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Lời giới thiệu 
Về việc sửa đổi các quy định quản lý an toàn đối với tác nhân gây bệnh 

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại nước ngoài trong những năm gần đây và trước 

những thay đổi về môi trường y tế, chăm sóc sức khỏe, đồng thời sau khi xem xét các biện pháp 

ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của các bệnh truyền nhiễm do khủng bố sinh học gây ra, “Luật 

Phòng chống các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc y tế dành cho bệnh nhân mắc bệnh truyền 

nhiễm” đã được sửa đổi một phần (thông qua vào ngày 8 tháng 12 năm 2006, có hiệu lực vào 

ngày 1 tháng 6 năm 2007). Các quy định được đề cập tới trong tài liệu này, được xây dựng dựa 

trên các hướng dẫn của WHO, v.v. (lưu ý) nhằm đáp ứng việc sửa đổi Luật này. 

 

Thông thường, NIID đã xây dựng các giải pháp để ngăn ngừa sự cố phơi nhiễm hoặc rò rỉ 

tác nhân gây bệnh và chất độc không cố ý, dựa trên quy định an toàn tác nhân gây bệnh căn cứ 

theo tư duy về ATSH. Tuy nhiên, trước những thay đổi như trên, an ninh sinh học đòi hỏi cần có 

một khung để ngăn ngừa thất thoát, trộm cắp, chiếm đoạt và cố ý giải phóng tác nhân gây bệnh. 

 

NIID đã nhiều lần thảo luận với các Hội đồng khác nhau bao gồm Hội đồng Quản lý nguy 

cơ sinh học nội bộ và các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời sửa đổi hoàn toàn các quy 

định quản lý an toàn đối với tác nhân gây bệnh. Đây là Bản thứ 3, sau lần ban hành vào năm 1981 

(Bản đầu tiên) và bản sửa đổi đầy đủ năm 1992 (Bản thứ 2). Lần sửa đổi này đã đưa ra các quy 

định phòng ngừa về sơ ý, trốn tránh trách nhiệm, hồ sơ không đầy đủ, thiếu quy tắc ứng xử, lây 

nhiễm trong phòng thí nghiệm bắt nguồn từ việc coi nhẹ vấn đề đạo đức, mất mẫu thí nghiệm, 

thao tác không đúng cách, hoặc cố ý không tuân thủ. 

 

Ngoài ra, quy định này ra đời nhằm thúc đẩy việc điều tra nghiên cứu và kiểm tra các tác 

nhân gây bệnh đảm bảo an toàn sinh học, trong quá trình vận dụng cần phán đoán đúng tình hình, 

tránh tình trạng gây trở ngại cho công việc cần thiết cho sức khỏe cộng đồng. 

 

Ngoài ra, điều quan trọng là nhân viên và các bên liên quan phải chia sẻ các nguyên tắc 

ATSH và an ninh sinh học cần thiết để quản lý an toàn tác nhân gây bệnh, vận hành quy định này 

trong khi đảm bảo tính minh bạch trong một mối quan hệ tin tưởng tốt hơn nữa. 

 

(Ghi chú)  

WHO: Laboratory biosafety manual (3rd edition), Chapter 9. Laboratory biosecurity concepts 

(2004) 

WHO: Life science research: opportunities and risks for public health - mapping the issues 

(2005) 

WHO: Biorisk management; Laboratory biosecurity guidance (2006) 

OECD; Best Practice Guidelines for Biological Resource Centres, Chapter on Best Practice 

Guidelines on Biosecurity for BRCs (2007) 

US CDC/NIH: Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (5th Edition, 2007) 

 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2007 

Miyamura Tatsuo 
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Chương 1 Quy tắc chung 
 

(Mục đích) 
Điều 1 Quy định quản lý an toàn tác nhân gây bệnh NIID (dưới đây gọi là “Quy định quản lý an 

toàn”) quy định về quản lí an toàn đối với các tác nhân gây bệnh được sử dụng tại NIID, mục 

đích nhằm phòng tránh phơi nhiễm phát sinh do các tác nhân gây bệnh tại NIID và phòng tránh 

sự cố căn cứ theo “Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc y tế dành cho bệnh 

nhân mắc bệnh truyền nhiễm” (dưới đây gọi là “Luật Bệnh truyền nhiễm”). 

2. Quy định quản lý an toàn bao gồm quy định phòng ngừa phát sinh bệnh truyền nhiễm được 

người giữ/sở hữu tác nhân gây bệnh loại 1 cụ thể và người được phép giữ/sở hữu tác nhân gây 

bệnh loại 2 cụ thể xây dựng và thông báo lên Bộ trưởng bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội dựa 

theo Luật Bệnh truyền nhiễm (Bảng đính kèm 10). 

 

(Định nghĩa) 
Điều 2 Trong quy định quản lý an toàn, định nghĩa các thuật ngữ quy định trong các mục sau đây 

sẽ được quy định tại các khoản mục tương đương. 

(1) “Tác nhân gây bệnh” là vi rút, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, prion cũng như độc tố phát 

sinh của vi sinh vật, là những yếu tố gây hại cho cơ thể con người. 

(2) “Tác nhân gây bệnh an toàn sinh học cấp 1, 2, 3 và 4” là tác nhân gây bệnh được phân 

loại theo cấp độ ATSH tương ứng. 

(3) “Tác nhân gây bệnh cụ thể” là tác nhân gây bệnh loại 1, tác nhân gây bệnh loại 2, tác 

nhân gây bệnh loại 3 và tác nhân gây bệnh loại 4 cụ thể được quy định tại Luật Bệnh 

truyền nhiễm. 

(4) “Quản lý an toàn” là việc dự phòng phơi nhiễm tác nhân gây bệnh (An toàn sinh học) 

cũng như là việc phòng chống thất lạc, đánh cắp, lạm dụng/lợi dụng tác nhân gây bệnh 

(An ninh sinh học). 

(5) “Nhân viên” là người được phép ra vào NIID và là người xử lý trên tác nhân gây bệnh 

trong cơ sở, cũng như là người ra vào các khu vực quản lý, người thực hiện công việc liên 

quan đến tác nhân gây bệnh khác. 

(6) “Trưởng phòng” là trưởng của phòng ban, trung tâm, phòng Pháp chế mà nhân viên trực 

thuộc. 

(7) “Phòng thí nghiệm ATSH cấp 2” là phòng thí nghiệm sử dụng các tác nhân gây bệnh 

ATSH cấp 2 được quy định tại Tài liệu rời tập 1. 

(8) “Phòng thí nghiệm ATSH cấp 3” là phòng thí nghiệm sử dụng các tác nhân gây bệnh 

ATSH cấp 3 được quy định tại Tài liệu rời tập 1. 

(9) “Phòng thí nghiệm ATSH cấp 4” là phòng thí nghiệm sử dụng các tác nhân gây bệnh 

ATSH cấp 4 được quy định tại Tài liệu rời tập 1. 

(10) “Cơ sở ngăn chặn cao” là tòa số 8, trụ sở NIID tại Murayama, bao gồm phòng thí 

nghiệm ATSH cấp 2, ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4. 

(10.2) “Cơ sở xử lý vi rút bại liệt” là phòng thí nghiệm sử dụng vi rút bại liệt trong khu vực 

quản lý ATSH cấp 3 tọa lạc ở tầng 2, toà số 6, trụ sở NIID tại Murayama.  

(11) “Tủ bảo quản tác nhân gây bệnh” là các tủ lạnh, tủ cấp đông bảo quản tác nhân gây 

bệnh ATSH cấp 1 đến 4 được quy định tại Tài liệu rời tập 1. 

“Phòng bảo quản tập trung tác nhân gây bệnh” là phòng tập kết và bảo quản các tác nhân 
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gây bệnh ATSH cấp 3 được quy định tại tài liệu rời tập 1. 

 

 
Chương 2 Cơ chế quản lý an toàn 

 
(Người giữ/sở hữu tác nhân gây bệnh cụ thể) 
Điều 3 Viện trưởng NIID (dưới đây gọi là “Viện trưởng”) với tư cách là “Người giữ/sở hữu 

nhân gây bệnh cụ thể”, căn cứ theo Luật Bệnh truyền nhiễm tiến hành “xin cấp phép” và “thông 

báo” liên quan đến việc giữ/sở hữu tác nhân gây bệnh, thông báo “Quy định dự phòng phát sinh 

bệnh truyền nhiễm”, lựa chọn và bổ nhiệm “Người chịu trách nhiệm sử dụng chính tác nhân gây 

bệnh”. Ngoài ra, thực hiện “đào tạo, tập huấn”, “ghi chép” và “tiệt khuẩn” với tư cách là “người 

có nghĩa vụ ủy quyền tiệt khuẩn”; trong việc “bảo quản”, “sử dụng”, “vận chuyển”, “tiệt khuẩn” 

đối với tác nhân gây bệnh thì thực hiện duy trì cơ sở theo “Tiêu chuẩn về cơ sở” (Bảng đính 

kèm 4), hoặc tiến hành các biện pháp cần thiết theo “Tiêu chuẩn bảo quản” (Bảng đính kèm 5) 

được quy định tại thông tư Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội. Hơn thế nữa, tiến hành gửi 

“thông báo sự cố” khi phát sinh sự cố (như bị đánh cắp, thất lạc…), tiến hành các “biện pháp 

ứng phó” khi xảy ra thảm họa. 

 

(Người chịu trách nhiệm xử lý chính tác nhân gây bệnh) 
Điều 4 Trưởng phòng quản lý thí nghiệm an toàn được xem là “Người chịu trách nhiệm xử lý 

chính tác nhân gây bệnh”, thực hiện giám sát việc kiểm tra tại chỗ; thực hiện đào tạo, tập huấn 

đối với nhân viên và chấp hành các nghiệp vụ đó; đưa ra mệnh lệnh dựa theo Luật Bệnh truyền 

nhiễm, hoặc đưa ra chỉ thị đảm bảo việc thực hiện Quy định dự phòng phát sinh bệnh truyền 

nhiễm đối với người ra vào cơ sở sử dụng tác nhân gây bệnh loại 1 và tác nhân gây bệnh loại 2 

cụ thể. 

 

 (Khu vực quản lý an toàn tác nhân gây bệnh) 
Điều 5 “Khu vực quản lý an toàn tác nhân gây bệnh (dưới đây gọi là “Khu vực quản lý”) 

là phòng thí nghiệm, phòng bảo quản tập trung tác nhân gây bệnh và các khu vực cần thiết 

trong công tác quản lý an toàn đối với tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra, phòng thí nghiệm xử 

lý đối với tác nhân gây bệnh cụ thể được gọi là Khu vực quản lý tác nhân gây bệnh cụ thể. 

Trong khu vực quản lý có bao gồm các phòng như phòng liên quan đến việc giám sát phòng thí 

nghiệm ATSH cấp 2, ATSH cấp 3, ATSH cấp 4; phòng có chứa thiết bị liên quan đến điều hòa 

không khí, thoát nước, v.v…; phòng bảo quản tác nhân gây bệnh hoặc tiệt khuẩn. Khu vực 

quản lý được quy định trong các quy tắc vận hành. 

 

(Quy tắc vận hành khu vực quản lý an toàn tác nhân gây bệnh) 
Điều 6 “Quy tắc vận hành khu vực quản lý an toàn tác nhân gây bệnh (dưới đây gọi là 

“Quy tắc vận hành”) là Quy tắc vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 2 và ATSH cấp 3 và 

Quy tắc vận hành cơ sở ngăn chặn cao, bao gồm phòng thí nghiệm ATSH cấp 4 và Quy tắc vận 

hành cơ sở xử lý vi rút bại liệt; được Viện trưởng đưa ra quy định riêng về hạn chế ra vào, bảo 

quản, sử dụng, vận chuyển tác nhân gây bệnh và tiệt khuẩn, nghĩa vụ ghi chép, các thông tin 

liên quan,v.v, dựa theo Quy định quản lý an toàn này và theo Tiêu chuẩn xây dựng quy tắc vận 

hành (Bảng đính kèm 6), nhằm đảm bảo tính an toàn cho khu vực quản lý được nêu ở điều trên. 
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(Thành lập hội đồng) 
Điều 7 Để đạt được mục đích nêu ở Điều 1, Viện trưởng thành lập Hội đồng quản lý nguy 

cơ sinh học, Hội đồng vận hành cơ sở ngăn chặn cao, Hội đồng vận hành cơ sở xử lý vi rút bại 

liệt, Hội đồng vận hành quản lý nguy cơ sinh học và Hội đồng giám sát an toàn sử dụng tác 

nhân gây bệnh.  

 

(Hội đồng quản lý nguy cơ sinh học) 
Điều 8 Dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng, Hội đồng quản lý nguy cơ sinh học (dưới đây gọi 

là “Hội đồng quản lý”) điều tra và xem xét liên quan về quản lý an toàn đối với tác nhân gây 

bệnh và tác nhân gây bệnh cụ thể, xử lý các hạng mục được quy định tại Quy định quản lý an 

toàn và Quy tắc vận hành. 

2. Các hạng mục cần thiết liên quan đến Hội đồng quản lý được quy định riêng và được xem 

là Quy định của hội đồng. 

 

(Hội đồng vận hành cơ sở ngăn chặn cao) 
Điều 9 Hội đồng vận hành cơ sở ngăn chặn cao (dưới đây gọi là “Hội đồng vận hành cơ 

sở”) được thành lập để vận hành trơn tru các công việc liên quan đến quản lý an toàn đối với 

tác nhân gây bệnh ATSH cấp 4; liên quan đến các nội dung cần xem xét, thực hiện báo cáo lên 

Hội đồng quản lý khi cần thiết. 

2. Các hạng mục cần thiết liên quan đến Hội đồng vận hành cơ sở được quy định riêng và 

được xem là Quy định của hội đồng. 

 

Điều 9.2 Hội đồng vận hành cơ sở xử lý vi rút bại liệt (dưới đây gọi là “Hội đồng vận hành 

vi rút bại liệt”) được thành lập để quản lý, vận hành một cách an toàn và trơn tru các công việc 

liên quan đến sử dụng vi rút bại liệt; liên quan đến các nội dung cần xem xét, thực hiện báo cáo 

lên Hội đồng quản lý khi cần thiết. 

2. Các hạng mục cần thiết liên quan đến Hội đồng vận hành vi rút bại liệt được quy định 

riêng và được xem là Quy định của hội đồng. 

 

(Hội đồng vận hành quản lý nguy cơ sinh học) 
Điều 10 Hội đồng vận hành quản lý nguy cơ sinh học (dưới đây gọi là “Hội đồng vận 

hành”) được thành lập để vận hành trơn tru các công việc liên quan đến quản lý an toàn đối với 

tác nhân gây bệnh tại phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và các phòng ban, trung tâm, phòng Pháp 

chế; liên quan đến các nội dung cần xem xét, thực hiện báo cáo lên Hội đồng quản lý khi cần 

thiết. 

2. Các thành viên hội đồng thuộc các phòng ban, trung tâm, phòng Pháp chế hỗ trợ trưởng 

phòng và phụ trách vận hành liên quan đến quản lý an toàn đối với tác nhân gây bệnh.  

3. Các hạng mục cần thiết liên quan đến Hội đồng vận hành được quy định riêng và được 

xem là Quy định của hội đồng. 

 

(Hội đồng giám sát an toàn sử dụng tác nhân gây bệnh) 
Điều 11 Hội đồng giám sát an toàn sử dụng tác nhân gây bệnh (dưới đây gọi là “Hội đồng 

giám sát an toàn”) kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện sử dụng tác nhân gây bệnh, xác nhận 



10  

xử lý an toàn đối với tác nhân gây bệnh tại NIID. 

2. Các hạng mục cần thiết liên quan đến Hội đồng giám sát an toàn được quy định riêng và 

được xem là Quy định của hội đồng. 
 
(Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 2 và người chịu trách 
nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể ATSH cấp 2) 
Điều 12 Viện trưởng chỉ định người được trưởng phòng đề cử trong số các nhân viên đã 

thông báo theo mục 1 điều 19 làm người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH 

cấp 2. Cũng tương tự, chỉ định người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể 

ATSH cấp 2 từ trong số người sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể ATSH cấp 2.    

2. Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 2 phải bắt buộc người sử 

dụng tác nhân gây bệnh tuân thủ phương châm thao tác an toàn phòng thí nghiệm đã được quy 

định riêng.  

3. Người sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể ATSH cấp 2 phải tuân theo chỉ thị của Người 

chịu trách nhiệm sử dụng chính tác nhân gây bệnh. 

 

(Người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4, người 
chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4) 
Điều 13 Đối với từng tác nhân gây bệnh sử dụng tại phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và 

ATSH cấp 4, Viện trưởng chỉ định người được trưởng phòng tiến cử trong số các nhân viên đã 

được phê duyệt theo mục 2 điều 19 làm người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh.  

2. Người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 thực hiện 

quản lý an toàn liên quan đến sử dụng tác nhân gây bệnh đã được quy định tại Quy định quản 

lý an toàn và Quy tắc vận hành. 

3. Đối với mỗi phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4, Viện trưởng chỉ định người 

chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 từ trong số người 

chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh nêu ở khoản 1. 

4. Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 tiến hành 

thực hiện công việc liên quan đến quản lý an toàn, đồng thời thực hiện điều chỉnh, bao quát 

công việc của người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh của phòng thí nghiệm đó. 

5. Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 của Phòng bảo quản tập 

trung tác nhân gây bệnh được quy định làm Trưởng phòng quản lý thí nghiệm an toàn. 

6. Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 phải bắt 

buộc người sử dụng tác nhân gây bệnh tuân thủ phương châm thao tác an toàn phòng thí 

nghiệm đã được quy định riêng. 

7. Người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 sử dụng 

tác nhân gây bệnh cụ thể phải tuân theo chỉ thị của Người chịu trách nhiệm sử dụng chính tác 

nhân gây bệnh. 
 
(Phòng quản lý thí nghiệm an toàn) 
Điều 14 Phòng quản lý thí nghiệm an toàn ngoài việc thực hiện xử lý các công việc được 

quy định tại Quy tắc tổ chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội (Thông tư số 1 ban hành 

ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội), còn thực hiện xử lý các 

công việc được nêu ở các điểm sau. 

(1) Việc liên quan đến công việc văn phòng của Hội đồng quản lý. 
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(2) Hợp tác cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng giám sát an toàn. 

(3) Kiểm tra Khu vực quản lý và máy móc thiết bị liên quan, đưa ra biện pháp cần thiết, ghi 

chép kết quả đó và lưu trữ ghi chép kết quả này trong vòng 10 năm. 

(4) Kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các hạng mục được quy định tại Quy tắc vận hành, 

đưa ra biện pháp cần thiết, ghi chép kết quả đó và lưu trữ ghi chép kết quả này trong vòng 

10 năm. 

(5) Thụ lý giấy thông báo hoặc đơn xin phê duyệt theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 

18, khoản 1~6 điều 19, cũng như khoản 1~4 điều 20, kiểm tra và xác nhận nội dung đó. 

(6) Việc liên quan đến công việc liên lạc, điều chỉnh với người chịu trách nhiệm sử dụng tác 

nhân gây bệnh ATSH cấp 2 ~ 4, và với người chịu trách nhiệm vận hành phòng thí 

nghiệm ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4. 

(7) Việc liên quan đến sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể. 

(8) Việc liên quan đến hỗ trợ cho người chịu trách nhiệm xử lý chính tác nhân gây bệnh. 

 

(Hạn chế ra vào và việc mang, hiển thị thẻ nhận dạng) 
Điều 15 Viện trưởng nghiêm cấm ra vào Viện đối với người không thuộc diện người đã 

được phòng hành chính tổng hợp cấp thẻ nhận dạng, người được cho phép ra vào khi cần thiết 

và đã được cấp thẻ nhận dạng ngắn hạn. 

2. Về các Khu vực quản lý, Viện trưởng đưa ra chỉ thị đăng ký thông tin thẻ nhận dạng của 

nhân viên, dựa vào đó thực hiện hạn chế ra vào đối với từng Khu vực quản lý. 

3. Khi ở trong Viện, nhân viên được cấp phép ra vào luôn mang theo và hiển thị thẻ nhận 

dạng. 

 

 

Chương 3 Tiêu chuẩn quản lý an toàn 
 

(Phân loại cấp độ ATSH và phân loại cấp độ ATSH động vật sử dụng tác nhân gây bệnh) 
Điều 16 Tiêu chuẩn liên quan về sử dụng tác nhân gây bệnh được quy định tại phụ lục 1~4 

trong Bảng đính kèm 1. 

2. Phân loại cấp độ ATSH sử dụng tác nhân gây bệnh được quy định tại mục “1. Phân loại 

cấp độ ATSH của tác nhân gây bệnh” trong Tài liệu rời tập 1 (dựa trên tiêu chuẩn quy định tại 

Bảng đính kèm 1).  

3. Phân loại cấp độ Phòng thí nghiệm an toàn sinh học động vật (dưới đây gọi là “ATSHĐV- 

ABSL”) được quy định tại mục “2. Phân loại cấp độ ATSHĐV của tác nhân gây bệnh” trong 

Tài liệu rời tập 1 (dựa trên tiêu chuẩn quy định tại Bảng đính kèm 1). 

4. Liên quan đến phân loại cấp độ ATSH và phân loại cấp độ ATSHĐV sử dụng tác nhân 

gây bệnh không được ghi trong Tài liệu rời tập 1 sẽ được xem xét và quyết định bởi Hội đồng 

quản lý theo tiêu chuẩn trong bảng đính kèm 1.   

5. Trường hợp phát sinh cần thay đổi phân loại cấp độ ATSH và phân loại cấp độ ATSHĐV 

sử dụng tác nhân gây bệnh, tham khảo ý kiến cố vấn của Hội đồng quản lý để quyết định phân 

loại sử dụng tác nhân gây bệnh đối tượng tùy theo phương pháp thí nghiệm, số lượng xử lý. 
 
(Phân loại tác nhân gây bệnh cụ thể) 
Điều 17 Tác nhân gây bệnh cụ thể theo Luật Bệnh truyền nhiễm được nêu tại mục “3. Phân 
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loại cấp độ ATSH của tác nhân gây bệnh”. 
 
(Thiết bị an toàn và các tiêu chuẩn vận hành phòng thí nghiệm) 
Điều 18 Phòng thí nghiệm sử dụng tác nhân gây bệnh phải được trang bị thiết bị cần thiết 

và vận hành theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Bảng đính kèm 1 và Bảng 

đính kèm 2. Ngoài ra, phòng thí nghiệm bảo quản, sử dụng, vận chuyển và tiệt khuẩn tác nhân 

gây bệnh cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ sở được quy định tại thông tư Bộ Y tế, Lao 

động và Phúc lợi xã hội, và phải được vận hành tuân theo tiêu chuẩn bảo quản (Bảng đính kèm 

4, Bảng đính kèm 5).  

2. Liên quan đến vận hành Khu vực quản lý, ngoài thực hiện theo các quy định nêu ở khoản 

trên, phải tuân thủ Quy tắc vận hành.  

3. Đối với trưởng phòng, khi sử sụng phòng thí nghiệm sở quản làm phòng thí nghiệm ATSH 

cấp 2, phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 1” trong Tài liệu rời tập 2.  

4. Đối với trưởng phòng, khi kết thúc sử dụng phòng thí nghiệm làm phòng thí nghiệm 

ATSH cấp 2 nêu ở khoản trên, phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 2” trong 

Tài liệu rời tập 2.  

 

(Quy trình xử lý và phân chia/di chuyển tác nhân gây bệnh) 
Điều 19 Đối với trưởng phòng, khi dự định bảo quản mới tác nhân gây bệnh ATSH cấp 1 

hoặc 2, hay khi dự định sử dụng những tác nhân gây bệnh này để tiến hành thí nghiệm mới, 

phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 3” trong Tài liệu rời tập 2. 

2. Đối với trưởng phòng, khi dự định bảo quản mới tác nhân gây bệnh ATSH cấp 3 hoặc 4, 

hay khi dự định sử dụng những tác nhân gây bệnh này để tiến hành thí nghiệm mới, phải nộp 

đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 4” trong Tài liệu rời tập 2 và phải được phê duyệt. 

3. Về việc phân chia tác nhân gây bệnh đến cơ quan khác ngoài NIID, phải được thực hiện 

theo “Khái quát nội dung xử lý liên quan về phân chia tác nhân gây bệnh” do Viện trưởng quy 

định riêng. 

4. Đối với trưởng phòng, khi tiếp nhận tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2 hoặc 3 từ cơ quan 

khác ngoài NIID, phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 5” trong Tài liệu rời 

tập 2. 

5. Đối với trưởng phòng, khi cho di chuyển tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2 hoặc 3 giữa các 

trụ sở của NIID, phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu xử lý 6” trong Tài liệu rời tập 2. 

6. Đối với trưởng phòng, trường hợp thải tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2 hoặc 3, phải nộp 

đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 7” trong Tài liệu rời tập 2. 

7. Đối với trưởng phòng, trường hợp phát sinh cần thay đổi một hạng mục trong đơn nêu ở 

khoản 2, phải tiến hành nộp đơn mới.  

8. Trong trường hợp tiếp nhận đơn nêu ở khoản 2, Viện trưởng có thể thay đổi một phần nội 

dung đó và phê duyệt nó.  

 

(Quy trình xử lý và phân chia/di chuyển tác nhân gây bệnh cụ thể) 
Điều 20 Đối với trưởng phòng, khi dự định bảo quản mới tác nhân gây bệnh cụ thể được 

nêu tại mục “3. Phân loại cấp ATSH của tác nhân gây bệnh cụ thể” trong Tài liệu rời tập 1, 

hoặc khi dự định sử dụng những tác nhân gây bệnh này để tiến hành thí nghiệm mới, phải nộp 

đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 4” trong Tài liệu rời tập 2, và phải được phê 
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duyệt. 

2. Về việc phân chia tác nhân gây bệnh cụ thể đến cơ quan khác ngoài NIID, phải được thực 

hiện theo “Khái quát nội dung xử lý liên quan đến phân chia tác nhân gây bệnh” do Viện 

trưởng quy định riêng, cùng với đó phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu xử lý 8” 

trong Tài liệu rời tập 2, và phải được phê duyệt. 

3. Đối với trưởng phòng, khi tiếp nhận tác nhân gây bệnh cụ thể từ cơ quan khác ngoài NIID, 

phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu xử lý 9” trong Tài liệu rời tập 2, và phải được 

phê duyệt.  

4. Đối với trưởng phòng, khi cho di chuyển tác nhân gây bệnh cụ thể giữa các trụ sở của 

NIID, phải nộp đơn lên Viện trưởng theo “Biểu mẫu sử dụng 10” trong Tài liệu rời tập 2, và 

phải được phê duyệt. 

5. Đối với trưởng phòng, trường hợp phát sinh cần thay đổi một hạng mục trong đơn nêu ở 

khoản 1, phải nộp đơn mới lên Viện trưởng và tiến hành nộp đơn hoặc thông báo căn cứ theo 

Luật bệnh truyền nhiễm. 

6. Trong trường hợp đã phê duyệt liên quan đến từ khoản 1 ~ khoản 5, Viện trưởng phải kịp 

thời thực hiện các thủ tục căn cứ theo Luật Bệnh truyền nhiễm.  

 

(Hạn chế gửi, vận chuyển tác nhân gây bệnh) 
Điều 21 Đối với trưởng phòng, liên quan về vận chuyển tác nhân gây bệnh cụ thể, phải tuân 

theo tiêu chuẩn vận chuyển (dựa theo Luật bệnh truyền nhiễm và Thông tư Bộ Y tế, Lao động 

và Phúc lợi xã hội) (Bảng đính kèm 5) và tiêu chuẩn vật dụng chứa đựng (được quy định tại 

thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội); hơn nữa, phải thực hiện các thủ tục đã 

được quy định và phải tuân theo “Khái quát nội dung sử dụng liên quan về gửi, vận chuyển tác 

nhân gây bệnh” (dưới đây gọi là “Khái quát sử dụng vận chuyển”) được quy định riêng. 

2. Trường hợp cho di chuyển tác nhân gây bệnh ra bên ngoài NIID, hoặc trường hợp tiếp 

nhận tác nhân gây bệnh không phải từ NIID, phải thực hiện theo phương pháp có sử dụng dụng 

cụ chứa đựng và đóng gói được quy định tại điều 130 Thông tư hướng dẫn thi hành (Thông 

báo bổ sung số 1373 của Bộ Nội vụ và Truyền thông ngày 22 tháng 12 năm 2005) liên quan về 

bưu phẩm trong Công ước Bưu chính Thế giới; ngoài ra, phải tuân theo Khái quát sử dụng vận 

chuyển được quy định riêng. 

 

(Hiển thị khu vực quản lý) 
Điều 22 Tại cửa ra vào Khu vực quản lý, phải hiển thị biển cảnh báo quốc tế nguy hiểm 

sinh học (“Biểu mẫu xử lý 11” trong Tài liệu rời tập 2) được Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và 

Phúc lợi xã hội chỉ định. 

2. Tại cửa ra vào phòng thí nghiệm ATSH cấp 2, ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4 (dưới đây, tại 

điều 23 và điều 28 gọi tắt là “Phòng thí nghiệm”), phải hiển thị phân loại cấp độ ATSH của tác 

nhân gây bệnh sử dụng và hiển thị biển báo được quy định tại “Biểu mẫu sử dụng 11” trong 

Tài liệu rời tập 2. 

3. Tại tủ bảo quản tác nhân gây bệnh cụ thể, phải hiển thị biển báo theo chỉ định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội. 

 

(Nhân viên sử dụng tác nhân gây bệnh) 
Điều 23 Trong số các nhân viên, người thực hiện sử dụng tác nhân gây bệnh trong Phòng 
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thí nghiệm phải là người thỏa mãn các điều điện được nêu tại các điểm dưới đây. 

(1) Trong phòng thí nghiệm, liên quan về tác nhân gây bệnh cần sử dụng, nhân viên thực 

hiện sử dụng tác nhân gây bệnh phải có đầy đủ kiến thức về bản chất của tác nhân gây 

bệnh đó, về tính nguy hiểm đối với cơ thể con người, về phạm vi nguy hiểm sinh học 

có thể xảy ra trong quá trình làm thí nghiệm và về phương pháp sử dụng an toàn, cũng 

như về cấu tạo/phương pháp sử dụng của phòng thí nghiệm và biện pháp xử lý khẩn 

cấp khi phát sinh tai nạn; và phải là người đã được trau dồi tập luyện về mặt kỹ thuật.  

(2) Nhân viên sử dụng tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm phải được kiểm tra sức 

khỏe định kỳ theo quy định tại điều 33. 

(3) Người đã được xác nhận nhân thân. 

 

 

(Xử lý tiệt khuẩn tác nhân gây bệnh sử dụng) 
Điều 24 Khi thải tác nhân gây bệnh ATSH cấp 1 và 2 (Bao gồm các vật được cho là đã bị ô 

nhiễm từ những tác nhân gây bệnh này. Tương tự đối với khoản tiếp theo), phải xử lý tuân theo 

phương pháp khử trùng tiệt khuẩn hữu hiệu nhất đối với đối tượng tác nhân gây bệnh. 

2. Khi thải tác nhân gây bệnh ATSH cấp 3 và 4, phải xử lý tuân theo phương pháp khử trùng 

tiệt khuẩn đã nộp đơn và đã được phê duyệt theo “Biểu mẫu sử dụng 4” trong Tài liệu rời tập 

2”. 

3. Liên quan về tác nhân gây bệnh cụ thể, trong trường hợp không còn cần thiết lưu giữ nữa, 

phải thông báo ngay lên Viện trưởng, rồi tiến hành thông báo theo quy định của Luật bệnh 

truyền nhiễm, sau đó phải nhanh chóng thực hiện tiệt khuẩn.  

 

(Ghi chép) 
Điều 25 Liên quan về tác nhân gây bệnh loại 1 cụ thể, tác nhân gây bệnh loại 2 cụ thể, tác 

nhân gây bệnh loại 3 cụ thể trong các tác nhân gây bệnh cụ thể, Viện trưởng phải yêu cầu nhân 

viên sắp xếp sổ sách; ghi chép về các hạng mục liên quan Bảng đính kèm 7 như các hạng mục 

liên quan đến việc bảo quản/ sử dụng và tiệt khuẩn, ra vào phòng thí nghiệm, kiểm tra cơ sở, 

thực hiện đào tạo/ tập huấn, v.v. và phải lưu trữ những ghi chép đó. 

 

(Quản lý thông tin) 
Điều 26 Trưởng phòng phải nỗ lực trong việc quản lý bảo mật thông tin về tác nhân gây 

bệnh cụ thể đã nộp lên theo các biểu mẫu nói trên; trong tổ điều phối thuộc phòng hành chính 

tổng hợp và phòng quản lý thí nghiệm an toàn, phải thực hiện quản lý bảo mật thông tin một 

cách thích hợp đối với tác nhân gây bệnh cụ thể mà trưởng phòng đã nộp lên. Ngoài ra, ngay 

cả về thông tin liên quan đến Quy định quản lý an toàn này cũng phải thực hiện quản lý bảo 

mật thích hợp. 

 

(Đào tạo, tập huấn) 
Điều 27 Đối với đối tượng nhân viên, Viện trưởng phải có giải pháp nâng cao kiến thức và 

kỹ thuật cần thiết trong quản lý quan toàn đối với tác nhân gây bệnh; hơn nữa, để thông tin cho 

mọi người nhận thức được Quản lý an toàn là việc gắn cùng với trách nhiệm xã hội, Viện 

trưởng cần phải tổ chức khóa đào tạo ít nhất 1 lần/năm.   

2.  Liên quan tới tác nhân gây bệnh loại 1 cụ thể và tác nhân gây bệnh loại 2 cụ thể trong các 
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tác nhân gây bệnh cụ thể, đối với người ra vào cơ sở sử dụng tác nhân gây bệnh đó, Viện 

trưởng phải có giải pháp thông tin về Quy định quản lý an toàn, tiến hành đào tạo và tập huấn 

ít nhất 1 lần/năm theo tiêu chuẩn trong Bảng đính kèm 8. 

3.  Liên quan tới xử lý đối với tác nhân gây bệnh ATSH cấp 3 và ATSH cấp 4, Phòng quản lý 

thí nghiệm an toàn phải tiến hành đào tạo và tập huấn cho nhân viên. 

4.  Liên quan tới xử lý đối với tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2, trưởng phòng phải tiến hành 

đào tạo và tập huấn cho nhân viên. 

5.  Viện trưởng chỉ thị Hội đồng quản lý, Phòng quản lý thí nghiệm an toàn, trưởng phòng, 

Hội đồng vận hành cơ sở và Hội đồng vận hành về việc thực hiện các khóa đào tạo nêu tại 

khoản 1 ~ khoản 4 và về việc thực hiện đào tạo, tập huấn.   

6.  Đối với nhân viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của khóa đào tạo, Viện 

trưởng sẽ cấp chứng nhận hoàn thành theo từng cấp độ ATSH, và công nhận là người sử dụng 

tác nhân gây bệnh. 

 

(Phơi nhiễm và ứng phó) 
Điều 28 Các trường hợp được nêu ở những điểm sau được xem là phơi nhiễm. 

(1) Trường hợp có khả năng tác nhân gây bệnh đã xâm nhập vào trong cơ thể nhân viên 

qua vết thương ngoài da, hít vào, phơi nhiễm qua niêm mạc. 

(2) Trường hợp phát hiện bất thường nghiêm trong phòng thí nghiệm và trong chức năng 

của thiết bị an toàn cần thiết để duy trì phòng thí nghiệm. 

(3) Trường hợp trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm trên diện rộng bởi tác nhân gây bệnh 

ATSH cấp 2 ~ cấp 4.  

(4) Trường hợp trong kết quả khám sức khỏe của nhân viên phát hiện ra bất thường được 

nghi ngờ do tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2 ~ cấp 4.  

(5) Trường hợp có báo cáo được quy định tại khoản 3 điều 38. 

2.  Đối với người đã phát hiện phơi nhiễm theo điểm 1 ~ điểm 5 ở khoản trên, phải nhanh 

chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và báo cáo dựa theo Quy tắc vận hành và “Khái quát 

nội dung ứng phó phơi nhiễm tác nhân gây bệnh” được quy định riêng. 

 

(Tai nạn và ứng phó) 
Điều 29 Việc bị đánh cắp, thất lạc tác nhân gây bệnh cụ thể được xem là “sự cố” theo quy 

định của Luật Bệnh truyền nhiễm; người phát hiện sự cố phải báo cáo ngay lên Viện trưởng 

dựa trên "Khái quát nội dung ứng phó tai nạn tác nhân gây bệnh” được quy định riêng. 

2.  Khi nhận được báo cáo nêu ở khoản trên, Viện trưởng phải kịp thời thông báo cho Sở cảnh 

sát. 

 

(Biện pháp ứng phó khi xảy ra thảm họa) 
Điều 30 Khi xảy ra thảm họa như động đất, hỏa hoạn mà nhìn nhận không thể thực hiện 

quản lý an toàn tác nhân gây bệnh theo Quy định này, Viện trưởng phải thành lập ngay Trụ sở 

giải quyết khẩn cấp, đồng thời đưa ra biện pháp ứng phó khi xảy ra thảm họa theo quy định tại 

Bảng đính kèm 9. 

2.  Trong khoảng thời gian cho đến khi Trụ sở giải quyết khẩn cấp nêu ở khoản trên được 

thành lập, trưởng phòng quản lý thí nghiệm an toàn hoặc trưởng phòng cần phải đưa ra các 

biện pháp cần thiết để ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp, đồng thời cần phải nhanh 
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chóng báo cáo lên Viện trưởng về nội dung và phạm vi của tình huống khẩn cấp cũng như nội 

dung biện pháp khi khẩn cấp đã thực hiện. 

3.  Trong trường hợp có tuyên bố cảnh báo quy định tại khoản 13 điều 2 Luật đặc biệt về biện 

pháp chính sách ứng phó động đất quy mô lớn (Luật số 73 ban hành ngày 15 tháng 6 năm 

1978) và chính sách ngăn chặn thiệt hại do thảm động đất hay hỏa hoạn (dưới đây gọi là 

“Tuyên bố cảnh báo”), các biện pháp cần phải thực hiện ngoài phải tuân theo Quy định quản lý 

an toàn này, còn phải tuân theo quy định của kế hoạch phòng cháy chữa cháy của trụ sở nghiên 

cứu Toyama và kế hoạch phòng cháy chữa cháy của NIID (trụ sở Toyama, trụ sở Murayama, 

trung tâm Nghiên cứu bệnh phong). 

4.  Khi xảy ra thảm họa như động đất hay hỏa hoạn, hoặc khi có Tuyên bố cảnh báo, nhân 

viên sử dụng tác nhân gây bệnh trong các phòng thí nghiệm phải thực hiện ngay các giải pháp 

khi khẩn cấp. 
 

(Trụ sở giải quyết khẩn cấp) 
Điều 31 Trụ sở giải quyết khẩn cấp là cơ cấu tổ chức bao gồm Viện trưởng, phó Viện 

trưởng, trưởng Phòng hành chính tổng hợp, trưởng Phòng quản lý thí nghiệm an toàn, Chủ tịch 

Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng giám sát an toàn và các nhân viên do Viện trưởng chỉ 

định. 

2.  Người đứng đầu trụ sở do Viện trưởng kiêm nhiệm.  

3.  Trụ sở giải quyết khẩn cấp sẽ chỉ đạo hoặc xử lý những hạng mục sau: 

(1) Các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ của tác nhân gây bệnh. 

(2) Ngăn chặn ô nhiễm cũng như xử lý các khu vực và đối tượng bị ô nhiễm. 

(3) Đưa ra biện pháp đối với người bị ô nhiễm. 

(4) Thiết lập khu vực ô nhiễm. 

(5) Điều tra tính an toàn của khu vực bị ô nhiễm và giải bỏ khu vực ô nhiễm. 

(6) Hoạt động quảng bá. 

(7) Các hạng mục công việc cần thiết cho biện pháp khi khẩn cấp ngoài những hạng mục 

được liệt kê ở các điểm trên. 

4.  Trụ sở giải quyết khẩn cấp sẽ được người đứng đầu giải thể khi tính an toàn liên quan tác 

nhân gây bệnh được xác nhận và tình trạng khẩn cấp được giải bỏ. 

 

(Công khai kết quả kiểm tra an toàn) 
Điều 32 Viện trưởng sẽ công khai các tài liệu liên quan đến các hạng mục được quy định tại 

khoản 1 điều 11, điểm 3 và điểm 4 khoản 1 điều 14, cũng như điều 28, điều 29. 

 

 

Chương 4 Quản lý sức khỏe 
 

(Kiểm tra sức khỏe định kỳ) 
Điều 33 Viện trưởng phải thực hiện khám sức khoẻ định kỳ theo Quy tắc 10 - 4 của Viện 

nhân sự Quốc gia Nhật Bản liên quan đến quản lý sức khoẻ của nhân viên, và những nhân viên 

sử dụng tác nhân gây bệnh phải được khám sức khoẻ. 

2.  Ngoài những vấn đề quy định tại khoản trên, các hạng mục cần thiết liên quan đến quản lý 

sức khỏe được quy định trong Phương châm thao tác an toàn phòng thí nghiệm được quy định 
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riêng. 

3.  Đối với người kháng thể âm tính trong số các nhân viên sử dụng tác nhân gây bệnh, Viện 

trưởng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết dựa trên Tiêu chí thực hiện tiêm chủng vắc xin và 

phương châm vận hành Khái quát thực hiện tiêm chủng vắc xin khi cần thiết.  

 

(Kiểm tra sức khỏe tạm thời) 
Điều 34 Viện trưởng phải cho nhân viên kiểm tra sức khoẻ tạm thời trong trường hợp thấy 

cần thiết. 

 

(Ghi chép kiểm tra sức khỏe) 
Điều 35 Viện trưởng phải lập hồ sơ cho từng nhân viên về các hạng mục vấn đề được cho là 

cần thiết để quản lý sức khoẻ theo kết quả kiểm tra sức khỏe. 

2.  Hồ sơ nêu ở khoản trên phải được lưu trữ trong vòng 10 năm, ngay cả sau khi nhân viên 

thôi việc hoặc dừng công tác nghiên cứu. 

 

(Giải pháp sau kiểm tra sức khỏe) 
Điều 36 Theo kết quả sức khỏe, khi nhân viên bị nghi nhiễm tác nhân gây bệnh ATSH cấp 

2 ~ cấp 4 được quy định tại Tài liệu rời tập 1, Viện trưởng phải đưa ra được ngay các biện 

pháp cần thiết.  

 

(Bảo quản huyết thanh) 
Điều 37 Viện trưởng phải bảo quản huyết thanh dựa theo “Khái quát thực hiện bảo quản 

huyết thanh nhân viên” được quy định riêng để hỗ trợ quản lý sức khỏe của nhân viên. 

 

(Thông báo về bệnh tật) 
Điều 38 Đối với nhân viên sử dụng tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2 ~ cấp 4, ngay cả khi 

không thuộc khoản 1 điều 28, trường hợp bị nghi nhiễm tác nhân gây bệnh đối tượng phải báo 

ngay việc đó lên trưởng phòng, người chịu trách nhiệm sử dụng tác nhân gây bệnh hoặc người 

chịu trách nhiệm vận hành phòng thí nghiệm liên quan.  

2.  Người đã nhận được thông báo nêu ở khoản trên phải thông báo lên Hội đồng quản lý 

thông qua trưởng phòng quản lý thí nghiệm an toàn, cùng với đó phải ngay lập tức thực hiện 

theo chỉ thị để tiến hành điều tra chi tiết về có hay không bị nhiễm tác nhân gây bệnh. 

3.  Theo kết quả điều tra nêu ở khoản trên, trường hợp ghi nhận đã bị nhiễm tác nhân gây 

bệnh hoặc trường hợp không rõ ràng về mặt y học, trưởng phòng quản lý thí nghiệm an toàn 

phải báo cáo ngay lập tức lên Viện trưởng. 

4.  Viện trưởng phải ngay lập tức đưa ra các biện pháp thích hợp khi nhận được báo cáo nêu ở 

khoản trên. 

 

(Thẻ quản lý an toàn) 
Điều 39 Đối với nhân viên sử dụng tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 

và 4, Viện trưởng sẽ cấp thẻ quản lý an toàn có ghi các mục sau đây.  

(1) Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại và số điện thoại. 

(2) Địa chỉ, số điện thoại cơ quan làm việc và bộ phận trực thuộc. 

(3) Chủng loại tác nhân gây bệnh xử lý. 
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2.  Nhân viên đã được cấp thẻ quản lý an toàn phải luôn mang theo thẻ. 

 

 

Chương 5 Nghĩa vụ tuân thủ và hình phạt 
 

(Nghĩa vụ tuân thủ) 
Điều 40 Nhân viên phải hiểu đầy đủ tầm quan trọng của quản lý an toàn về sử dụng tác 

nhân gây bệnh và tuân thủ Quy định quản lý an toàn, cũng như phải tuân thủ các quy định 

được quy định tại Luật bệnh truyền nhiễm, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật, 

Nghị định quản lý thương mại xuất khẩu, và các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo tính 

đa dạng sinh học theo các Quy chế sử dụng sinh vật biến đổi gen. 

2.  Nhân viên không được sử dụng tác nhân gây bệnh nếu không tuân theo quy định của Quy 

định quản lý an toàn. 

3.  Trường hợp sử dụng tác nhân gây bệnh trong Khu vực quản lý, nhân viên phải tuân thủ 

các phương pháp phù hợp Quy tắc vận hành như hạn chế ra vào, bảo quản/ sử dụng/ vận 

chuyển và tiệt khuẩn tác nhân gây bệnh, nghĩa vụ ghi chép, quản lý thông tin, v.v… 

4.  Nhân viên phải tuân thủ các quy định liên quan như Quy định Hội đồng thẩm tra đạo đức 

nghiên cứu y học NIID, Quy định ngăn ngừa nguy hiểm Bức xạ NIID, Quy định thực hiện thí 

nghiệm động vật NIID, Quy định Hội đồng thí nghiệm động vật NIID, Quy định vận hành 

quản lý động vật thí nghiệm NIID, Quy tắc thực hiện thí nghiệm sinh vật biến đổi gen NIID, 

Khái quát xử lý an toàn hóa chất độc hại và quy trình xử lý chất thải. 

5.  Trong số nhân viên, những người ra vào cơ sở sử dụng tác nhân gây bệnh loại 1 và tác 

nhân gây bệnh loại 2 cụ thể phải tuân theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm xử lý chính tác 

nhân gây bệnh theo quy định của Luật bệnh truyền nhiễm. 

6.  Trường hợp nhận thấy vấn đề nghiêm trọng vi phạm Quy định quản lý an toàn này, nhân 

viên phải báo cáo lên Phòng quản lý thí nghiệm an toàn. 

 
(Hình phạt) 
Điều 41 Viện trường có thể áp dụng các biện pháp như cấm hoặc hạn chế ra vào Khu vực 

quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm đối với nhân viên đã vi phạm các điều khoản của Quy 

định quản lý an toàn này. Ngoài ra, tùy theo nội dung vi phạm, không chỉ đương sự mà còn có 

thể áp dụng các biện pháp tương tự theo cấp phòng ban, trung tâm và phòng Pháp chế.  

 

 

Chương 6 Quy tắc khác 
 

(Rà soát các quy định quản lý an toàn) 
Điều 42 Hội đồng quản lý, các Hội đồng vận hành cũng như Hội đồng giám sát an toàn sẽ 

kiểm tra việc quản lý an toàn có đang được thực hiện theo Quy định quản lý an toàn này, và 

báo cáo lên Viện trưởng. 

2.  Viện trưởng phải đưa ra các biện pháp cần thiết dựa trên báo cáo nêu ở khoản 1, cùng với 

đó phải rà soát lại Quy định quản lý an toàn này với sự chấp thuận khi họp lãnh đạo các phòng 

ban. 
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Phụ lục 
 

Quy định này được có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 1981 

   Ngày 24 tháng 3 năm 1983 (sửa đổi lần 1) 

   Ngày 5 tháng 9 năm 1985 (sửa đổi lần 2) 

   Ngày 3 tháng 9 năm 1992 (sửa đổi toàn bộ) 

   Ngày 1 tháng 6 năm 1995 (sửa đổi một phần) 

   Sửa 15 thành viên thành 20 thành viên trong khoản 3 Điều 6 

Ngày 1 tháng 4 năm 1997 (sửa đổi một phần) 

Ngày 1 tháng 4 năm 2003 (sửa đổi một phần) 

Ngày 3 tháng 6 năm 2004 (sửa đổi một phần) 

Quy định sau sửa đổi sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2004 

Ngày 12 tháng 5 năm 2005 (sửa đổi một phần) 

Ngày 1 tháng 6 năm 2006 (sửa đổi toàn bộ) 

Ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sửa đổi một phần) 

Ngày 1 tháng 6 năm 2010 (sửa đổi một phần) 

Ngày 2 tháng 11 năm 2017 (sửa đổi một phần) 

Ngày 12 tháng 7 năm 2018 (sửa đổi một phần) 

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 (sửa đổi một phần) 

Bảng đính kèm 1 
Đối với việc sử dụng tác nhân gây bệnh, đánh giá nguy cơ các hạng mục thể hiện trong Phụ 

lục 1-2 bằng tiêu chuẩn phân loại nhóm nguy cơ tác nhân gây bệnh (Phụ lục 1-1), quyết định mức 

độ ATSH của tác nhân gây bệnh, áp dụng kỹ thuật thí nghiệm và thiết bị an toàn (Phụ lục 2) và 

thiết bị phòng thí nghiệm (Phụ lục 2) cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn của người sử dụng tác 

nhân gây bệnh và những người có liên quan được liệt kê sau đây. Sử dụng tác nhân gây bệnh tại 

phòng thí nghiệm động vật cũng tương tự như vậy.  

 

Phụ lục 1-1 Phân loại nhóm nguy cơ của tác nhân gây bệnh 
Trong Bảng này, các tác nhân gây bệnh được phân loại thành bốn nhóm nguy cơ dựa theo tiêu 

chuẩn nguy cơ đối với con người, xem xét lượng xử lý thông thường và phương pháp xử lý trong 

các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động kiểm định, xét nghiệm và nghiên cứu. Bảng này 

không thể sử dụng để phân loại nguy cơ đối với các tác nhân gây bệnh ở các điều kiện khác như 

chăn nuôi, môi trường, sản xuất hàng loạt và các biện pháp phòng chống khủng bố sinh học. Căn 

cứ trên những ảnh hưởng đến sức khỏe của “người sử dụng tác nhân gây bệnh” và “các bên liên 

quan” (những người có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người sử dụng tác nhân gây bệnh), 

sẽ được phân loại theo “Tiêu chí về ATSH phòng thí nghiệm – Bản lần thứ 3 (năm 2004)” của Tổ 

chức Y tế Thế giới.  

 

Nhóm nguy cơ 1 (không có hoặc rủi ro thấp đối với “người sử dụng tác nhân gây bệnh” và “các 

bên liên quan”) 

Những loại không có khả năng gây bệnh cho người hoặc động vật. 

Nhóm nguy cơ 2 (rủi ro vừa phải đối với “người sử dụng tác nhân gây bệnh”, rủi ro thấp đối với 

“các bên liên quan”. 
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Có thể lây nhiễm sang người hoặc động vật và có thể gây bệnh, nhưng không gây tổn hại sức 

khỏe nghiêm trọng đối với người sử dụng tác nhân gây bệnh và những người liên quan. Ngoài ra, 

phơi nhiễm trong phòng thí nghiệm đôi khi có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, 

đã có biện pháp điều trị và phòng ngừa hiệu quả, nên nguy cơ lây truyền cho các bên liên quan là 

thấp. 

Nhóm nguy cơ 3 (nguy cơ cao đối với “người sử dụng tác nhân gây bệnh”, nguy cơ thấp đối với 

“những người liên quan”)  

Có thể gây bệnh nghiêm trọng nếu lây sang người hoặc động vật, nhưng thông thường khả 

năng lây truyền từ người nhiễm bệnh sang người có liên quan rất thấp. Có phương pháp điều trị 

và phòng ngừa hiệu quả. 

Nhóm nguy cơ 4 (nguy cơ cao đối với “người sử dụng tác nhân gây bệnh” và “người có liên 

quan”) 

Có thể gây bệnh nghiêm trọng nếu lây sang người hoặc động vật, có thể lây truyền trực tiếp 

hoặc gián tiếp từ người lây nhiễm sang người có liên quan. Thông thường, có phương pháp điều 

trị và biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

 

Phụ lục 1-2  Hạng mục đánh giá nguy cơ 
Phân loại mức độ ATSH cụ thể sử dụng tác nhân gây bệnh trong trường hợp thao tác bên 

trong phòng thí nghiệm tác nhân gây bệnh, được quyết định thông qua đánh giá nguy cơ các hạng 

mục sau đây, có tham khảo Bảng đính kèm 1-1 (Phân loại nhóm nguy cơ rủi ro của các tác nhân 

gây bệnh) và trên tư duy về “Chỉ tiêu ATSH phòng thí nghiệm, phiên Bản lần thứ 3 (2004)” của 

Tổ chức Y tế thế giới. 

 

1. Khả năng gây bệnh của tác nhân gây bệnh xử lý (cân nhắc về số lượng và điều kiện xử 

lý). 

2. Hình thức sử dụng tác nhân gây bệnh (cân nhắc xem có phát sinh giọt bắn hay không). 

3. Tác nhân gây bệnh cần xử lý có xuất hiện trong nước hay không 

4. Hình thức lan truyền và nơi sinh sống của chủ thể tác nhân gây bệnh xử lý (cũng cần 

cân nhắc về tình trạng miễn dịch đối tới tác nhân gây bệnh, mật độ và di chuyển của 

cộng đồng chủ thể, tồn tại động vật trung gian, tình trạng vệ sinh). 

5. Có giải pháp dự phòng hiệu quả hay không (có thể xem xét dự phòng bằng cách tiêm 

chủng, biện pháp vệ sinh, giải pháp động vật chủ hoặc động vật trung gian). 

6. Có phương pháp điều trị hiệu quả và có được điều trị hay không (liệu pháp huyết 

thanh, tiêm chủng vắc xin sau phơi nhiễm, thuốc kháng sinh, thuốc kháng vi rút và các 

thuốc hóa học khác). 

7. Có thể xuất hiện chủng kháng thuốc. 

8. Có phải là loại tác nhân gây bệnh quan trọng về nhiễm khuẩn bệnh viện hay không. 

 

 

Lưu ý: Trong Quy định quản lý an toàn này: 

(1) Đối với các tác nhân gây bệnh không tồn tại tại Nhật Bản, có trường hợp được phân 

loại ATSH cao hơn. 
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(2) Sử dụng mẫu bệnh lâm sàng và mẫu bệnh dùng để chẩn đoán được thực hiện tại phòng 

ATSH cấp 2. Tuy nhiên, khi nghi ngờ tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao hơn từ chẩn 

đoán lâm sàng thì cân nhắc sử dụng mức độ ATSH cao hơn.  

(3) Trong phân loại này, “động vật” là động vật thí nghiệm. 

 
Phụ lục 1-3  Hạng mục đánh giá nguy cơ trong thí nghiệm động vật 
Trong các thí nghiệm động vật có sử dụng tác nhân gây bệnh, ngoài những mục trong Phụ lục 1-2, 

những nội sau được thêm vào để đánh giá nguy cơ lây nhiễm sang động vật thí nghiệm và con 

người, đưa ra quyết định phân loại mức độ ATSHĐV. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Lưu ý: Các xét nghiệm bằng cách cấy độc tố không nhiễm trùng sẽ được xem xét riêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hình thức lây nhiễm, lan truyền giữa động vật thí nghiệm tác nhân gây bệnh sử 

dụng. 

2. Độ nhạy trong trường hợp tiêm cho động vật thí nghiệm tác nhân gây bệnh sử 

dụng. 

3. Tổ chức đưa ra ngoài và lượng đưa tác nhân gây bệnh đã tiêm ra ngoài cơ thể. 

4. Trường hợp xuất hiện động vật lây nhiễm ngoài hoang dã, lây nhiễm cho động vật 

hoang dã cùng loại và lây truyền sang người 
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Bảng đính kèm 2 Mối quan hệ giữa phân loại nhóm nguy cơ của tác nhân gây bệnh, phân 

loại ATSH trong phòng thí nghiệm, mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm, quy trình thí 

nghiệm và thiết bị an toàn 

 

Các phòng thí nghiệm sử dụng tác nhân gây bệnh và những thứ tương tự được phân loại 

thành một trong các phòng thí nghiệm cấp độ an toàn sinh học cơ bản (ATSH cấp 1 và ATSH 

cấp 2), phòng thí nghiệm ngăn chặn (ATSH cấp 3) và phòng thí nghiệm ngăn chặn nâng cao 

(ATSH cấp 4). Việc phân loại phòng thí nghiệm ATSH cấp 1 - 4 được xác định dựa trên đặc 

điểm thiết kế của phòng thí nghiệm, phương pháp xây dựng, thiết bị ngăn chặn, thiết bị lắp đặt 

trong phòng thí nghiệm, kỹ thuật thí nghiệm và phương thức vận hành của thiết bị. Phụ lục 2 

Quy trình thử nghiệm và thiết bị an toàn cho thấy mối quan hệ giữa các tiêu chí để xác định 

ATSH phòng thử nghiệm cần thiết khi sử dụng tác nhân gây bệnh và nhóm nguy cơ của tác nhân 

gây bệnh. Tuy nhiên, vì việc xử lý ATSH của tác nhân gây bệnh và những thứ tương tự được xác 

định bằng cách đánh giá toàn diện nhiều yếu tố, nhóm nguy cơ của tác nhân gây bệnh và ATSH 

trong phòng thí nghiệm sẽ được sử dụng không có sự tương ứng chặt chẽ với nhau.  

 

Nhóm nguy cơ 
tác nhân gây 

bệnh 

Phòng thí 
nghiệm ATSH 

Mục đích sử dụng 
phòng thí nghiệm 

Kỹ thuật và vận dung 
thử nghiệm 

Thiết bị an toàn phòng 
thí nghiệm 

 
 

1 
Phòng thí 

nghiệm cơ bản-
ATSH1 

Giáo dục, nghiên 
cứu 

GMT Không có gì đặc biệt 
(bàn thí nghiệm mở) 

 
 

2 
Phòng thí 

nghiệm cơ bản -
ATSH2 

Các xét nghiệm 
chẩn đoán chung, 

nghiên cứu 

GMT, PPE, có dán 
nguy hiểm sinh học 

Sử dụng tác nhân gây 
bệnh tại Tủ ATSH 

 
 

3 
 

Phòng thí 
nghiệm quản lý 

- ATSH3 

 

Các xét nghiệm 
chẩn đoán đặc biệt, 

nghiên cứu 

Mỗi mục của ATSH 
cấp 2 ở trên, PPE 
chuyên dụng, hạn 

chế truy cập nghiêm 
ngặt, khí lưu thông 

một chiều 

Tất cả các thao tác sử 
dụng tác nhân gây bệnh 

đều thực hiện tại tủ 
ATSH hoặc sử dụng 

thiết bị kín khác 
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4 

 

Phòng thí 
nghiệm quản lý 

tiên tiến – 
ATSH cấp 4 

 

Xét nghiệm xác 
định đặc biệt nâng 

cao 

 

Các hạng mục của 
ATSH cấp 3 ở trên, 

vào phòng bằng 
airlock, tắm khi rời 
phòng, xử lý chất 
thải chuyên dụng 

Ngoài tủ ATSH mức độ 
3 hoặc bộ quần áo áp 

suất dương và tủ ATSH 
mức độ 2, nồi hấp tiệt 
trùng hai cửa, bộ lọc 
khí và bộ lọc khí thải 

 

  * Viết tắt: GMT: Quy trình thí nghiệm vi sinh tiêu chuẩn PPE: Thiết bị bảo vệ phơi nhiễm cá nhân 
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Phụ lục 3 Tiêu chuẩn thiết bị an toàn Phòng thí nghiệm ATSH 

 

 

 ATSH 

1 2 3 4 

Tính độc lập của Phòng thí 

nghiệm * 1 

Không cần thiết Không cần thiết Cần thiết Cần thiết 

Mức độ kín khí trong quá 

trình khử nhiễm 

Không cần thiết Không cần thiết Cần thiết Cần thiết 

Thông khí: 

Dòng khí vào trong phòng 

Thông khí kiểm soát 

HEPA filter thoát khí 

 

Không cần thiết 

Không cần thiết 

Không cần thiết 

 

Không cần 

thiết Không 

cần thiết 

Không cần 

thiết 

 

Cần thiết 

Cần thiết 

Cần thiết 

 

Cần thiết 

Cần thiết 

Cần thiết 

Cửa 2 lớp ở lối vào (khóa 

liên động * 2) 

Không cần thiết Không cần thiết cần thiết cần thiết 

Khóa gió * 3 Không cần thiết Không cần thiết Không cần 

thiết 

cần thiết 

Khóa gió + vòi sen Không cần thiết Không cần thiết Không cần 

thiết 

cần thiết 

Tiền phòng * 4 Không cần thiết Không cần thiết cần thiết Bắt buộc * 5 

Xử lý nước thải * 6 Không cần thiết Không cần thiết cần thiết cần thiết 

Nồi hấp:  

Trong khu vực quản lý 

Trong phòng thí nghiệm 

Nồi hấp hai cửa 

 

Không cần thiết 

Không cần thiết 

Không cần thiết 

 

Cần thiết  

Nên có 

Không cần 

thiết 

 

Cần thiết 

Cần thiết  

Nên có 

 

Cần thiết  

Cần thiết  

Cần thiết 

Tủ an toàn sinh học Không cần thiết Bắt buộc * 7 Cần thiết Cần thiết 

Chức năng giám sát an toàn 

của người lao động * 8 

Không cần thiết Không cần thiết cần thiết Cần thiết 

* 1 Cách ly mang tính thực chất và chức năng khỏi dòng người bình thường trong cơ sở 

* 2 Phòng có 2 lớp cửa tương ứng với phòng phía trước. Cửa khóa liên động là cửa có cơ 

cấu ngăn không cho mở đồng thời hai cửa.  

* 3 Khóa khí là một cơ cấu được cung cấp để duy trì áp suất khí quyển. Thông thường, 

nhiều cửa được cung cấp để tạo thành một cửa khóa liên động 

* 4 Phòng liền kề dẫn đến phòng thí nghiệm 

* 5 Tiền phòng của phòng thí nghiệm ATSH cấp 4 tương ứng với cửa 2 lớp ở lối vào, một 

khóa gió và một khóa gió + vòi hoa sen.  

* 6 Điều này đề cập đến việc xử lý khử trùng và khử trùng khác với xử lý nước thải thông 

thường.  
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* 7 Cần có tủ an toàn sinh học nếu có nguy cơ tạo ra hạt khí rung  

* 8 Ví dụ, cửa sổ quan sát, camera giám sát, hệ thống liên lạc nội bộ, thiết bị giám sát 2 

chiều, v.v.  
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Phụ lục 4  Phân loại ATSHĐV, kỹ thuật thí nghiệm, tiêu chuẩn thiết bị và dụng cụ an toàn 
cho cơ sở thử nghiệm động vật sử dụng tác nhân gây bệnh. 
 

Để thực hiện các thí nghiệm trên động vật của phòng ATSHĐV cấp 1 đến 4 và vận hành một cơ 

sở thí nghiệm trên động vật, các tiêu chuẩn kỹ thuật thí nghiệm, thiết bị an toàn và thiết bị tương 

ứng với mỗi ATSHĐV được tóm tắt trong Bảng dưới đây. Các quy tắc chi tiết phải tuân theo 

“Quy chế thực hiện thí nghiệm động vật NIID” và “Quy chế quản lý và vận hành động vật thí 

nghiệm NIID” 

 

Cấp độ 
ATSHĐV 

Kỹ thuật 
thí 

nghiệm 

Dụng cụ an toàn Tiêu chuẩn thiết bị 

1 Như một điều kiện của thí 
nghiệm động vật bình 
thường  
Yêu cầu kỹ thuật kiểm tra 
động vật tiêu chuẩn, kỹ 
thuật kiểm tra vi sinh vật 
tiêu chuẩn, hạn chế tiếp 
cận và quần áo đặc biệt.  

Không có gì đặc biệt  Như một điều kiện của một cơ 
sở thí nghiệm động vật bình 
thường  
Độc lập đối với cơ sở thí 
nghiệm động vật, quản lý và 
ghi chép khách thăm quan, có 
biện pháp ngăn chặn động vật 
trốn thoát, ngăn côn trùng và 
chuột hoang xâm nhập, trong 
nhà, dụng cụ chăn nuôi, ... có 
thể rửa sạch và khử trùng.  

2 Ngoài các yêu cầu của 
ATSHĐV cấp 1 
Cần có quần áo bảo hộ, 
dán nhãn nguy cơ sinh học 
quốc tế, khử trùng phân / 
lồng, v.v. và thùng kín để 
di chuyển.  

Nếu có nguy cơ tạo ra hạt 
khí rung, hãy sử dụng thiết 
bị chăn nuôi áp suất âm, tủ 
ATSH và nồi hấp trong cơ 
sở thí nghiệm động vật.  

Ngoài các yêu cầu của 
ATSHĐV cấp 1  
Cần hạn chế tiếp cận và có các 
biện pháp ngăn động vật thoát 
ra khỏi khu vực kiểm soát an 
toàn động vật.  

3 Ngoài các yêu cầu của 
ATSHĐV cấp 2 
Cần phải di chuyển với 
quần áo và giày bảo hộ đặc 
biệt, và một thùng chứa 2 
lớp hoặc nhiều hơn.  

Tất cả các thao tác sử dụng 
tử ATSH 
Sử dụng tủ ATSH cho 
chăn nuôi, hộp đựng găng 
tay, hoặc giá cách ly chăn 
nuôi, nồi hấp trong khu 
vực kiểm soát an toàn 
động vật.  

Ngoài các yêu cầu của 
ATSHĐV cấp 2  
Cần có các hạn chế nghiêm 
ngặt đối với lối vào, khóa liên 
động lối vào/lối ra, lắp đặt 
phòng trước, luồng không khí 
một chiều, lọc khí thải HEPA 
và các chức năng giám sát an 
toàn của người làm việc  
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4 Các yêu cầu của ATSHĐV 
cấp 3 và các yêu cầu khác 
tuân theo TSHĐV cấp 4 

Các yêu cầu của ATSH 
cấp 3 và các yêu cầu khác 
tuân theo TSHĐV cấp 4.  

Các yêu cầu của ATSHĐV cấp 
3 và các yêu cầu khác tuân theo 
ATSHĐV cấp 4 
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Bảng đính kèm 2 Thiết bị an toàn và tiêu chuẩn vận hành của phòng thí nghiệm sử dụng 
tác nhân gây bệnh 

 

ATSH cấp 1  
(1) Sử dụng phòng thí nghiệm vi sinh bình thường, không cần cách ly đặc biệt.  

(2) Nhân viên ngoại trú chung có thể vào với sự cho phép của người quản lý bộ phận 

(Trưởng phòng, trưởng bộ phận, ban quản lý và vận hành) và người chứng kiến do trưởng 

phòng chỉ định.  

 
ATSH cấp 2  
(1) Được sử dụng với giới hạn phòng thí nghiệm vi sinh thông thường.  

(2) Đảm bảo tiến hành các thí nghiệm về tác nhân gây bệnh có thể tạo ra hạt khí rung trong 

tủ ATSH.  

(3) Nồi hấp được lắp đặt và sử dụng trong phòng thí nghiệm, tiền phòng (phòng liền kề nối 

với phòng thí nghiệm) hoặc phòng xung quanh. Nên đặt bên trong phòng thí nghiệm. 

(4) Dấu hiệu nguy hiểm sinh học quốc tế hiển thị ở lối vào của phòng thí nghiệm.  

(5) Cổng vào phòng thí nghiệm sẽ bị khóa.  

(6) Cửa phòng thí nghiệm luôn đóng và người bên ngoài nói chung bị cấm vào.  

 

 

ATSH cấp 3  
(1) Khu vực ATSH cấp 3 sử dụng một phòng thí nghiệm được cách ly cơ bản về chức năng 

với các khu vực khác và được cách ly với bên ngoài bằng cửa 2 lớp.  

(2) Bề mặt của tường phòng thí nghiệm, sàn nhà, trần nhà, bàn làm việc, vv sạch sẽ và có 

thể khử trùng.  

(3) Phải đủ kín khí để thực hiện khử trùng bằng khí.  

(4) Không khí luôn đi vào phòng thí nghiệm từ bên ngoài vào trong phòng thí nghiệm bằng 

cách điều chỉnh hệ thống cấp/thải không khí,  

(5) Khí thải từ phòng thí nghiệm được lọc bằng bộ lọc HEPA và sau đó thải vào khí quyển.  

(6) Nước thải từ phòng thí nghiệm được xử lý bằng chất khử trùng hoặc nồi hấp trước khi 

thải ra ngoài, sau đó được xử lý bằng thiết bị xử lý khử trùng nước thải chuyên dụng trước 

khi thải ra nước thải chung.  

(7) Thí nghiệm sử dụng tác nhân gây bệnh được thực hiện trong tủ ATSH.  

(8) Đặt nồi hấp trong phòng thí nghiệm.  

(9) Dấu hiệu nguy hiểm sinh học quốc tế được hiển thị ở lối vào của khu vực ATSH cấp 3.  

(10) Lối vào của khu vực ATSH cấp 3 sẽ bị khóa.  

(11) Bất kỳ ai ngoài những người có tên trong danh sách nhân viên được phép vào phòng 

và những người có liên quan đến quản lý đều bị cấm vào phòng.  

 

ATSH cấp 4 
(1) Khu vực ATSH cấp 4 sẽ là một khu vực riêng biệt cách ly về mặt chức năng với các 

khu vực khác, gồm khu vực phòng ATSH cấp 4 và một khu vực hỗ trợ đi kèm. Ngoài ra, 

một phòng thiết bị độc lập, cơ sở xử lý nước thải và phòng quản lý sẽ được bố trí.  

(2) Tất cả các tường, sàn và trần của phòng thí nghiệm phải có khả năng chống thấm nước 
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và kín gió. Các bộ phận mà nó đi qua (ống cấp / thoát khí, hệ thống dây điện, ống dẫn khí, 

nước, v.v.) cũng phải có kết cấu kín khí.  

(3) Khóa gió và phòng tắm sẽ được bố trí ở lối vào phòng thí nghiệm.  

(4) Áp suất không khí trong phòng thí nghiệm được bố trí có độ chênh áp suất sao cho 

không khí từ khu cách ly cao không luân chuyển sang khu vực cách ly thấp và từ khu vực 

cách ly thấp sang khu vực hỗ trợ, tùy thuộc vào quy định cách ly. 

(5) Không khí cung cấp cho phòng thí nghiệm được đưa qua bộ lọc HEPA một lớp. Khí 

thải từ phòng thí nghiệm được thải ra bên ngoài qua bộ lọc HEPA hai lớp. Bố trí hai bộ 

thiết bị lọc khí thải này bao gồm một bộ dự phòng.  

(6) Nồi hấp tiệt trùng hai mặt được lắp đặt giữa phòng thí nghiệm và khu vực hỗ trợ khử 

trùng các chất thải cần tiệt trùng trong phòng thí nghiệm.  

(7) Nước thải từ phòng thí nghiệm được khử trùng bằng cách gia nhiệt đến 121 ° C hoặc 

cao hơn trong nồi hấp chuyên dụng, làm nguội, xử lý thêm bằng thiết bị xử lý khử trùng 

nước thải chuyên dụng, sau đó thải ra nước thải chung.  

(8) Thí nghiệm được thực hiện trong tủ an toàn kiểu hộp găng tay kín hoàn toàn (tủ an toàn 

cấp III).  

(9) Dấu hiệu nguy hiểm sinh học quốc tế được hiển thị ở lối vào của khu vực ATSH cấp 4.  

(10) Lối vào của khu vực ATSH cấp 4 được khóa.  

(11) Bất kỳ ai ngoài những người có tên trong danh sách nhân viên được phép vào phòng 

và những người có liên quan đến quản lý đều bị cấm vào phòng.  
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Bảng đính kèm 3 Thiết bị an toàn và tiêu chuẩn vận hành của cơ sở thí nghiệm động vật 
sử dụng tác nhân gây bệnh 

Các thí nghiệm trên động vật ATSHĐV cấp 1 được thực hiện trong cơ sở thí nghiệm động vật 

bình thường và các thí nghiệm trên động vật ATSHĐV cấp 2 trở lên được tiến hành trong khu vực 

kiểm soát an toàn đối với tác nhân gây bệnh, v.v. (khu vực kiểm soát an toàn động vật) trong cơ 

sở thí nghiệm động vật.  

 

ATSHĐV cấp 1 
(1) Độc lập với phòng thí nghiệm thông thường. Không có người bên ngoài nào được phép vào.  

(2) Mặc quần áo bảo hộ.  

(3) Xây dựng và phổ biến các sổ tay thủ tục công việc tiêu chuẩn.  

(4) Người làm việc phải xử lý thành thạo vi sinh vật và động vật.  

(5) Ngăn chặn sự xâm nhập của côn trùng và chuột hoang dã vào cơ sở thí nghiệm động vật.  

(6) Thực hiện các biện pháp ngăn chặn động vật trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm động vật.  

(7) Làm sạch và khử trùng các bề mặt tường, sàn, trần, bàn làm việc, dụng cụ chăn nuôi của cơ sở 

thí nghiệm.  

ATSHĐV cấp 2 
(1) Ra vào phòng thí nghiệm chỉ giới hạn ở những người được phép. 

(2) Có thể khóa lối vào (lối vào cơ sở thí nghiệm động vật cũng được chấp nhận).  

(3) Biển báo nguy cơ sinh học quốc tế được hiển thị ở lối vào của khu vực kiểm soát an toàn động 

vật.  

(4) Trong chuồng nuôi trong khu vực quản lý an toàn động vật, thực hiện các biện pháp ngăn chặn 

thoát ra ngoài cho từng loài động vật. 

(5) Các hoạt động có thể tạo ra hạt khí rung được thực hiện trong tủ an toàn sinh học hoặc thiết bị 

cách ly áp suất âm. Bao gồm cả việc chăn nuôi nếu động vật bị nhiễm bệnh có nguy cơ tạo ra hạt 

khí rung. 

(6) Phân chuồng, chất độn chuồng, chuồng trại, vv sau khi sử dụng cần được khử trùng trước khi 

thải bỏ hoặc rửa sạch.  

(7) Lắp đặt nồi hấp trong cơ sở thí nghiệm động vật.  

(8) Chất thải cần tiệt trùng phải được cho vào thùng kín và chuyển đi.  

(9) Mang thiết bị bảo vệ cá nhân.  

(10) Lắp đặt máy rửa tay.  

(11) Cẩn thận khi cầm nắm các vật sắc nhọn như dao mổ và kim tiêm.  

ATSHĐV cấp 3 
(1) Hạn chế nghiêm ngặt số lượng người vào phòng thí nghiệm. 

(2) Lối vào khu vực kiểm soát an toàn động vật phải là cửa 2 lớp. 

(3) Phải đủ kín khí để thực hiện khử trùng bằng khí.  

(4) Không khí phải luôn đi vào từ bên ngoài vào phòng nuôi hoặc tương tự, thông qua điều chỉnh 

hệ thống cấp/thoát khí. 

(5) Khí thải được lọc bằng bộ lọc HEPA và sau đó thải vào khí quyển.  
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(6) Khử trùng nước thải hoặc xử lý bằng nồi hấp trước khi thải ra ngoài.  

(7) Lắp đặt nồi hấp trong khu vực kiểm soát an toàn động vật.  

(8) Chất thải yêu cầu tiệt trùng phải được tiệt trùng trong khu vực kiểm soát an toàn động vật.  

(9) Tất cả các hoạt động và chăn nuôi được thực hiện trong tủ an toàn sinh học hoặc thiết bị cách 

ly áp suất âm.  

ATSHĐV cấp 4 

(1) Tuân thủ ATSH4.  



 

Bảng đính kèm 4 Danh sách tiêu chuẩn kỹ thuật về vị trí, kết cấu của cơ sở tại Viện Nghiên 
cứu các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản 

 
 

 Tác nhân 
gây bệnh 

loại 1  

Tác nhân 
gây bệnh 

loại 2 

Tác nhân 
gây bệnh 

loại 3 

Tác nhân 
gây bệnh 

loại 4 

ATSH tác nhân 
gây bệnh mục 

tiêu 

ATSH 
cấp 4 

ATSH cấp 
3 

ATSH cấp 
2 

ATSH cấp 
3 

ATSH cấp 
2 

ATSH cấp 
3 

ATSH 
cấp 2 

Vị trí (sạt lở 
đất, ngập lụt) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
Cấu trúc chống 
cháy hoặc vật 
liệu không cháy 
(Luật Tiêu 
chuẩn Xây 
dựng) 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

Cấu trúc chịu 
động đất 

○ - - - - - - 

 
Khu vực được 
kiểm soát (ví 
dụ) 

Phòng thí 
nghiệm / tiền 
phòng, phòng 
tắm 
Phòng làm 
việc, thiết bị 
cấp / thoát 
khí / thoát 
nước, phòng 
giám sát, v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, tiền 
phòng, thiết 
bị bảo quản, 
khử trùng, 
v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, 
thiết bị bảo 
quản, tiệt 
trùng, v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, tiền 
phòng, thiết 
bị bảo quản, 
khử trùng, 
v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, 
thiết bị bảo 
quản, tiệt 
trùng, v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, tiền 
phòng, thiết 
bị bảo quản, 
khử trùng, 
v.v. 

 
Phòng thí 
nghiệm, 
thiết bị bảo 
quản, tiệt 
trùng, v.v. 

Thiết bị phụ trợ ○ (Nguồn điện 
dự phòng, 
v.v.) 

- - - - - - 

Phòng giám sát 
phòng điều 
khiển 

○ - - - - - - 

Cơ sở ngăn 
chặn xâm nhập 

 - - - - - - 

Hạn chế lưu 
thông đến 
phòng thí 
nghiệm 

○ ○ - ○ - ○  

Cơ sở lưu trữ 
(lưu trữ) 

Phòng thí 
nghiệm 

Trong 
phòng thí 
nghiệm / 
khu vực 

được kiểm 
soát 

Trong 
phòng thí 
nghiệm / 
khu vực 

được kiểm 
soát 

Trong 
phòng thí 
nghiệm / 
khu vực 

được kiểm 
soát 

Trong 
phòng thí 
nghiệm / 
khu vực 

được kiểm 
soát 

Trong khu 
vực được 
kiểm soát 

Trong 
khu vực 

được 
kiểm 
soát 

 Thiết bị / 
thiết bị như 
khóa 

○ * 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Các biện 
pháp như 
hạn chế lưu 
thông 

- ○ ○ ○ ○ - - 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí nghiệm 

 Chìa khóa (Ba hoặc 
nhiều hơn) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tiền phòng 
chuyên dụng 

○ ○ - ○ - ○ - 

Phòng tắm ○ - - - - - - 
Khóa liên ○ ○ - ○ - ○ - 



 

động 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí nghiệm 

 Khử trùng 
tường, sàn, 
v.v. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Tường, sàn, 
trần nhà, v.v. 
Chống nước, 
kín khí, khử 
trùng 

 
○ 

 
○ 

 
- 

 
○ 

 
- 

 
○ 

 
- 

Gọi hoặc 
thiết bị báo 
thức 

○ ○ - ○ - ○ - 

Các biện 
pháp như 
cửa sổ 

○ ○ - ○ - ○ - 

Camera 
giám sát, 
v.v. 

○ - - - - - - 

Tủ an toàn 
sinh học 

○ (Cao độ: 
Cấp III) 

○ (Loại II trở 
lên) 

○ (Loại II trở 
lên) 

○ (Loại II trở 
lên) 

○ (Loại II trở 
lên) 

○ (Loại II trở 
lên) 

○ (Loại II trở 
lên) 

Thiết bị cung 
cấp không khí 

Phím 
chuyên 
dụng) 

○ - ○ - ○ - 

 HEPA ○ ○ - ○ - ○ - 
Thiết bị 
kiểm tra 
trạng thái 
hoạt động 

○ ○ - ○ - ○ - 

Thiết bị xả Phím 
chuyên 
dụng) 

○ - ○ - ○ - 

 HEPA ○ (gấp 
đôi trở 

lên) 

○ (1 
hoặc 
nhiều 
hơn) 

- ○ (1 hoặc 
nhiều hơn) 

- ○ (1 hoặc 
nhiều hơn) 

- 

Các biện 
pháp ngăn 
ngừa tuần 
hoàn 

○ ○ - ○ - ○ - 

Cấu trúc có 
thể quản lý 
chênh lệch 
áp suất 

○ ○ - ○ - ○ - 

Thiết bị 
kiểm tra 
trạng thái 
hoạt động 

○ ○ - ○ - ○ - 

 
Công trình 
thoát nước * 3 

Phím chuyên 
dụng) 
Máy tiệt trùng 
hơi nước áp 
suất cao 
Và thiết bị hóa 
chất 

 
○ 

 
- 

 
○ 

 
- 

 
○ 

 
- 

 Thiết bị 
kiểm tra 
trạng thái 
hoạt động 

○ - - - - - - 

Dụng cụ chăn 
nuôi cho động 
vật mắc bệnh 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm * 2 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng thí 
nghiệm 

Phòng 
thí 

nghiệm 
* 2 

 
Thiết bị khử 

Khử trùng 
bằng hơi 

 
Phòng thí 

 
Trong 

 
Phòng thí 

 
Trong phòng 

 
Phòng thí 

 
Trong 



 

trùng nước áp suất 
cao có cửa 
trong và 
ngoài phòng 
thí nghiệm 
Thiết bị 

nghiệm phòng thí 
nghiệm 
hoặc cơ sở 
xử lý 

nghiệm thí nghiệm 
hoặc cơ sở 
xử lý 

nghiệm phòng thí 
nghiệm hoặc 
cơ sở xử lý 

Bảo dưỡng  
 Kiểm tra / 

duy trì các 
tiêu chuẩn 

Ít nhất 
một năm 
một lần 

Ít nhất 
một 
năm 

một lần 

Ít nhất 
một 
năm 

một lần 

Ít nhất một 
năm một 

lần 

Ít nhất một 
năm một 

lần 

Thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

Tiệt trùng 
trong quá 
trình thay 
thế HEPA 

○ ○ ○ (Tủ an 
toàn) 

○ ○ (Tủ an 
toàn) 

○ ○ (Tủ an 
toàn) 

Lưu ý) * 1: Có ba loại khóa để vào phòng thí nghiệm.  

* 2: Không áp dụng cho động vật đã sử dụng chất độc.  

* 3: Không áp dụng cho tủ an toàn cao cấp 



 

Bảng đính kèm 5 Danh sách các tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo quản, vận chuyển tác nhân gây 
bệnh cụ thể tại NIID 

 
 Tác nhân 

gây bệnh 
loại 1  

Tác nhân 
gây bệnh 

loại 2 
Tác nhân 
gây bệnh 

loại 3 
Tác nhân 
gây bệnh 

loại 4 
 

ATSH tác nhân 
gây bệnh mục tiêu 

 
ATSH cấp 4 

 
ATSH cấp 3 

 
  ATSH cấp 2 

 
ATSH cấp 3 

 
ATSH cấp 2 

 
ATSH cấp 3 

 
ATSH cấp 2 

Tiêu chuẩn lưu trữ 

Cho vào hộp 
đậy kín và bảo 
quản trong kho 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Khóa kho bảo 
quản 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Ra vào với nhiều 
người 

 
○ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Đánh dấu nguy 
cơ sinh học của 
cơ sở lưu trữ 

 
- 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T

iê

u 

c

h

í 

s

ử 

d

ụ

n

g 

 
Làm việc với 
nhiều người 

 
○ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sử dụng đúng 
cách trong tủ an 
toàn 

 
○ (Cao độ: Cấp 
III) 
* Loại IIB trở 
lên 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

 
○ (Loại II 
trở lên) 

Cấm ăn, uống, 
hút thuốc và 
trang điểm 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

Mang thiết bị bảo 
hộ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
Khử nhiễm khi 
rời khỏi 

○ 
* Sử dụng 
chất khử 

trùng 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

Khí thải, nước 
thải bị ô nhiễm, 
khử trùng các 
sản phẩm bị ô 
nhiễm, v.v. 

○ (Khí thải, 
nước thải bị ô 
nhiễm, hàng 
hóa bị ô nhiễm) 

○ (Khí thải, 
nước thải bị ô 
nhiễm, hàng 
hóa bị ô 
nhiễm) 

○ (Nước thải 
bị ô nhiễm / 
hàng hóa bị ô 
nhiễm)) 

○ Khí thải, 
nước thải bị ô 
nhiễm / hàng 
hóa bị ô 
nhiễm) 

○ (Nước thải 
ô nhiễm / 
hàng hóa ô 
nhiễm) 

○ (Khí thải, 
nước thải bị ô 
nhiễm, hàng 
hóa bị ô 
nhiễm) 

○ (Nước thải ô 
nhiễm / hàng 
hóa ô nhiễm) 

Các biện pháp 
ngăn không cho 
mọi người vào 
khu vực được 
kiểm soát một 
cách không cần 
thiết 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

Hạn chế mang ra 
ngoài động vật 
đã lây nhiễm 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ * 1 

Các biện pháp 
ngăn chặn động 
vật mắc bệnh 
thoát ra ngoài 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

Hiển thị dấu hiệu 
nguy cơ sinh học 
ngay tại cửa ra 
vào 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 



 

 
 
 
 
 
 
 

T
iê
u 
c
h
í 
k
h
ử 
tr
ù
n
g
, 
v
.
v
. 

 
 
 
 
 

Khử trùng các 
sản phẩm bị ô 
nhiễm, v.v. 

 
 
 

Tiệt trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao ở 
121°C trong 15 
phút hoặc lâu 
hơn, hoặc một 
phương pháp có 
hiệu quả tương 
đương hoặc tốt 
hơn 

 
121°C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao trong 
15 phút trở 
lên hoặc 
Axit clohydric 
natri từ 0,01% 
trở lên 
Phương pháp 
ngâm trong 1 
giờ trở lên 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương trở lên 

【Độc tố】 

Đun sôi từ 1 
phút trở lên 
hoặc ngâm 
trong dung 
dịch natri 
hydroxit 2,5% 
trở lên từ 1 
giờ trở lên 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương hoặc 
hơn 
[Ngoài chất 
độc] 
Phương pháp 
bên trái 

 
121°C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao trong 
15 phút trở 
lên hoặc 
Axit clohydric 
natri từ 0,01% 
trở lên 
Phương pháp 
ngâm trong 1 
giờ trở lên 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương trở lên 

 
 
 
 
 

Phương 
pháp bên 

trái 

 
121°C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao trong 
15 phút trở 
lên hoặc 
Axit clohydric 
natri từ 0,01% 
trở lên 
Phương pháp 
ngâm trong 1 
giờ trở lên 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương trở lên 

【Độc tố】 
Đun sôi từ 1 
phút trở lên 
hoặc ngâm 
trong dung 
dịch natri 
hydroxit 2,5% 
trở lên từ 1 giờ 
trở lên hoặc 
phương pháp 
có hiệu quả 
tương đương 
trở lên 
 [Ngoài chất 
độc] 

Phương pháp 
bên trái 

 
 
 
 
 

Khử trùng nước 
thải, v.v. 

 
○ 

(Phương pháp ở 
121 ° C, khử 
trùng bằng hơi 
nước áp suất 
cao trong 15 
phút trở lên, và 
ngâm trong axit 
clohydrous 
0,01% trở lên 
trong 1 giờ 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương trở lên 

○ 
(121 ° C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao 15 
phút trở lên 
hoặc ngâm 
axit clohydric 
natri 0,01% 
trở lên trong 1 
giờ hoặc hơn 
hoặc phương 
pháp có hiệu 
quả tương 
đương trở lên 

 
○ 

(Axit 
hypoclorơ Na 
dư từ 
0,00003% trở 
lên, hoặc 
phương pháp 
có hiệu ứng 
tương đương 
hoặc cao hơn) 

○ 
(121 ° C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao 15 
phút trở lên 
hoặc ngâm 
axit clohydric 
natri 0,01% 
trở lên trong 1 
giờ hoặc hơn 
hoặc hiệu quả 
tương đương 
hoặc hơn 

Làm thế nào 
để làm) 

 
○ 

(0,00003% 
hoặc nhiều 
hơn axit 
hypochlorous 
Na, hoặc một 
phương pháp 
có hiệu quả 
tương đương 
trở lên) 

○ 
(121 ° C, khử 
trùng bằng 
hơi nước áp 
suất cao 15 
phút trở lên 
hoặc ngâm 
axit clohydric 
natri 0,01% 
trở lên trong 1 
giờ hoặc một 
phương pháp 
có hiệu quả 
tương đương 
trở lên) 

 
○ 

(Axit 
hypoclorơ Na 
dư từ 
0,00003% trở 
lên, hoặc một 
phương pháp 
có hiệu quả 
tương đương 
trở lên) 

 

* Khi mặc quần áo bảo hộ kín khí áp suất dương (kiểm tra các bất thường trước khi mặc)  

Lưu ý) * 1: Trừ động vật sử dụng chất độc.  

 

v Tiêu chuẩn vận chuyển (tác nhân gây bệnh loại 1 ~4) 

• Khi mở cho vào dụng cụ khi vận chuyển  

• Vật chứa phải đáp ứng các tiêu chí sau.  

- Xử lý dễ dàng và an toàn.  

- Không có nguy cơ hư hỏng do thay đổi nhiệt độ và áp suất bên trong trong quá trình 

vận chuyển, rung động, v.v.  

- Nhãn dán không thể bị xé rách được đính kèm để không bị mở ra một cách không 

cần thiết (không áp dụng cho vận chuyển trong văn phòng). 

- Đủ độ bền và khả năng chống nước mà không có nguy cơ rò rỉ bên trong.  

- Các chất lây nhiễm phải gắn nhãn hàng hóa nguy hiểm (dấu hiệu nguy hiểm sinh 

học) (không áp dụng cho vận chuyển trong văn phòng). 

• Khí chất thùng hàng cần lên xe phải để thùng không bị suy giảm độ an toàn do di chuyển, lật, 

đổ, v.v. trong suốt quá trình vận chuyển.  



 

• Ngoài ra, phải phù hợp với các tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa 

ra. → Thông báo riêng.  



 

Bảng đính kèm 6 Tiêu chuẩn xây dựng quy tắc vận hành khu quản lý an toàn tác 
nhân gây bệnh 

 
1. Thiết bị và hoạt động của các phòng thí nghiệm ATSH cấp 2, 3 và 4 phải tuân theo các 

điều kiện của Bảng đính kèm 2 và 3. 

2. Quy định cụ thể hệ thống quản lý an toàn và việc sử dụng phòng thí nghiệm phù hợp với 

Quy chế quản lý an toàn của NIID.  

3. Ngoài ra, phải quy định cụ thể việc kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn phù hợp với nội 

dung của quy chuẩn này, phương pháp xử lý khi xảy ra sự cố, hệ thống thông tin liên lạc, 

v.v. 

4. Tuân thủ kỹ thuật thí nghiệm vi sinh tiêu chuẩn trong các thí nghiệm sử dụng tác nhân 

gây bệnh.  

5. Khi loại bỏ tác nhân gây bệnh và vật liệu thí nghiệm có thể chứa chúng, hãy khử trùng 

bằng phương pháp được chỉ định riêng.  

6. Cấm ăn uống, hút thuốc, trang điểm và cất giữ đồ dùng cá nhân kể cả thực phẩm trong 

phòng thí nghiệm. 

7. Chỉ định rõ ràng phạm vi các phòng thí nghiệm ATSH cấp 2, 3 và 4 có thể dễ dàng nhận 

biết từ bên ngoài, đồng thời hiển thị các dấu hiệu nguy hiểm sinh học quốc tế.  

8. Vị trí lưu giữ tác nhân gây bệnh ATSH cấp 2, 3 và 4, v.v. phải đáp ứng các tiêu chuẩn an 

toàn tương tự như phòng thí nghiệm ATSH về tác nhân gây bệnh, v.v., thùng chứa phải 

được khóa và hồ sơ lưu trữ và xếp/dỡ hàng hóa phải được duy trì.  

9. Trong các phòng thí nghiệm ATSH cấp 2, 3 và 4, quy định việc chăm sóc sức khỏe của 

những người sử dụng tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, nếu có tiêm phòng và các biện pháp 

phòng bệnh khác thì phải thực hiện.  

10. Trong trường hợp cần thiết để người khác không phải là nhân viên vào phòng thí nghiệm 

ATSH cấp 2, phòng thí nghiệm ATSH cấp 3 và 4 do sự cố hoặc bảo dưỡng thiết bị, 

trưởng phòng (trung tâm/phòng pháp chế), nộp đơn cho Trưởng phòng Quản lý thí 

nghiệm an toàn và sẽ phải tuân theo những chỉ thị đó.  

11. Quy định các nội dung cần thiết cho quản lý phòng ATSH cấp 2, 3 và 4 khác (an toàn 

sinh học và an ninh sinh học).  



 

Bảng đính kèm 7 Danh sách các sổ ghi chép (liên quan đến Điều 56-23 của Luật) 
 

 Các mục được mô tả trong Sắc lệnh của Bộ trưởng Nội dung ghi chép Tác nhân gây 
bệnh loại 1 

Tác nhân gây 
bệnh loại 2 

Tác nhân gây 
bệnh loại 3 

Tác nhân gây bệnh 

Các loại tác nhân gây bệnh, v.v. liên quan đến việc chấp 
nhận hoặc loại bỏ (trong trường hợp độc tố, loại và số 
lượng) 

Ghi lại nguồn nhận, nơi thanh toán, v.v. cho từng cơ sở kinh 
doanh (nếu có nhiều phòng thí nghiệm thì ghi cho từng 
phòng thí nghiệm) 

Có Có Có 

Ngày và giờ chấp nhận hoặc thu hồi tác nhân gây bệnh, 
v.v. 

Đặt tại phòng kinh doanh (tương tự như trên) Ngày giờ ngày ngày 

Phương pháp bảo quản và vị trí của tác nhân gây bệnh, 
v.v. 

Ghi lại hình thức lưu trữ và vị trí lưu trữ của các tác nhân gây 
bệnh đã nhận (giống như trên), đồng thời ghi lại trạng thái 
khóa của kho lưu trữ cho mỗi lần sử dụng. 

Có Có Có 

Các loại tác nhân gây bệnh được sử dụng Mỗi lần sử dụng trong phòng thí nghiệm đều do người dùng 
đặt trước 

Có Có Có 

Ngày và giờ liên quan đến việc sử dụng tác nhân gây 
bệnh, v.v. 

Ghi lại thời gian sử dụng tác nhân gây bệnh Ngày giờ - - 

Các loại tác nhân gây bệnh liên quan đến khử trùng, v.v. Sổ các tác nhân gây bệnh đã khử trùng và khử độc cho mỗi 
phòng thí nghiệm 

Có Có Có 

Ngày và thời gian khử trùng tác nhân gây bệnh, v.v. Ghi lại ngày giờ khử trùng và khử độc Ngày giờ Ngày Ngày 

Phương pháp và nơi khử trùng tác nhân gây bệnh, v.v. Ghi lại các điều kiện khử trùng và khử độc (trong trường hợp 
ký gửi, ghi cả địa điểm) Có Có Có 

N
hân loại 

Tên của những người tham gia vào hoặc ra khỏi phòng thí 
nghiệm 

Sổ ghi chép cho từng phòng Có Có Có 

Ngày và giờ vào hoặc ra phòng thí nghiệm Sổ ghi chép cho từng phòng Ngày giờ Ngày Ngày 

Mục đích tiếp cận phòng thí nghiệm Đặt mục đích bao gồm cả việc sử dụng tác nhân gây bệnh hay 
không 

Có - - 

Tên của người chấp nhận hoặc thanh toán tác nhân gây 
bệnh, v.v. 

Ghi lại tên của người đã nhận và lấy tác nhân gây bệnh, v.v. Có Có Có 

Tên của những người tham gia vào việc sử dụng tác nhân 
gây bệnh, v.v. 

Ghi lại tên người đã sử dụng tác nhân gây bệnh trong phòng 
thí nghiệm 

Có Có Có 

Tên của những người tham gia khử trùng tác nhân gây 
bệnh, v.v. 

Ghi tên người đã khử trùng và khử độc tác nhân gây bệnh, v.v. Có Có Có 

Tổ chức 

Ngày, giờ kiểm tra cơ sở sử dụng tác nhân gây bệnh, v.v. Sổ cho từng cơ sở  Ngày Ngày Ngày 

Tên của người thực hiện kiểm tra Sổ cho từng cơ sở (Nếu người phụ trách ở mỗi phòng thí 
nghiệm khác nhau thì ghi tên người phụ trách từng phòng thí 

Có Có Có 



 

nghiệm) 

Chi tiết về kiểm tra, kết quả và các biện pháp liên quan Sổ cụ thể có liên quan đến các biện pháp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Có Có Có 



 

G
iảng bài 

N
âng cao  

Ngày thực hiện giáo dục và đào tạo, đối tượng và nội 
dung, v.v. 

Sổ cho từng nội dung đào tạo, tập huấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có Có - 



 

Bảng đính kèm 8: Đào tạo tập huấn cần thiết về sử dụng tác nhân gây bệnh cụ thể (mối liên quan giữa Điều 56 và Điều 21 của Luật) 
 

Đối tượng Các nội dung được mô tả trong Sắc lệnh của Bộ trưởng Số lần v.v. Tham khảo 

 
 
 
 
 

Sử dụng tác nhân gây 
bệnh, v.v. 
Những người tham 
gia quản lý hoặc công 
việc liên quan 

 
 

Những người đi vào 
khu vực được kiểm 
soát 

◼ Thuộc tính của tác nhân gây bệnh, v.v. 

◼ Quản lý tác nhân gây bệnh, v.v. 

◼ Nghị định về phòng chống bùng phát và lây 
lan bệnh truyền nhiễm do tác nhân gây bệnh 
gây ra, v.v. 

◼ Các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền 
nhiễm 

 
 

Trước lần 
đầu tiên (*) 
ít nhất mỗi 
năm một 
lần 

 

◼ Liên quan đến an ninh và an toàn của tác 
nhân gây bệnh, vv, giáo dục chi tiết sẽ 
được cung cấp cho từng mục.  

 
 
 

Những người không 
vào khu vực kiểm 
soát 

◼ Quản lý tác nhân gây bệnh, v.v. 

◼ Nghị định về phòng chống bùng phát và lây 
lan bệnh truyền nhiễm do tác nhân gây bệnh 
gây ra, v.v. 

◼ Các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền 
nhiễm 

 
 

Trước lần 
đầu tiên (*) 
ít nhất mỗi 
năm một 
lần 

◼ Giáo dục, v.v. tập trung vào các vấn đề 
chung (đề cương) sẽ được cung cấp cho 
mỗi mục, chủ yếu liên quan đến an ninh 
của tác nhân gây bệnh.  

 
 
 

Khác 

 

◼ Những vấn đề cần thiết về phòng chống bùng 
phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm do tác 
nhân gây bệnh gây ra, v.v. 

 
 

Khi cần thiết 

◼ Dành cho những người tham gia bảo trì 
thiết bị, khách đến thăm cơ sở, cộng tác 
viên, v.v.  

◼ Cung cấp trình độ học vấn cần thiết tối 
thiểu, v.v. theo đối tượng.  

 

* Quy định tóm lược về đào tạo tập huấn bao gồm những nội dung đào tạo phù hợp cho những người được xác định là có đủ hoặc một phần 
những nội dung trên 

(*) Có các biện pháp chuyển tiếp cần thiết đối với những người giữ/sở hữu tác nhân gây bệnh loại 1 hoặc loại 2 
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Bảng đính kèm 9 Nội dung ứng phó khi xảy ra thảm họa (mối liên quan giữa Điều 56 và 
Điều 29 của Luật) 

 

1. Trong trường hợp hỏa hoạn hoặc khi có nguy cơ cháy lan, sẽ nỗ lực dập tắt hoặc ngăn 
chặn đám cháy lan rộng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan cứu hỏa hoặc Điều 24 
của Luật Dịch vụ Cứu hỏa của Thị trưởng Shinjuku tại Tòa nhà Chính phủ Toyama và 
Musashimurayama tại Tòa nhà Chính quyền Murayama. Báo cáo đến địa điểm được chỉ 
định tại Thành phố Higashimurayama tại thành phố và Trung tâm Nghiên cứu bệnh 
phong. 

 

2. Trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của các bệnh truyền 
nhiễm, việc sơ tán phải được cảnh báo cho những người đang ở trong cơ sở sử dụng tác 
nhân gây bệnh, những người tham gia vận chuyển hoặc những người ở gần chúng. 
 

3. Nếu cần thiết, di chuyển tác nhân gây bệnh đến nơi an toàn và cố gắng thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn những người khác ngoài những người có liên quan xâm nhập bằng cách 
căng dây, đặt biển báo và gắn người canh gác. 

 
4. Các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của các bệnh truyền 

nhiễm. 
 

5. Khi thực hiện các công việc khẩn cấp trên, cần giảm mức phơi nhiễm càng nhiều càng tốt 
bằng cách đeo thiết bị bảo hộ và rút ngắn thời gian tiếp xúc. 
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Bảng đính kèm 10 Bảng đối chiếu quy định dự phòng phát sinh bệnh truyền nhiễm (mối liên quan giữa Điều 56 và Điều 18) 

 
 Các mục được 

mô tả trong Sắc 
lệnh của Bộ 

trưởng 

Nội dung 
cụ thể 

 
Áp dụng trong Quy định Quản lý An 
toàn Tác nhân gây bệnh của NIID 

 
Tổ chức 

và 

nhiệm 

vụ 

Quy định về nhiệm vụ và tổ chức của trưởng bộ phận 
sử dụng tác nhân gây bệnh và người khác tham gia xử 
lý và quản lý tác nhân gây bệnh.  

Cơ cấu tổ chức của toàn bộ cơ sở kinh doanh, bao gồm việc thành 
lập ban quản lý an toàn tác nhân gây bệnh (tên dự kiến), ban quản 
lý, v.v. (Thành phần và hoạt động của ủy ban được quy định riêng 
cho từng cơ sở kinh doanh.) Trưởng ban sử dụng tác nhân gây bệnh 
v.v ... Quy định nhiệm vụ của người. 

Người mang tác nhân gây 
bệnh cụ thể: Điều 3 Người 
đứng đầu sử dụng tác nhân 
gây bệnh: Điều 4 
Cơ cấu tổ chức và hoạt động: Điều 7 đến 
Điều 14, Điều 23 Thành lập, sửa đổi và bãi 
bỏ các quy định phòng ngừa: Điều 1, Điều 
42 
Khác: Điều 40, 41 và những điều khác 

 
 

Khu vực 
kiểm soát 

Điều về việc hạn chế người tham gia sử dụng tác nhân 
gây bệnh, v.v. và những người đi vào khu vực được 
kiểm soát.  

Hạn chế đối với việc con người tiếp cận các khu vực được kiểm 
soát, phòng thí nghiệm, v.v.  

Điều 15 Đoạn 2 

Thông tin về thiết lập vùng kiểm soát và các biện pháp 
ngăn chặn bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trong 
vùng kiểm soát và ngăn chặn lây lan.  

Thiết lập khu vực được kiểm soát, các hạng mục tuân thủ trong khu 
vực được kiểm soát, v.v.  

Điều 5, Điều 6, Điều 12, Điều 13, Điều 14, 
Điều 22 

Cơ sở 

Bảo trì 

 
Điều về việc duy trì và quản lý cơ sở sử dụng tác nhân 
gây bệnh loại 1 hoặc cơ sở sử dụng tác nhân gây bệnh 
loại 2.  

Kiểm tra thường xuyên, các biện pháp cần thiết, v.v. Biên bản kết 
quả kiểm tra (→ Sổ).  

Điều 14 (3), (4) 

 
Sử dụng 

tác nhân 

gây bệnh, 

v.v. 

Điều khoản về sử dụng, bảo quản, vận chuyển và khử 
trùng chuyển tác nhân gây bệnh.  

Tuân thủ các tiêu chuẩn như sử dụng, bảo quản và tiệt trùng tác 
nhân gây bệnh, quy trình, v.v. Tình trạng lưu trữ  
Xác nhận (bao gồm khóa, quản lý khóa, v.v.). Quy định vận chuyển 
trong văn phòng.  

Điều 18 đến Điều 22, Điều 24, Đoạn 3 

Điều về việc chấp nhận tác nhân gây bệnh và hạn chế di 
chuyển.  

Hạn chế về sự di chuyển không hợp lý của tác nhân gây bệnh, quy 
trình chấp nhận / thu hồi, v.v.  

Điều 20 

Đào tạo tập 
huấn 

Kiến thức về giáo dục và đào tạo cần thiết để ngăn 
chặn bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm do tác nhân 
gây bệnh và ngăn ngừa lây lan.  

Mục tiêu giáo dục và đào tạo và nội dung của chúng. (Quy trình 
thực hiện được quy định riêng cho từng cơ sở kinh doanh.) 

Điều 27 

 
Quản lý sức 
khỏe, v.v. 

Thông tin về các biện pháp y tế cần thiết cho người 
tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, v.v. hoặc người có thể 
bị phơi nhiễm.  

Khám sức khỏe định kỳ để sử dụng tác nhân gây bệnh. Các biện 
pháp cần thiết khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, v.v.  

Điều 23 (2), Điều 28, Điều 33 đến 39 
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Sổ sách kế 
toán, v.v. 

Điều khoản ghi chép và bảo quản sổ sách theo quy định 
tại Điều 56-23 của luật.  

Sổ sách kế toán liên quan đến quản lý tác nhân gây bệnh, nhập 
người, v.v. Phương pháp bảo quản.  

Điều 25 

Quản lý 
thông tin 

Vấn đề quản lý thông tin về sử dụng tác nhân gây bệnh.  Hạn chế tiếp cận thông tin liên quan đến việc sử dụng tác nhân gây 
bệnh, v.v.  

Điều 26 

 
Ứng phó với 
sự cố, v.v. 

Điều về các biện pháp khi xảy ra trộm cắp tác nhân gây 
bệnh, không rõ tung tích và các tai nạn khác.  

Hệ thống liên lạc, thủ tục báo cáo với cảnh sát, v.v.  Điều 29 

 
Sơ cứu 

Thông tin về các biện pháp sơ cứu trong trường hợp 
thiên tai.  

Các biện pháp khẩn cấp như hệ thống liên lạc / báo cáo trong 
trường hợp xảy ra thiên tai, ngăn chặn sự lây lan ô nhiễm và giới 
hạn cho bất kỳ ai khác ngoài những người có liên quan. Các thủ tục 
thông báo, v.v.  

Điều 30 và 31 

 
Khác 

Những vấn đề cần thiết liên quan đến phòng chống 
bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm do các tác 
nhân gây bệnh khác gây ra.  

Các vấn đề cần thiết khác.  khác 
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