
Nguồn gốc mẫu được sử 

dụng (mẫu lâm sàng, nuôi

 cấy, tăng sinh,…)

Đường lây nhiễm trong 

tự nhiên 

Đường có khả năng lây 

nhiễm trong KXN

Liều gây nhiễm

Nồng độ và thể tích được sử dụng 

Khả năng tồn tại trong môi trường 

Tên tác nhân VSV

Nhóm nguy cơ

Thông tin liên quan đến tác nhân VSV (vật chủ, 

nguồn gốc  địa lý, dịch tễ học, lịch sử cấy 

chuyển)

Khả năng gây bệnh ở người 

Khả năng gây bệnh trong tự

 nhiên (phạm vi vật chủ)

Ổ chứa tiềm ẩn ở động vật (vec tơ)

Tần suất sử dụng 

Thời gian sử dụng 

Biện pháp điều trị và dự phòng sẵn có

Các dữ liệu, thông tin sẵn có khác

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ KHI LÀM VIỆC TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM

1. Thông tin chung 

3. Tác nhân vi sinh vật được sử dụng (nếu đã biết thông tin)

2. Mô tả tóm tắt công việc/hoạt động/quy trình xét nghiệm (mô tả ngắn gọn bằng các gạch đầu dòng)

Tên đơn vị:

Khoa/PXN:

Ngày đánh giá:

Người đánh giá:
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Cơ sở vật chất 

Nguy hiểm - 

Nguy cơ Khả năng Hậu quả Mức độ nguy cơ Các biện pháp kiểm soát

Cấp độ an toàn sinh học 

Thông khí

Bố trí PXN

Các yếu tố kiểm soát môi 

trường 

Kiểm soát lối vào 

Trang bị BHCN

Thiết bị

…

5. Đánh giá nguy cơ theo công việc/ hoạt động/quy trình xét nghiệm 

Công việc/hoạt động/Quy 

trình xét nghiệm 

Nguy hiểm - 

Nguy cơ Khả năng Hậu quả Mức độ nguy cơ Các biện pháp kiểm soát

…

Dụng cụ/hóa chất

Nguy hiểm - 

Nguy cơ Khả năng Hậu quả Mức độ nguy cơ Các biện pháp kiểm soát

…

Tên nhân viên 

Nguy hiểm - 

Nguy cơ Khả năng Hậu quả Mức độ nguy cơ Các biện pháp kiểm soát

nhân viên 1

đào tạo, tập huấn, năng 

lực, kỹ năng

Kinh nghiệm 

Tình trạng sức khỏe

Nhận thức, thái độ, ý thức 

tuân thủ quy định

Nhân viên 2

…

4. Đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Các yếu tố khác 

7. Đánh giá nguy cơ nhân viên PXN (Đánh giá tất cả nhân viên có tiếp xúc với nguy cơ)

6. Đánh giá nguy cơ theo dụng cụ/hóa chất sử dụng 
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Thư ký Trưởng nhóm
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