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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

“Công tác lợp mái nhà”

BỐ TRÍ GIÀN GIÁO (SÀN LÀM VIỆC)

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1. Bố trí đường băng qua giữa tòa nhà và giàn giáo.
2. Không đặt vật tư vật liệu trên giàn giáo
3. Lắp đặt nút chặn cuối.
4. Lắp đặt lưới thẳng đứng.
5. Lắp đặt ván nẹp chân chống rơi và lưới giữa các tầng của khung tòa nhà.
6.  Lắp đặt thanh giằng ngang của lan can và lan can bảo vệ ở cả phía khung của tòa nhà.
7. Qui định tải trọng chất lên dưới 400kg cho 1 nhịp.
8.   Qui định sàn làm việc có chiều rộng trên 40cm và khe hở giữa các tấm sàn ghép 

với nhau không quá 3cm.
9.  Ở trên giàn giáo qui định sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao.

(1) KHUNG GIÀN GIÁO

Những điểm quan trọng đối với an toàn và sức khỏe
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[Công tác lợp mái nhà]BỐ TRÍ GIÀN GIÁO (SÀN LÀM VIỆC)
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(2) ỐNG TUÝP ĐƠN CỦA GIÀN GIÁO

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1. Gắn kết phù hợp an toàn giàn giáo kết nối với tường.
2.  Qui định sàn làm việc chiều rộng trên 40cm, khe hở giữa các tấm sàn 

dưới 3cm.
3. Thanh giằng lớn kết buộc với tất cả các thanh trụ đứng.
4. Lắp đặt phù hợp an toàn thiết bị lên xuống
5. Biểu thị tải trọng chất lên tối đa.
6.  Ở trên giàn giáo hãy sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (đai 

an toàn).
7. Tải trọng chất xếp qui định dưới 400kg 1 nhịp.

1 Nối tường

Kẹp

Trụ đứng

2

4

37

1

5

6



3

[Công tác lợp mái nhà]BỐ TRÍ GIÀN GIÁO (SÀN LÀM VIỆC)
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(3) SÀN LÀM VIỆC (SÀN CÔNG TÁC)

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1. Biểu thị tải trọng chất lên tối đa.
2. Lắp đặt nẹp chân chống rơi.
3.  Qui định sàn làm việc chiều rộng trên 40cm, khe hở giữa các 

tấm sàn dưới 3cm.
4.  Khe hở giữa thanh trụ đứng và các tấm sàn qui định không quá 

12cm.
5.  Lắp đặt thanh giằng ngang của lan can và lan can bảo vệ chắc 

chắn có chiều cao trên 85cm.

Lan can

Thanh chặn 
giữa

Ván nẹp 
chân

Chiu cao 
trên 85cm

Khoảng cách giữ thanh trụ dứng và 
tấm ván sàn không quá 12cm

Khe hở dưới 
3cm

Chiều rộng sàn là
40cm trở lên

Biểu thị tải trọng chất lên

Phần chồng lên nhau của 
tấm cốp pha trên 20cm



4

[Công tác lợp mái nhà]BỐ TRÍ GIÀN GIÁO (SÀN LÀM VIỆC)
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(4) PHẦN DƯỚI CỦA GIÀN GIÁO

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1. Đặt tấm kê chân giáo.
2.  Chân kích của giáo cố định bằng đinh vào tấm kê chân giáo hoặc 

trang bị các ống tuýp giằng chân chống trụ của giàn giáo.
3. Lắp đặt thanh giằng ở tất cả các mặt.
4. Gắn kết phù hợp an toàn giàn giáo kết nối với tường.
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(5) CÔNG TÁC LỢP TẤM MÁI MỎNG (BỜ LÔ XI MĂNG HOẶC TÔN)

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1.  Trường hợp đặt vật tư vật liệu lên mái hãy trải tấm ván cốp pha 

đặt lên trên đó.
2. Qui định chiều rộng của tấm ván lót trên 30cm.
3. Thiết lập lối đi lên xuống đến mái.
4.  Hãy sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (đai an 

toàn).
5. Trang bị lắp đặt lưới ngang.
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(6) THANG ĐỨNG DI ĐỘNG

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1.  Góc bố trí thang qui định khoảng 75 độ. (Góc tạo bởi chân thang 

với mặt sàn)
2. Phần đầu trên của thang qui định nhô lên trên hơn 60cm.
3. Qui định thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rơi ngã.
4. Hãy sử dụng thang có bề rộng trên 30cm.

Phần đầu của thang nhô 
lên cao hơn so với mặt trên 
của sàn hơn 60cm

Trường hợp chiều cao, 
chiều sâu quá 1,5m cần 
lắp đặt thiết bị lên xuống 
an toàn

Bậc thang qui 
định khoảng cách 
đều nhau (trên 
25cm và dưới 35cm)

Góc bố trí thang qui định ở 
mức độ 75 độ

Thêm chống trượt, sử dụng các 
biện pháp ngăn ngừa rơi ngã

Không lên xuống khi cầm 
đồ vật

Không làm các việc tạo 
ra phản lực ở trên thang

Qui định chiều rộng 
thang trên 30cm

Thêm chống trượt, sử dụng 
các biện pháp ngăn ngừa rơi 
ngã
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(7) THÁP LĂN

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1. Qui định không được chất xếp vượt quá tải trọng giới hạn.
2.  Qui định ở trên sàn công tác không được sử dụng thang gấp 

hoặc thang đứng,...
3.  Qui định không được di chuyển khi vẫn còn công nhân đứng 

trên sàn.
4.  Khóa bánh xe, chân chống thủy lực hãy cố định chắc chắn bằng 

kích thủy lực.

Lan can bảo vệ

Thanh giằng giữa

Ván nẹp chân

Hiển thị công 
suất tải

Chân kích thủy lực

Vị trí cài móc cao hơn hông
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(8) XE LÀM VIỆC TRÊN CAO

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
1.  Người lên gàu nâng hãy trang trị đúng cách dụng cụ ngăn ngừa 

rơi ngã từ trên cao (đai an toàn).
2.  Sau khi lên gàu nâng hãy cài ngay lập tức móc cài của dụng cụ 

ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao vào lan can.
3.  Khi di chuyển hãy hạ gầu nâng xuống vị trí thấp nhất rồi mới 

được thực hiện.
4. Nghiêm cấm các hành vi di chuyển từ gàu nâng sang vị trí khác.
5.  Đối với việc điều khiển xe làm việc trên cao cần có những 

chứng chỉ sau:

Khóa đào 
tạo kĩ năng

Khóa đào 
tạo đặc biệt

Vận hành xe làm việc trên cao có sàn làm 
việc trên 10m ○

Vận hành xe làm việc trên cao có sàn làm 
việc dưới 10m ○ ○
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