
Ph�n II 
An toàn lao ��ng 

  
I- Nh�ng quy t�c chung v� an toàn lao ��ng 
1. Các quy t�c an toàn khi s�p x�p v�t li�u 
- Dùng �� kê và ��nh v� ch�c ch�n khi b�o qu�n v�t d� l	n... 
- V�t li�u nên x�p riêng theo t
ng lo�i và theo th� t thu�n ti�n cho vi�c b�o qu�n, s� d�ng; 
- B�o qu�n riêng các ch�t gây cháy, ch�t d� cháy, a xít. 
2. Các quy t�c an toàn khi �i l�i 
- Ch� ���c �i l�i � các l�i �i dành riêng cho ng��i �ã ���c xác ��nh; 
- Khi lên xu�ng thang ph�i v�n tay vào lan can; 
- Không nh�y t
 v� trí trên cao nh� giàn dáo xu�ng ��t; 
- Khi có ch��ng ng�i v�t trên l�i �i ph�i d�n ngay �� thông ���ng; 
- Không b��c, gi�m qua máy c�t, góc máy, v�t li�u, thi�t b� và ���ng dành riêng cho v�n chuy�n; 
- Không �i l�i trong khu vc có ng��i làm vi�c bên trên ho�c có v�t treo � trên; 
- Không �i vào khu vc �ang chuy�n, t�i b�ng c�u... 
- Nh�t thi�t ph�i dùng m� khi �i l�i phía d��i các công trình xây dng, các máy móc �ang ho�t ��ng. 
3. Các quy t�c an toàn n i làm vi�c 
- Không b�o qu�n ch�t ��c � n i làm vi�c. 
- Khi làm vi�c bên trên nên c�m ng��i �i l�i phía d��i; không ném �!, d�ng c� xu�ng d��i. 
- N i làm vi�c luôn ���c gi" s�ch s#, d�ng c�, v�t li�u ���c s�p x�p g�n gàng. 
- Thc hi�n theo các bi�n báo, các quy t�c an toàn c$n thi�t. 
4. Các quy t�c an toàn khi làm vi�c t�p th� 
- Khi làm vi�c t�p th� ph�i ph�i h�p ch�t ch# v�i nhau. 
- Ch� ��nh ng��i ch� huy và làm vi�c theo tín hi�u c%a ng��i ch� huy. 
- S� d�ng d�ng c� b�o h� thích h�p tr��c khi làm vi�c. 
- Tìm hi�u k& trình t và cách làm vi�c, ti�n hành theo �úng trình t. 
- Khi �'i ca ph�i bàn giao công vi�c m�t cách t( m�, rõ ràng. 
- Tr��c khi v�n hành thi�t b� ph�i chú ý quan sát ng��i xung quanh. 
5. Các quy t�c an toàn khi ti�p xúc v�i ch�t ��c h�i 
- C$n phân lo�i, dán nhãn và b�o qu�n ch�t ��c h�i � n i quy ��nh. 
- Không 	n u�ng, hút thu�c � n i làm vi�c. 
- S� d�ng các d�ng c� b�o h� (m�t n� ch�ng khí ��c, áo ch�ng hoá ch�t, g	ng tay...), d�ng c� phòng 
h�. 
- Nh"ng ng��i không liên quan không ���c vào khu vc ch�a ch�t ��c. 
- Th�t c�n th�n khi s� d�ng các ch�t ki)m, a xít. 
- R�a tay s�ch s# tr��c khi 	n u�ng. 
6. Các quy t�c an toàn khi s� d�ng d�ng c� b�o h� 
* C$n s� d�ng d�ng c� b�o h� ���c c�p phát �úng theo yêu c$u: 
- C$n s� d�ng %ng b�o b�, m� b�o h� khi làm vi�c ngoài tr�i, trong môi tr��ng nguy hi�m, ��c h�i. 
- Không s� d�ng g	ng tay v�i khi làm vi�c v�i các lo�i máy quay nh� máy khoan... 
- S� d�ng kính ch�ng b�i khi làm các công vi�c phát sinh b�i, mùn... nh� c�t, mài, gia công c  khí.... 
- S� d�ng áo, g	ng tay ch�ng hoá ch�t; kính b�o h� khi ti�p xúc v�i hoá ch�t. 
- S� d�ng kính b�o v� khi làm vi�c � n i có tia ��c h�i. 
- Nh"ng ng��i ki�m tra, s�a ch"a máy �i�n, d�ng c� �i�n, dây t�i, dây c�p �i�n c$n s� d�ng m� cách 
�i�n, g	ng tay cao su cách �i�n. 
- S� d�ng d�ng c� h* tr� hô h�p, máy c�p không khí, m�t n� d�+ng khí khi làm vi�c trong môi 
tr��ng có n!ng �� ô xy d��i 18%. 



- Trong môi tr��ng có n!ng �� khí ��c v��t quá tiêu chu�n cho phép, c$n s� d�ng d�ng c� cung c�p 
khí tr� hô h�p. 
- Khi ph�i ti�p xúc v�i (v�t) ch�t nóng ho�c làm vi�c � môi tr��ng quá nóng c$n s� d�ng g	ng và áo 
ch�ng nhi�t. 
- C$n s� d�ng d�ng c� b�o v� nh� nút l* tai, b�t tai khi làm vi�c trong môi tr��ng có �� !n trên 90dB. 
- C$n s� d�ng áo, m�t n�, g	ng tay, %ng ch�ng thâm nh�p khi ti�p xúc v�i các ch�t gây t'n th� ng 
cho da ho�c gây nhi�m ��c qua da. 
- S� d�ng m�t n� phòng ��c � n i có khí, khói, h i ��c; s� d�ng m�t n� ch�ng b�i � n i có nhi)u 
v�n, b�i bay.  
- S� d�ng g	ng tay chuyên d�ng khi nung ch�y, hàn ga, hàn h! quang. 
- S� d�ng thi�t b� an toàn ki�u xà �eo khi làm vi�c � n i d� b� ngã ho�c n i có �� cao t
 2m tr� lên. 
- S� d�ng d�ng c� b�o v� m�t khi làm vi�c trong môi tr��ng d� b� b�n mùn, h i, ch�t ��c vào m�t. 
- S� d�ng áo, g	ng ch�ng phóng x� khi làm vi�c g$n thi�t b� có s� d�ng phóng x� �!ng v�. 
7. Các quy t�c an toàn máy móc 
7.1. Các quy t�c an toàn chung  
- Ngoài ng��i ph� trách ra, không ai ���c kh�i ��ng, �i)u khi�n máy; 
- Tr��c khi kh�i ��ng máy ph�i ki�m tra thi�t b� an toàn và v� trí ��ng; 
- Tr��c khi �i làm vi�c khác ph�i t�t máy, không �� máy ho�t ��ng khi không có ng��i �i)u khi�n; 
- C$n t�t công t�c ngu!n khi b� m�t �i�n; 
- Khi mu�n �i)u ch�nh máy, ph�i t�t ��ng c  và ch� cho t�i khi máy d
ng h,n; không dùng tay ho�c 
g�y �� làm d
ng máy; 
- Khi v�n hành máy c$n s� d�ng ph� ng ti�n b�o v� cá nhân, không m�c áo quá dài, không qu�n 
kh	n quàng c', không �eo cà v�t, nh�n, g	ng tay; 
- Ki�m tra máy th��ng xuyên và ki�m tra tr��c khi v�n hành; 
- Trên máy h-ng c$n treo bi�n ghi "máy h-ng". 
- T�t máy tr��c khi lau chùi và dùng d�ng c� chuyên dùng �� lau chùi. 
7.2. Các quy t�c an toàn khi v�n hành máy khoan 
- Tr��c khi làm vi�c c$n ki�m tra xem m�i khoan �ã ���c l�p c� ��nh ch�a; 
- Không �eo g	ng tay khi làm vi�c; 
- Sau khi �� m�i khoan quay, c� ��nh bàn làm vi�c; 
- Trong khi khoan không dùng mi�ng �� th'i ho�c dùng tay g�t mùn; 
- Khi mu�n khoan l* to, nên khoan l* nh- tr��c sau �ó khoan r�ng thêm; 
- Khi khoan t�m m-ng nên lót ván g* � d��i; 
- C$n ti�p mát tr��c khi thao tác khoan �i�n. 
7.3. Các quy t�c an toàn khi dùng thang máy v�n chuy�n 
- Tr��c khi s� d�ng c$n ki�m tra các thi�t b� an toàn nh� b� ph�n d
ng kh�n c�p; không v�n hành 
máy khi x�y ra tr�c tr�c; 
- Tr��c khi s� d�ng c$n n�m v"ng ph� ng pháp �i)u khi�n và cách x� lý trong tr��ng h�p kh�n c�p; 
- Ki�m tra xem thang máy �ã ti�p ��t hoàn toàn ch�a tr��c khi ch�t, d+ hàng; 
- V�n chuy�n v�t d��i tr�ng t�i cho phép; không ch�t �! thò ra ngoài; 
- Cho thang ch�y khi c�a �ã �óng kín; 
- Không ai ���c �i vào thang tr
 ng��i �i)u khi�n; 
- Khi thang �ang ch�y không da vào c�a ra vào; 
- Ch� ra vào khi thang �ã d
ng hoàn toàn; 
- Khi có s c� x�y ra, c$n báo cáo ngay và tìm cách gi�i quy�t. 
7.4. Các quy t�c an toàn khi dùng máy t�i 
- Ki�m tra tr�ng thái c%a v�t trong thùng t�i; 
- Ki�m tra tr�ng thái c%a dây t�i, công t�c gi�i h�n; 
- Không ch�t �! v�t v��t quá tr�ng t�i cho phép; 



- Ki�m tra ho�t ��ng c%a cu�n ��nh h��ng; 
- Ki�m tra tr�ng thái c%a thùng t�i; 
- .óng ch�t và c� ��nh c�a thùng t�i; 
- Tr��c khi v�n hành ph�i m�c c�n th�n dây an toàn; 
- V�n hành sau khi �ã trao �'i tín hi�u qua l�i gi"a trên và d��i; 
- Trong khi �ang v�n hành, không �� ng��i khác ti�p c�n máy; 
- Không �� thùng t�i treo l  l�ng; 
- Khi v�n hành n�u có s c� x�y ra c$n ng�t �i�n ngu!n và báo ngay cho ng��i ch�u trách nhi�m �� 
có bi�n pháp s�a ch"a; 
- Không ���c ch� ng��i. 
8. Các quy t�c an toàn ��i v�i d�ng c� th% công 
- .�i v�i d�ng c� th% công nh� dùi, ��c, c$n s�a khi ph$n cán b� toè, ho�c thay m�i, khi l�+i b� h-ng, 
lung lay. 
- Sau khi s� d�ng nên b�o qu�n d�ng c� � n i quy ��nh. 
- Khi b�o qu�n c$n b�t ph$n l�+i dùi, ��c và x�p vào hòm các d�ng c� có �$u s�c nh�n. 
- S� d�ng kính b�o h� khi làm vi�c � n i có v�t v	ng, b�n. 
9. Các quy t�c an toàn �i�n 
- Không ai ���c s�a �i�n ngoài nh"ng ng��i có ch�ng ch�. 
- Khi phát hi�n có s c� c$n báo ngay cho ng��i có trách nhi�m. 
- Không s� mó vào dây �i�n, thi�t b� �i�n khi tay ��t. 
- T�t c� các công t�c ph�i có n�p ��y. 
- Không phun, �� r�t ch�t l-ng lên thi�t b� �i�n nh� công t�c, mô t , hòm phân ph�i �i�n. 
- Ki�m tra ��nh k/ �� an toàn c%a dây d�n. 
- Không treo, móc �! v�t lên dây d�n �i�n, d�ng c� �i�n. 
- Không �� dây d�n ch�y v�t qua góc s�c ho�c máy có c�nh s�c nh�n. 
- Không n�i nhi)u nhánh v�i dây �!ng tr�c. 
II- an toàn khi s� d�ng máy móc 
A- Nh�ng v�n �� c�n chú ý 
1. Các b� ph�n d� gây tai n�n c%a thi�t b�, máy móc 
Tai n�n th��ng hay x�y ra � các b� ph�n thc hi�n hành trình ti�n lùi, các b� ph�n quay, các b� ph�n 
ti�p xúc n�m gi"a ph$n quay c%a thi�t b�. Tai n�n x�y ra do k0t, v	ng, ��t, cu�n th��ng xu�t hi�n � 
các b� ph�n chuy�n ��ng quay tròn nh� l�+i �á c%a máy mài, l�+i c�a c%a máy c�a tròn, l�+i (cánh) 
c%a máy tr�n.  
Nguy hi�m do k0t th��ng x�y ra gi"a bánh r	ng hay tr�c quay chuy�n ��ng xuôi và dây xích truy)n 
lc, dây t�i hình ch" V chuy�n ��ng ng��c chi)u. 
2. Ph� ng pháp v�n hành 
Trong khi thao tác, n�u phát hi�n s c� nh�: rung, �ánh l�a, r� d$u... c%a máy ho�c mô t  c$n 
thc hi�n các bi�n pháp thích h�p nh� báo ngay cho ng��i ch�u trách nhi�m. 
.� ng	n ng
a s c� x�y ra do công nhân khác v�n hành máy thi�u chính xác, c$n thc hi�n các 
bi�n pháp thích h�p nh�: g�n khoá vào b� ph�n �i)u khi�n và qu�n lý riêng chìa khoá; g�n bi�n 
báo có �) ch" "�ang ho�t ��ng". 
3. Trình t ki�m tra máy  
a) Ki�m tra khi máy ngh�: 
- Ki�m tra b� ph�n c�p d$u. 
- Ki�m tra công t�c c%a mô t . 
- Ki�m tra tr�ng thái l-ng, ch�t c%a vít. 
- Ki�m tra b� ph�n truy)n lc, b� ph�n an toàn. 
- Ki�m tra tr�ng thái ti�p mát. 
- Ki�m tra tránh b�o qu�n các ch�t l-ng, ch�t khí d� cháy � g$n công t�c. 



b) Ki�m tra khi máy �ang ho�t ��ng: 
- Ki�m tra tr�ng thái ch�c n	ng c%a tr�c truy)n lc. 
- Ki�m tra ti�p d$u và r� d$u. 
- Ki�m tra �� ch�u lc và tr�ng thái c%a lá ch�n b�o v�, t�m ph% phòng h� ���c l�p ��t � các v� trí 
nguy hi�m nh�: bánh quay chính, bánh r	ng, b	ng t�i, tr�c t�i ho�c các ph$n �$u tròi ra � vít c%a 
then, ch�t máy .  
- Ki�m tra ti�ng kêu l�, rung, hi�n t��ng quá nóng và �ánh l�a c%a mô t . 
B- An toàn khi làm vi�c v�i m�t s	 máy móc c
 th� 
1. An toàn khi làm vi�c v�i máy d�p 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Y�u t� nguy hi�m c%a máy: Máy d�p có g�n tr�c truy)n lc ph� tr� th��ng không th� d
ng kh�n 
c�p khi tr�c tr��t thc hi�n hành trình �i xu�ng.  
- Khi v�n hành sai nguyên t�c: Tai n�n th��ng x�y ra do r i ph$n khuôn trên ho�c do ng��i khác vô 
tình �i)u khi�n làm cho tr�c tr��t �i xu�ng trong khi �ang �i)u ch�nh, tháo, l�p khuôn. 
- Thi�u chú ý khi s� d�ng thi�t b� an toàn: 
+ S� d�ng các thi�t b� an toàn không thích h�p v�i ch%ng lo�i, hình th�c c%a máy d�p; l�p ��t các 
thi�t b� an toàn � v� trí không thích h�p ho�c v�n hành máy d�p khi thi�t b� an toàn không ho�t ��ng. 
+ Kh�i ��ng tr�c truy)n lc ho�c nh�n sai bàn ��p trong khi l�p, tháo, �i)u ch�nh khuôn. 
+ .� v�t r i vào bàn ��p làm cho máy d�p ho�t ��ng sai nguyên t�c. 
+ Tai n�n có th� x�y ra do ng��i khác v�n hành sai khi làm vi�c t�p th�. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Chú ý không cho tay vào trong khuôn máy 
+ S� d�ng máy d�p có g�n lá ch�n an toàn; 
+ S� d�ng máy d�p có khuôn an toàn; 
+ S� d�ng máy d�p có g�n b� ph�n truy)n t�i vào ra t ��ng. 
- S� d�ng các thi�t b� b�o h� có g�n kèm tu/ theo ch%ng lo�i, áp lc, hành trình và ph� ng pháp làm 
vi�c c%a máy. 
+ Thi�t b� an toàn ki�u then ch�n; 
+ Thi�t b� an toàn ki�u ��y tay; 
+ Thi�t b� an toàn nh�n bi�t tay ng��i; 
+ Thi�t b� an toàn yêu c$u v�n hành máy b�ng hai tay; 
+ Thi�t b� an toàn quang �i�n t�. 
- Khi làm vi�c t�p th� t
 hai ng��i tr� lên ph�i la ch�n ki�u tín hi�u thích h�p tr��c khi thao tác.  
- S� d�ng công c� th% công (n�u có th�) khi gia công thi�t b� s�n xu�t. 
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành máy d�p: 
* Các b��c chu�n b�  
- Tr��c khi làm vi�c c$n ki�m tra ho�t ��ng c%a thi�t b� an toàn và �i�m h� 4 góc; 
- Ki�m tra xem công t�c la ch�n có ���c ��t � v� trí thu�c hành trình an toàn 1 hay không; 
- Khi máy b� s c�, h-ng hóc, c$n báo ngay cho ng��i ch�u trách nhi�m �� s�a ch"a k�p th�i. 
* Thao tác gia công  
- C$n s� d�ng công t�c c�p n��c khi v�n hành; 
- C$n ch�nh các nút �i)u khi�n sau m*i thao tác; 
- C$n ng�t �i�n ngu!n khi lo�i b- t�p ch�t trong khuôn; 
- C$n s� d�ng thi�t b� chuyên dùng �� d�n v�n, t�p ch�t. 
* Các quy t�c v� an toàn khi thay khuôn 
- C$n ng�t �i�n ngu!n và treo bi�n báo �) "�ang thay khuôn" vào công t�c khi có ý ��nh thay khuôn 
d�p; 
- C� ��nh thanh ch�n an toàn vào �úng v� trí và ki�m tra l�i; 
- Khi làm vi�c t�p th�, c$n th�ng nh�t rõ ràng vi�c s� d�ng các tín hi�u; 



- Không ���c c� ý s� d�ng s�c m�nh khi làm vi�c v�i khuôn d�p; 
- C$n ng�t công t�c chính tr��c khi thao tác ch�nh các thông s�; 
- C$n ki�m tra khu vc xung quanh máy tr��c khi ti�n hành ch�y th�. 
2. An toàn khi làm vi�c v�i máy mài 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Do ti�p xúc v�i ph$n l�+i quay �á mài c%a máy; 
- Do các m�nh v�n v	ng ra khi l�+i mài b� v+; 
- Do các m�nh v�n c%a v�t gia công v	ng ra. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Tr��c khi v�n hành máy c$n g�n thi�t b� che l�+i mài phù h�p v�i ch%ng lo�i máy, �!ng th�i có �% 
s�c ch�u �ng khi l�+i mài b� v+; 
- Khi g�n thi�t b� che l�+i mài c$n duy trì góc h� tu/ theo lo�i máy; 
- .��ng kính ngoài c%a m�t bích b�ng 1/3 ���ng kính ngoài c%a l�+i mài; 
- G�n và s� d�ng thi�t b� b�o v� tránh các m�nh v	ng c%a v�t gia công; 
- C$n ch�y th� ít nh�t 1 phút tr��c khi v�n hành máy và ít nh�t 3 phút sau khi thay l�+i mài; chú ý 
không �� máy ch�y v��t quá t�c �� quy ��nh.  
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành máy mài: 
- G�n và s� d�ng thi�t b� che l�+i mài; 
- C$n �� máy ch�y th� ít nh�t 3 phút sau khi thay l�+i mài; 
- C$n ki�m tra l�+i mài tr��c khi s� d�ng, không dùng trong tr��ng h�p có ti�ng kêu l� ho�c có v�t 
n�t, r�n � l�+i mài; 
- Duy trì kho�ng cách ch
ng 3 mm gi"a l�+i mài và giá �+; 
- Cho ti�p xúc t
 t
, tránh �� x�y ra va ��p m�nh gi"a v�t gia công và máy; 
- M�t bích hai bên ph�i có ���ng kính ngoài b�ng nhau và b�ng t�i thi�u 1/3 ���ng kính ngoài c%a 
l�+i mài; 
- Tránh s� d�ng các má bên c%a l�+i mài; 
- C$n s� d�ng kính, và m�t n� ch�ng b�i khi v�n hành máy; 
- B�o qu�n máy � n i khô ráo và không có s chênh l�ch quá l�n v) nhi�t ��; 
- Phân lo�i máy theo quy cách và �� ��ng l�+i mài khi b�o qu�n trong kho. 
3. An toàn khi làm vi�c v�i máy cu�n ép 
a) Y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
 Tai n�n th��ng x�y ra do hai tr�c cu�n quay ng��c chi)u nhau d� hút tay, tóc... 
b) Ph� ng pháp thao tác an toàn: 
- Trong tr��ng h�p v�n hành máy cu�n ép �� gia công bi�n hình ho�c làm m)m cao su, cao su t'ng 
h�p, ph�i s� d�ng lo�i máy có g�n b� ph�n d
ng kh�n c�p. 
 

Ch%ng lo�i thi�t b� d
ng kh�n 
c�p 

V� trí ��t thi�t b� 

  
Ki�u ch�nh b�ng tay 
Ki�u ch�nh b�ng b�ng 
n��c  
Ki�u ch�nh b�ng �$u g�i 

  
Kho�ng 1,8m tính t
 
m�t �� 
Kho�ng 0,8 - 1,1m t
 
m�t �� 
Kho�ng 0,4 - 0,6m t
 
m�t ��  

- C$n s� d�ng máy cu�n ép có g�n thi�t b� ��nh h��ng và hàng rào b�o v� khi làm vi�c v�i t�m ép, 
gi�y, v�i, kim lo�i t�m ... 
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành máy cu�n ép 



- Tr��c khi v�n hành máy c$n ki�m tra tr�ng thái ho�t ��ng c%a các thi�t b� an toàn nh� thi�t b� d
ng 
kh�n c�p; 
- Thi�t b� d
ng kh�n c�p ph�i ���c l�p ��t � v� trí thu�n ti�n cho ng��i s� d�ng; 
- C$n l�p ��t hàng rào b�o v� và thi�t b� ��nh h��ng � v� trí d� b� k0t; 
- Các công vi�c ki�m tra, lau chùi ch� ���c thc hi�n sau khi d
ng máy. 
4. An toàn khi làm vi�c v�i máy c�a g* l�+i tròn 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Ti�p xúc v�i l�+i c�a �ang quay khi gia công g*; 
- Khi ��a g* vào phía l�+i c�a, ph$n �uôi g* còn th
a hay b�n thân thanh g* b� v	ng vào thân ng��i. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- .� �) phòng tai n�n do ti�p xúc v�i l�+i c�a, c$n l�p ��t thi�t b� ng	n ng
a ti�p xúc v�i l�+i c�a 
(t�m che); 
- .� �) phòng tai n�n do v�t gia công b� v	ng, c$n g�n l�+i ph� (dao tách m�ch). 
L�+i ph� có �� dày g�p 1,1 l$n �� dày c%a l�+i c�a chính và ���c g�n cách l�+i c�a chính kho�ng 
12mm.  
c) Các quy t�c an toàn khi s� d�ng máy c�a: 
- Tr��c khi v�n hành c$n cho máy ch�y th�; 
- Ki�m tra xem l�+i c�a có b� r�n n�t, mòn ho�c m1 hay không; 
- Ki�m tra ho�t ��ng c%a thi�t b� an toàn m*i khi v�n hành máy; 
- Khi làm vi�c c$n dùng các thi�t b� b�o h� nh� kính b�o v�... 
- Tr��c khi v�n hành máy c$n v�n ch�t t�t c� các vít, ch�t gá l�+i c�a; 
- Sau khi thay l�+i c�a c$n �� máy ch�y th� tr��c khi gia công; 
- Chú ý ng�t �i�n ngu!n khi k�t thúc công vi�c hay khi m�t �i�n; 
- Chú ý luôn quét mùn c�a, thu d�n, s�p x�p ng	n n�p n i làm vi�c. 
5. An toàn khi làm vi�c v�i máy bào g* dùng ��ng c  
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy bào g* dùng ��ng c : 
- Ti�p xúc v�i l�+i bào �ang ho�t ��ng; 
- Ph$n l�+i c%a máy bào dùng thu( lc b� h�; 
- Ph$n b	ng t�i hình ch" V c%a máy bào b� h�. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- G�n thi�t b� ng	n ng
a ti�p xúc tr��c khi làm vi�c; 
- Không s� d�ng g	ng tay khi v�n hành máy; 
- Dùng thi�t b� ph� tr� (tay ��y) �� tránh tr��t tay vào máy khi b�t �$u và k�t thúc thao tác; 
- Chú ý không c� tình dùng lc �� �n g* vào, �) phòng nguy hi�m do �$u v�u, b��u c%a g* v	ng ra. 
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành máy: 
- C$n cho máy ch�y th� tr��c khi làm vi�c. 
- Ki�m tra ho�t ��ng c%a thi�t b� an toàn m*i khi v�n hành máy.  
- Chú ý ng�t �i�n ngu!n khi k�t thúc công vi�c hay khi m�t �i�n.  
- Khi làm vi�c c$n dùng các thi�t b� b�o h� nh� kính b�o v�... 
- Quét v- bào, d�n v� sinh th��ng xuyên. 
6. An toàn khi làm vi�c v�i c$n c�u 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành c�u: 
- Nguy hi�m do v�t ���c c�u b� r i; 
- Nguy hi�m do b� k0t; 
- Nguy hi�m do b� té ngã. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- S� d�ng c$n c�u có g�n thi�t b� an toàn nh�: thi�t b� ch�ng quá t�i, thi�t b� ch�ng cu�n quá dây, 
thi�t b� d
ng kh�n c�p, thi�t b� g+ dây... 
- Tr��c khi làm vi�c c$n ki�m tra các thi�t b� an toàn và dây t�i; 



- Ki�m tra an toàn c ly di ��ng c%a hàng c�u; 
- S� d�ng móc có g�n thi�t b� g+ dây; 
- Không ���c s� d�ng các lo�i dây t�i b� m�c các l*i nh�: 
+ Dây b� t#; 
+ Dây b� xo�n; 
+ Dây b� phá hu(, bi�n d�ng, 	n mòn; 
+ Dây có ���ng kính b� mòn, gi�m h n 7% so v�i ���ng kính tiêu chu�n. 
+ Dây b� m�t h n 10% t'ng s� s�i m�t �$u. 
c) Các quy t�c an toàn khi v�n hành c$n c�u: 
- Ch� có nh"ng ng��i ���c ch� ��nh m�i có quy)n �i)u khi�n máy; 
- Khi chuy�n t�i hàng, không �� máy ho�t ��ng hai h��ng cùng lúc; 
- Do dây t�i ch�u lc va ��p kém nên tránh bu�c qua loa �� nâng ho�c h� hàng hoá; 
- C$n l�p dây xích và dây t�i vào hàng t�i m�t cách cân ��i; 
- Ch� có nh"ng ng��i ���c ch� ��nh m�i có quy)n ra hi�u cho lái c�u; 
- Ng��i ra hi�u ph�i m�c trang ph�c, ph�i ra hi�u theo quy ��nh m�t cách rõ ràng, m�ch l�c; 
- Phát tín hi�u t�i sau khi gá móc vào ph$n gi"a v�t t�i; 
- Ki�m tra tr�ng thái c%a dây t�i và tránh t�i, c�u quá t�i; 
- Không qua l�i d��i v� trí hàng �ang ���c c�u. 
7. An toàn làm vi�c v�i xe nâng 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành xe nâng: 
- Do ti�p xúc gi"a ng��i và xe; 
- Do hàng r i; 
- Do xe b� �' l�t. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Không ch�t hàng hoá quá tr�ng t�i cho phép c%a xe; 
- Duy trì s 'n ��nh khi ch�y và khi t�i; 
- Gi" �úng gi�i h�n t�c �� cho phép khi lái xe; 
- Không quay xe ��t ng�t; 
- Không ch�y ho�c quay xe khi ��a hàng lên cao; 
- S� d�ng tay nâng, thanh chèn thích h�p v�i t
ng lo�i hàng.  
 

Tính nguy hi�m  Nguyên nhân 

Nguy hi�m do ti�p xúc gi"a 
ng��i và xe 

- Ch�y quá nhanh � ���ng 
h0p; 
- Khi ch�y lùi; 
- Hàng nhi)u che t$m nhìn 
c%a lái xe. 

  
Nguy hi�m do hàng r i 

- Hàng �� chênh vênh; 
- Xu�t phát, d
ng, vòng ��t 
ng�t; 
- Tay lái ch�a thu$n th�c. 

  
Nguy hi�m do xe b� �' l�t. 
  

- Quay xe v�i t�c �� cao; 
- N)n, sàn làm vi�c b� 
nghiêng; 
- Ch�t hàng quá t�i; 
- .��ng �i không b�ng 
ph,ng. 

8. An toàn khi làm vi�c v�i b	ng chuy)n 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 



- Ng��i b� k0t do b� cu�n áo, qu$n vào dây xích, b	ng t�i, tr�c quay... 
- Ng��i khác vô ý �i)u khi�n máy khi �ang s�a ch"a, b�o trì máy; 
- Hàng t�i b� r i. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Ki�m tra ho�t ��ng c%a các thi�t b� an toàn c%a b	ng chuy)n; 
- Khi s�a ch"a, b�o trì máy, c$n g�n khoá ho�c bi�n �) ".ang làm vi�c" �� tránh ng��i khác �i)u 
khi�n; 
- .�i v�i lo�i b	ng t�i ho�t ��ng t�i d�c, c$n ki�m tra các thi�t b� ch�ng b� trôi �) phòng khi b� m�t 
�i�n ho�c gi�m �i�n áp làm r i hàng; 
- .) phòng hàng b� r i, s�a ch"a k�p th�i l��i ng	n ho�c t�m che b� h-ng; 
- S� d�ng trang ph�c g�n gàng tránh �� máy cu�n; 
- Khi t�i hàng lên cao c$n s� d�ng các b�c n�i chuy�n ti�p. 
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành b	ng chuy)n: 
- Không ���c t ý �i)u khi�n t�c �� t�i; 
- Tránh không ���c ch�t hàng nghiêng v) m�t bên; 
- Tránh s� d�ng b	ng chuy)n vào các m�c �ích khác ngoài v�n chuy�n; 
- C$n lau chùi, s�p x�p khu vc làm vi�c, l�i �i th��ng xuyên; 
- Ch� có ng��i ���c ch� ��nh m�i có quy)n �i)u khi�n máy. 
9. An toàn khi làm vi�c v�i máy �ùn t�o hình 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Thân ng��i d� b� k0t vào khuôn khi con tr��t ch�y; 
- Thân th� ng��i d� b� k0t do ng��i khác vô tình �i)u khi�n trong khi �ang ki�m tra, s�a ch"a máy; 
- B� �i�n gi�t do h� dây �i�n ngu!n c%a lò �un; 
- B� b-ng do ti�p xúc thân th� vào các b� ph�n nóng nh� lò �un... 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Trong tr��ng h�p con tr��t làm vi�c khi c�a "n�p" c%a máy m�, c$n báo ngay cho ng��i qu�n lý �� 
s�a máy; 
- Khi ki�m tra máy c$n g�n khoá ho�c bi�n �) ".ang làm vi�c" vào công t�c kh�i ��ng �� �) phòng 
ng��i khác do vô tình �i)u khi�n máy; 
- .� tránh ti�p xúc c$n l�p ��t n�p ph% vào b� ph�n nóng nh� lò �un... 
- Xác ��nh v� trí nút d
ng kh�n c�p �� có th� d
ng máy l�p t�c. 
10. An toàn khi làm vi�c v�i máy nghi)n 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- .�i v�i máy nghi)n, máy tr�n... khi c�a máy m� d� gây ra trào nguyên li�u; ng��i b� ngã ho�c r i; 
- Thân th� ng��i ti�p xúc v�i các b� ph�n �ang chuy�n ��ng; 
- Ng��i khác vô tình �i)u khi�n khi �ang lau chùi, s�a ch"a thùng máy. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Khi v�n hành máy nghi)n, máy tr�n c$n ki�m tra n�p ��y và ho�t ��ng c%a b� ph�n khoá liên k�t 
gi"a n�p và công t�c kh�i ��ng; 
- D
ng máy khi l�y nguyên li�u tr�n trong máy; 
- Khi lau chùi, s�a ch"a trong thùng máy, c$n l�p khoá vào công t�c kh�i ��ng và b�o qu�n chìa 
khoá.  
11. An toàn khi làm vi�c v�i máy ti�n 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Phoi ti�n, d$u làm mát máy b� v	ng ra; 
- V�t gia công quá dài th��ng b� cong do lc ly tâm; 
- G	ng tay, trang ph�c b�o h� d� b� cu�n khi ng��i ti�p xúc v�i tr�c ti�n ho�c phôi �ang ti�n; 
- Công c� b� v	ng khi r i vào tr�c ti�n �ang quay. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 



- L�p ��t t�m b�o v� ch�ng b�n, v	ng phoi ti�n và d$u làm mát; 
- S� d�ng thi�t b� ch�ng rung khi gia công phôi quá dài; 
- S� d�ng trang ph�c g�n gàng, tránh dùng g	ng tay v�i; 
- Không ��t công c� phía trên tr�c chính, nên b�o qu�n riêng. 
c) Các quy t�c v�n hành an toàn khi v�n hành máy ti�n: 
- S� d�ng kính b�o h� khi gia công c�t; 
- Nên s� d�ng lo�i dao ti�n ng�n và l�p dao th�t ch�c ch�n; 
- Nên m�c trang ph�c g�n �� tránh b� cu�n vào tr�c ti�n ho�c phôi ti�n; 
- S� d�ng thi�t b� ch�ng rung khi gia công phôi quá dài; 
- Khi d�n phoi ti�n, không dùng khí nén mà dùng ch'i lông; 
- Không s� d�ng g	ng tay v�i khi gia công. 
12. Máy c�t g�t t'ng h�p 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- V�n b�n vào m�t; 
- �ng tay áo b� cu�n vào l�+i c�t.  
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- L�p ��t t�m b�o h� thích h�p v�i v�t gia công n�m phía trên l�+i c�t; 
- Dùng ch'i lông khi d�n v�n; 
- Khi c�t m�t chính, �� �) phòng v�n b�n ra, nên l�p t�m b�o h� ho�c dùng kính b�o h�; 
- Không dùng g	ng tay khi gia công c�t.  
c) Các quy t�c v�n hành an toàn khi v�n hành máy: 
- Tr��c khi gia công c$n l�p ��t c� ��nh phôi vào bàn ho�c b� gia công; 
- Khi l�p, �'i dao nh�t thi�t ph�i ng�t �i�n ngu!n; 
- Không �� d�ng c� �o, công c� trên bàn; 
- D
ng máy tr��c khi d�n v�n c�t b�ng ch'i lông; 
- Trong tr��ng h�p gia công phôi có v�n v	ng c$n s� d�ng kính b�o h�. 
13. An toàn khi làm vi�c v�i máy kh� lông 
Máy kh� lông: là lo�i máy ���c dùng �� ��t lông, nâng cao ch�t l��ng s�n ph�m và tránh hi�n t��ng 
nhu�m t
ng ph$n do ph�m nhu�m b� hoà tan. 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- T!n t�i nguy hi�m do h� ga t nhiên, ga hoá l-ng, khí Propan; 
- Trong quá trình lau �� lo�i b- lông t�p, b�i lông bay nhi)u d� gây ra hi�n t��ng cháy, n'. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Thi�t b� báo ��ng: Luôn qu�n lý, duy trì ho�t ��ng bình th��ng c%a thi�t b� th	m dò ga. 
- Thi�t b� �óng ng�t: Khi thi�t b� báo h� ga báo ��ng, l�p t�c d
ng máy, �óng van c�p ga nh� h� 
th�ng �óng ng�t t ��ng. 
- Tr��c và sau khi làm vi�c, dùng máy hút b�i chân không �� hút các b�i b�n bên c�nh lò ��t. 
- S� d�ng toàn b� h� th�ng qu�t thông gió �� kh� b�i bay. 
14. An toàn khi làm vi�c v�i máy gi�t quay 
Máy gi�t quay: là lo�i máy ���c dùng �� gi�t s�ch các ch�t b�i b�n, ch�t d$u... giúp nhu�m d� dàng, 
làm co và �)u v�i. 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- K0t gi"a thùng trong và thùng ngoài thành gi�t: trong quá trình ��a �! gi�t vào ho�c l�y ra, khi 
ng��i � tr�ng thái n�a trong, n�a ngoài thùng gi�t, thùng trong quay làm ng��i b� k0t.  
- Ti�p xúc v�i nhi�t �� cao: do then ch�t b� l-ng ho�c m� n�p ngoài thùng khi ch�a kh� h�t áp su�t 
và n��c nóng trong thùng gi�t �� gây ra b-ng do n��c nóng tràn ra ho�c va ��p gi"a ng��i và n�p 
thùng. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Tuân th% các quy t�c v) an toàn: 



+ Nh�t thi�t ph�i khoá ch�t khi ��a �! gi�t vào ho�c l�y ra; 
+ Tuy�t ��i không ���c �i)u khi�n công t�c kh�i ��ng thùng trong ���c l�p � m�t tr��c và sau máy 
khi n�p ngoài thùng m�; 
+ Tuy�t ��i không m� n�p thùng ngoài khi nhi�t �� và mc n��c � trong thùng ch�a h� t�i m�t gi�i 
h�n quy ��nh. 
- L�p ��t h� th�ng an toàn: 
+ L�p ��t h� th�ng ch�ng t ý m� n�p trong khi áp su�t � trong thùng ��t tr�ng thái 'n ��nh mà mc 
n��c trong thùng ch�a h� xu�ng v�ch d��i n�p ngoài thùng; 
+ L�p ��t h� th�ng �i)u khi�n ph� �� tránh kh�i ��ng mô t  thùng trong khi n�p ngoài thùng � tr�ng 
thái m�; 
+ G�n b� c�m �ng (sensor) vào then khoá �� mô t  không th� kh�i ��ng trong khi n�p ngoài thùng 
m�; 
+ G�n công t�c �i)u ki�n �� máy ch� làm vi�c khi n�p ngoài thùng ���c ��y ch�t. 
15. An toàn khi làm vi�c v�i máy v�t ly tâm 
Máy v�t ly tâm: là lo�i máy dùng �� v�t n��c sau khi v�i tr�i qua các công �o�n gi�t, vò, nhu�m và thu 
g�n (h!). 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- M�nh v�n v	ng khi tr�c chính, tay quay b� v+. 
- .! gi�t b� v	ng, cu�n. 
- .i�n gi�t. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Ki�m tra tr��c khi làm vi�c: 
+ Ki�m tra giá �+ 3 góc � ph$n thân máy; 
+ Ki�m tra ch�c n	ng liên h�; 
+ Ki�m tra ch�c n	ng liên k�t gi"a môt  g�n � n�p và công t�c khoá t ��ng; 
+ Ki�m tra v�i trong thùng có b� d!n v) m�t góc hay không? 
+ Ki�m tra tr�ng thái c%a thi�t b� ch�ng rò �i�n và tr�ng thái ti�p mát. 
- Ki�m tra trong khi làm vi�c: 
+ N�p không th� ���c m� khi ng�t �i�n ngu!n mà không hãm phanh hoàn toàn; 
+ L�p công t�c �i)u khi�n �� ng�t �i�n khi m� n�p. 
16. An toàn khi làm vi�c v�i máy tráng ph% 
Máy tráng ph%: là lo�i máy ���c dùng �� ph% m�t l�p ch�t s�i ho�c cao su t'ng h�p lên b) m�t s�n 
ph�m �� t�o �� b)n, bóng, m)m, ch�ng bào mòn... góp ph$n nâng cao ch�t l��ng s�n ph�m. 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- Môi tr��ng nguy hi�m do có ch�t khí gây cháy: s c� cháy n' d� x�y ra do ch�t khí toluene dùng 
trong quá trình tráng ph% là ch�t gây cháy; 
- S c� cháy n' d� phát sinh do �i�n m�a sát: s c� x�y ra do dòng �i�n m�a sát phát sinh khi tr�c 
quay kim lo�i ti�p xúc v�i v�i, s�i t'ng h�p.  
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- Ki�m tra tr��c khi làm vi�c: 
+ Ki�m tra ph$n dây ti�p mát ���c n�i v�i máy; 
+ Cho ch�y máy phun h i �m ho�c phun n��c, h i; 
+ Xác ��nh v� trí c%a d�ng c� phòng cháy. 
- S� d�ng thi�t b� b�o v� nh� áo, gi$y b�o h� tránh �i�n m�a sát; 
- Không s� d�ng d�ng c� làm b�ng kim lo�i; 
- Cho ch�y thi�t b� thông gió. 
17. An toàn khi s� d�ng máy hong (s�y) v�i 
Máy hong: là lo�i máy có hai tr�c, hai �$u ���c s� d�ng �� c	ng v�i theo kh' nh�t ��nh và s�y 
khô v�i b�ng nhi�t. 



a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- B� k0t tr�c c	ng v�i: 
+ Tai n�n x�y ra do ng��i lao ��ng ti�p xúc v�i tr�c trong khi dàn v�i b� cu�n, k0t vào tr�c; 
+ S c� cháy, n' do khí thoát ra t
 lò ��t. 
b) Ph� ng pháp v�n hành an toàn: 
- L�p ��t vách ng	n ho�c t�m che �� ng	n ti�p xúc v�i ph$n d� k0t, �!ng th�i l�p và s� d�ng 
công t�c d
ng kh�n c�p; 
- L�p ��t khoá t ��ng liên k�t v�i ph$n n�p che xích truy)n lc; 
- Chú ý không �� h�, thoát ga. 
III- An toàn �i	n 
1. .�c �i�m c%a các tai n�n do �i�n gây ra 
Thông th��ng các tai n�n �i�n th��ng phát sinh do thân th� ng��i ti�p xúc trc ti�p v�i �i�n ho�c s 
c� cháy, n' do �i�n gây ra. 
- .� �) phòng tai n�n �i�n gi�t: 
+ L�p ��t thi�t b� che, ph% tránh �� l� b� ph�n n�p �i�n; 
+ Cách �i�n t�t �� �) phòng h�, mát �i�n; 
+ Ph�i ti�p mát ph$n v- c%a các thi�t b�, d�ng c� �i�n; 
+ .� d�u hi�u báo nguy hi�m vào thi�t b� �i�n; 
+ Khi làm vi�c g$n b� ph�n n�p �i�n ho�c g$n dây cao áp c$n s� d�ng thi�t b� cách �i�n. 
- .� �) phòng s c� cháy, n': s� d�ng d�ng c�, thi�t b� tránh cháy n' khi làm vi�c � khu vc có ch�t 
l-ng, ch�t khí d� phát ho�, d� cháy. 
2. Tính ch�t nguy hi�m c%a thi�t b� và d�ng c� �i�n 
a) Khi làm vi�c trong môi tr��ng �m ��t: 
Trong khi b� ��t ho�c ra m! hôi, �i�n tr� c%a c  th� ng��i th��ng b� gi�m nhi)u so v�i khi khô ráo, 
do �ó s c� �i�n gi�t r�t d� x�y ra khi s� d�ng thi�t b�, d�ng c� �i�n trong môi tr��ng �m ��t ho�c 
khi ra m! hôi. 
b) Công vi�c có s� d�ng d�ng c� �i�n di ��ng: 
- Khi s� d�ng d�ng c� �i�n di ��ng c$n dùng b�c �ng ho�c �ng d�n �� tránh làm tr$y l�p v- c%a dây 
�i�n; c$n s�p x�p dây g�n gàng. 
- C$n n�i mát ho�c n�i và s� d�ng thi�t b� ch�ng mát, rò �i�n. 
c) Làm vi�c v�i d�ng c� có s� d�ng ��ng c  �i�n: 
C$n ng�t ngu!n khi s�a ch"a các d�ng c� có dùng ��ng c  �i�n. 
3. An toàn �i�n ��i v�i ng��i lao ��ng 
 
�i�n r�t nguy hi�m, do �ó khi thi�t b� �i�n b� h�ng 
không �	
c t� ý s�a cha mà nh�t thi�t ph�i báo cho 
ng	�i có trách nhi�m. 

 
a) Thi�t b� chi�u sáng di ��ng: 
- Khi s� d�ng thi�t b� chi�u sáng di ��ng, c$n dùng thi�t b� màng l��i b�o v� bóng �� ng	n, tránh các 
v�t va ��p làm h-ng �èn; 
- C$n dùng tay n�m cách �i�n �� kéo khi di chuy�n thi�t b�. 
b) C$u chì: 
C$n s� d�ng các lo�i c$u chì �úng tiêu chu�n, tránh s� d�ng dây �!ng ho�c thép �� thay th�; khi thay 
c$u chì nh�t thi�t ph�i ng�t �i�n ngu!n. 
c) ' c�m: 
Tr��c khi c�m phích ph�i xem ngu!n �i�n c%a ' c�m có thích h�p không và khi không s� d�ng, c$m 
tay vào phích và rút. 
d) B�o qu�n v�t, ch�t nguy hi�m: 



.� �) phòng s c� cháy, n' x�y ra do tia l�a �i�n gây ra trong môi tr��ng ga, không �� các ch�t khí, 
ch�t l-ng d� cháy � khu vc có thi�t b� �i�n. 
e) Các quy t�c an toàn �i�n: 
- Ch� có nh"ng ng��i có ch�ng ch� chuyên môn m�i ���c s�a ch"a �i�n; 
- Khi phát hi�n h-ng hóc c$n báo cho ng��i có trách nhi�m; 
- Tay ��t không ���c s� vào thi�t b� �i�n; 
- T�t c� các công t�c c$n có n�p ��y; 
- Không phun ho�c �� r i ch�t l-ng lên thi�t b� �i�n nh� công t�c, mô t , hòm phân ph�i �i�n; 
- Ki�m tra ��nh k/ �� an toàn c%a dây d�n �i�n; 
- Không treo, móc �! v�t lên dây d�n �i�n, d�ng c� �i�n; 
- Không �� cho dây ch�y v�t qua góc s�c ho�c máy có c�nh s�c, nh�n; 
- Không n�i nhi)u nhánh v�i dây �!ng tr�c. 
4. Máy h! quang dùng �i�n xoay chi)u 
a) Các y�u t� nguy hi�m khi v�n hành máy: 
- S c� �i�n gi�t do ti�p xúc v�i ph$n n�p �i�n � tay c$m �i)u khi�n; 
- S c� �i�n gi�t do dây cáp ti�p xúc v�i thân th�; 
- Tia t� ngo�i, tia cc tím làm t'n th� ng m�t. 
b) Các �i�m l�u ý khi làm vi�c v�i máy hàn: 
- Ki�m tra ho�t ��ng c%a thi�t b� h� �i�n áp t ��ng; 
- Thi�t b� h� �i�n áp t ��ng dùng �� h� �i�n áp không t�i c%a máy hàn xu�ng d��i 25 V khi ng�t 
ngu!n h! quang; 
- X� lý cách �i�n � �$u thu�c ph$n ph� c%a máy hàn; 
- Tay c$m �i)u khi�n ph�i ���c cách �i�n; 
- C$n ti�p mát cho v- ngoài c%a máy hàn. 
c) Các quy t�c v) an toàn khi v�n hành c%a máy hàn: 
- Không s� d�ng g	ng tay, trang ph�c b�o h�, gi�y b� ��t khi hàn; 
- Khi không s� d�ng máy, t�t �i�n và s�p x�p g�n dây; 
- Khi d
ng máy ph�i ng�t �i�n ngu!n; 
- Không ��t que hàn vào v� trí tay c$m �i)u khi�n có �i�n; 
- S� d�ng tay c$m �i)u khi�n có ph$n v- cách �i�n còn t�t; 
- S� d�ng các d�ng c� b�o v� nh� g	ng tay, m�t n� hàn khi làm vi�c; 
- .$u c%a dây mát ph�i ���c n�i v�i thân c%a thanh gá; 
- Tr��c khi hàn xem trong thùng, bình có ch�a ch�t gây cháy không; 
- Chu�n b� thi�t b� c�u ho� � n i làm vi�c tr��c khi hàn. 
IV. An toàn hoá ch
t 
1. Hi�n t��ng cháy 
.� thc hi�n ph�n �ng cháy ph�i có ba y�u t�: ch�t ��t, ô xy và l�a m!i. Ph�n �ng s# không ���c 
thc hi�n n�u thi�u m�t trong ba y�u t� trên. 
a) Ch�t ��t: Là lo�i v�t ch�t b� ��t cháy do nhi�t phát ra khi ph�n �ng v�i ô xy. 
b) Ô xy (không khí): Thông th��ng khí ô xy dùng trong quá trình cháy l�y t
 không khí. 
c) L�a m!i: Là nhiên li�u c$n dùng �� ��t, thông th��ng là v�t �ánh l�a, tia l�a �i�n, nhi�t m�a sát, 
c� xát, va ��p. 
2. .i�m d�n l�a và �i�m phát ho� 
a) .i�m d�n l�a: Khi h  nóng các ch�t d� cháy nh� x	ng, c!n trên b) m�t ch�t l-ng này xu�t hi�n 
h i; lúc này �i�m d�n l�a là vùng có nhi�t �� th�p nh�t d�n l�a bén vào ph$n h i trên b) m�t ch�t 
l-ng. 
b) .i�m phát ho�: Là �i�m có nhi�t �� th�p nh�t phát ho� do nhi�t c%a b�n thân ch�t d� cháy khi nó 
���c ��t trong không khí. 
3. Các lo�i và ch�t c%a các ch�t nguy hi�m 



a) Ch�t gây n': Là các ch�t � d�ng l-ng ho�c d�ng cô ��c, d� gây ra ph�n �ng m�nh ho�c n' khi b� 
nóng, m�a sát, va ��p ho�c ti�p xúc v�i các ch�t hoá h�c khác... ngay c� khi không có khí ô xy. Ví 
d�: etxte nitrát (eisteinium nitrate), ni t  t'ng h�p, h�p ch�t h� ni t , ch�t h"u c  ch�a ô xy... 
- Các �i�m c$n l�u ý khi s� d�ng: 
+ Chú ý không �� g$n l�a; tránh m�a sát, va ��p; 
+ Thông hi�u tính ch�t nguy hi�m c%a t
ng lo�i và b�o qu�n riêng. 
b) Ch�t phát ho�: Là các ch�t t phát ho� khi nhi�t �� t	ng, khi ti�p xúc v�i n��c và phát ra khí d� 
cháy; có th� � d�ng cô ��c, d� cháy nh� l�u hu/nh, ch�t h� l�u hu/nh, b�t kim lo�i, magnesium (Mg) 
ho�c � d�ng h�p ch�t t nhiên nh�: calcium (Ca), natrium ho�c các ch�t h*n h�p nh�: xúc tác kim 
lo�i, h*n h�p h"u c  kim lo�i. 
- Các �i�m c$n l�u ý khi s� d�ng: 
+ B�o qu�n � n i l�nh, tránh �� g$n ngu!n nhi�t ho�c l�a; 
+ .� �) phòng cháy, n' do ti�p xúc v�i n��c nên b�o qu�n t
ng l��ng nh- natri kim lo�i kalium 
trong d$u; 
+ Ch�t xúc tác kim lo�i và h*n h�p h"u c  kim lo�i d� phát ho� khi ti�p xúc v�i không khí, nên khi 
s� d�ng l$n �$u c$n tham kh�o ý ki�n c%a ng��i có kinh nghi�m. 
c) Các ch�t gây ô xy hoá: Là các ch�t b� phân hu( hay t�o ph�n �ng m�nh khi ��t nóng, b� va ��p hay 
khi ti�p xúc v�i các ch�t hoá h�c khác. Ví d� nh�: axít ki)m, ch�t h� ki)m, ch�t t�y ch�a hy�rô, h�p 
ch�t ô xy hoá vô c , axít nit ric. 
- Các �i�m l�u ý khi s� d�ng: 
+ .� xa ngu!n nhi�t, l�a; 
+ Chú ý khi tr�n l�n v�i ch�t �ã kh� ô xy ho�c ch�t h"u c  gây ra ph�n �ng ô xy hoá và phát nhi�t. 
d) Ch�t d�n l�a: Các ch�t l-ng có �i�m phát ho� d��i 65oC trong môi tr��ng không khí. Ví d�: x	ng, 
toluene, d$u ��t, d$u diesel. 
- Các �i�m c$n l�u ý khi s� d�ng: 
+ .�, b�o qu�n cách xa n i phát nhi�t, l�a và � n i có nhi�t �� th�p h n �i�m d�n ho�; 
+ .�y n�p thùng ch�ng ch�y, r i vãi; 
+ B�o qu�n � n i thông gió và không có �i�n, m�a sát. 
e) Khí d� cháy: Là lo�i khí n!ng �� gi�i h�n n' t�i thi�u d��i 10% ho�c có s chênh l�ch 20% tr� lên 
gi"a gi�i h�n t�i thi�u và t�i �a. Ví d�: hy�ro, êtilen, mêtan, êtan, propane, butan; 
- Các �i�m c$n l�u ý khi s� d�ng: 
+ Không ���c va ch�m, ��t nóng bình ch�a; 
+ Ph�i có h� th�ng thông gió t�t khi s� d�ng trong nhà; 
+ B�o qu�n bình ga � n i râm mát, thông gió. 
f) Các ch�t mang tính phân hu(: Là các ch�t d� dàng làm phân hu( kim lo�i, khi ti�p xúc v�i thân th� 
ng��i d� gây ra b-ng n�ng. Ví d�: axít cloric, -sulfuric, -nitric, -ph�t pho, hydrofluoroic. 
- Các �i�m c$n l�u ý khi s� d�ng: 
+ S� d�ng m�t n� b�o v� khi ti�p xúc v�i axít; 
+ Chú ý không �� ti�p xúc v�i n��c. 
4. Ho� ho�n và c�u ho� 
a) D�p l�a b�ng cách di chuy�n ngu!n lan r�ng: 
Di chuy�n các ch�t d� cháy �i ch* khác ng	n ch�n ng�n l�a lan r�ng; làm gi�m n!ng �� c%a ch�t l-ng 
d� cháy �� h�n ch� khí b�c h i. 
b) D�p l�a b�ng cách kh� ô xy: Phun khí các-bon-nic (CO2) �� c�t ngu!n khí ô xy. 
c) D�p l�a b�ng cách làm l�nh: Phun nhi)u n��c vào v�t �ang cháy làm h� nhi�t ��, d�p l�a. 
5. An toàn trong kho ch�a hoá ch�t 
a) Các y�u t� nguy hi�m trong kho ch�a hoá ch�t: 
- N!ng �� ch�t ��c cao; 
- D� cháy n'; 



- Hoá ch�t r i, b�n trong khi rót, �'. 
b) Các bi�n pháp an toàn: 
- Hoá ch�t trong kho ph�i ���c dán nhãn, s�p x�p h�p lý, g�n gàng, d� phân bi�t khi có nhi)u lo�i; 
- Tr��c khi vào kho ph�i thông gió; 
- N�u n!ng �� ch�t ��c cao thì ng��i lao ��ng ph�i ���c trang b� ph� ng ti�n b�o v� cá nhân, 
m�t n� phòng ��c; 
- Ph�i có quy trình cho vi�c sang ho�c rót hoá ch�t; 
- Hoá ch�t r i vãi ph�i ���c th�m b�ng cát khô. 
6. An toàn khi m� 
- Chi)u cao b� m� tính t
 sàn không th�p h n 1m, n�u th�p h n ph�i có rào ch�n; 
- M�c dung d�ch trong b� m� crôm ph�i th�p h n mi�ng b� ít nh�t 0,15m; 
- Không nhúng tay vào b� m� �� l�y chi ti�t; 
- Ph�i ng�t �i�n khi l�y chi ti�t ra kh-i b� m�; 
- B� ph�n m� có s� d�ng a-xit ph�i có s2n cát và dung d�ch soda 2% �� x� lý a-xit r i vãi; 
- Thanh d�n �i�n, móc treo giá ph�i ���c làm s�ch b�ng ph� ng pháp ��t, không ���c làm s�ch các 
b� ph�n �ó b�ng ph� ng pháp khô; 
- Có b� ph�n hút khí b�c ra t
 b� m�; 
- Sàn công tác ph�i khô ráo. 
7. An toàn khi s n 
- B� ph�n s n ph�i ���c cách ly; 
- Công vi�c s n ph�i ���c ti�n hành � bu!ng riêng; 
- Thông gió c�c b� và x� lý b�i s n. 
8. S� d�ng bình khí nén 
a) V�n chuy�n: 
- Khi v�n chuy�n, nh�t thi�t ph�i ��y n�p bình; 
- S� d�ng thi�t b� v�n chuy�n (xe ��y) khi di chuy�n; 
- Không �á, kéo... gây va ch�m khi di chuy�n; 
- Khi v�n chuy�n b�ng xe t�i, dùng dây bu�c �� tránh �', r i. 
b) B�o qu�n: 
- B�o qu�n bình khí nén � v� trí nh�t ��nh; 
- N i b�o qu�n ph�i thoáng, thông gió t�t và không b� n�ng r�i trc ti�p; 
- Duy trì nhi�t �� n i b�o qu�n d��i 40oC; 
- Bu�c các bình l�i v�i nhau �� tránh r i, �', không b�o qu�n chung cùng bình ch�a ô xy; 
- B�o qu�n � n i có ��t thi�t b� báo ��ng h� ga; 
- Trong khu vc b�o qu�n ga ��c nên s� d�ng các ch�t h�p th�, ch�t trung hoà và dùng máy hô h�p, 
m�t n� phòng ��c phù h�p v�i lo�i ga; 
- B� trí thi�t b� ch"a cháy thích h�p; không hút thu�c và s� d�ng l�a trong khu vc b�o qu�n. 
V- An toàn xây d�ng 
1. Làm vi�c trên giàn giáo 
a) Giàn giáo: Là k�t c�u ���c l�p và dng �� ng��i lao ��ng có th� ti�p c�n ���c v�i công vi�c 
khi làm vi�c trên cao. 
b) Tai n�n do giàn giáo gây ra: 
- Giàn giáo b� �', g�y; 
- B� r i, ngã t
 giàn giáo. 
c) Các quy t�c v) an toàn khi dùng giàn giáo: 
- Làm vi�c trên giàn giáo. 
+ Leo lên giàn b�ng ���ng �i, b�c thang �ã ��nh s2n; 
+ Không t ý d+ lan can, tay v�n nhánh; 
+ Không t ý di chuy�n t�m lót n)n giàn giáo; 



+ Không làm vi�c khi th�i ti�t x�u, bão, m�a l�n; 
+ S� d�ng l��i và dây an toàn khi làm vi�c trên cao; 
+ Khi làm vi�c �!ng th�i c� trên - d��i ph�i ph�i h�p �!ng th�i gi"a ng��i � trên và ng��i � d��i; 
+ Khi ��a d�ng c�, v�t li�u, công c� lên xu�ng ph�i dùng t�i; 
+ Ph�i cách �i�n và b�o h� t�t khi làm g$n ���ng �i�n; 
+ Không �� v�t li�u � ngang l�i �i. 
- S� d�ng thang di ��ng 
+ S� d�ng bánh xe có g�n phanh; 
+ S� d�ng thi�t b� nâng �� lên giàn giáo; 
+ Không s� d�ng � n i không b�ng ph,ng; 
+ Không d�ch chuy�n thang khi có ng��i � trên; 
+ Không mang �! v�t theo lên giàn giáo; 
+ Không t ý tháo d+ lan can; 
+ Không tì ng��i vào giàn giáo khi làm vi�c. 
2. L�i �i t�m th�i 
- .i theo ���ng �ã ��nh; 
- Không ch�y khi qua l�i �i t�m th�i tr
 tr��ng h�p kh�n c�p; 
- Chú ý �i theo ���ng c� ��nh �� kh-i ngã khi trên ���ng có ��t v�t kê; 
- M� c�a ra vào t
 t
 �� tránh va ch�m v�i ng��i �i ng��c chi)u. 
3. Thang di ��ng 
- L�p ��t �� �$u thang nhô ra kho�ng 1m so v�i c�nh trên c%a t��ng da; 
- Không ���c lay ��ng g�c và ng�n thang; 
- Không da thang vào t��ng d� v+; 
- Khi ��t thang � g$n c�a ra vào nên b� trí ng��i quan sát; 
- Không s� d�ng thang b�ng kim lo�i � n i có thi�t b� �i�n; 
- Không ���c lách thân ng��i ra kh-i thang. 
4. H� �ào 
- Chú ý tránh r i, ngã xu�ng h� khi làm vi�c g$n mi�ng h�; 
- Không t ý tháo d�i lan can, n�p ��y; 
- N�u tháo b- lan can do ch� th� c%a ng��i có trách nhi�m, sau khi hoàn thành công vi�c ph�i l�p 
l�i nh� ban �$u; 
- S� d�ng th�t l�ng an toàn khi kéo v�t lên kh-i h�; 
- Không ném b�t c� th� gì xu�ng h�. 
5. S� d�ng th�t l�ng an toàn 
a) Các công vi�c c$n s� d�ng th�t l�ng an toàn: 
- L�p ��t giàn giáo, c�t thép; l�p, d+, di chuy�n khuôn; 
- Làm vi�c bên mi�ng h�, kéo v�t t
 h� lên; 
- Phá ��t trên tri)n d�c, làm vi�c � ��p, vách ��t. 
b) Chú ý khi s� d�ng th�t l�ng an toàn: 
- Ki�m tra tr��c khi s� d�ng; 
- Có th� dùng ngay c� khi làm vi�c � �� cao d��i 2m; 
- Th�t dây � th�t l�ng. 
6. L�p ��t và v�n chuy�n dây thép 
a) V�n chuy�n dây thép: 
- Khi v�n chuy�n dây thép dài, chia m*i nhóm hai ng��i vác thép trên vai; 
- Bu�c ch�t hai �$u tr��c khi v�n chuy�n; 
- Gi�i h�n m*i ng��i, m*i l$n v�n chuy�n 25kg; 
- Khi h� xu�ng, không ném mà h� t
 t
; 
- Khi làm vi�c t�p th� ph�i th�ng nh�t tín hi�u làm vi�c. 



b) V�n chuy�n b�ng máy móc: 
- Khi bu�c cu�n thép, luôn luôn bu�c 2 vòng; 
- Khi mu�n thêm dây thép vào cu�n, nên kê lên thùng, hòm �� tránh tu�t s�i; 
- Không cho ng��i ra vào khu vc khi ��a thép lên cao; 
- Khi ��a thép lên, xu�ng b� trí ng��i ra hi�u và làm theo tín hi�u. 
c) L�p ��t dây thép: 
- Ki�m tra trình t tr��c khi làm; 
- Ki�m tra d�ng c� s� d�ng trong ngày tr��c khi làm vi�c; 
- Ki�m tra an toàn c%a l�i �i, n i ��t; 
- Khi làm vi�c � �� cao trên 2m ph�i s� d�ng th�t l�ng an toàn. 
7. Phun bê tông 
a) Các quy ��nh c$n tuân th% khi thc hi�n phun bê tông: 
- Ki�m tra tr�ng thái ph$n n�i c%a �ng b m bê tông; 
- Không �� ph$n �$u �ng b m v	ng qua l�i; 
- Khi l�p ���ng �ng b m, ki�m tra xung quanh, th�t dây an toàn tr��c khi làm vi�c; 
- Th�ng nh�t tín hi�u gi"a ng��i �i)u khi�n máy và ng��i ��ng �$u �ng b m; 
- S� d�ng th�t l�ng an toàn khi ráp �ng ��ng. 
b) Dùng xe ��y �� phun bê tông: 
- Phân bi�t rõ ���ng dành riêng cho xe ��y; 
- Khi phun bê tông t
 xe, gi" t�c �� 'n ��nh �� tránh b� l�t, b� �'; 
- S� d�ng dây có v- cao su làm dây d�n �i�n cho máy rung; ki�m tra c�n th�n tr�ng thái ti�p mát; 
- Khi xong vi�c, làm s�ch s# bê tông � xe, g$u xúc, thi�t b� v�n chuy�n và b�o qu�n � n i quy ��nh. 
c) Dùng xe b m �� phun bê tông: 
- Ch� lái xe m�i có quy)n �i)u khi�n tay ch�nh b m; 
- Ráp ch�c ch�n hai �$u �ng c�p và chú ý không nên �� �ng thoát �i qua l�i �i ho�c g$n n i thi công; 
- Khi làm s�ch không khí nh�t thi�t ph�i tháo �ng m)m (�ng �àn h!i); 
- Chú ý và h�n ch� nguy hi�m do k0t � ph$n �ng cong. 
8. Di chuy�n thi�t b� 
a) H� th�ng nâng: Là h� th�ng dùng ��ng c  nâng và h� giá �+ theo rãnh ��nh h��ng �� v�n chuy�n 
hàng. 
- Các thi�t b� b�o h�: 
+ B� ph�n ch�ng qu�n quá (d�ng c  khí, d�ng �i�n); 
+ B� ph�n khoá t ��ng � c'ng vào; 
+ B� ph�n ch�ng quá t�i; 
+ B� ph�n ch�ng r i; 
+ B� ph�n d
ng kh�n c�p; 
+ B� ph�n ��m tránh va ��p. 
* Quy t�c an toàn lao ��ng 
- Ki�m tra tr�ng thái ch�t hàng, không �� v��t quá tr�ng l��ng; 
- .óng c�a ch�c ch�n, cài dây kéo an toàn, c�n th�n tr��c khi ch�y; 
- .i)u khi�n sau khi trao �'i tín hi�u trên - d��i; 
- Khi có tr�c tr�c, c$n t�t máy và báo ngay cho ng��i có trách nhi�m. 
- Ch� có ng��i ���c ch� ��nh m�i có quy)n �i)u khi�n máy. 
b) T�i, c�u: Là lo�i máy dùng ��ng c  �� kéo lên xu�ng và di chuy�n ph�i trái thi�t b� (v�t) n�ng. 
- Thi�t b� phòng h�: 
+ B� ph�n ch�ng quá t�i; 
+ B� ph�n ch�ng qu�n quá; 
+ B� ph�n tháo dây � móc; 
+ B� ph�n d
ng kh�n c�p. 



* Quy t�c an toàn lao ��ng 
- Tuy�t ��i không �� ng��i leo lên c�u, t�i; 
- Không ch�t hàng v��t quá tr�ng t�i tiêu chu�n; 
- Ch� có m�t ng��i ra hi�u, tín hi�u ph�i rõ ràng, d�t khoát; 
- Dây t�i ch�u va ��p kém; không nên qu�n qua loa �� ��a lên hay h� xu�ng; 
- Không bu�c và kéo v�t lên khi dây t�i, tr�c t�i b� l-ng, thõng; 
- Tr��c khi ra hi�u cho kéo v�t, c$n ki�m tra xem móc �ã ���c móc vào gi"a v�t ch�a; 
- Không cho ng��i qua l�i trong khu vc làm vi�c; không �� v�t phía trên �$u ng��i �ang làm vi�c 
ho�c phía trên l�i �i; 
- Khi có s c� x�y ra l�p t�c d
ng máy và thông báo ��n các phòng ban liên quan. 
- Ngoài ng��i ���c ch� ��nh ra không ai ���c �i)u khi�n máy. 
c) Xe nâng: 
- Không ai ���c �i)u khi�n xe ngoài nh"ng ng��i ���c ch� ��nh và có b�ng lái; 
- Không �i lên tay nâng c%a xe; 
- Khi có s c� x�y ra ph�i báo ngay cho ng��i giám sát; 
- Theo nguyên t�c, m�t b�ng làm vi�c ph�i ���c gi" ph,ng; 
- T�t máy khi r�i bu!ng lái; 
- Không ti�n l�i g$n khi xe nâng �ang làm vi�c. 
 


