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1. Mục đích 

Hƣớng dẫn đánh giá nguy cơ sinh học xảy ra khi làm việc trong Khoa Xét 

nghiệm 

2. Phạm vi áp dụng 

Áp dụng cho tất cả nhân viên của Khoa. 

3. Trách nhiệm 

Tất cả các phòng thuộc Khoa Xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện quy trình 

này. 

Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm chung. 

4. Định nghĩa và chữ viết tắt 

4.1. Định nghĩa 

Nguy hiểm đƣợc định nghĩa là yếu tố có khả năng gây hại. Nguy hiểm trong 

PTN có thể là các yếu tố vật lý nhƣ điện, hỏa hoạn, cháy nổ, nhiệt, hơi nóng…, hóa 

học nhƣ hóa chất và sinh học nhƣ vật liệu chứa TNGB. 

Nguy cơ là khả năng xảy ra một sự kiện không mong muốn, liên quan đến một 

mối nguy hiểm cụ thể gây hậu quả. Nguy cơ đƣợc thể hiện bằng công thức sau: 

                   Nguy cơ = Khả năng xảy ra  x  Hậu quả 

4.2. Chữ viết tắt 

- KXN: Khoa Xét nghiệm 

- TNGB: Tác nhân gây bệnh 

     5. Nội dung thực hiện 

  Ma trận nguy cơ đƣợc sử dụng để đánh giá và phân loại mức độ của nguy cơ 

xác định đƣợc. Ma trận nguy cơ là một bảng, thể hiện sự tƣơng tác giữa các mức độ 

của hậu quả và khả năng xảy ra khác nhau, tạo thành mức độ nguy cơ. Ma trận nguy 

cơ đƣợc chia ra làm nhiều loại phụ thuộc vào việc phân chia mức độ của hậu quả và 

khả năng xảy ra. Ví dụ nhƣ ma trận nguy cơ 3x3, hoặc 5x5… Dƣới đây là ví dụ về ma 

trận nguy cơ (3x3). 

 

Bảng 1. Ví dụ về ma trận nguy cơ (3x3) 

Khả năng  

xảy ra 

Hậu quả 

1. Nhẹ  2. Trung bình 3. Nặng 

3. Thƣờng xuyên Trung bình  Cao  Cao  

2. Ít khi Thấp  Trung bình  Cao  

1. Hiếm khi Thấp Thấp  Trung bình  
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  Trong đó, mức độ về khả năng xảy ra và hậu quả sẽ do nhóm đánh giá cân nhắc và 

quyết định. Dƣới đây là ví dụ về phân loại, mô tả các mức độ của khả năng xảy ra và hậu 

quả nhƣ sau: 

Bảng 2. Ví dụ về phân loại và mô tả các mức độ của khả năng xảy ra 

Mức độ Khả năng  

xảy ra 

Mô tả/định nghĩa Ví dụ về tần suất 

xảy ra 

1. Hiếm khi Một sự kiện rất hiếm khi xảy ra. Chỉ 

xảy ra trong trƣờng hợp đặc biệt  

Xảy ra ít hơn 1 lần 

trong vòng 20 năm  

2. Ít khi Có khả năng xảy ra trong hầu hết các 

trƣờng hợp  

Xảy ra ít nhất 1 lần 

trong vòng 5 năm 

3. Thƣờng 

xuyên 

Dự kiến sẽ xảy ra trong hầu hết các 

trƣờng hợp  

Xảy ra ít nhất 1 lần 

trong vòng 1 năm 

 

Bảng 3. Ví dụ về phân loại và mô tả các mức độ của hậu quả 

Mức độ Hậu quả Mô tả 

1. Nhẹ  Tai nạn nhỏ, sự cố tràn đổ hoặc lỗi thiết bị, hệ thống, có thể tự 

giải quyết mà không cần hỗ trợ 

2. Trung bình Tai nạn gây ra thƣơng tích nhẹ hoặc bị phơi nhiễm và yêu cầu 

hỗ trợ từ bên ngoài  

3. Nặng Tai nạn nghiêm trọng, bị lây nhiễm có thể ảnh hƣởng đến tính 

mạng con ngƣời 

Mức độ nguy cơ đƣợc xác định dựa vào ma trận nguy cơ và đƣợc phân thành 3 

mức độ nhƣ bảng 4. 

Bảng 4. Ví dụ về phân loại và mô tả mức độ nguy cơ 

Mức độ Phân loại mức 

độ nguy cơ 

Mô tả 

1. Thấp Nguy cơ có thể chấp nhận đƣợc nếu đƣợc quản lý theo các 

quy trình quản lý thông thƣờng và giám sát thƣờng xuyên  

2. Trung bình Nguy cơ có thể chấp nhận đƣợc nếu xác định rõ trách 

nhiễm quản lý nguy cơ  

3. Cao Nguy cơ không chấp nhận đƣợc và yêu cầu thực hiện ngay 

các biện pháp kiểm soát nguy cơ  

 Khoa Xét nghiệm có kế hoạch đánh giá nguy cơ theo Phụ lục 1. 

6. Lưu hồ sơ 
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Stt Tên hồ sơ lưu Thời gian lưu 

1 Đánh giá nguy cơ khi làm việc trong Phòng Xét 

nghiệm BM.QTQL.20.01 

3 năm 
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