn
• Dùng hệ thống hút bụi bằng các dụng cụ xách tay
• Dùng dụng cụ bảo hộ cá nhân thićh hợp và được bảo tri ̀tốt (vi ́dụ – các khẩu 

trang/mặt nạ trợ thở (respirators))
• Chi ̉dẫn và huấn luyện công nhân cách lắp gắn, sử dụng và bảo tri ̀mặt nạ trợ thở 

đúng cách
• Tránh dùng khi ́nén để thổi bay hoặc để dọn bụi đã lắng xuống
• Làm theo các hướng dẫn và chi ̉đạo đã nêu ra trong tờ dữ liệu an toàn và các 

nhãn sản phẩm.

Tim̀ thêm thông tin ở đâu
Muốn biết thêm chi tiết về crystalline silica, xem trang hazardous chemicals (các 
hóa chất nguy hiểm) của chúng tôi.
Tờ dữ kiện này đã được dịch ra tiếng Á rập, tiếng Hoa (Giản thể), và tiếng Việt.
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