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Quy định 753-5  
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Những Thí nghiê ̣m với Dịch Cơ thể hoa ̣ c Mô Người 
 

Giáo viên không được sử dụng với học sinh, cho mục đích giảng dạy hoa ̣c thí nghiê ̣m,  bất kỳ 
máu, tóc, răng, tế bào da, nước tiểu, nước bọt, nước mắt, mồ hôi, hoặc chất lỏng cơ thể người 
hoặc mô người khác trừ phi đã được xác định bởi một nhà nghiên cứu bệnh học được chứng 
nhận là HIV âm tính. Bằng chứng đó phải theo thể văn bản và lưu lại trong hồ sơ trước khi sử 
dụng. Ngoại lệ duy nhất này sẽ là các phiến kính hiển vi được thu tha ̣p chính đáng từ một 
công ty cung ứng sinh học và được dán nhãn về nguồn gốc của chúng. 

 
Học sinh phải tuân thêo Thể lê ̣  và Quy tác của Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) 
liên quan đến vi sinh vật, mô và dịch cơ thể bao gồm máu và các sản phẩm máu được cập 
nhật và sửa đổi hàng năm. Chúng có thể được tìm được qua trang 
www.societyforscience.org/isef trên mạng. Các quy tắc này sẽ được đăng trên trang wêb 
khoa học bởi Giám sát viên đa ̣c trách về Giáo dục Khoa học và Đời sống Gia đình (hoặc 
người được ủy nhiê ̣m) và được cập nhật hàng năm. 

 
Học sinh không được sử dụng bất kỳ máu, nước tiểu, nước bọt, nước mắt, mồ hôi hoặc chất 
lỏng cơ thể người hoặc mô người khác cho bất kỳ dự án hoặc mục đích thí nghiệm nào (ví 
dụ: Hội chợ Khoa học) trừ khi được xác định bởi một nhà nghiên cứu bệnh học có chứng 
nhận là miễn bị Tác nhân Sinh học Cấp 3 hoặc 4 An ninh Sinh học. Những ngoại lệ cho điều 
này sẽ là: 

 
A. Lam kính hiển vi có được từ một công ty cung cấp sinh học và được dán 

nhãn về nguồn gốc của chúng. 
 

B. Một học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở là bệnh nhân tiểu đường và 
muốn sử dụng máu của chính em áy hoặc máu phụ huynh của em. 

 
C. Một học sinh mong muốn thực hiện một dự án có liên quan đến răng, tóc, hoặc tế bào da 

của chính họ. 
 
Học sinh và giáo viên phải tuân thêo Đạo lua ̣ t về An toàn và Lành mạnh Nghề nghiệp (OSHA) 
và các tiêu chuẩn an toàn, giao thức, và hướng dẫn ISEF cho việc thu thập, cáy, và khử trùng 
của bất kỳ vi sinh vật từ môi trường hoặc các mô và dịch cơ thể. 

 
Viên Phó Giám đóc Đa ̣c trách khoa Học sinh Học ta ̣p và Giải trình (hoặc người được 
ủy nhiê ̣m) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phó Giám đốc Đa ̣c trách khoa Học sinh Học ta ̣p và Giải triǹh (hoặc người được 
ủy nhiê ̣m) có trách nhiệm xêm xét lại quy định này vào năm 2016. 
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