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航空業の安全衛生
Tìm hiểu qua truyện tranh
Vệ sinh an toàn ngành hàng không

Hôm nay chúng ta sẽ
cùng học về
vệ sinh an toàn ngành
hàng không

Đầu tiên,
chúng ta cùng xem
thực trạng của tai nạn
lao động!

Vâng ạ!

Đây là nguyên
nhân chủ yếu
gây tai nạn lao động.

Số vụ tai nạn lao động

Làm ngành hàng không
trông hào nhoáng nhỉ.
Đúng đấy nhỉ!

Không hiểu công
việc cụ thể
của họ như thế nào
nhỉ?
Tôi cũng thắc
mắc vậy

1
2
3
4
5

Trẹo lưng - Hoạt động quá sức

99 vụ

Ngã

28 vụ

Tai nạn giao thông (trên đường)

24 vụ

Rơi - Ngã

19 vụ

Va chạm

17 vụ

Nguồn: Hiệp hội phòng chống tai nạn lao động trung ương "Dữ liệu phân tích
tai nạn lao động/ Ngành hàng không (2018)" (Cập nhật tháng 8 năm 2019)

Nhiều vụ "Trẹo lưng - Hoạt
động quá sức" nhỉ…

Đúng vậy đấy
Thực tế có nhiều vụ khác nhau,
ví dụ như …

Chính vì vậy,
phải thực hiện nghiêm chỉ thị
của trưởng nhóm,
tuân thủ các quy định làm việc.

Ngành hàng không
chủ yếu làm việc theo nhóm
đúng không ạ?

Bị trẹo lưng
do nâng hành lý
sai tư thế,

Đúng vậy….

Cũng có người
bị ngất do sốc nhiệt
vào mùa hè khi làm việc
ngoài trời.
Những trường hợp này
cũng có thể xảy ra
trong sinh hoạt hàng ngày
của chúng ta nhỉ.

Hahahaa

Nhưng mà nói thật là,
phiền phức nhỉ….

G rừ G rừ
G rừ G rừ

Cái gì

G rừ G rừ
G rừ G rừ

Quy định là
để bảo vệ an toàn
của mọi người!

Đúng vậy.
Tự bảo vệ thân thể mình
là rất quan trọng.

Vâng, vâng ạ!
E hèm….

Công việc của ngành hàng không
nắm giữ tính mạng rất quan trọng của khách hàng.
Việc tuân thủ quy định có thể bảo vệ bản thân
và bảo vệ tính mạng của khách hàng.

Còn trường hợp khác
nào nữa không ạ?

Có trường hợp bị kẹp
tay vào bàn tại ghế ngồi
khi đang vệ sinh trong
máy bay,

cũng có khi
bị trượt ngã từ cầu thang
lên máy bay
trước khi làm việc.

Để có thể toàn tâm toàn lực bảo vệ sinh
mệnh khách hàng,
đầu tiên là chính chúng ta phải khỏe mạnh,
các em có nghĩ như vậy không?
Nếu chúng ta bị chấn thương,
không thể làm việc được,
làm gia đình lo lắng,
lại ảnh hưởng đến thu nhập nữa
chứ…

Ra là vậy ….
Chính vì vậy
việc tuân thủ quy định
là hết sức quan trọng.

Nào bây giờ…

Phải quan sát xung quanh,
thao tác đúng quy trình đã
quy định.

Ting….

Gaaah

Ô ô..

Trước khi làm việc,
hãy kiểm tra cẩn thận
những dụng cụ và đồ bảo
hộ cần thiết.

Thực tế nơi làm
việc như thế nào
Hãy cùng xem nhé

Rè rè…

Trường hợp 1
Đúng là nóng thật.

Thời điểm này còn là
mùa du lịch,
hành lý nhiều quá….

Wiiiiiiiiiiiiiiii
Zu ra~ ~ ~

Này,
đến giờ giải lao rồi.
Cạch...
Su...

Hôm nay nóng
nên phải bổ sung nước
thường xuyên đấy.

Cảm ơn anh.
Ui,
hôm nay nóng hơn
hẳn nhỉ.

Hôm nay dự báo
là nắng nóng
đỉnh điểm mà.

Có cả đồ làm
mát đấy nhé.

Vào chỗ mát kia
ngồi nghỉ đi.

Cậu không nghỉ à?

Tôi muốn dọn nốt
cho xong.

Phù ….
Mệt phết đấy …

Chưa hết việc
thì tôi chưa muốn nghỉ.
Nhưng mà sắp xong rồi!

Cố thêm chút nữa….

Choáng váng

Phải thường xuyên
bổ sung lượng nước,
lượng muối.

Kẹo ngậm
vị muối

Uỵch

Nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ
Cậu nhân
viên mới!
Này, cậu nhân
viên mới!
Cậu có sao
không?!

Có vẻ như bị sốc
nhiệt nhẹ…
Để cho chắc,
buổi chiều cậu nghỉ đi nhé.

Nếu thấy bản thân mình
và đồng nghiệp
có biểu hiện bất thường
về sức khỏe,
phải báo cáo ngay lập tức.

Phải ngủ đầy đủ,
hạn chế uống bia rượu
quá nhiều.
Được không?
Vâng…
Tôi sẽ cẩn thận ạ…

Phòng y tế

Cậu may đấy
không nghiêm trọng lắm…
Để phòng tránh sốc nhiệt…

Hãy đọc quyển truyện tranh
giới thiệu các ngành nghề
để biết chi tiết về chứng sốc nhiệt nhé!

Trường hợp 2

Khi lên cầu thang,
nguyên tắc cơ bản
là phải giữ 3 điểm.

Xin lỗi ạ!!

※ Phải nắm hai tay vào tay vịn,

bước một chân lên rồi đi lên.
Khi có hành lý phải nắm tay
vịn bằng một tay.

Tiếp theo sẽ tiến hành vệ
sinh khoang máy bay.
Bắt đầu nào.

Nếu không bám vào tay vịn,
cậu có thể bị ngã đấy!
Được rồi,
nhanh chóng
bắt đầu nào!

Vâng!
Bịch
Bịch

Hôm nay
các nhóm khác cũng có
vẻ bận nhỉ…

Này!

À!

Anh có xem
trận bóng chày
hôm qua không?

Cậu có sao
không!?

Đau quá!

Bị thương ở tay
phải làm thế nào nhỉ…

Chắc là phải báo cáo
trưởng nhóm thôi!

Chích

Hình như tôi bị vật gì nhọn
trong ngăn để đồ ở ghế đâm vào
tay…

Cậu nên báo cáo
với trưởng nhóm thì tốt hơn đấy?

Không được…
Chắc phải ưu tiên
làm nhanh cho
xong việc đã?

Bịch…

Có sao không?
Đúng vậy nhỉ…

Tôi hiểu rồi…
Cậu vội vàng nên bị đập vào đúng không!
Thấy không ổn và
báo cáo ngay cho trưởng nhóm
là rất chính xác.
Vì nếu là bệnh truyền nhiễm thì rất đáng sợ.

Chỉ một chút không chú ý
có thể dẫn đến va chạm
với các nhân viên khác.

Tôi xin lỗi ạ…
Tôi đi qua nhé!

Tuy nhiên, trong khoang máy bay,
không chỉ có nhân viên vệ sinh,
mà có cả những nhân viên khác đang
làm việc nữa.

Thêm nữa, ngăn để đồ ở ghế
có thể có vật sắc nhọn,
vì vậy phải kiểm tra kĩ.

Cậu đến phòng
y tế đi.

Phải quan sát xung
quanh thật kĩ,
Sau đó,
cậu ấy đã đến phòng y tế
để được hỗ trợ và
đã rút kinh nghiệm cho lần sau.

Vâng…

Trường hợp 3
Hôm nay,
chúng ta sẽ lau chùi
máy bay

Dụng cụ tẩy
rửa, đầy đủ.

Vâng!
Đai an toàn,
đã xong

Tốt!
Tất cả đều OK

Khi làm việc phải
tập trung đấy.

Làm nhanh cho
xong nào.

Đủ ạ,
Đủ ạ.

Có đủ cây lau
sàn không?
Cạch cạch

Cố định đai an toàn
OK!

Kính bảo hộ, chuẩn bị tốt.

Găng tay, đã có.

Kan Kan Kan

Phần bên trên máy
bay thì
khó nhìn thấy vết
bẩn quá nhỉ…

Tốt rồi,
Bắt đầu công việc nào.

Cây lau mà với lên
được thêm một chút
nữa thì tốt quá ….

Này!
Quy dịnh là phải đeo kính
bảo hộ đấy.
Chất tẩy có thể rơi
vào mắt!

Nhưng
vết bẩn này…

ỐI!!

Bẩn thật đấy.
AA,
phải lau thật cẩn
thận.
Nhưng…

Toong Toong

Toong..

Có sao không?

Chất tẩy rơi vào mắt,
có thể sẽ bị viêm và
tổn thương giác mạc.

Chất tẩy rơi vào
mắt tôi rồi…

Trước tiên
Cậu phải đi rửa
mắt đi!!
Tôi sẽ báo với trưởng
nhóm cho.

Hơn nữa
phải bảo vệ mắt
bằng việc đeo kính
bảo hộ!

Vì vậy phải chú ý
cẩn thận
khi làm việc!

AAA…

Không chỉ đeo
kính bảo hộ
mà còn không được
quên đeo găng tay
và đai an toàn.

Phải tuân thủ nội
quy làm việc
đã được quy định.

Tôi biết
chuyện rồi.
Xà xà —

Mắt vẫn còn gợn
gợn …

Trước tiên hãy đến
phòng y tế đi.

Vâng…
Tôi xin lỗi ạ.

Bác sĩ chuyên môn đã khám
và mắt không bị sao cả.

Phù…

Tai nạn lao động
không phải là việc của
người khác
mà là vấn đề của chính
mình.

A aaaaa…

Tôi muốn mọi người luôn nhớ
việc tuân thủ quy định chính là
bảo vệ "thân thể", "gia đình",
"cuộc sống của mình".

Anh chị đã nhận ra
nguy hiểm ở ngay gần mình và
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
chưa.

Điều quan trọng là
Việc giao tiếp với mọi người
tại nơi làm việc hàng ngày
Những tình huống
ngốc nghếch
của nhân vật giống ai
đó nhỉ.

Cái gì?
Cậu nói gì cơ?

Vâng!

Chú ý vệ sinh an toàn
Phải cố gắng mỗi ngày!

Để đảm bảo vệ sinh an toàn lao động,
ý thức và việc tuân thủ quy định của
mỗi người
là rất quan trọng.

Và…
Đúng! Đúng!

Tuyệt đối tuân thủ quy định

Những điểm cần chú ý
trong ngành hàng không

Những điểm cần chú ý
trong ngành hàng không

(Đối với công việc ngoài trời)

(Đối với công việc trong khoang máy bay)

1

Tuân thủ luật giao thông

2

Nghiêm cấm vào khu vực
nguy hiểm.

3

Chú ý thời tiết
(Gió to - Sấm sét)

4

Chú ý sốc nhiệt

Gió to

Sấm sét

5

Chú ý va chạm

6

Không sờ vào thiết bị
không được yêu cầu trong
máy bay.

7

Cẩn thận bị kẹp

Tìm hiểu qua truyện tranh
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