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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）

VẤN ĐỀ CHUNG –TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Những điểm quan trọng đối với an toàn và sức khỏe

(1) GIÁO DỤC KHI TUYỂN DỤNG - GIÁO DỤC GỬI ĐI - GIÁO DỤC NGƯỜI MỚI VÀO

Trong luật an toàn vệ sinh lao động đã qui định việc người phụ 
trách thực thi giáo dục đa dạng về an toàn vệ sinh. Bạn có thể đăng 
kí khóa giáo dục cần thiết.

1. Giáo dục khi tuyển dụng.
Khi tuyển dụng người lao động thực thi đào tạo an toàn vệ sinh 
liên quan đến nghiệp vụ sẽ làm việc. 

2. Giáo dục người mới vào
Đối với công nhân mới vào công trường xây dựng sẽ thực thi giáo 
dục về qui tắc công trường, các vị trí nguy hiểm, khái lược công 
việc, tình trạng công trường,…(Hãy tham khảo kinh nghiệm thực 
tế của người đó, xác nhận tình trạng sức khỏe và bố trí phù hợp,...)
*  Ngoài các điều viết ở trên, trước khi chủ lao động gửi người lao động đến công 

trường xây dựng sẽ thực hiện giáo dục an toàn và thực thi đào tạo gửi đi. Hơn 
nữa, để thực hiện công việc có tính nguy hiểm như vận hành điều khiển cần cẩu di 
động cần phải lấy được giấy phép đã được qui định ở pháp luật và tham gia các 
khóa đào tạo đặc biệt, khóa đào tạo kĩ năng. 
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(2) VÍ DỤ TAI HỌA LAO ĐỘNG ĐÃ PHÁT SINH Ở CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Lật ngửa cần cẩu  Rơi, sập, văng vật liệu do việc giải thể

Sạt lở đất đá Rơi ngã từ trên thang gấp

Bị gầu múc đụng vào Rơi ngã khi làm việc ở trên giàn giáo

Rơi ngã từ trên thang đứng Bị kẹp vào vật cẩu.
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(3) TRANG PHỤC PHÙ HỢP

Bước đầu tiên trong an toàn là hãy mặc quần áo đúng cách.

Đội đúng cách mũ bảo 
hộ, đóng quai mũ chắc 
chắn. Không cuốn 
khăn vào cổ, đầu.

Mặc quần áo sạch sẽ, 
vừa với cơ thể

Mặc chắc chắn cẩn thận dụng 
cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên 
cao (đai an toàn). Không để vật 
nguy hiểm hay vật không cần 
thiết vào túi áo. Cho phần dưới 
của áo cẩn thận vào trong quần.

Hãy mang giày an toàn, giày 
vải có đế an toàn, giày dép 
phù hợp với công việc.

Đóng cúc cổ tay áo.

Không để hở quần ra ngoài

*  Dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao nguyên tắc sử dụng loại bảo hộ đầy đủ nhưng trường hợp 
chiều cao dưới 5m có thể sử dụng kiểu đai ôm thân. 

[Đồ bảo hộ phù hợp]
Trang bị dụng cụ bảo hộ cần thiết đáp ứng với công việc đã được 
qui định, đồ bảo hộ hãy giữ cho riêng mình để trang bị phù hợp khi 
làm việc.

Kính bảo hộ

Mặt nạ phù hợp 
với vật có hại

Mặt nạ bảo hộ

Mũ bảo hộ

Bao tay chống bụi lửa 
khi hàn hồ quang

Dụng cụ ngăn ngừa 
rơi ngã từ trên cao.

Nút bịt tai

Giày an toàn
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(4) QUI ĐỊNH AN TOÀN Ở CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Nghiêm cấm các hành động như sau:

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ
● Qui định phải sử dụng lối đi an toàn.
●  Qui định không đi vào bán kính làm việc của máy xây dựng hạng 

nặng.
●  Qui định không được vô ý đến khu vực kho (chỗ để) vật tư vật 

liệu.
●  Di chuyển lên chỗ làm việc ở trên tầng 2 qui định sử dụng thiết 

bị lên xuống đã được chỉ định.
●  Chỗ nghỉ giải lao là chỗ đã được chỉ định và phải tuân thủ giờ 

giấc.
●  Nội dung công việc qui định thực hiện đúng theo chỉ thị của 

quản đốc hoặc người phụ trách.

Ngồi vô ý lên trên vật 
tư vật liệu.

Chạy lên xuống 
cầu thang. 

Cho tay vào túi 
quần và đi bộ
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(5) VẬN ĐỘNG 4S (GỌN GÀNG-NGĂN NẮP-VỆ SINH-SẠCH SẼ)

Cơ sở của an toàn là gọn gàng ngăn nắp. Ở công trường xây dựng, 
những tai nạn vấp ngã là rất nhiều nhưng nếu mọi thứ được sắp 
xếp cẩn thận gọn gang ngăn nắp và không có đồ vật vương vãi thì 
sự cố vấp ngã có thể được loại bỏ.

[Khi kết thúc công việc.]

4S：Seiri・Seiton・Seisou・Seikestu

● Hãy vệ sinh sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc.
● Hãy phục hồi lại cơ sở (chỗ đã làm việc).
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(6) CHU KỲ THI CÔNG AN TOÀN

Chu kỳ thi công an toàn là rất nhiều các hoạt động an toàn được 
xây dựng và đưa vào trong công việc hàng ngày của công trường

[Chu kỳ thi công an toàn hàng ngày.]

Tất cả mọi người tham 
gia. Người phụ trách nơi 
làm việc sẽ giải trình kết 
quả tuần tra hôm trước, 
và chỉ thị an toàn lao 
động của hôm nay. Sau 
đó là tập thể dục

Người phụ trách các bộ phận 
công việc sẽ nói chuyện với 
nhau (dựa trên kết quả của 
họp công cuộc của hôm trước 
đó ) , dự đoán các mỗi nguy 
hiểm và chỉ đạo những công 
nhân mới 

Kiểm tra dụng cụ ,máy 
móc trước khi làm 
việc,kiểm tra độ an 
toàn các nơi làm việc

Hướng dẫn chỉ đạo 
thợ cả dựa trên kết 
quả tuần tra an toàn 
lao động bởi người 
phụ trách nơi làm 
việc

Người giám sát 
hiện trường 
(thợ cả , người 
phụ trách công 
việc ) sẽ giám 
sát ,chỉ đạo 
công nhân 

Nhà thầu và đơn vị 
thi công chuyên 
môn sẽ bàn bạc về 
phương pháp làm 
việc và điều chỉnh 
liên lạc giữa các bộ 
phận công việc 
ngày hôm sau 

Thực thi hoạt động 
4s(sắp xếp, gọn gàng, 
vệ sinh ,sạch sẽ ) trong 
nơi làm việc bởi tất cả 
thành viên liên quan  

Người phụ trách thi công 
chuyên môn, chủ thầu 
sẽ Xác nhận để phòng 
chống hỏa hoạn tai nạn 
nơi công cộng, trộm cắp

Giao ban 
buổi sáng về an 
toàn cho tất cả 

mọi người 

Xác nhận 
an toàn khi 
xong việc

Họp về 
an toàn lao 

động

Dọn dẹp 
sau khi xong 

việc

Kiểm tra 
trước khi 
làm việc

Tuần tra 
an toàn lao 

động 

Họp về qui 
trình thi công 

an toàn

Chu kỳ thi 
công an toàn 

hàng ngày

Giám sát, chỉ 
huy trong công 

việc 
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(7) HOẠT ĐỘNG DỰ ĐOÁN RỦI RO TẠI NƠI LÀM VIỆC

Người phụ trách công việc hãy trao đổi với tất cả mọi người đến 
công trường thực hiện công việc về nội dung ngày hôm đó như 
“hôm nay, các công việc ở công trường này có cái gì nguy hiểm, 
nếu thực hiện công việc chú ý cái gì để an toàn”
1.  Hãy suy nghĩ xem trường hợp bản thân bạn làm việc được chỉ thị 

ở công trường này thì sẽ có những mối nguy hiểm nào tiềm ẩn.
(Ví dụ)
● Có cái hố dễ rơi vào ở sàn làm việc không?
● Có vị trí nào dễ va chạm với máy móc không?
● Có đang được chỉ thị làm công việc khác nhau với thường  
    ngày không?

2. Hãy nói những suy nghĩ của mình với người phụ trách công việc.
3.  Nếu bạn tiếp nhận chỉ thị của người phụ trách công việc và chưa 

hiểu rõ thì hãy xác nhận cho đến khi hiểu rõ. 
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(8) VÍ DỤ VỀ CÁC BIỂN BÁO AN TOÀN ĐÃ ĐƯỢC THỐNG NHẤT

Ở công trường, biển báo đã được 
chỉ thị ở những chỗ nguy hiểm và 
những chỗ đã được qui định bởi 
mọi người. Hãy nắm rõ nội dung 
biển báo và tuân thủ.

CÁM ĐI 
VÀO

CẤM HÚT 
THUỐC

NGHIÊM 
CẤM LỬA

CẤM ĐỖ 
XE

Cấm chung CHÚ Ý 
TRÊN ĐẦU

CHÚ Ý 
BƯỚC 
CHÂN

CHÚ Ý 
LỖ MỞ

CHÚ Ý 
ĐIỆN GIẬT

CHÚ Ý 
RƠI NGÃ

CHÚ Ý 
LỀ ĐƯỜNG

CHÚ Ý 
THIẾU OXY

CHÚ Ý DUNG 
MÔI HỮU CƠ

NGUY HIỂM 
KHÁC 

SỬ DỤNG DỤNG 
CỤ NGĂN NGỪA 

RƠI NGÃ

ĐỘI MŨ 
BẢO HỘ 

Hướng dẫn 
chung

NGĂN NẮP 
GỌN GÀNG

TẢI TRỌNG 
CHẤT XẾP 

TỐI ĐA

CHỖ HÚT 
THUỐC

CÁNG LỐI ĐI AN 
TOÀN

CẦU THANG 
LÊN XUỐNG

CHỖ NGHỈ 
GIẢI LAO

BÌNH CỨU HỎA 
(BÌNH CHƯA 

CHÁY)

THIẾT BỊ 
CẢNH BÁO

AED
Máy khử rung tim tự 
động(Máy trợ tim)
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出典：建設業労働災害防止協会
Japan Construction Occupational Safety and Helth Association


