
Tai lieu tap huin nong dan bai 12

Van chuyen, bao quan, xfr ly s^ co ro ri thuoc BVTV, 

cac bien phap sa  cfru va ket luan

Noi dung
Van chuyen va bao quan thuoc BVTV......................................................................................................... 1

Thuc hanh bao quan thuoc BVTV cho cac ho nong dan nho..................................................................... 1
Van chuyen thuoc BVTV..............................................................................................................................3

Quan ly ro ri thuoc tru sau ............................................................................................................................4
Lam the nao de xu ly mot vu tran / ro ri cua thuoc BVTV......................................................................... 5

Nen lam gi voi bao bi thuoc BVTV da qua su dung?............................................................................... 6
Cac loai bao bi (lien quan den cac loai hop chat)........................................................................................6
Cach thuc xu ly vo thuoc dung hop chat long............................................................................................ 7
Cach thuc xu ly vo thuoc dung hop chat kho/ran....................................................................................... 8

Ngo doc thuoc BVTV - cac bien phap so cuu............................................................................................ 9
Thuoc BVTV co the xam nhap vao ben trong co the bang cach nao?...................................................... 9
Cac trieu chung ngo doc thuoc BVTV thuong gap.....................................................................................9
Cac bien phap so cu u .................................................................................................................................... 9

Ke hoach tap huan va chuan bi dung cu tap huan...................................................................................14• • M. •  •  O  • •  X

Ket qua mong doi.........................................................................................................................................14
Chuan bi dung cu giang day........................................................................................................................14
Cac buoc tap huan....................................................................................................................................... 14

Tai lieu tap huan nong dan bai 12 0



Vận chuyển và bảo quản thuốc BVTV

Thực hành bảo quản thuốc BVTV cho các hộ nông dân nhỏ

Thuốc BVTV có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và môi trường ngay tức thời. Những
tai nạn liên quan đến sự cố tràn và rò rỉ có thể có ảnh hưởng sức khỏe và môi trường nghiêm trọng, đặc
biệt đối với trẻ em. Bảo quản đúng cách thuốc BVTV có thể làm giảm nguy cơ rủi ro cho con người, 
động vât và môi trường. Một số nước có luât pháp đối với việc bảo quản thuốc BVTV 
Khu vực lưu trữ: trang thiết bị để bảo quản thuốc BVTV cần có:

+ Khu vực riêng: khu vực này tách riêng khỏi khu vực làm việc, khu vực sinh hoạt, và các khu 
vực nuôi gia súc gia cầm...
+ Cách xa giếng nước, mương, hoặc các ao hồ, sông rạch 
+ Cách các khu vực đất xốp và các khu vực nơi mà lũ lụt có thể xảy ra 
+ Cách biệt các khu vực công cộng, trẻ em và động vât 
+ Gần đường bộ để dễ dàng đưa đi cấp cứu
+ Các vât dụng đựng thức ăn hoặc đồ uống không được dùng để đựng thuốc BVTV (chai lọ 
đựng nước mắm, chai c o ca ..) . Cẩn thân chú ý các hạt giống đã được xử lý thuốc không được 
sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
+ Thuốc diệt cỏ nên được bảo quản riêng biệt từ các sản phẩm bảo vệ cây trồng khác

Các trang thiết bị dùng để bảo quản thuốc BVTV: Trang thiết bị dùng để bảo quản thuốc phải nên:
+ Chỉ được sử dụng để bảo quản/chứa các loại thuốc BVTV 
+ Phải được khóa cẩn thân để ngăn ngừa những người không có phân sự /trẻ em 
+Phải làm bằng chất liệu bảo vệ chống lại thời tiết bất lợi 
+Phải được làm bằng vât liệu chống cháy nỗ
+ Phải được làm bằng sàn chống thấm có khe để nếu bị đổ, tràn vẫn đảm bảo không tràn ra
ngoài khu vực khác
+ Không có cống sàn, trừ khi khép kín (ví dụ, dẫn đến một bể chứa)
+ Được thông gió tốt trong mọi điều kiện thời tiết 
+ Có kệ làm bằng vât liệu không hấp thụ thuốc trừ sâu 
+ Có hệ thống dây điện thích hợp 
+ Có hệ thống sáng tốt
+ Có bình chữa cháy thích hợp bên ngoài các khu bảo quản
+ Có dễ dàng truy câp đến các thiết bị khẩn cấp và quần áo bảo hộ cá nhân bên ngoài các khu
vực bảo quản
+ Có một dấu hiệu cảnh báo trên lối vào để cho biết: Thuốc BVTV được bảo quản ở đó, vât liệu 
dễ cháy và dấu hiệu cấm hút thuốc lá.
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Hướng dẫn thực hành bảo quản thuốc BVTV tại nông hộ

+ Đọc và làm theo hướng dẫn trên nhãn thuốc BVTV khi bảo quản.

+ Thuốc phải được bảo quản trong chai/lọ/gói/bịch/ thùng còn nguyên vẹn nhãn để đảm bảo rằng các 
loại thuốc BVTV được sử dụng cho đúng các mục đích của nó.

+ Chai/lọ/gói thuốc phải được bảo quản trong khu vực dành cho các loại thuốc BVTV. Không bao giờ 
để chúng với các mặt hàng khác (chai nước mắm, chai dấm, hoặc thức ăn khác...) 
+ Các chai lọ/ thùng chứa nên thường xuyên kiểm tra rò rỉ, rỉ sét, hoặc nắp chưa vặn chặt. 
+ Đóng bao bì/nút vặn khi không sử dụng và bảo quản chúng trong khu vực khô ráo

KHÔ NG BẢO  QUẢN, D ự  TR Ữ  TH UÓ C BV TV  CÙNG V Ớ I THỨC ĂN CHO N G Ư Ờ I VÀ GIA SÚC 
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Nên bảo quản/thuốc trong chai/lọ của chính loại thuốc đó và không đựng thuốc còn thừa trong
các chai lọ đựng thức ăn

Neu phải đổ hoá chất vào bình/lọ khác, hãy ghi rõ đúng loại của nhãn thuốc trên bình/chai lọ 
mới cùng loại với nhãn thuốc cũ. Không bao giờ để các bình/lọ thuốc BVTV vào thùng mà một ai đó 
có thể nhầm lẫn với thức ăn hoặc đồ uống. Trách nhiệm về mặt thuộc về bạn neu có người bị ngộ độc 
do b5n ghi nhãn không đúng cách hoặc sử dụng thùng chứa không phù hợp .

Nước sạch nên luôn luôn có sẵn tại nơi bảo quản thuốc trong trường hợp để khử độc khẩn cấp. 
Neu nước uống không có sẵn, có thể sử dụng thùng chứa với đầy nước sạch được đây nắp cẩn thân để 
dùng khi cần neu có sự cố rò rỉ/tràn của thuốc. Nước cần được thay thường xuyên để đảm bảo an toàn 
cho người sử dụng trên da hoặc mắt. Ngoài ra, một bộ dụng cụ rửa mắt cũng nên có sẵn. Nước dùng để 
rửa không bao giờ được phép tiếp cân với những nguồn nước khác (xem bên dưới).

Vận chuyển thuốc BVTV
Bất cứ người nào vân chuyển thuốc trừ sâu thì cần thiet phải có trách nhiệm đề hòng mọi trường 

hợp sự cố có thể xẩy ra. Sự bất cẩn có thể gây ra sự cố tràn/ đổ/ vỡ chai/bình đựng thuốc và gây hư 
hỏng và như the sẽ có khả năng gây hại cho chính bạn và người khác. Tai nạn có thể xảy ra bất kể là
khi bạn vân chuyển gần hay xa, vì the bạn phải lường trước được mọi hâu quả khi có sự cố xảy ra (bị té 
xe khi vân chuyển thuốc làm đổ/tràn thuốc ra đường) nghĩa là phải chuẩn bị với việc học những cách 
cần thiet để ngăn chặn rủi ro xảy ra và biet phải làm gì neu không may thuốc trừ sâu bị đổ/rò rỉ/tràn ra 
ngoài.

Cách an toàn nhất để vân chuyển thuốc trừ sâu là nên để thuốc ở phía sau xe tách riêng ra khỏi 
hành khách đi cùng. Xe chuyên chở phải có thép hoặc nhựa lót sàn là tốt nhất vì dễ làm sạch khi thuốc 
bị tràn. Bất kể loại xe nào bạn sử dụng để vân chuyển thuốc BVTV, tất cả các thùng chứa phải được 
bảo vệ đúng cách để có thể ngăn chặn sự di chuyển quá trình vân chuyển và phải chắc chắn các chai lọ 
thuốc phải được dựng đứng thẳng. Đừng bao giờ để thuốc trừ sâu loại chất lỏng trong buồng lái của xe, 
thuốc có thể bốc hơi độc hại, ngoài việc với nguy cơ gây độc cho người khi bị tiep xúc và cũng rất khó 
làm sạch nơi có sự cố tràn như sàn xe hoặc ghe.
ở  Việt Nam, hầu het nông dân sử dụng xe máy, hoặc xe đạp để vân chuyển thuốc (neu cửa hàng thuốc 
sâu ở xa nhà), mặc dù không phải là phương thức vân chuyển tốt nhưng có thể làm giảm nguy cơ rủi ro 
khi vân chuyển như:
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• Đặc biệt quan trọng các biện pháp được mô tả ở đây nhằm để bảo vệ trẻ em, thực phẩm, .. .vv 
Biện pháp nầy cần được thực hiện nghiêm túc: Chỉ mua thuốc BVTV và không thực hiện các 
hoạt động nào khác.

• Các cửa hàng bán thuốc BVTV phải nên có bao bì đựng thuốc chắc chắn và có thể dán kín 
miệng bao (hình trên) để đựng chai/lọ thuốc sâu trong trường hợp bị vở, đổ tràn sẽ kín bên 
trong và dễ xử lý

• Trường hợp bị sự cố xảy ra như bị đỗ vãi, nên làm sạch xe, hoặc những chỗ bị thuốc tiếp xúc 
ngay lập tức

• Không chuyên chở trẻ em hoặc động cùng lúc với thuốc trừ sâu. Bạn cũng không nên vận 
chuyển thuốc trừ sâu với thực phẩm, thức ăn hay quần áo. Nếu bạn phải dừng lại trong khi vận 
chuyển thuốc trừ sâu, nên giám sát cẩn thận để không cho người lạ/trẻ em/động vật đến gần xe 
nơi chở thuốc. Nếu ai đó vô tình bị nhiễm độc, chủ xe sẽ là bên chịu trách nhiệm. Tốt nhất nếu 
có thể, nên để thuốc trong một thùng có khoá phía sau xe.

• Trước khi vận chuyển thuốc BVTV, nên kiểm tra chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc, bảo đảm các 
chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc thùng chứa thuốc phải không bị hư hại, và nhãn thuốc phải còn 
nguyên vẹn. Tất cả chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc nên được buột chặt để ngăn cản sự dịch chuyển 
hoặc nghiên. Bảo vệ các chai/bịch/lọ/thùng chứa thuốc khỏi nhiệt độn nóng sẽ giúp duy trì chất 
lượng thuốc

Quản lý rò rỉ thuốc trừ sâu
Các trường họp rò rỉ thuốc trừ sâu

- Các chai lọ thuốc sâu đã bị rò rỉ từ nơi bán
- Rò rỉ trong khi chuyên chở
- Bị rò rỉ/đổ trong khi pha thuốc để xịt
- Bị rò rỉ/đổ do quên đóng nắp chai

Tài liệu tập huấn nông dân bài 12 4



Thiệt hại có the xẩy ra bởi sự rò rỉ của thuốc BVTV
+ Ô nhiễm môi trường
+ Tác hại đến sức khỏe cộng đồng đạc biệt đối với trẻ em sinh hoạt gần nơi để thuốc BVTV bị 

rò rỉ thuốc.
+ Nồng độ các hóa chất này có thể bị giảm xuống, và vì vạy nó có thể mất hiệu quả trong kiểm 

soát sâu bệnh.

Làm thế nào để’ xử lý một vụ tràn I rò rỉ của thuốc BVTV.
Nếu rò rỉ hay bị đổ tràn lan thuốc trừ sâu nào xảy ra. Nên làm theo một số hướng dẫn:
• Đưa người và động vạt ra khỏi khu vực bị ô nhiễm
• Không hút thuốc hoặc sử dụng đèn gần rơi vãi (do thuốc trừ sâu rất dễ cháy)
• Mạc quần áo bảo hộ trong khi làm sạch nơi rò rỉ
• Tiêu huỷ các chai lọ, gói bị hư hỏng và đạt chúng trên một bề mạt không thấm nước hoạc đất 
trống, tránh xa nhà ở và nguồn nước
• Sử dụng đất hoạc mùn cưa để hấp thụ chất lỏng, quét nơi rò rỉ, tràn một cách cẩn thân và xử lý 
một cách thích hợp để không có khả năng gây ô nhiễm nơi sông hồ, ao rạch kênh mương
• Rửa các bộ phạn của thiết bị chuyên chở (nếu xảy ra rò rỉ hay bị đổ trong khi chuyên chở) lưu 
ý không rửa ở những nơi có nguồn nước như giếng, sông hồ, ao rạch kênh mương 
và xử lý nước rửa từ sự cố rò rỉ một cách thích hợp

Bỏchai lọ rò rì vào trong túi 
hoặc thùng chứa đê đem đi 
tiêu huỷ

Các dụng cụ/vật liệu sau đây cần thiết đe làm sạch thuốc BVTV bị rò rỉ hay đổ tràn lan:•  o  •  •  •  •  •  «/

• Quần áo bảo hộ.
• Vạt liệu làm thấm, như cát hoạc mùn cưa trộn với vôi (vôi trung hòa các sản phẩm).
• Đạc biệt nên dùng túi đựng chất thải nông nghiệp.
• Thuổng phẳng.
• Cái xô.
• Giẻ lau, bàn chải.
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Các bước để thực hiện việc làm sạch chai/lọ/thùng/gói thuốc BVTV bị rò rỉ hay bỉ đổ tràn
1. Không để người và động vạt tiếp xúc nơi bị đổ thuốc.
2. Bảo vệ bản thân để không bị tiếp xúc với thuốc bằng cách sử dụng bộ đồ bảo hộ
3. Dựng thẳng chai/lọ/thùng chứa thuốc để tránh bị đổ thêm.
4. Khoanh vùng bị tràn/ đổ thuốc để tránh ô nhiễm hơn nữa (trong trường hợp thuốc là dạng chất

lỏng).
5. Đổ cát hay mùn cưa vào nơi thuốc bị tràn/đổ (trong trường hợp của một chất lỏng).
6. Quét sạch cẩn thân và bỏ các chai lọ bị rò rỉ trong túi đặc biệt hoặc trong thùng để đem đi tiêu huỷ.
7. Làm sạch nơi tràn bằng nước và xà phòng.
8. Tắm rửa sạch sẽ và giăt sạch quần áo bảo hộ.

Giặt quần áo bảo hộ và tắm rửa sạch sẽ sau khi làm sạch khu vực bi đô/rò rì thuốc BVTV

Nên làm gì với bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng?
Thuốc BVTV có thể gây nguy hại đáng kể đối với môi trường nếu như được xử lý một cách bừa 

bãi. Vì vây, sau khi sử dụng thuốc BVTV, chúng ta cần xử lý bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng đúng 
cách, theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.

Các bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng hay những vỏ thuốc đã dùng hết phải được rửa sạch và tiêu 
huỷ để tránh việc sử dụng lại nhiều lần cho những mục đích khác (ví dụ như bảo quản thực phẩm, nước 
uống, nhiên liệu, v.v...). Điều này nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường và bảo vệ con người
cũng như động vạt khỏi nguy cơ bị ngộ độc thuốc.

Các loại bao bì (liên quan đến các loại hợp chất)
Có nhiều loại bao bì thuốc BVTV khác nhau, phổ biến nhất là:

Vỏ thuốc đựng hợp chất lỏng làm bằng kim loại, nhựa, hoặc thuỷ tinh.
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Vỏ thuốc đựng hợp chất khô/rắn làm bằng nhựa, giấy hay bìa carton.

Cách thức xử lý vỏ thuốc đựng hợp chất lỏng

1
♦  ĐỒ toàn bô nước 

Đóng năp lai /  „ 7 T  ; 7 T  
■ ềC4x> -  —' ^  /  /  rửa vào bình 

T̂, A ' * * 1 / 2 và lăc manh /
Đo nươc đaỵ V* vo ..................  Dư lương thuốc

thuôc J ^Ỹ 7 v \. ự  * trong nước rửa:

r- J ^  4 000 ppm

2
♦  Đồ toàn bô nước 

s í \  Đón° năp lai /  ; r  77™  , . ■ / ^  / / rửa vào bình 
Đô nước đây 'A vỏ ~  < Q ^ S fín r ''^ ^  và lảc manh

thuốc a  Dư Isass thu°c 
Jr7  Ị ĩ  * trong nước rửa:

40 ppm

3
ẽ

f  Đ ồtoànbộnưác  
§9SS5ắBỈẵÍ /  rửa vào bình

Đồ nước đẩy V* vỏ và lắc manh X Ỉ N . „ , ; —X — X----Dư lirong thuôc
thuốc * tr0n  ̂nư°fC r”* :

*r _Không phăt hiên

• Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp như: quần áo, ủng, găng tay, tạp dề, tấm 
che mặt hoặc kính bảo hộ.

• Đổ toàn bộ thuốc trong bao bì vào bình phun thuốc.
• Súc rửa bao bì đã hết thuốc 3 lần theo các bước sau. Súc rửa vỏ thuốc 3 lần với nước có thể rửa

sạch được hơn 99,99% dư lượng thuốc BVTV.
• Phun toàn bộ thuốc trong bình lên cây trồng.
• Sau đó bỏ vỏ thuốc vào kho chứa một cách an toàn cho đến khi chuyển những bao bì thuốc

BVTV đã qua sử dụng này đến một hệ thống thu gom bao bì tại địa phương để xử lý. Tuy nhiên 
luôn nhớ rằng KHÔNG ĐƯỢC làm thủng hoặc đốt bình xịt dạng hút chân không mà phải bỏ 
vào kho chứa chờ xử lý theo quy định.

o Đối với vỏ thuốc làm bằng kim loại và nhựa
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Sau khi được làm sạch, chúng ta nên đâm thủng 
vỏ thuốc bằng vật sắc nhọn, sau đó nén chặt vỏ 
thuốc nhỏ nhất có thể trước khi đưa vào kho chứa 
và chuyển đến hệ thống thu gom bao bì tại địa 
phương để xử lý.

o Đối với vỏ thuốc làm bằng thuỷ tinh: chúng ta nên đặt vỏ chai thuỷ tinh vào trong một cái túi 
chắc chắn (nhựa hoặc bao bố) và nghiền nát với một vật không nhọn trước khi bỏ đi.
• Vệ sinh quần áo bảo hộ và thiết bị được dùng để xử lý vỏ thuốc.
• Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Cách thức xử lý vỏ thuốc đựng hợp chất khô/rắn

• Sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp như: quần áo, ủng, găng tay, tạp dề, tấm 
che mặt hoặc kính bảo hộ.

• Đổ toàn bộ thuốc trong bao bì vào bình phun thuốc.
• Phun toàn bộ thuốc trong bình lên cây trồng.
• Sau đó bỏ vỏ thuốc vào thùng rác hoặc nếu có đủ không gian thì đặt bao bì đã qua sử dụng vào 

kho chứa một cách an toàn cho đến khi có thể xử lý.
> Đối với vỏ thuốc làm bằng nhựa: làm theo hướng dẫn bên trên.
> Đối với vỏ thuốc làm bằng giấy hay bìa carton: chúng ta nên gấp vỏ thuốc lại nhỏ nhất có 

thể và bỏ vào một bao nilon kín, rồi đặt vào kho chứa chờ xử lý.
• Vệ sinh quần áo bảo hộ và thiết bị được dùng để xử lý vỏ thuốc.
• Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Tại một số tỉnh thành ở Việt Nam, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ lượng rác thải bao bì thuốc 
BVTV đã qua sử dụng, các ngành chức năng đang thực hiện một số biện pháp bảo vệ như xây dựng các 
bể thu gom bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, tổ chức thu gom bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng 
theo định kỳ để chuyển đến đơn vị có thẩm quyền tiêu hủy hay tái sử dụng nguyên liệu. Vì thế, khi có 
bao bì thuốc, tốt nhất bà con nông dân nên chuyển những bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng đến một 
hệ thống thu gom bao bì tại địa phương để tiêu huỷ.
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Ngộ độc thuốc BVTV - các biện pháp sơ cứu
Các loại hóa chất có thể xâm nhập vào cơ thể qua tiếp xúc với da, mắt, miệng và mũi, do đó điều quan 
trọng nhất cần nhớ khi sử dụng thuốc BVTV là bảo vệ bản thân, quen với những dấu hiệu và triệu 
chứng ngộ độc, cũng như cần biết cách áp dụng các biện pháp sơ cứu trong khi chờ đợi sự giúp đỡ từ 
cơ sở y tế. Thông tin về triệu chứng ngộ độc và các biện pháp sơ cứu thường được chỉ rõ trên nhãn 
thuốc.

Thuốc BVTV có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể bằng cách nào?
Thẩm thấu qua da (xâm nhập qua da, bao gồm cả mắt và tai): Đây là nguyên nhân ngộ độc phổ biến 
nhất do thuốc BVTV có thể văng vào mắt hay dây rớt trên da, hoặc thấm qua quần áo và thiết bị bảo hộ 
không được giữ gìn tốt. Thuốc BVTV có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể qua da thông thường, 
không bị tổn thương cũng như qua các vết thương và chỗ đau.

Nuốt phải thuốc (xâm nhập qua miệng): Đây là con đường ngộ độc thuốc BVTV ít xảy ra nhất. Tuy 
nhiên, rất nguy hiểm nếu chúng ta ăn, uống hay hút thuốc với bàn tay dính thuốc BVTV.

Hít phải hơi độc của thuốc (xâm nhập qua mũi): Đây là con đường nhanh nhất để thuốc BVTV xâm 
nhập vào cơ thể vì hơi độc sẽ xâm nhập vào phổi và đi trực tiếp vào máu một cách nhanh chóng. Ngoài 
ra, việc sử dụng thuốc BVTV trong không gian khép kín càng làm cho việc ngộ độc qua đường hô hấp 
càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Các triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV thường gặp

Các triệu chứng ban đâu Các triệu chứng tiêp theo hoặc 
các triệu chứng kèm theo

Các triệu chứng biêu hiện 
sau đó

• Hoa mắt
• Khó chịu
• Nhức đầu
• Bơ phờ hay mệt mỏi
• Buồn nôn
• Nôn
• Đổ mồ hôi quá mức
• Run
• Đau thắt ngực

• Mờ mắt
• Tiêu chảy
• Tiết nước bọt quá mức
• Chảy nước mắt
• Quá kích động
• Co giật các cơ mí mắt
• Rối loạn thần kinh

• Tràn dịch màng phổi
• Run rẩy
• Co giật
• Mê sảng
• Rối loạn đường tiểu hay 

tiêu chảy
• Suy hô hấp và suy tim

Các biện pháp sơ cứu
Trong trường hợp ngộ độc thuốc BVTV, ngay sau khi gọi cho bác sĩ, tùy theo tình trạng của bệnh nhân 
mà chúng ta cần hành động một cách bình tĩnh và có phương pháp. Đối với bất kỳ sự cố nhiễm độc nào 
thì tốc độ xử lý là điều tiên quyết giúp phòng tránh nguy cơ dẫn đến ngộ độc. Đừng chờ đợi sự giúp đỡ 
của các chuyên gia, mà phải thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu dưới đây nhằm hạn chế tối đa các 
trường hợp ngộ độc thuốc.
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Đầu tiên, cần xác định xem liệu việc ngộ độc hay bệnh tật có phải do 
nhiễm thuốc BVTV hay không. Ngoài ra, cần kiểm tra hiện trường 
để đảm bảo an toàn cho bản thân. Trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân 
phù hợp nếu cần thiết.

Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nhiễm độc.

Cởi bỏ quần áo hay thiết bị bảo hộ cá nhân và quần áo lao động bị 
dính thuốc.

Giữ cho bệnh nhân bình tĩnh và yên tâm. Kiểm tra vị trí hay loại 
nhiễm độc nào vừa xảy ra, đồng thời thực hiện các biện pháp sơ
cứu như mô tả bên dưới. Không cho bệnh nhân ăn, uống bất cứ thứ 
gì hay hút thuốc.

Nhiệt độ cơ thể:

Khi bệnh nhân bất tỉnh, cần chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát nhiệt 
độ cơ thể cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân cảm thấy lạnh thì giữ ấm 
cho bệnh nhân với một tấm chăn nhằm duy trì nhiệt độ cơ thể bình 
thường. Nếu bệnh nhân sốt thì lau mát cho bệnh nhân.

Vị trí:
Đặt bệnh nhân tại vị trí với phần đầu thấp hơn phần còn lại của cơ 
thể (= vị trí hồi phục) và quay sang một bên. Nếu bệnh nhân bất tỉnh 
thì kéo cằm về phía trước và để đầu ngửa ra sau, nhằm đảm bảo 
bệnh nhân có thể thở được.

Hô hấp:
Nếu bệnh nhân ngừng thở thì phải thực hiện hô hấp nhân tạo ngay
lập tức, quan sát các biện pháp phòng ngừa thích hợp và sử dụng các 
thiết bị phù hợp để tránh cho bản thân nuốt phải thuốc BVTV.

¡r̂ j§
gpl
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Nhân trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang theo vỏ thuốc, nhãn 
thuốc, và bất cứ thông tin khác sẵn có cho nhân viên y tế đọc.

Một số loại thuốc BVTV có thuốc giải độc. Thông tin về thuốc giải 
độc có thể tìm thấy trên nhãn thuốc. Chỉ có bác sĩ mới có thể giám 
sát việc dùng thuốc giải độc.

Đối với mỗi con đường thuốc BVTV xâm nhập vào cơ thể, chúng ta có những biện pháp sơ cứu khác 
nhau.

Trường hợp 
nhiễm độc qua 
da

1. Cởi bỏ quần áo (thiết bị bảo hộ cá nhân và quần 
áo lao động) một cách cẩn thận.

2. Sử dụng thật nhiều nước để rửa sạch chỗ da và tóc 
bị dính thuốc. Sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước.

3. Nếu có mụn nước xuất hiện thì bôi thuốc mỡ.

4. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc.
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Trường hợp 
nhiễm độc qua 
mắt

Trường hợp 
nuốt phải thuốc 
BVTV

1. Xối rửa mắt với nhiều nước sạch chảy liên tục từ 
vòi (ví dụ như sử dụng nước vòi ít nhất 15 phút để 
rửa mắt).

2. Che mắt với miếng băng mắt vô trùng hoặc vật 
liệu không có tơ sạch.

3. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc.

1. Chỉ thực hiện việc gây nôn nếu trên nhãn thuốc 
cho phép. Gây nôn chỉ nên được thực hiện trên bệnh 
nhân còn tỉnh táo. Giữ cho bệnh nhân ngồi hoặc 
đứng thẳng.

2. Thực hiện gây nôn bằng cách dùng hai ngón tay 
thọc vào phần dưới của cuống họng của bệnh nhân. 
Dùng hai ngón tay của tay kia giữ chặt phần má nằm 
giữa hai hàm của bệnh nhân nhằm tránh cho các 
ngón khác không bị cắn.

3. Không bao giờ cho bệnh nhân nhiễm độc ăn bất 
cứ thứ gì qua đường miệng.

4. Đặt bệnh nhân tại vị trí với phần đầu thấp hơn 
phần còn lại của cơ thể (= vị trí hồi phục).
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Trường hợp hít 
phải thuốc 
BVTV

5. Nhận trợ giúp từ cơ sở y tế ngay lập tức. Mang 
theo vỏ thuốc, nhãn thuốc, và bất cứ thông tin khác 
sẵn có cho nhân viên y tế đọc.

Tóm lược lại:
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Kế hoạch tập huấn và chuẩn bị dụng cụ tập huấn
■ ■ Æ m m o  ■ ■ Æ

Kết quả mong đợia

1. Sau khi tham dự lớp học này nông dân sẽ phải biết:
+ Làm thế nào để lựa chọn khu vực để bảo quản thuốc BVTV (Khu vực xa nhà hoặc bên trong nhà) 
+ Làm thế nào để quản lý rò rỉ thuốc trừ sâu l tràn
+ Các loại thuốc trừ sâu khác nhau có thể có những tác động đến sức khỏe cộng đồng khác nhau.
+ Nông dân sẽ biết được phải làm gì với các chai lọ thuốc đã sử dụng 
+ Hiểu được chất độc thuốc trừ sâu tiếp xúc với cơ thể con người như thế nào 
+ Nhạn diện được triệu chứng ngộ độc thuốc trừ sâu 
+ Khi nào và làm thế nào để sơ cứu người bị ngộ độc thuốc trừ sâu

2. Nông dân sẽ thảo luân theo nhóm về việc mua thuốc BVTV như thế nào và cách họ quản lý thuốc
thế nào?.

3. Nông dân sẽ thảo luận về trường hợp ngộ độc thuốc, rò rỉ thuốc và những bước cơ bản trong sơ cứu
ngộ độc thuốc trừ sâu bệnh hại...

Chuẩn bị dụng cụ gũảng dạy
Chuẩn bị một số hình ảnh, mẫu vạt được đề cạp trong bài học như sau:

- Mẫu của nhãn thuốc trừ sâu, bệnh với đầy đủ thông tin đã được đăng ký
- Mẫu của các dạng thuốc phổ biến
- Hình hương dẫn sơ cứu nếu có người bị nhiễm độc của thuốc BVTV
- Chaillọ có hình dạng giống chai thuốc (dùng để thực tạp chứa các dung dịch màu giả làm thuốc trừ

sâu) khi bị rò rỉl các chai lọ có nắp bị hư (để thấy sự rò rỉ thuốc nếu nắp bị hư)
- Chuẩn bị một số vạt dụng dùng trong lau chùi
- Chuẩn bị một số hình ảnh về việc đựng thuốc sâu còn lại trong các chai lọ dựng thức ănlnước

ngọt.. ..hoặc để chung chai lọ thuốc với nơi để thực phẩm dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

Các bước tập huấn
Bước 1: Đặt câu hỏi về cách vận chuyển thuốc BVTV

Yêu cầu nông dân cho biết cách vạn chuyển thuốc trừ sâu của họ từ cửa hàng bán về nhàn xe để 
chuyên chở. Họ để thuốc BVTV nơi nào trên xe để chuyên chở? cán bộ tạp huấn sẽ cùng ghi nhạn 
những ý đúng
Bước 2 : Thảo luận nhóm về những phần đã được hướng dẫn
1. Hỏi nông dân sẽ làm gì với thuốc sâu còn trong chaillọlgói để sử dụng cho lần tới? Trường hợp

thuốc còn lại được bảo quản ở đâu? có nơi nào để bảo quản thuốc trừ sâu không (bên ngoài hay 
bên trong) -Nếu bên trong, có đựng trong bất kỳ hộp l thùng thiếc nào không?

2. Tại sao chúng ta nên bảo quản thuốc trừ sâu? (để nông dân trả lời theo nhóm)
Hãy để họ nói về trường hợp của mình.

3. Trình bày các hình ảnh các cách thức bảo quản thuốc BVTV, Thảo luạn về từng phương pháp 
được đề xuất, và làm cho các học viên để hiểu đầy đủ về phương pháp bảo quản đúng
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4. Cán bộ tạp huấn nên nhắc nhở học viên lưu ý đọc các hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong 
khi chuyên chở, sử dụng và bảo quản các loại thuốc trừ sâu. Hãy để nhóm thảo luân về những 
cách thức của rò rỉ /đổ tràn của thuốc trừ sâu và các mối nguy hiểm do sự cố rò rỉ

5. Hỏi những câu hỏi như "các biện pháp và các bước phòng ngừa nào bạn đang thực hiện để ngăn 
chạn mối nguy hiểm khi thuốc trừ sâu bị rò rỉ ra ngoài trong khu vực bảo quản hoặc do nhầm lẫn 
để đổ tràn trên mạt đất? để họ trả lời theo ý kiến của mình

6. Nếu các loại thuốc trừ sâu bị đổ trên mạt đất. Họ phải làm gì ngay lạp tức (nhắc nhở họ phải rắc
cát, mùn cưa ngay trên các khu vực bị đổ, sau đó gom cát hoạc bùn để trong một chiếc túi và tiêu 
huỷ nó một cách an toàn nơi mà người và động vạt không có ở đó) Phải bảo đảm rằng đeo khẩu
trang, giày dép và quần áo bảo vệ khác trong khi làm sạch khu vực bị nhiễm thuốc

7. Thảo luận nhóm về sơ cứu khi có người bị ngộ độc thuốc (Nông dân sẽ viết ra các trường hợp ngộ 
độc thuốc trừ sâu và nhạn ra dấu hiệu của ngộ độc thuốc trừ sâu)

8. Nông dân sẽ được hướng dẫn lám thế nào để thực hiện việc sơ cứu khi có người bị ngộ độc thuốc
Bước 3. Thực hành trong lớp

• Cho 3 nhóm ghi lại/ vẽ lại những họ nhớ trên nhãn thuốc trừ sâu.
• Thực hiện thí dụ trong trường hợp của chai chứa đầy nước, nới lỏng nắp đạy và xem những vấn 

đề xảy ra (dễ dàng bị đổ trên sàn nhà, bị rò rỉ khi xử lý, ...). Cán bộ tạp huấn khuấy động lớp 
bằng cách đề nghị nông dân đưa ra các giải pháp dựa trên kiến thức nhạn được từ lớp học.

• Ba nhóm sẽ cử ra một người để thực hành việc ngộ độc thuốc sâu như chất độc tiếp xúc cơ thể 
con người như thế nào. Hãy hỏi những câu dưới đây:

• Những triệu chứng ngộ độc nào xuất hiện nếu bị ngộ độc thuốc? Hãy để họ viết câu trả lời của 
họ trên thẻ màu, (một câu trả lời cho mỗi thẻ), và gắn các thẻ trên giấy khổ to. Khi các học viên 
đã hoàn thành, đạt lên trên bảng tiêu đề của triệu chứng ban đầu, và các triệu chứng thể hiện sau 
đó cuối cùng là triệu chứng xảy ra sau. Gắn những thẻ trả lời đúng dưới ngay tiêu đề

• Thêm triệu chứng được viết thiếu
• Sử dụng các tình nguyện viên, trình diễn từng bước các bước sơ cứu theo hướng dẫn. Cán bộ

tạp huấn sẽ chỉnh lại cho đúng cách

HÃY NHỚ RẰNG: ĐẺ BẢO VÊ BẢN THÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC -  BẠN CAN CÓ 
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÈ CÁC MỐI NGUY HIẺM CỦA THUỐC BVTV VÀ VIÊC SƠ 
CỨU KHI BỊ NGỘ ĐỘC THUỐC XẢY RA LÀ QUAN TRỌNG VÀ CAN THIẾT

Tài liệu tập huấn nông dân bài 12 15


