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Tuyên bố miễn trừ trách 
nhiệm
Cuốn Cẩm nang này được xây dựng để giúp các doanh nghiệp 
hiểu Những quy định chính của Chính phủ Victoria về việc 
quản lí chất thải từ giặt khô, được gọi là Các Quy định năm 
2009 về Bảo vệ Môi trường (Nguồn Chất thải Công nghiệp). 
Cuốn Cẩm nang này là một bản tóm lược dễ đọc, trình bày 
những yêu cầu cốt lõi đối với việc quản lí chất thải trong công 
nghiệp giặt khô ở bang Victoria, và có thể được sử dụng để 
nhận biết các quy định có thể áp dụng cho trường hợp của 
bạn, trách nhiệm của bạn và những phạm vi bạn có thể nâng 
cao việc chấp hành pháp luật của mình.  
Mặc dù cuốn Cẩm nang được biên soạn để giúp các doanh 
nghiệp hiểu những yêu cầu về quản lí chất thải của luật pháp 
Victoria, nó không phải là một văn bản pháp luật hay văn bản 
thay thế cho những quy định pháp luật. Không nên coi tài liệu 
này như một bản hướng dẫn hoàn chỉnh đối với luật pháp hay 
những tư vấn pháp luật do nó không chứa đựng nội dung này. 
Cuốn Cẩm nang không bao quát hết mọi yêu cầu thích hợp 
đối với các doanh nghiệp giặt khô, do đó không nên sử dụng 
nó như nguồn thông tin duy nhất về các quy định môi trường.
Điều quan trọng cần lưu ý là cuốn Cẩm nang này chỉ bao gồm 
các phương pháp quản lí chất thải. Còn có một số quy định 
và điều khoản khác về môi trường mà các cơ sở giặt khô cần 
phải tuân thủ, tuy nhiên những yêu cầu thuộc các quy định 
và điều khoản đó không được đề cập trong cuốn Cẩm nang 
này. Đó là các Chính sách của Bang về bảo vệ môi trường (viết 
tắt là SEPPs) hướng đến việc bảo vệ các giá trị môi trường và 
các hoạt động của con người (những hoạt động có lợi) ở Bang 
Victoria khỏi nạn ô nhiễm và chất thải; cụ thể là Quản lí Chất 
lượng Không Khí SEPP, Môi trường Nước của bang Victoria 
SEPP, Quản lí và Ngăn chặn Ô nhiễm Đất SEPP. Đồng thời, đối 
với những khu vực lưu trữ và quản lí hoá chất và các chất 
dung môi, cần thiết phải tuân thủ các yêu cầu thích hợp đối 
với việc quản lí hoá chất và xử lí sự cố tràn nguyên liệu. Bên 
cạnh đó còn có những cách thức thực thi bổ sung cần được 
tiến hành một cách chính xác liên quan đến các chất dung 
môi được khử bằng clo (ví dụ, chất perc) do tính độc hại của 
chúng.
Quan trọng là, cuốn Cẩm nang không nhằm mục đích thay 
thế việc đào tạo nghề bài bản, một yêu cầu thuộc bộ luật về 
An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp của bang Victoria (viết tắt 
là OHS).

Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính 
xác của thông tin trình bày trong cuốn Cẩm nang, những 
lời khuyên trong tài liệu này có thể không áp dụng cho mọi 
trường hợp. Theo đó, Tư vấn Hyder không chịu trách nhiệm 
cũng như không bảo đảm cho các tình huống liên quan đến:
• tính thích hợp của thông tin đối với bất kì mục đích cụ 

thể nào; và

• các hành động được tiến hành hay không được tiến hành 
bởi bất kì người nào sử dụng cuốn Cẩm nang hay các bên 
thứ ba như là hệ quả của các thông tin chứa đựng trong 
hướng dẫn này.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ về bất kì nội dung nào của cuốn Cẩm 
nang hay có câu hỏi gì thêm, hãy tham khảo danh sách liên 
hệ và các nguồn truy cập thông tin ở trang 26 của cuốn Cẩm 
nang này.

Lời cảm ơn
Cuốn Cẩm nang được xây dựng với sự tài trợ của Quỹ HazWaste. 
Quỹ HazWaste dưới sự quản lí của EPA bang Victoria được thiết 
lập để hỗ trợ cho các ngành công nghiệp đẩy mạnh việc giảm 
thiểu hàm lượng và tính nguy hiểm của chất thải độc hại (hay 
chất thải công nghiệp theo quy định) phát sinh ở Victoria, và 
nhằm tăng cường việc khắc phục tình trạng đất đai bị nhiễm 
bẩn. 
Các tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ và đóng 
góp vào việc xây dựng cuốn Cẩm nang của các nhân viên 
làm việc tại EPA Victoria; Viện Giặt khô Úc (DIA); Các dịch vụ 
Envirostill; Nhãn hiệu vệ sinh GreenEarth; Chương trình đào 
tạo Giặt là Giặt khô; Các hệ thống Spencer; Công ty Hoá chất 
Stelco và Nhà cung cấp dịch vụ Toxfree Úc.
Tài liệu tham khảo được nêu ra và được vận dụng từ các 
nguồn chính sau đây:
Cục Bảo vệ Môi trường Bộ Thực thi Môi trường (OEE). (2013).  
Bản hướng dẫn thực hành tối ưu dành cho Công nghệ giặt 
khô được phát hành để hỗ trợ các Quy định năm 2012 của 
Liên minh Châu Âu (Hệ thống lắp đặt và Các hoạt động sử 
dụng chất dung môi) (S.l. 565 năm 2012). 
Chương trình Kiểm Soát tại Nguồn trên toàn vùng (2007) Các 
quy định về Môi Trường và Cách Quản lí Tối ưu.
Viện Giặt khô của Úc. (1996). 
Quy tắc thực hành đối với Quản lí An toàn chất 
Perchloroethylene tại Nhà máy Giặt khô năm 1996.
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Chứng nhận DIA

Viện Giặt khô Úc (viết tắt là DIA) là hiệp hội công 
nghiệp hàng đầu dành cho các cơ sở giặt khô ở Úc 
với hệ thống chi nhánh hoạt động ở tất cả các bang 
và vùng lãnh thổ. Trách nhiệm chính của DIA là hỗ 
trợ các thành viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
của các doanh nghiệp nhỏ cũng như các vấn đề liên 
quan đến công nghiệp giặt khô. Các vấn đề này bao 
gồm những tiêu chuẩn về dán nhãn chăm sóc/bảo 
dưỡng, các mối quan tâm về môi trường, dịch vụ 
khách hàng, giáo dục và đào tạo những người làm 
công việc giặt khô, công chúng và lĩnh vực sản xuất.

Quản lí chất thải là mối quan tâm chủ yếu của DIA và 
các thành viên. Việc quản lí sai trái chất thải ở nhiều 
vùng đã dẫn đến những sự cố nghiêm trọng, bao 
gồm việc đổ rác trái phép và thậm chí hoả hoạn. Ở 
ít nhất một bang của nước Úc, tình trạng này đã dẫn 
đến phản ứng dữ dội từ cơ quan quản lí môi trường, 
tạo ra sự chia rẽ cho nhiều cơ sở giặt khô. Điều quan 
trọng là các cơ sở giặt khô ở bang Victoria phải cùng 
nhau hợp tác và hành động ngay từ bây giờ để tránh 
không để những sự cố tương tự xảy ra trong tương 
lai.

May mắn là, các giải pháp đã được trang bị để 
hướng dẫn ngành công nghiệp giặt khô trong việc 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và công tác 
quản lí thực thi tối ưu chất thải phát sinh từ công 
nghiệp giặt khô. Quỹ Hyder biên soạn cuốn Cẩm 
nang này với nội dung phác thảo cả hai phương 
pháp thực thi tối ưu và tối thiểu đối với công tác 
quản lí chất thải từ công nghiệp giặt khô, và DIA 
mong muốn được làm việc với các cơ sở giặt khô 
thuộc bang Victoria để tối đa hoá việc thu nhận kiến 
thức và các phương pháp được trang bị trong cuốn 
Cẩm nang này.
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Tại sao bạn nên đọc cuốn 
Cẩm nang này
Công nghiệp giặt khô cung cấp một dịch vụ giặt khô có thể 
đánh giá được. Các chất dung môi và hoá chất sử dụng trong 
công nghiệp giặt khô giặt tẩy mạnh hơn rất nhiều so với việc 
giặt là ở nhà, nhưng đi kèm với ưu điểm đó là trách nhiệm, 
và đôi khi là nghĩa vụ pháp lí. Bởi vì, do các hoá chất và chất 
dung môi được sử dụng, công nghệ giặt khô thường làm phát 
sinh ra các chất thải độc hại và những chất thải độc hại này 
được quy định bởi Chính phủ Victoria.

Cuốn Cẩm nang này được xây dựng để giúp các doanh nghiệp 
giặt khô hiểu và tuân thủ các quy định và yêu cầu liên quan 
đến việc quản lí chất thải từ công nghiệp giặt khô ở bang 
Victoria. Cuốn Cẩm nang trình bày những yêu cầu tối thiểu 
theo các quy định của bang Victoria, đồng thời nêu ra những 
phương pháp thực thi tối ưu để giúp các doanh nghiệp hạn 
chế chất thải và sự thất thoát chất dung môi, nhờ đó giúp tiết 
kiệm chi phí.

Cuốn Cẩm nang này sẽ giúp bạn:
• Hiểu những quy định về môi trường của bang Victoria

• Hiểu về chất thải phát sinh từ công nghiệp giặt khô và tại 
sao một số chất thải lại độc hại

• Hiểu cách lưu trữ, vận chuyển và tiêu huỷ đúng cách các 
chất thải từ công nghiệp giặt khô 

• Học các phương pháp thực thi tối ưu để hạn chế chất 
thải, việc dùng chất dung môi và các chi phí kinh doanh

Các lợi ích bổ sung
Việc đọc cuốn Cẩm nang này sẽ còn giúp bạn: 
• hạn chế sự thất thoát chất dung môi

• nâng cao việc phục hồi dung môi

• tăng cường khả năng vận hành

• cải thiện môi trường làm việc

• giảm nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lí (ví dụ. do gây ô 
nhiễm hay không làm theo quy định)

Những điều quan trọng cần 
lưu ý
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng cuốn Cẩm nang 
này phù hợp với hầu hết các cơ sở vận hành công nghệ giặt khô, 
tuy nhiên không phải mọi doanh nghiệp đều giống nhau. Có 
nhiều chất dung môi khác nhau và có rất nhiều chủng loại máy 
giặt khô có thể được sử dụng trong công nghiệp giặt khô. Do đó 
một số phần của cuốn Cẩm nang này cần thiết phải trình bày 
những lời khuyên chung để có thể khái quát cho cả ngành công 
nghiệp giặt khô. Bạn nên thường xuyên tham khảo các thông 
tin cụ thể về các chất dung môi và hoá chất mà bạn lựa chọn 
(đó là MSDS), được trang bị bởi các nhà cung cấp sản phẩm, và 
làm theo các khuyến nghị của nhà sản xuất loại máy mà bạn sử 
dụng.

Cấu trúc của cuốn Cẩm nang: 
những bước chủ yếu để làm 
đúng theo yêu cầu và cách 
thực thi tối ưu
Cuốn Cẩm nang tập trung vào các bước chính để đạt cách 
thực thi tối ưu trong quản lí chất thải phát sinh từ công 
nghiệp giặt khô.
Có năm bước thực hiện, được trình bày trong biểu đồ ở trang 
sau. Mỗi bước bao gồm nội dung bàn luận về những yêu cầu 
tối thiểu theo quy định và các phương pháp thực thi tối ưu 
tương ứng.

BƯỚC MộT: Hiểu các quy định và yêu cầu (tham khảo từ 
trang 6 đến 8 để biết thêm thông tin)

Tóm tắt:
• Theo luật pháp bang Victoria, bạn phải nắm vững các quy 

định về môi trường đối với chất thải phát sinh trong công 
nghiệp giặt khô

• Xem xét các khả năng phòng tránh, hạn chế, tái sử dụng, 
tái chế, xử lí hay tái xử lí chất thải TRƯỚC KHI tiêu huỷ

BƯỚC HAI:  Hiểu rõ chất thải của cơ sở bạn và xác định tính 
độc hại của chúng (tham khảo từ trang 10 đến 12 

để biết thêm thông tin)

Tóm tắt:
• Bạn phải tìm hiểu xem liệu chất thải của cơ sở bạn có độc 

hại hay không bằng cách làm theo hướng dẫn của EPA 
bang Victoria về phân loại chất thải rắn công nghiệp

• Nếu đó là chất thải độc hại, đã có các yêu cầu cụ thể đối 
với việc xử lí chúng

BƯỚC BA: Lưu trữ, vận chuyển và tiêu huỷ đúng cách các 
chất thải của cơ sở bạn (tham khảo trang 14 và 

trang 16 để biết thêm thông tin

Tóm tắt:

Một khi bạn đã hiểu rõ về đặc tính của loại chất thải do mình 
xả ra, bạn có các lựa chọn như sau: 

• Chất thải loại A phải được xử lí (cấm đổ ra bãi rác)
• Chất thải loại B hoặc C có thể được đưa ra bãi rác
• Chất thải công nghiệp có thể được đưa ra bãi rác

Trang 14 và 16 giải thích các yêu cầu thực thi tối ưu và tối 
thiểu đối với việc lưu trữ và quản lí chất thải phát sinh trong 
công nghiệp giặt khô ở bang Victoria.
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Hiểu các Quy 
định và Yêu cầu 
(Bước Một)

Đạt cách thực 
thi tối ưu 
(Bước Năm)

Lưu giữ hồ sơ 
để chứng minh 
là bạn đã làm 
đúng theo yêu 
cầu (Bước Bốn)

Lưu trữ, vận 
chuyển và tiêu 
huỷ đúng cách 
chất thải của cơ 
sở bạn 
(Bước Ba)

Hiểu rõ tính độc 
hại của chất thải 
tại cơ sở bạn 
(Bước Hai)

1 2
3 4 5

BƯỚC BỐN: Lưu giữ hồ sơ để chứng minh là bạn đã làm 
đúng theo yêu cầu (tham khảo từ trang 14 đến 16 

để biết thêm thông tin)

Tóm tắt:
• Lưu giữ hồ sơ theo hướng dẫn trong cuốn Cẩm nang sẽ 

giúp bạn:

• Tuân thủ các yêu cầu theo quy định về chất thải của 
bang Victoria

• Chứng minh được sự tuân thủ của bạn khi nhân viên 
có thẩm quyền của EPA đến kiểm tra. 

• Nhận diện những thay đổi đáng chú ý trong việc sử 
dụng chất dung môi và phát sinh chất thải (điều này 
có thể giúp xác định những vấn đề nảy sinh, chẳng 
như tình trạng rò rỉ từ máy móc)

BƯỚC NĂM:  Đặt cách thực thi tối ưu (tham khảo từ 
trang 18 đến 21 để biết thêm thông tin)

Tóm tắt
• Cách thực thi tối ưu hướng đến việc tạo ra những kết quả cao 

nhất, và có nghĩa là vượt xa những yêu cầu tối thiểu và thực 
hiện các bước để thường xuyên nâng cao các phương pháp 
quản lí.

• Việc làm theo cách thực thi tối ưu sẽ giúp bạn hạn chế 
lượng chất thải nói chung và nâng cao việc phục hồi; đồng 
thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và 
những tác động đến sức khoẻ của con người và môi trường. 

 
BIỂU TƯỢNG “LƯU GIỮ HỒ SƠ”

Bạn sẽ thấy biểu tượng này xuyên suốt cuốn Cẩm nang, ở 
những chỗ chúng tôi khuyến nghị là bạn hãy lưu giữ hồ sơ. 
Việc lưu giữ hồ sơ sẽ giúp bạn chứng minh là bạn đã luôn tuân 
thủ các yêu cầu trong trường hợp bạn bị kiểm tra (tham khảo 
Bước Bốn để biết thêm thông tin).
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Tất cả các cơ sở giặt khô đều làm phát sinh chất thải. Nhiều 
hoá chất và dung môi dùng trong công nghiệp giặt khô có 
những đặc tính có khả năng gây hại cho con người và môi 
trường, chẳng hạn một số chất thải có chứa độc tố hay chất 
dễ bắt cháy. Bởi vì các chất thải từ công nghiệp giặt khô có 
chứa dung môi nên phần nhiều trong số chúng đều thuộc loại 
chất thải độc hại.

Nếu các chất thải độc hại này không được đưa đến đúng chỗ, 
chúng có thể thâm nhập vào môi trường, gây hại cho con 
người, phá huỷ đất đai và nguồn cung cấp nước. Do đặc tính 
của nhiều chất dung môi dùng trong giặt khô, việc tẩy rửa 
chúng có thể rất khó khăn (và tốn kém). 

Chính vì lí do này, Chính phủ bang Victoria có quy định đối với 
chất thải độc hại (được gọi là Chất thải công nghiệp theo quy 
định). Các quy định về môi trường (cụ thể là Quy định năm 
2009 về Bảo vệ Môi trường (Nguồn Chất thải Công nghiệp) 
chỉ là một trong các biện pháp mà Chính phủ sử dụng để bảo 
vệ môi trường. Các chất thải độc hại được quy định để đảm 
bảo rằng những chất liệu nguy hại được kiểm soát một cách 
khắt khe để giảm thiểu nguy cơ gây hại đến sức khoẻ của con 
người và môi trường.

Tại sao vấn đề này quan 
trọng?
Là một người làm trong công nghiệp giặt khô, bạn có trách 
nhiệm hiểu rõ các quy định về môi trường đối với chất thải 
phát sinh từ giặt khô. Đó là một yêu cầu thuộc luật pháp 
Victoria, và sự hiểu biết các quy định đó sẽ giúp bạn đảm bảo 
việc hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình theo quy định.

Việc quản lí sai các chất thải độc hại là một vấn đề nghiêm 
trọng. Các doanh nghiệp không quản lí đúng cách chất thải 
của mình sẽ đối diện với nguy cơ:

• Gây ô nhiễm môi trường  – điều có thể gây hại cho con 
người, động vật và môi trường, và có thể dẫn đến những 
chi tiêu tốn kém cho việc tẩy rửa

• Việc không làm đúng yêu cầu – có thể dẫn đến việc bị 
phạt nặng và bị truy tố hình sự

Cải thiện hành động - hướng 
đến cách thực thi tối ưu
Nếu bạn là người làm công việc giặt khô, bạn có trách nhiệm 
hiểu rõ các quy định của EPA bang Victoria, tìm hiểu tính độc 
hại của các chất thải và đảm bảo rằng bạn luôn tuân thủ các 
quy định đã được ban hành. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn 
hiểu rõ những yêu cầu chính liên quan đến công tác quản lí 
chất thải phát sinh từ công nghiệp giặt khô ở bang Victoria.

BƯỚC 1: 
Các Quy định và Yêu cầu
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Nghĩa vụ cẩn trọng
Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, chính quyền và cá nhân có 
trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bao gồm những quy định về 
môi trường. Mọi người có nghĩa vụ cẩn trọng để bảo vệ môi 
trường và sức khoẻ con người, đảm bảo rằng mọi hoạt động 
của họ không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo rằng 
chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau một thế giới sạch và an 
toàn.

Những người làm trong công nghiệp giặt khô chia sẻ nghĩa vụ 
cẩn trọng để bảo vệ và không gây hại đến môi trường và sức 
khoẻ con người. Các doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm 
bảo đảm rằng họ luôn hành động theo đạo lí và không gây 
ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.  

Bản tóm tắt Các quy định về chất 
thải độc hại của bang Victoria
Ở bang Victoria, các chất thải độc hại được quy định theo 
Quy định năm 2009 về Bảo vệ Môi trường (nguồn Chất thải 
Công nghiệp) (tham khảo trang 26), được đề cập đến dưới 
tên gọi “các quy định” xuyên suốt cuốn Cẩm nang này.

Hiểu một cách đơn giản, các quy định yêu cầu những người 
làm trong công nghiệp giặt khô (và bất kì doanh nghiệp nào 
gây phát sinh chất thải) phải:

• Cân nhắc các khả năng phòng tránh, hạn chế, tái sử 
dụng, tái chế, xử lí hay tái xử lí chất thải TRƯỚC KHI tiêu 
huỷ (xem bên dưới)

• Quyết định xử lí nếu doanh nghiệp làm phát sinh chất 
thải độc hại và xác định tính nguy hiểm của các chất thải 
độc hại đó

• Nếu doanh nghiệp làm phát sinh chất thải độc hại, hãy 
quản lí theo đúng quy định về chất thải độc hại của bang 
Victoria, bao gồm:

• Sắp xếp việc thu dọn chất thải độc hại phát sinh từ 
giặt khô bởi nhân viên chuyên chở có giấy phép hành 
nghề (phương tiện và cơ sở được cấp giấy phép)

• Đảm bảo chất thải nguy hiểm phát sinh từ giặt khô 
được xử lí trong điều kiện thích hợp

Cách tốt nhất để hướng đến điều này là hãy thừa nhận rằng 
các chất thải do bạn gây ra đều thuộc loại nguy hiểm, trừ khi 
bạn có thể chứng minh điều ngược lại.

Chỉ có những yêu cầu tối thiểu và cơ bản mới có thể thích 
hợp với các cơ sở giặt khô. Bạn có thể thấy các yêu cầu theo 
quy định trong bản hướng dẫn đầy đủ về nguồn rác thải công 
nghiệp của EPA bang Victoria (xem trang 26). 

Bước Hai và Ba sẽ giúp bạn xác định tính nguy hiểm của chất 
thải của cơ sở bạn và địa điểm có thể xử lí hay tiêu huỷ chúng.

Tránh xả chất thải
Cách dễ dàng nhất để giảm thiểu các chi phí liên quan đến 
chất thải từ giặt khô là tránh hay hạn chế việc xả chất thải, 
và trong điều kiện có thể, bạn bắt buộc phải thực hiện điều 
này theo các quy định đã ban hành (xem bản hướng dẫn về 
nguồn chất thải công nghiệp của EPA bang Victoria ở trang 
26). Đây có thể xem như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng 
bạn sẽ ngạc nhiên về những việc mình có thể làm được để 
tránh và hạn chế việc xả chất thải. Một số phương pháp hạn 
chế chất thải bao gồm:

• Việc lắp đặt các thiết bị mới hay nâng cấp các bộ phận 
máy móc có thể cải thiện đáng kể việc phục hồi dung môi 
và hạn chế việc xả chất thải.

• Nâng cao các công tác khác trong kinh doanh, chẳng hạn 
vệ sinh ngăn chưng cất, cũng có thể nâng cao đáng kể 
tính hiệu quả và hạn chế chất thải (tham khảo Bước Bốn 
để biết thêm thông tin).

• Tránh trộn lẫn chất thải không độc hại với chất thải độc 
hại. Ví dụ, không được bỏ giẻ lau vào cùng thùng đựng 
chất thải sau chưng cất, bởi sau đó, toàn bộ hỗn hợp này 
sẽ được xử lí như chất thải độc hại (chính điều này làm 
tăng chi phí xử lí chất thải). 

Đối với các chất thải không thể tránh khỏi, bạn cần phải tuân 
theo thứ bậc trong quản lí chất thải để quản lí chất thải của 
cơ sở bạn. Thứ bậc ưu tiên trong quản lí chất thải được trình 
bày ở bên dưới và đưa ra các bước ưu tiên theo thứ tự để bạn 
có thể làm theo (đó là tránh, hạn chế, tái sử dụng, tái chế, xử 
lí RỒI ĐẾN tiêu huỷ).

Thứ bậc ưu tiên trong quản lí chất thải
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PIW là gì?
Ở bang Victoria, chất thải độc hại được gọi là Chất thải công 
nghiệp theo quy định (PIW). Những chất thải này đòi hỏi sự 
kiểm soát cao độ hơn bởi vì chúng có nguy cơ gây nguy hại 
cho con người hay môi trường. Chúng phải được quản lí theo 
các quy định đã ban hành.

Để cho đơn giản, thuật ngữ “độc hại” được sử dụng xuyên 
suốt cuốn Cẩm nang. Tham khảo Bước Hai để giúp cho việc 
xác định liệu chất thải của cơ sở bạn là độc hại.

Chất thải từ giặt khô và 
trách nhiệm pháp lí
Theo pháp luật của bang Victoria, doanh nghiệp xả chất thải 
độc hại có trách nhiệm đảm bảo rằng các chất thải được đưa 
đến đúng nơi quy định sau khi chúng được di dời khỏi khu 
vực kinh doanh (bất kể cho mục đích phục hồi, xử lí hay tiêu 
huỷ). Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đã trả tiền cho nhà 
thầu để vận chuyển và xử lí chất thải của cơ sở bạn, bạn (nhà 
sản xuất) vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lí đối với chất thải 
đó kể cả khi chúng đã được di dời ra khỏi khu vực cất giữ. Nếu 
các chất thải của cơ sở bạn không được quản lí đúng cách (ví 
dụ, đổ chất thải trái phép), bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp 
lí. Cũng như việc làm theo các yêu cầu khác được trình bày 
cụ thể trong cuốn Cẩm nang này và theo các quy định đã ban 
hành, điều quan trọng là bạn phải:

• tìm hiểu kĩ đơn vị vận chuyển chất thải mà bạn muốn 
hợp tác (để hiểu rõ lí lịch môi trường của họ)

• hỏi đơn vị vận chuyển chất thải cho bạn là chất thải sẽ 
được vận chuyển đi đâu

• yêu cầu đơn vị vận chuyển chất thải cho bạn cho xem 
giấy phép vận chuyển chất thải độc hại

Trái pháp luật!
ĐỪNG BAO GIỜ xả chất thải độc hại từ giặt khô (kể cả nước 
sau khi phân li)

• Ra rác thải sinh hoạt (thùng rác)

• Ra ống thoát nước (bồn rửa hay bồn vệ sinh)

• Ra nước mưa (cống, rãnh)

• Phương tiện vận chuyển không được cấp phép hay các cơ 
sở xử lí không có giấy phép.

Tiêu huỷ chất thải trong những trường hợp này có thể gây ô 
nhiễm cho môi trường, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến kinh tế và xã hội bởi có thể sẽ rất khó khăn để tẩy rửa 
chất thải.

EPA bang Victoria có thể điều tra các cơ sở giặt khô và xử phạt 
hay khởi tố các doanh nghiệp và/hay các cá nhân không làm 
theo đúng quy định đã được ban hành, và nếu bạn bị phát 
hiện gây ô nhiễm đất đai, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả 
các chi phí tẩy rửa. Tham khảo Bước Ba để biết thêm thông 
tin về các phương pháp lưu trữ và tiêu huỷ đúng cách.

Các mức phạt áp dụng!
Các hành vi vi phạm Mức phạt hiện hành (2014-15)

Đổ rác trái phép Lên đến $738,050 (việc tiếp tục vi 
phạm có thể bị xử phạt theo mức 
$177,132 mỗi ngày)

Gây ô nhiễm đất đai Lên đến $354,264 (việc tiếp tục vi 
phạm có thể bị xử phạt theo mức 
$177,132 mỗi ngày)

Vận chuyển trái phép 
chất thải công nghiệp 
theo quy định (chất 
thải độc hại)

Lên đến $354,264

Lưu ý rằng các mức phạt là do Thủ quỹ bang Victoria quyết định áp dụng cho 
từng năm tài chính và có khả năng tăng thêm. Tham khảo đường link truy 
cập ở trang 26 để cập nhật thông tin.
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Như đã đề cập trong Bước Một, tất cả các cơ sở giặt khô được 
yêu cầu phải tìm hiểu về tính độc hại của chất thải do họ xả 
ra, để từ đó đảm bảo rằng chất thải được xử lí một cách hợp 
lí. Tuỳ vào hoạt động của từng cơ sở, có khả năng một số 
hoặc toàn bộ chất thải của cơ sở bạn thuộc loại độc hại, và, 
nếu đúng như vậy, sẽ có các yêu cầu cụ thể cần được áp dụng 
để quản lí chúng. Phần thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong việc 
xác định tính độc hại của chất thải trên cơ sở chất dung môi 
mà cơ sở bạn sử dụng. 

Tại sao vấn đề này quan 
trọng?
Mặc dù trên thị trường có nhiều chất dung môi có thể thay thế 
cho nhau, hầu hết các cơ sở giặt khô vẫn sử dụng chất perc1 như 
một chất dung môi chủ yếu. Những cơ sở sử dụng perc sẽ làm 
phát sinh chất thải độc hại. Có bằng chứng chứng minh rằng một 
số cơ sở giặt khô không tiêu huỷ các chất thải do họ xả ra một 
cách an toàn và có thể không tuân thủ pháp luật và các quy định 
của Chính phủ Victoria. 

Không những thế, một số cơ sở giặt khô có thể biết rằng chất 
thải chưng cất là độc hại, nhưng lại không nhận ra nhiều loại 
chất thải khác do họ xả ra cũng độc hại không kém. Do đó, ngay 
cả khi bạn tin rằng bạn đã hành động theo đúng yêu cầu, bạn 
cũng cần phải đọc phần nội dung này bởi có thể có thêm những 
chất thải mà trước đây bạn không hề lưu ý tới. 

Thêm vào đó, một số chất dung môi thay thế (hầu hết các chất 
dung môi thông dụng được liệt kê ở Bảng trên trang 11) đã được 
sử dụng trong một vài năm qua. Không phải tất cả người tiêu 
dùng những chất dung môi mới hơn này hiểu được liệu chất 
thải họ xả ra có độc hại hay không, từ đó dẫn đến nguy cơ là họ 
không tuân thủ các quy định đã ban hành.

Cải thiện hành động - hướng 
đến cách thực thi tối ưu
Nếu bạn là người làm trong công nghiệp giặt khô, bạn có 
trách nhiệm phải hiểu rõ chất dung môi mà bạn sử dụng và 
liệu chất thải của cơ sở bạn có độc hại hay không.
Ở bang Victoria, có những chất thải công nghiệp nhất định 
được xác định là độc hại căn cứ trên một số nguyên nhân, 
và các chất thải từ giặt khô có xu hướng độc hại do những 
nguyên nhân chính sau:
• Chất thải ở dạng lỏng (ở bang Victoria không có bãi rác 

nào được cấp giấy phép tiếp nhận chất thải lỏng)

• Bởi vì các chất thải này có những đặc tính độc hại nào đó 
(ví dụ: dễ nổ, dễ cháy, dễ ăn mòn, độc hại)

• Các chất thải này có chứa hàm lượng chất gây ô nhiễm 
vượt quá mức quy định

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) bang Victoria có bản hướng 
dẫn để chỉ dẫn các cơ sở xả rác thải công nghiệp xác định tính 
độc hại của chất thải do họ xả ra và tất cả các cơ sở giặt khô 
được yêu cầu phải làm theo các hướng dẫn này (tham khảo 
trang 26)

Bảng ở trang tiếp theo được sử dụng như một hướng dẫn tham 
khảo nhanh, giúp bạn xác định tính độc hại của chất thải tại 
cơ sở của bạn. Cho dù các chất thải của cơ sở bạn không được 
liệt kê trong bảng, chúng vẫn có thể thuộc loại độc hại. Trong 
trường hợp này, bạn nên làm theo bảng hướng dẫn của EPA 
bang Victoria về phân loại chất thải công nghiệp (IWRG631 Ấn 
phẩm của EPA bang Victoria, tham khảo trang 26). Một khi bạn 
đã xác định được tính độc hại của chất thải tại cơ sở bạn, hãy 
tham khảo Bước Ba để được hướng dẫn về cách lưu trữ, vận 
chuyển và quản lí các chất thải đó.

BƯỚC 2: 
Các chất dung môi và chất thải từ giặt khô

1 Perc là thuật ngữ dùng trong công nghiệp, tên viết tắt của Tetrachloroethylene, còn gọi là Perchloroethylene hay tetrachloroethene.
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Chất thải của cơ sở bạn có độc hại hay không?
Tất cả các cơ sở giặt khô làm phát sinh các chất thải có nguy cơ độc hại, do đó họ được yêu cầu đánh giá chất thải của mình theo 
bảng hướng dẫn của EPA bang Victoria. Có bốn loại chất thải: chất thải độc hại (loại A, B, C) và chất thải công nghiệp (viết tắt là IW) 
- loại chất thải quyết định địa điểm mà chúng được chuyển đến để được xử lí hay tiêu huỷ. Cách an toàn nhất để thực hiện điều 
này là thừa nhận các chất thải của cơ sở bạn đều thuộc loại nguy hiểm, trừ khi bạn có thể chứng minh điều ngược lại. Bảng sau đây 
được sử dụng như một bản hướng dẫn xác định tính độc hại của chất thải và địa điểm xử lí chúng.

Bảng 1 - Chất thải của cơ sở bạn có độc hại hay không?1

Chất thải có khả năng chứa dư lượng 
của:

Đặc tính nào có thể làm cho 
các chất thải này độc hại?

Bạn nên làm gì

• Dung môi Perc2

• Dung môi hydrocarbon 

• Chất siloxane (ví dụ: sản phẩm 
GreenEarth®) 

• Chất acetal (ví dụ: sản phẩm Solvon 
K4) 

• Các dung môi khác

•  Dầu, mỡ, đất, các chất cặn bã khác 
(từ áo quần)

•  Hàm lượng của các chất gây 
ô nhiễm tiềm tàng vượt quá 
ngưỡng cho phép của EPA 
bang Victoria

• Chất độc

• Chất thải thuộc dạng lỏng

Đối với tất cả các loại chất thải:

1  Tránh hay hạn chế chất thải ở mức cao nhất có thể, 
sau đó làm theo thứ bậc ưu tiên trong quản lí chất 
thải (xem trang 7)

2  Xác định mức xếp loại nguy hiểm (xem trang 12) hay 
chấp nhận “trường hợp xấu nhất” và coi như chất 
thải của cơ sở bạn thuộc loại A

3 Tham khảo các bước Ba và Bốn 

Quan trọng

Nếu chất thải xác định ở trên thuộc loại độc hại thì các chất chứa trong chất thải dưới đây cũng có thể độc hại. Xem Bước Bốn để 
tìm hiểu phương pháp vận chuyển và tiêu huỷ chất thải độc hại phù hợp.

Chất thải có khả năng độc hại: TẤT CẢ các chất có chứa hay có thể đã tiếp xúc với chất dung môi, bao gồm:

• Cặn chưng cất (chất thải chưng cất, cặn lắng)

• Cặn lắng dạng bột (phần cặn của quá trình chưng cất)

• Các lõi lọc đã qua sử dụng

• Bộ lọc bằng than hoặc than hoạt tính đã qua sử dụng

• Thùng chứa rỗng

• Xơ vải, tạp chất bám trong bộ lọc

• Tạp chất trong túi đựng nút

• Chất thải từ quá trình vệ sinh các ngăn chưng cất (ví dụ: giẻ lau - trừ khi đã được giặt sạch, 
tham khảo Bước Ba)

• Dung môi cũ (hết hạn)

• Nước sau phân li chưa qua xử lí (tham khảo Bước Ba)

• Chất thải từ quá trình vệ sinh bộ tách nước

 

2 Perchloroethylene, tetrachloroethylene 
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Xác định đặc tính độc hại 
của chất thải tại cơ sở bạn
Có một quy trình xác định đặc tính độc hại của chất thải, giúp 
bạn quyết định chất thải đó thuộc loại A, B, C hay Chất thải 
Công nghiệp. Bạn cần phải chấp nhận “trường hợp xấu nhất” 
và coi như chất thải của cơ sở bạn thuộc loại A. Loại A có 
nguy cơ gây ô nhiễm cao nhất, có mức độ kiểm soát cao nhất 
và do đó chi phí liên quan đến việc xử lí các chất thải đó cũng 
cao nhất.

Để chắc chắn hơn về đặc tính độc hại của chất thải của cơ sở 
bạn, hãy làm theo quy trình được chỉ dẫn chi tiết trong bảng 
hướng dẫn của EPA bang Victoria về phân loại chất thải rắn 
công nghiệp (xem trang 26). Mặc dù sẽ có các chi phí tiêu tốn 
cho việc hoàn tất quy trình xác định này (ví dụ: các chi phí thí 
nghiệm), có khả năng chất thải đó sẽ có đặc tính độc hại thấp 
hơn Loại A trong bảng xếp hạng nguy hiểm. Có nhiều sự lựa 
chọn hơn đối với việc xử lí và tiêu huỷ các chất thải Loại B và 
C với chi phí thấp hơn. Một nhóm bao gồm các cơ sở giặt khô 
tương tự nhau (ví dụ: dùng cùng chất dung môi, và có điều 
kiện vận hành tương tự nhau) có thể hợp tác để thực hiện 
việc phân loại chất thải. Bạn nên liên hệ với EPA bang Victoria 
để xin lời khuyên về vấn đề này; DIA cũng có thể trợ giúp bạn 
trong suốt quá trình này và thay mặt bạn làm việc với EPA 
bang Victoria.

Chất tẩy vết bẩn

Nước sau phân li
Toàn bộ nước sau phân li có chứa một lượng nhỏ chất dung 
môi. Nếu chất thải của cơ sở bạn thuộc loại nguy hiểm, nước 
sau phân li cũng sẽ có đặc tính độc hại, và phải được xử lí tại 
cơ sở hoặc di chuyển bởi dịch vụ vận chuyển đã được cấp 
phép (tham khảo Bước Ba)

Chất tẩy vết bẩn
Hầu hết các cơ sở giặt khô sử dụng các chất tẩy vết bẩn như 
chất tiền xử lí hay hậu xử lí để hỗ trợ cho việc tẩy sạch các vết 
bẩn. Điều quan trọng cần lưu ý là một số chất này có chứa 
các hoá chất có thể làm cho chất thải trở nên độc hại (ví dụ: 
chất perchloroethylene).

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi bạn đã chứng minh được 
rằng chất thải của cơ sở bạn không độc hại, việc sử dụng các 
hoá chất tẩy vết bẩn có thể làm cho các chất thải đó trở nên 
độc hại. Nếu bạn sử dụng chất tẩy vết bẩn, bạn phải thừa 
nhận chất thải do mình xả ra có tính độc hại cao nhất trong 
bảng xếp loại, hay làm theo hướng dẫn của EPA bang Victoria 
về phân loại chất thải công nghiệp (tham khảo trang 26).

Cách thực thi tối ưu là để giảm thiểu được càng nhiều càng 
tốt lượng hoá chất tẩy vết bẩn mà bạn sử dụng trước khi giặt 
khô.

Thực thi kém - khu vực chứa dung môi không được che chắn hay ngăn chặn
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Thực thi kém - khu vực chứa dung môi không được che chắn hay ngăn chặn

  Cách thực thi tối ưu - Dung môi được lưu trữ trong khuôn bảo vệ



14 | CẨM NANG THỰC HÀNH TỐI ƯU DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ GIẶT KHÔ : QUẢN LÍ CHẤT THẢI TỪ GIẶT KHÔ

Một khi bạn hiểu rõ đặc tính của chất thải của cơ sở bạn, điều 
quan trọng là phải biết có những lựa chọn nào đối với việc xử 
lí, phục hồi hay tiêu huỷ các chất thải đó và, quan trọng là, cách 
lưu trữ các chất thải đó trước khi vận chuyển chúng đến địa 
điểm tiếp theo. Phần nội dung này trình bày các thủ tục lưu 
trữ đúng cách và các lựa chọn đối với việc xử lí chất thải từ giặt 
khô.

Tại sao vấn đề này quan 
trọng?
Mọi chất thải đều có chứa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
Việc lưu trữ, di chuyển và tiêu huỷ chất thải không đúng cách 
có thể dẫn đến các sự cố chảy tràn, có thể gây ô nhiễm cho 
không chỉ đất đai ở khu vực của bạn mà còn gây ô nhiễm cho 
cả khu vực đất đai lân cận. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn 
đến những người sống và làm việc trên các khu vực đó. Việc 
gây ô nhiễm đất có thể gây tiêu tốn hàng ngàn đôla cho việc 
tẩy rửa và chi trả các khoản chi phí pháp lí. Ngoài ra còn có 
các chi phí xã hội bổ sung do việc gây mất uy tín trong cộng 
đồng, không chỉ riêng đối với cơ sở của bạn mà đối với cả 
nghành công nghiệp giặt khô.

Điều quan trọng là phải tuân thủ đúng các quy trình lưu trữ, 
xử lí và vận chuyển chất thải. Có thể được giảm bớt các rủi 
ro bằng cách thực hiện theo đúng những chỉ dẫn trong cuốn 
Cẩm nang này.

Cải thiện hành động - hướng 
đến cách thực thi tối ưu
Các yêu cầu quản lí chất thải mà bạn cần tuân thủ phụ thuộc 

vào đặc tính nguy hại của chất thải của cơ sở bạn và xếp loại 
nguy hiểm của chúng (xem Bước Hai). Như đã nêu trong Bảng 
ở trang 11, nhiều chất thải từ quá trình giặt khô thuộc chất thải 
độc hại Loại A ở bang Victoria, nghĩa là chúng bị cấm ở các bãi 
rác. Những chất thải này phải được xử lí bởi các đơn vị được 
cấp giấy phép xử lí chất thải độc hại. 

Phần nội dung dưới đây giải thích các yêu cầu thực thi tối ưu và 
tối thiểu đối với việc lưu trữ và xử lí chất thải từ quá trình giặt 
khô ở bang Victoria.

Chất thải và nước sau phân 
li nên được lưu trữ như thế 
nào?
Hầu hết các chất thải lỏng đều có thể gây ô nhiễm môi trường 
nếu không được lưu trữ đúng cách, và chất thải và nước phân 
li từ quá trình giặt khô có thể thuộc loại đặc biệt nguy hại.

Các yêu cầu tối thiểu đối với việc lưu trữ toàn bộ chất thải và 
nước phân li từ quá trình giặt khô là:

• các thùng chứa được che đậy và dán kín

• ngăn cách với các hoá chất khác

• đặt ở khu vực có mái che để tránh gỉ sét

• đặt ở xa cống rãnh và các ống thoát nước

• đặt ở xa khu vực có nhiệt độ cao

• có dán nhãn rõ ràng (xem bên dưới)

Một số chất dung môi và hoá chất dùng trong giặt khô, chẳng 
hạn như perc, được xếp loại hàng hoá nguy hiểm. Trong 
trường hợp này, bạn phải tuân thủ các yêu cầu thích hợp theo 

BƯỚC 3: 
Lưu trữ, vận chuyển, phục hồi và tiêu huỷ chất thải



CẨM NANG THỰC HÀNH TỐI ƯU DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ GIẶT KHÔ – QUẢN LÍ CHẤT THẢI TỪ GIẶT KHÔ | 15

CẨM NANG THỰC HÀNH TỐI ƯU DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ GIẶT KHÔ 
QUẢN LÍ CHẤT THẢI TỪ GIẶT KHÔ

Quy định năm 2012 về Hàng hoá Nguy Hiểm (Lưu trữ và Xử lí) 
(xem trang 26) để lưu trữ dung môi và chất thải của bạn. 

Vì các chất dung môi (đặc biệt là perc) có thể thẩm thấu qua 
bê tông, việc sử dụng các bồn chứa (lưu trữ dung môi và các 
hoá chất trong các thùng hay ngăn chứa không thấm nước) 
được xem là cách làm tốt nhất (xem bên dưới).

Các thùng chứa nên được kiểm tra thường xuyên để tránh rò 
rỉ, và đây là một yêu cầu trong các quy định về việc chất thải 
độc hại phải được giao cho các nhân viên vận chuyển được cấp 
phép trong những thùng chứa không bị chảy tràn hay rỏ rỉ. Đây 
được coi là cách làm tối ưu để lưu giữ hồ sơ chi tiết nhằm theo 
dõi số lượng chất thải và điều kiện của các thùng chứa (xem 
Bước Bốn).

QUAN TRỌNG: Có nhiều vấn đề xử lí thủ công liên quan đến 
các thùng phuy chứa chất thải cỡ lớn (200L). Nếu những thùng 
này được sử dụng, những người thu gom thường muốn chúng 
được làm đầy ở mức tối đa V4. Tốt nhất là dùng các thùng cỡ 
nhỏ hơn (ví dụ: thùng loại 10-15L).

Khuôn bảo vệ
Việc chứa toàn bộ chất dung môi và chất thải trong các ngăn 
chống tràn hay các khu vực có ngăn cách để tránh rò rỉ hay 
chảy tràn ra ngoài được xem là cách làm tối ưu. EPA bang 
Victoria có Bản hướng dẫn về Khuôn bảo vệ để bạn có thể 
làm theo. Đối với việc lưu trữ một lượng chất thải nhỏ, nên 
dùng loại khuôn bảo vệ sau đây:

• Khay hay chậu nhựa (làm bằng nhựa nhiệt dẻo 
polyurethane chống thấm bằng hoá chất)

• Khay kim loại (thép không gỉ)

Khay hay chậu được sử dụng để làm khuôn bảo vệ nên phải 

đủ lớn để chứa đủ các chất dung môi và chất thải.

QUAN TRỌNG: Một số chất dung môi (ví dụ: chất perc) có 
thể thẩm thấu qua bê tông, do dó việc chứa đựng các chất 
dung môi và chất thải trong khu vực xây bằng bê tông là 
chưa đủ để ngăn chặn các trường hợp rò rỉ hay chảy tràn. 
Bên cạnh nền bê tông, cách tốt nhất là đựng toàn bộ chất 
thải trong một khuôn bảo vệ.

 Quản lí chất thải từ giặt 
khô
Nếu bạn tham khảo bản hướng dẫn của EPA bang Victoria 
về phân loại chất thải (xem Bước Hai và trang 26) và nhận ra 
rằng chất thải của cơ sở bạn thuộc loại không độc hại, bạn có 
thể tiêu huỷ chúng cùng với chất thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, các chất thải từ giặt khô thuộc loại độc hại phải 
được quản lí một cách hợp lí theo các yêu cầu dưới đây. Các 
chất thải này bao gồm chất thải sau chưng cất và cặn, xơ vải, 
các bộ lọc và toàn bộ các loại được liệt kê trong Bảng ở trang 
11.

Như đã đề cập trong Bước Ba, tính độc hại của chất thải của 
cơ sở bạn quyết định địa điểm xử lí hay tiêu huỷ chúng.

Các lựa chọn đối với việc quản lí mỗi loại chất thải được tóm 
tắt dưới đây (đồng thời hãy tham khảo thêm Bảng phân loại 
nguy hiểm và Quản lí Chất thải Rắn Công nghiệp của EPA 
bang Victoria, xem trang 26):

• Chất thải Loại A không được đưa ra bãi rác (phải được xử 
lí bởi cơ sở được cấp giấy phép xử lí loại chất thải đó)

• Chất thải loại B và C có thể được đưa ra bãi rác (được cấp 
giấy phép tiếp nhận loại chất thải đó)

Ví dụ về khuôn bảo vệ/ khay chứa chống tràn
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• Chất thải công nghiệp có thể được đưa ra bãi rác (được 
cấp giấy phép tiếp nhận loại chất thải đó)

Các yêu cầu tối thiểu đối với việc lưu trữ, vận chuyển và quản 
lí tại chỗ các chất thải từ giặt khô là:

• Đảm bảo rằng toàn bộ thùng chứa chất thải được cất giữ 
theo các quy định đã nêu trên

• Đảm bảo rằng toàn thể nhân viên được đào tạo bài bản 
và quen thuộc với cuốn Cẩm nang này

• Đảm bảo rằng bạn có trang bị một bộ ứng cứu tràn 
nguyên liệu tại cơ sở và rằng toàn thể nhân viên đã được 
huấn luyện để sử dụng bộ ứng cứu đó.

• Đảm bảo rằng toàn bộ chất thải được vận chuyển bằng 
phương tiện vận chuyển đã được cấp phép bởi EPA

• Đảm bảo rằng toàn bộ chất thải được xử lí, phục hồi hay 
tiêu huỷ tại cơ sở được cấp giấy phép xử lí luồng chất thải 
đó

Như đã đề cập ở trang 8, bạn phải chịu trách nhiệm ngay cả 
khi chất thải đã được di dời ra khỏi cơ sở của bạn. Hãy đảm 
bảo rằng các nhà thầu được cấp phép hay được cấp giấy phép 
để tiếp nhận chất thải từ cơ sở của bạn. Hãy yêu cầu cơ sở 
thu gom chất thải cho bạn xem giấy phép EPA đã cấp cho họ 
và hãy giữ lại một bản sao, đây sẽ là bằng chứng chứng minh 
bạn đã làm theo đúng yêu cầu.

Tốt nhất là sử dụng kĩ thuật để tối đa hoá việc phục hồi dung 
môi và giảm thiểu chất thải, các hướng dẫn cụ thể hơn cho 
vấn đề này được trình bày ở Bước Năm. Đây cũng là cách tối 
ưu để lưu giữ hồ sơ chi tiết nhằm theo dõi việc thu mua dung 
môi và số lượng chất thải xả ra từ cơ sở giặt khô của bạn (xem 
Bước Bốn). Những ghi chép này sẽ giúp bạn chứng minh sự 
tuân thủ yêu cầu của mình khi có nhân viên có thẩm quyền 
của EPA đến kiểm tra.

QUAN TRỌNG: Giẻ lau và các vật dụng khác không nên gộp 
chung vào chất thải sau chưng cất. Chúng có thể gây trở 
ngại cho các quá trình xử lí chất thải tại cơ sở đã được cấp 
phép xử lí và bạn có thể sẽ phải trả thêm chi phí nếu giẻ 
lau và các vật lạ được tìm thấy trong chất thải từ cơ sở của 
bạn.  Tốt nhất là giặt sạch các giẻ lau trong máy giặt ở lượt 
giặt cuối cùng trước khi làm vệ sinh ngăn chưng cất. Các giẻ 
lau này sau đó có thể được sử dụng lại, hay tiêu huỷ cùng 
với chất thải sinh hoạt.

 Quản lí nước sau phân li
Nước sau phân li thường phát sinh từ nhiều yếu tố khác nhau 
trong quy trình giặt khô (từ làm sạch vải, ngăn chưng cất, 
nước giặt). Ngay cả khi máy giặt của bạn có hai bộ tách nước, 
nước sau phân li vẫn chứa một lượng nhỏ chất dung môi (nếu 
sử dụng perc, hàm lượng đó là khoảng 150mg/L), thường 
vượt mức cho phép của cơ quan quản lí nước địa phương 
(ví dụ, hầu hết các cơ quan quản lí nước chỉ cho phép mức 
1mg/L đối với chất dung môi perc).

Có ba lựa chọn chính đối với việc quản lí nước sau phân li:

• Di chuyển bằng phương tiện vận chuyển chất thải được 
cấp phép bởi EPA để xử lí như đối với chất thải độc hại 
(Cách thực thi tối ưu)

• Xử lí bằng bộ phận xử lí nước (ví dụ: màng lọc bằng than) 
và sau đó sẽ xả ra nhà máy xử lí nước thải theo đường 
ống thoát nước (việc làm này đòi hỏi phải có một bản 
thoả thuận về chất thải thương mại)

• Làm khô - phương pháp này yêu cầu phải dùng một hệ 
thống bằng than hoạt tính hay hệ thống tương đương, 
trước khi làm khô. 

Bạn ĐỪNG BAO GIỜ xả nước sau phân li ra hệ thống tự hoại 
tại cơ sở, ra nguồn nước mưa (cống rãnh ở bên ngoài), ra đất 
hay ra hệ thống thoát nước công cộng (khi không đạt được 
bản thoả thuận về chất thải thương mại và tuân theo bản thoả 
thuận đó)

Nếu bạn đã có một bản thoả thuận về chất thải thương mại với 
cơ quan quản lí nước địa phương, bạn có thể xả nước phân li 
ra cống rãnh. Bạn rất có thể sẽ phải trang bị thiết bị xử lí nước 
thải tại cơ sở để hạn chế hàm lượng dung môi trong nước phân 
li trước khi xả. Bạn nên vận hành và bảo quản máy móc theo 
chỉ dẫn của nhà sản xuất. Việc phân tích thường xuyên nồng độ 
dung môi trong nước sau phân li có thể được yêu cầu.

Bạn nên vận hành và bảo quản máy móc theo chỉ dẫn của nhà 
sản xuất. Việc phân tích thường xuyên nồng độ dung môi trong 
nước sau phân li có thể được yêu cầu.

Tốt nhất là không xả nước phân li ra cống rãnh, thay vào đó hãy 
thu gom chúng và gửi đi xử lí tại các cơ sở được phép xử lí chất 
thải độc hại.

Chất thải và nước sau phân 
li nên được dán nhãn như 
thế nào?
Một số chất dung môi dùng trong giặt khô được xếp vào loại 
độc hại, bao gồm perc. Nếu thuộc trường hợp này, chất thải 
của cơ sở bạn phải được xử lí như đối với loại độc hại, và tất 
cả thùng phuy hay thùng chứa chất thải dung môi phải được 
dán nhãn theo Tiêu chuẩn Úc: Lưu trữ và xử lí các chất độc 
hại (AS/NZS 4452:1997, xem trang 26).

Nếu chất thải của bạn là độc hại, toàn bộ các thùng chứa chất 
thải nên phải được dán nhãn, ghi rõ đặc tính của từng thành 
phần. Nhân viên vận chuyển chất thải được cấp phép sẽ giúp 
bạn trong vấn đề này, họ thường có cách dán nhãn riêng và 
có thể sẽ cung cấp cho bạn các yêu cầu  này như một phần 
trong dịch vụ của họ.
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 Ở đây, nước sau phân li được đựng ở bên ngoài khuôn bảo vệ của chiếc máy giặt. 
Cách tốt nhất là để gọn các thùng nước phân li trong khuôn hay khay chống tràn.
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Lưu giữ hồ sơ là một khía cạnh quan trọng của tất cả các 
doanh nghiệp, tuy nhiên, khi cơ sở của bạn làm phát sinh chất 
thải độc hại, vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn.

Phần nội dung này trình bày các quy trình tối ưu và tối thiểu 
đối với việc lưu giữ hồ sơ, áp dụng cho tất cả các cơ sở vận 
hành công nghiệp giặt khô.

Tại sao vấn đề này quan 
trọng?
Việc lưu giữ hồ sơ theo hướng dẫn của cuốn Cẩm nang này sẽ 
giúp bạn:

• Tuân thủ các yêu cầu của quy định về chất thải bang 
Victoria

• Chứng minh sự tuân thủ của bạn khi nhân viên có thẩm 
quyền của EPA đến kiểm tra

• Phát hiện những thay đổi đáng chú ý trong việc sử dụng 
dung môi và phát sinh rác thải (điều này có thể giúp xác 
định những vấn đề nảy sinh, chẳng hạn như tình trạng rò 
rỉ từ máy móc) 

Cải thiện hành động - hướng 
đến cách thực thi tối ưu
Bạn nên lưu giữ hồ sơ theo dõi việc thu mua dung môi và 
toàn bộ các dịch vụ tiêu huỷ và tái chế mà bạn sử dụng trong 
việc thu gom và vận chuyển chất thải và nước sau phân li.

Các ghi chép của bạn về dung môi và chất thải nên bao gồm 
(ít nhất):

• Ngày mua dung môi/ vận chuyển chất thải

• Loại chất thải

• Khối lượng chất thải

• Thông tin chi tiết của công ty thu gom chất thải

Việc bảo dưỡng máy móc liên quan chặt chẽ tới việc phục 
hồi dung môi và phát sinh chất thải - càng bảo dưỡng tốt máy 
móc, việc phục hồi dung môi sẽ càng hiệu quả. Do đó, điều 
quan trọng là bạn hãy thường xuyên bảo dưỡng máy móc (ít 
nhất là theo khuyến nghị của nhà sản xuất) và lưu giữ hồ sơ 
bảo dưỡng. 

Hồ sơ bảo dưỡng nên bao gồm (ít nhất):

• Ngày kiểm tra

• Các ghi chú trong quá trình kiểm tra

• Các sửa chữa đã được tiến hành hay các bộ phận đã 
được thay thế

Các trang tiếp theo trình bày một số mẫu chung dành cho các 
ghi chép này. Nếu cần thiết, có thể thay đổi cho phù hợp với 
cơ sở của bạn.

Các quy định về chất thải của bang Victoria yêu cầu tất cả 
các văn bản liên quan đến vận chuyển chất thải độc hại phải 
được lưu tại cơ sở trong ít nhất 2 năm để giúp bạn chứng 
minh sự tuân thủ theo yêu cầu của cơ sở mình khi nhân viên 
có thẩm quyền của EPA đến kiểm tra. Tốt nhất là lưu giữ toàn 
bộ các ghi chép về thu mua dung môi, bảo dưỡng, phát sinh 
chất thải, vận chuyển và tiêu huỷ trong vòng 7 năm trở nên.

BƯỚC 4: 
Lưu giữ hồ sơ
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Các biểu mẫu hồ sơ lưu trữ
Bảng 2. Mẫu văn bản Thu mua dung môi/ Thu gom chất thải

Ngày Loại dung môi Số lượng dung môi mua vào (L) Công ty/ Chữ kí
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Các biểu mẫu hồ sơ lưu trữ
Bảng 3: Mẫu văn bản Thu gom Chất thải

Ngày Loại chất thải Khối lượng chất thải được thu gom Công ty/ Chữ kí
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Các biểu mẫu hồ sơ lưu trữ
Bảng 4: Mẫu văn bản về Kiểm tra và Hồ sơ bảo dưỡng

Hồ sơ Kiểm tra và Bảo dưỡng - Mẫu văn bản

Ngày Những ghi chú trong quá trình 
kiểm tra

Các công việc bảo dưỡng đã 
thực hiện

Chữ kí
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Cách thực thi tối ưu biểu hiện ở những bước tiến hiện có và 
hướng đến việc tạo ra những kết quả cao hơn. Cách thực thi 
tối ưu nghĩa là vượt lên trên những yêu cầu tối thiểu, thực 
hiện tất cả các bước có thể để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm 
đất và nguồn nước ngầm, thực hiện các bước để thường 
xuyên cải tiến các phương pháp quản lí, và thay thế công 
nghệ lỗi thời bằng các thiết bị hiệu quả và cho năng suất cao 
hơn. 

Khi xem xét việc quản lí chất thải từ giặt khô, có nhiều 
phương pháp thực thi tối ưu có thể tiến hành nhằm giúp bạn 
hạn chế toàn bộ số lượng chất thải và nâng cao việc phục hồi. 
Chọn cách thực thi tối ưu sẽ đồng thời giúp giảm thiểu các 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng đến 
sức khoẻ của con người và môi trường.  

Tại sao vấn đề này quan 
trọng?
Chọn cách thực thi tối ưu trong quản lí chất thải từ giặt khô 
có thể:

• giảm thiểu nguy cơ bị khởi tố

• giảm lượng phát thải và việc sử dụng chất dung môi

• giảm số lượng chất thải và các chi phí 

• giảm các nguy cơ đối với môi trường và xã hội

• nâng cao tính hiệu quả trong vận hành

Các doanh nghiệp chọn các phương pháp quản lí chất thải 
tối ưu ngay từ bây giờ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để chứng 
minh việc tuân thủ của mình, bằng việc xuất trình bằng chứng 
những gì cơ sở mình đã làm là vượt lên trên và vượt xa những 
yêu cầu tối thiểu được quy định. Thêm vào đó, phần nhiều 
các phương pháp này sẽ giúp giảm thiểu việc sử dụng chất 

dung môi và giảm chi phí.

Cải thiện hành động - hướng 
đến cách thực thi tối ưu
Các quy trình và kĩ thuật miêu tả dưới đây được xem là cách 
làm tốt nhất trong quản lí chất thải từ giặt khô. Tuy không có 
yêu cầu nào để thực hiện các phương pháp này, chúng có thể 
giúp bạn giảm lượng chất thải và cải tiến việc sử dụng chất 
dung môi. Từ đó, giúp bạn cắt giảm được các chi phí kinh 
doanh.

Theo thời gian, sẽ có nhiều cải tiến đối với các chất dung môi, 
công nghệ và phương pháp hiện có và điều quan trọng là bạn 
hãy luôn cập nhật thông tin về những bước phát triển mới bởi 
sự cải tiến không ngừng là một phần của cách thực thi tối ưu.

Loại máy móc
Bạn không bị bắt buộc phải thay loại máy mới hơn. Tuy nhiên, 
nếu bạn ở thời điểm phải thay máy, có nhiều điều bạn nên xem 
xét để giúp hạn chế việc sử dụng chất dung môi và phát sinh 
chất thải và các chi phí kinh doanh về lâu dài.

Hãy xem xét những yếu tố sau đây khi lựa chọn máy mới:

• Loại chất dung môi  – có nhiều loại dung môi có thể thay 
thế cho perc trên thị trường, mỗi loại có ưu và nhược 
điểm của nó. Đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu rõ tất cả các 
mặt (khả năng làm sạch, tính độc hại, những yêu cầu về 
quản lí chất thải, phát thải, v.v.) trước khi đưa ra quyết 
định.

BƯỚC 5: 
Đạt cách thực thi tối ưu
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• Loại máy  – các dòng mới hiện nay thuộc dạng máy 
mạch kín (máy thế hệ 4 và 5), nghĩa là chất dung môi 
được ngưng tụ từ khí nóng bên trong máy giặt, làm lạnh 
và thường hấp thụ carbon.  Không có lỗ thoát ra không 
khí. Loại máy giặt khô mới nhất (thế hệ 5) hiện nay được 
trang bị thêm phương pháp thu hồi dung môi gồm quạt 
cảm ứng, thiết bị kiểm soát hơi dung môi bên trong và 
các thiết bị khoá để chống sự tiếp cận với máy cho đến 
khi hàm lượng hơi dung môi giảm đến một mức nhất 
định. Điều này có nghĩa là việc nâng cấp máy mới có thể 
giúp bạn giảm lượng dung môi thất thoát qua quá trình 
phát thải không khí.

Vệ sinh các ngăn chưng cất
Những bước sau đây được xem là cách thực thi tối ưu cho vệ 
sinh các ngăn chưng cất:

• Phần cặn sau quá trình chưng cất nên được rửa sạch ít 
nhất 2 lần một tuần. Sự thường xuyên này được khuyến 
nghị để các chất giặt tẩy hiện đại, có thể được phân huỷ 
bằng vi khuẩn, được dọn sạch sau một thời gian ngắn.

• Đảm bảo cho ngăn chưng cất được khô ráo trong vòng ít 
nhất 1 tiếng

• Đảm bảo rằng ngăn chưng cất phải thật nguội trước khi 
làm vệ sinh - để qua đêm nếu có thể

• Chuyển phần cặn sau chưng cất vào một thùng chứa kín, 
lí tưởng nhất là thông qua một ống dẫn kín

Thay bộ lọc
Một nguồn khác của chất thải là các bộ lọc dùng một lần. Có 
hai loại bộ lọc dùng trong máy giặt khô: bộ lọc dạng đĩa hay 
bộ lọc hình trụ. Các loại máy cũ dùng các bộ lọc hình trụ, sử 
dụng hỗ trợ lọc (bằng đất mùn hay silica), giấy hoặc than. Các 
bộ lọc dạng đĩa hiện đại không cần bất kì hỗ trợ lọc nào và có 
thể làm sạch (hay tái sinh) mà không cần mở ra. 
Tốt nhất là nên dùng loại bộ lọc tái sinh hơn là loại dùng một 
lần.
Tuy nhiên, nếu máy giặt của bạn sử dụng loại bộ lọc hình trụ, 
các bước sau đây được xem là tối ưu đối với việc thay các trụ 
lọc đã qua sử dụng:
• Đảm bảo rằng áp suất của máy giặt đạt giá trị định mức 

theo khuyến nghị của nhà sản xuất, trước khi thay bộ lọc

• Chuyển các bộ phận trong bộ lọc vào ngăn chưng cất của 
máy giặt

• Để cho bộ lọc ráo nước qua đêm

• Lấy bộ lọc ra lắp vào máy giặt và cho máy chạy qua 1 
chu kì sấy khô (phải là chu kì sấy khô bằng tay chứ không 
bằng tác dụng cơ học)

• Tháo bộ lọc, đựng vào một túi nilon kín và có ghi nhãn.

• Nếu chất thải của cơ sở bạn thuộc loại độc hại, hãy tiêu 
huỷ bộ lọc tại cơ sở được cấp giấy phép xử lí chất thải 
độc hại.

Một số máy giặt sử dụng hệ thống lọc bằng bột trợ lọc; 
những loại máy này sản sinh ra loại chất thải có tên gọi cặn 
bột sau chưng cất, hay “chất cặn bã”. Những chất thải này có 
thể thuộc loại độc hại, tham khảo Bước Hai để xác định điều 
này.

Tốt nhất là luôn luôn đặt gọn các dụng cụ chứa chất thải sau chưng cất trongkhuôn bảo vệ (như minh hoạ dưới đây).
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Bảo dưỡng
Các khu vực chứa chất thải nên được kiểm tra thường xuyên 
để:

• đảm bảo rằng toàn bộ các thùng chứa chất thải đang 
trong tình trạng tốt (không nứt, rò rỉ, những chỗ dán/nắp 
còn nguyên vẹn)

• đảm bảo rằng tất cả các khu vực chứa chất thải có điều 
kiện tốt (bề mặt sàn hay khuôn bảo vệ không bị nứt nẻ)

Máy giặt khô cũng nên được bảo dưỡng một cách thường 
xuyên - việc bảo dưỡng máy móc không đúng cách có thể làm 
hạn chế khả năng của máy trong việc phục hồi dung môi và 
có thể làm gia tăng lượng chất thải, dẫn đến sự gia tăng về chi 
phí kinh doanh nói chung. Hãy làm theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất để đảm bảo tính thường xuyên cần thiết đối với từng 
công việc bảo dưỡng theo yêu cầu.

Ngăn chặn
Các biện pháp ngăn chặn là những hành động mà bạn tiến 
hành để ngăn chặn không cho chất dung môi và rác thải xả ra 
môi trường. Sau đây là cách thực thi được xem là tối ưu:

• Đảm bảo rằng không có ống thoát nước nào ở gần khu 
vực để máy giặt, chất dung môi và chất thải hay bất cứ 
khu vực nào mà bạn dùng để xử lí dung môi.

• Toàn bộ thùng chứa cần được đậy kín khi không dùng 
đến và đặc biệt là khi di chuyển các thùng chứa. Đó là các 
thùng đựng dung môi, chất thải, nước sau phân li, ngay 
cả khi chỉ đựng đầy một phần thùng. Các bộ lọc hình trụ 
đã qua sử dụng (nếu có) nên phải được cất giữ trong các 
túi đã được dán kín hay trong các thùng chứa.

• Không được lưu trữ một số lượng lớn chất thải hay dung 
môi, điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ chảy tràn. Chỉ nên 
cất giữ các thùng phuy đựng chất dung môi và chất thải ở 
mức tối thiểu.

Phục hồi và tái chế dung 
môi
Có nhiều bộ phận vận hành được sử dụng phối hợp với quy 
trình giặt khô nhằm tối đa hoá khả năng phục hồi và tái chế 
dung môi, bao gồm:

• Tháp ngưng tụ

• Giàn hấp thụ bằng than

Nếu máy giặt của bạn không trang bị sẵn các bộ phận này, 
bạn vẫn có thể lắp đặt bổ sung. Những bộ phận này có thể sẽ 
làm tăng cao khả năng phục hồi dung môi, giúp hạn chế chất 
thải và việc sử dụng dung môi về lâu dài.

Hãy nói chuyện với nhà cung cấp máy để tìm hiểu thêm thông 
tin.
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Nếu bạn có thắc mắc hay cần sự giúp đỡ về bất cứ vấn đề gì được đề cập trong cuốn Cẩm nang này, các tổ chức sau đây có thể 
cung cấp sự hỗ trợ cho bạn.

Hiệp hội Công nghiệp  
Viện Giặt khô Úc (viết tắt là DIA) 
http://www.drycleanersweb.com.au/ 
1300 134 511

Bộ phận Giải đáp thắc mắc của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/ 
1300 372 842

An toàn và Sức khoẻ Lao động 
http://www.vwa.vic.gov.au/ 
1800 136 089

Các website và tài liệu tham khảo
Các Quy định về Chất thải Công nghiệp của EPA bang Victoria 
http://www.legislation.vic.gov.au/ 
Các Đạo luật và Quy định liên quan (bao gồm Đạo luật năm 1970 về Bảo vệ Môi trường và Quy định năm 2009 về Bảo vệ Môi 
trường (Nguồn Chất thải Công nghiệp) đã có sẵn để xem và tải về.

Bản hướng dẫn về Nguồn Chất thải Công nghiệp của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/industrial-waste-resourceguidelines 
Bao gồm những chỉ dẫn về cách tuân thủ các quy định của EPA bang Victoria về chất thải công nghiệp.

Giới thiệu về Quy định năm 2009 về Bảo vệ Môi trường (Nguồn Chất thải Công nghiệp) 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg100

Bảng phân loại Chất thải của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2010/december/iwrg600-2 
Bao gồm những chỉ dẫn về các loại chất thải và bảng phân loại mức độ nguy hiểm đối với cả đất và chất thải rắn công nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ NGUỒN 
TRUY CẬP 
Thông tin bổ sung
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Bảng Phân loại Chất thải Công nghiệp theo quy định (viết tắt là PIW) của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/business-and-industry/guidelines/waste-guidance/prescribed-industrial-wasteclassifications 
Bao gồm các chỉ dẫn về phân loại chất thải độc hại (viết tắt là PIW).

Phân loại và Quản lí Chất thải Rắn Công nghiệp của EPA bang Victoria (kí hiệu IWRG631) 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2009/july/iwrg631 
Hướng dẫn phân loại chất thải rắn công nghiệp.

Bản hướng dẫn về Khuôn bảo vệ của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/1992/december/347 
Các chỉ dẫn về hệ thống ngăn chặn thứ cấp đối với chất lỏng, những chất mà nếu bị chảy tràn sẽ có thể gây ô nhiễm hay đặt ra 
những nguy hiểm đối với môi trường.

Các chi phí và Mức phạt của EPA bang Victoria 
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/compliance-and-enforcement/fees-and-penalties 
Giá trị của các chi phí và mức phạt được quy định bởi Thủ quỹ của bang Victoria áp dụng cho từng năm tài chính, và được công bố 
tại đây trên trang web của EPA bang Victoria.

Cơ quan Bồi thường lao động bang Victoria: Hàng hoá nguy hiểm 
http://www.vwa.vic.gov.au/safety-and-prevention/health-and-safety-topics/dangerous-goods 
Bao gồm các chỉ dẫn về cách tuân thủ Các Quy định năm 2012 về Hàng hoá Nguy hiểm (Lưu trữ và Xử lí)

Các tiêu chuẩn Úc: Tiêu chuẩn SAI Toàn cầu 
http://infostore.saiglobal.com/store/



Cuốn Cẩm nang này được xây dựng bởi Tư vấn Hyder

Việc xây dựng cuốn Cẩm nang được tài trợ bởi Quỹ 
HazWaste do EPA bang Victoria quản lí và được hỗ trợ bởi 
Viện Giặt khô Úc

Xuất bản ngày 28 tháng 1 năm 2015


