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Quý vị có quen với các ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm không? 

Luật pháp yêu cầu phải dán các ký hiệu tượng hình này lên những hóa chất có thể 

gây hại đến quý vị.  

Dưới đây là những ký hiệu tượng hình mức độ nguy hiểm thường gặp trong công việc vệ sinh. 

Mỗi ký hiệu tượng hình sẽ giải thích những mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khỏe 

và đưa ra các mẹo giúp tránh sự cố thương tích nguy hiểm. 

  Thương Tích và Nguy Hiểm Biện Pháp Phòng Ngừa 

Có Thể Gây Ung Thư. 

Có Thể Gây Viêm Phổi. 

Có thể gây ảnh hưởng 

đến khả năng sinh sản 

hoặc thai nhi trong bụng. 

Có thể gây tổn hại đến 

các bộ phận trên cơ thể. 

Có thể gây dị tật di truyền. 

Ví Dụ về Sản Phẩm Gây Nguy 

Hiểm cho Sức Khỏe: 

▪ Aquaclean.

▪ Tom Shirley Wood to Wood.

Có thể gây tử vong nếu nạn nhân nuốt 

phải và sản phẩm này đi vào phổi. 

Tránh để sản phẩm tiếp xúc với da. 

Biết và hiểu rõ hệ thống ghi nhãn. 

Phải luôn pha loãng sản phẩm theo 

đúng các thông số kỹ thuật. 

Không bao giờ được pha trộn các hóa 

chất với nhau. 

Xịt hóa chất vào giẻ thay vì xịt thẳng 

vào không khí. 

Dùng găng tay, tạp dề, khẩu trang. 
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Thương Tích và Nguy Hiểm Các Biện Pháp Phòng Ngừa  

Chất khí, son khí, chất lỏng  

hoặc chất rắn sẽ cháy hoặc  

bốc cháy trong một số điều  

kiện nhất định. 

Có thể gây hỏa hoạn hoặc  

cháy nổ khi tiếp xúc với  

nguồn nhiệt, ma sát, lực  

hoặc các hóa chất khác. 

Có thể phản ứng nguy hiểm 

với các hóa chất khác. 

 

 

 

 

Để sản phẩm cách xa nguồn nhiệt/ 

tia lửa/ngọn lửa trần/bề mặt nóng và 

bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng khí. 

Không phóng thải sản phẩm vào  

không khí. 

Đeo găng tay bảo hộ, mặc quần áo bảo 

hộ, đeo kính bảo hộ, và/hoặc mặt nạ 

bảo hộ. 

Không hít bụi hoặc hơi sương. 

Rửa kỹ hai cánh tay, bàn tay và mặt sau 

khi xử lý.  

Không bao giờ được pha trộn với các 

chất lỏng, chất khí hay chất rắn khác có 

khả năng gây cháy hoặc bốc cháy.  

 




