
Vietnamese 1/06                                  -1-         XEM TIẾP TRANG MẶT SAU 

 
 

 

Audiology Department 
Rehab & Wellness Services 

10201 SE Main, Suite 4 

Portland OR 97216 

503- 251-6350 

Fax 503- 251-6846 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ THÍNH GIÁC 

 
 Các thông số này được gọi là “mức độ hoạt động”. Theo qui điịnh OSHA, hãng sở phải 

điều hành một chương trình bảo vệ thính giác hiệu quả và liên tục bất kỳ khi nào mức độ 

tiếp xúc với tiếng ồn của nhân viên bằng hoặc vượt quá mức âm lượng trung bình được đo 

trong khoảng thời gian 8 giờ đồng hồ (TWA) 85 dBA, hoặc tương đương, liều lượng 50%. 

 

 Để xác định các nhân viên có tiếp xúc ở mức bằng hoặc trên “mức độ hoạt động” hay 

không, người ta có thể sử dụng hai công cụ khác nhau: dụng cụ đo mức âm thanh và máy định 

phân lượng.  Dụng cụ đo mức âm thanh là một thiết bị đo cường độ âm thanh vào một thời điểm 

nhất định.  Máy định phân lượng là một thiết bị mà nhân viên mang trên người trong thời gian 

diễn ra ca làm việc của anh ta/cô ta. Máy lưu lại các thông số đo mức âm thanh trong một khoảng 

thời gian nhất định.  Khi kết thúc khoảng thời gian này, thông số đo mức tiếp xúc được “đọc” để 

xác định mức độ tiếp xúc tổng thể của nhân viên đó. 

 

CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN ĐỐI VỚI THÍNH GIÁC 
 

 Tiếp xúc lâu dài với độ ồn quá nhiều có thể gây suy giảm thính giác do tiếng ồn.  Khi bạn 

tiếp xúc với tiếng ồn quá nhiều, ảnh hưởng đầu tiên thường là suy giảm thính giác tạm thời (Thay 

Đổi Ngưỡng Tạm Thời), thường là kèm theo triệu chứng ù tai.  Dần dần, những người có tình 

trạng suy giảm thính giác tạm thời và lặp lại nhiều lần sẽ bị suy giảm thính giác vĩnh viễn và 

không thể chữa khỏi được ở mức độ nào đó (Thay Đổi Ngưỡng Vĩnh Viễn) và thậm chí có thể bị 

ù tai vĩnh viễn.  Tình trạng suy giảm thính giác do tiếng ồn thường bắt đầu từ suy giảm mức 

thính giác ở các tần số cao hơn từ 2000 Hz đến 4000 Hz.  Nếu không được bảo vệ, tình trạng 

suy giảm thính giác do tiếng ồn dần dần có thể lan sang các tần số nói thấp hơn. 

 

 Tiếng ồn lớn cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như ù tai, mệt mỏi, 

khó chịu bực dọc, huyết áp cao, nhịp tim tăng, và hiệu quả công việc giảm sút. 

 

ĐO KHÁM THÍNH GIÁC 
 

 Đo khám thính giác là một cách xác định khả năng thính giác của bạn và theo dõi 

mức hiệu quả của chương trình bảo vệ thính giác.    Thính giác của bạn sẽ được kiểm tra ở bảy 

tần số khác nhau cho mỗi bên tai.  Phần kiểm tra thính giác đầu tiên mà bạn thực hiện với một 

công ty gọi là “Ngưỡng đánh giá” của bạn. Bạn sẽ không được ở gần bất kỳ tiếng ồn nào trong ít 

nhất 14 giờ trước khi kiểm tra, trừ khi bạn mang phương tiện bảo vệ thính giác khi có mặt ở nơi 

có tiếng ồn.  Những lần kiểm tra thính giác hàng năm có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào 

trong ca làm việc và kết quả được so sánh với lần kiểm tra đầu tiên của bạn hoặc kết quả kiểm tra 

đầu tiên đã được tu chỉnh để phát hiện bất kỳ thay đổi nào về thính giác. Tình trạng suy giảm 

thính giác tự nhiên cũng diễn ra khi bạn về già.  Tình trạng này gọi là Lão thính. 
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BẢO VỆ THÍNH GIÁC 

 
 Khi mức độ ồn trong công việc đạt tới 90 decibel (dB) hoặc cao hơn, các phương tiện bảo 

vệ thính giác sẽ được cung cấp miễn phí cho nhân viên và sẽ được sử dụng để giảm tiếp xúc tiếng 

ồn tới mức độ an toàn.  Sử dụng phương tiện bảo vệ thính giác hiệu quả giúp bảo vệ tai trong 

tránh tiếng ồn.  Mức độ giảm tiếng ồn nhờ phương tiện bảo vệ thính giác gọi là giảm. Và mỗi 

hãng sản xuất sẽ quy định mức giảm trên bao gói dưới dạng Mức Xếp Hạng Khả Năng Giảm Độ 

Ồn (NRR).  Thông số (NRR) càng cao thì mức độ bảo vệ càng hiệu quả.   

 

Các thiết bị bảo vệ thính giác (HPD) nằm trong hai hạng mục: nút bịt lỗ tai và đệm bịt tai.  

Nên chọn các phương tiện bảo vệ thính giác thuận tiện, thoải mái, và có mức độ bảo vệ thích hợp 

đối với tiếng ồn mà bạn đang tiếp xúc.   Nếu bảo vệ không thỏa đáng, bạn có thể tiếp xúc với 

tiếng ồn quá nhiều.  Cho dù bạn lựa chọn loại nào, phương tiện bảo vệ thính giác cần được sử 

dụng đúng cách và nhất quán.   Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng HPD, liên lạc với giám sát 

viên, nhân viên ban an toàn, hoặc hỏi chuyên gia thính giác/kỹ thuật viên tiến hành huấn luyện 

và/hoặc kiểm tra thính giác hàng năm cho bạn. 

 

 

CÁC LỢI THẾ & BẤT LỢI 

CỦA PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ THÍNH GIÁC 

 

 Lợi thế Bất lợi 

Nút bịt lỗ tai Nhỏ, dễ mang theo.  Tiện sử 

dụng.  Dễ chịu hơn khi trời 

nóng.   

Thuận tiện ở những nơi nhỏ. 

Khó vừa hơn.  Có thể bị dơ. 

Đệm bịt tai  Một cỡ.  Dễ nhìn thấy.  Dễ 

được chấp nhận hơn.  Thường 

thoải mái hơn.  Không dễ bị 

trật chỗ. 

Mắc tiền hơn.  Cồng kềnh.  

Không dễ mang theo. 

 

Xin lưu ý là tình trạng suy giảm thính giác do tiếng ồn có 

thể ngăn ngừa được.   

 

Bạn có trách nhiệm bảo vệ bản thân tránh tình trạng suy 

giảm thính giác do tiếng ồn. 
 

 


