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Xin ý kiến

Nếu bạn không biết mình nên làm gì, 
hãy xin ý kiến   của cấp trên .
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Chăm lo sự an toàn của mọi 
người

Đảm bảo sự an toàn cho bản thân 
và cho cả người khác trong khi làm việc . 
Nếu nhận thấy có mối nguy hiểm, hãy cảnh báo 
cho người khác . 
Không được để bản thân hoặc người khác gặp 
nguy hiểm trong khi làm việc . 
Không làm công việc gây ra mối nguy hiểm 
nghiêm trọng .
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Báo cáo các mối nguy hiểm 
tại nơi làm việc

Bạn phải được an toàn khi làm việc . 
Nếu nhận thấy điều không bình thường hoặc gây 
nguy hiểm, hãy báo cho chủ lao động cũng như 
người đại diện phụ trách sức khỏe và an toàn . 
Chủ lao động sẽ cho bạn biết vấn đề đó sẽ được 
khắc phục như thế nào .
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Giữ gìn nơi làm việc ngăn nắp

Đảm bảo rằng nơi làm việc luôn ngăn nắp . 
Tuân theo hướng dẫn của chủ lao động . 
Đặt mọi thứ đúng vị trí và giữ cho nơi làm việc 
luôn gọn gàng . 
Mọi thứ ở đúng vị trí sẽ giúp dễ dàng vệ sinh  
dọn dẹp . 
Nếu có đồ vật trên sàn, mọi người có thể  
vấp phải . 
Nơi làm việc ngăn nắp giúp giảm va vấp và các 
tai nạn khác trong khi làm việc .
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Hành động trong trường hợp 
khẩn cấp

Trường hợp khẩn cấp là khi xảy ra có hỏa hoạn 
hoặc tình huống khác có rủi ro về người hoặc tài 
sản . Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra tại nơi làm 
việc của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

1 . Cứu những người đang gặp nguy hiểm .
2 . Ngăn chặn thiệt hại gia tăng . 

Ví dụ: nếu có hỏa hoạn trong một căn phòng, 
hãy đóng hết các cửa . để giảm tốc độ cháy 
lan của ngọn lửa .

3 . Gọi số điện thoại khẩn cấp 112 . 
Bình tĩnh lắng nghe hướng dẫn và trả lời các 
câu hỏi .

4 . Sơ cứu cho những người cần được sơ cứu .
5 . Đảm bảo rằng lực lượng cứu hộ đến được 

đúng nơi . 
Chẳng hạn như ra bên ngoài để dẫn đường 
cho họ .
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Xem hướng dẫn tại nơi làm việc để biết cách 
hành động trong trường hợp khẩn cấp .
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Tuân theo hướng dẫn tại nơi 
làm việc

Thực hiện theo các mệnh lệnh và hướng dẫn từ 
chủ lao động . 
Hướng dẫn sẽ cho bạn biết cách thực hiện  
công việc 
cũng như trang phục và thiết bị bảo hộ  
cần mang . 
Mang thiết bị bảo hộ và các thiết bị khác theo 
hướng dẫn .
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Đeo thiết bị bảo vệ thính 
giác

Tiếng ồn lớn gây hại cho thính giác . 
Bạn có thể bảo vệ thính giác của mình bằng 
cách đeo thiết bị bảo vệ thính giác . 
Nếu nơi làm việc của bạn ồn ào, chủ lao động sẽ 
cung cấp cho bạn thiết bị bảo vệ thính giác . 
Nếu tiếng ồn trên 85 decibel, bạn buộc phải đeo 
thiết bị bảo vệ thính giác .
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Sử dụng hóa chất an toàn

Khi sử dụng chất tẩy rửa hoặc các loại hóa chất 
khác, hãy thận trọng làm theo hướng dẫn . 
Hướng dẫn bao gồm các biểu tượng cảnh báo, 
bảng dữ liệu an toàn và hướng dẫn của chủ  
lao động . 
Hóa chất gây nguy hiểm cho sức khỏe . 
Đó là lý do tại sao bạn cần phải đeo thiết bị bảo 
hộ đúng cách . 
Nếu phát hiện thiết bị bảo hộ có lỗi, hãy báo 
ngay cho chủ lao động .
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Nâng nhấc an toàn

Nâng nhấc hộp hay thùng nặng hoặc vật nâng 
khác sẽ gây căng giãn vùng lưng . Thực hiện 
đúng kỹ thuật giúp việc nâng nhấc dễ dàng hơn 
và giảm căng giãn lưng . 
Hãy làm theo các bước sau để nâng nhấc an 
toàn:

1 . Đảm bảo có đủ không gian xung quanh bạn . 
Di chuyển đến gần vật nâng . Ngồi xổm, hai bàn 
chân và đầu gối hướng về cùng một hướng .

2 . Giữ chắc chắn vật nâng . 
Giữ vật nâng ở gần sát cơ thể và giữ khuỷu 
tay sát gần hai bên thân người .

3 . Sử dụng cơ chân và từ từ nâng nhấc vật lên . 
Giữ thẳng lưng khi nâng . 
Không cúi xuống hoặc vặn người .

Luôn tìm cách nâng ở độ cao phù hợp . 
Nếu có thể, hãy tránh nâng từ sàn lên . 
Tránh nâng vật quá vai, nếu được . 
Sử dụng dụng cụ hỗ trợ ở nơi làm việc để nâng, 
nếu có .
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Tiếp sinh lực cho cơ bắp 
trong thời gian nghỉ giải lao

Tập các động tác đối lập trong thời gian nghỉ  
giải lao . 
Các động tác đối lập giúp giãn cơ . 
Một ví dụ về động tác đối lập là kiễng gót chân . 
Các động tác đối lập giúp thư giãn và tiếp sinh 
lực cho cơ bắp . 
Điều này giúp bạn có sức khỏe dẻo dai khi  
làm việc .
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Sử dụng xe đẩy lồng an toàn

Thực hiện theo hướng dẫn trong khi sử dụng xe 
đẩy lồng . 
Đầu tiên, hãy kiểm tra xem các bánh xe và các 
mặt của xe đẩy lồng có ở tình trạng tốt không . 
Xem có ngưỡng cửa hoặc dốc lên xuống trên sàn 
hay không .

Trong khi đẩy hoặc kéo xe đẩy lồng, hãy giữ 
thẳng lưng và sử dụng sức mạnh của cả cơ thể . 
Không vặn lưng hoặc xoay cổ . 
Sử dụng dụng cụ hỗ trợ tại nơi làm việc để xử lý 
xe đẩy lồng, nếu có . 
Xin hướng dẫn từ người giám sát .
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Chú ý đến các bộ phận 
chuyển động

Chú ý đến các bộ phận chuyển động của công cụ 
làm việc . 
Các bộ phận chuyển động có thể nghiền nát 
hoặc cắt đứt bàn tay . 
Hãy cẩn thận trong khi sử dụng các công  
cụ làm việc . 
Làm theo hướng dẫn của chủ lao động . 
Nếu nhận thấy các công cụ làm việc có lỗi, hãy 
báo ngay cho chủ lao động .
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Thận trọng với các dụng cụ 
nóng

Khi sử dụng các công cụ nóng, hãy làm theo 
hướng dẫn và thật thận trọng . 
Ví dụ: bàn là và máy hấp có thể gây bỏng . 
Không đến quá gần các bộ phận nóng . 
Mang thiết bị bảo hộ .
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Xử lý đúng cách đồ giặt bị 
nhiễm bẩn

Đồ giặt bị nhiễm bẩn là đồ giặt có chứa vi khuẩn 
hoặc vi trùng khác . 
Cần tách riêng đồ giặt bị nhiễm bẩn khỏi đồ  
giặt khác . 
Khi xử lý đồ giặt bị nhiễm bẩn, hãy đeo thiết bị 
bảo hộ và làm theo hướng dẫn .

Đồ giặt bị nhiễm bẩn được đựng trong túi vải 
màu vàng . 
Hãy mang thiết bị bảo hộ trước khi mở túi  
vải đó ra . 
Có một túi giặt nhựa bên trong túi vải . 
Không mở túi nhựa này ra . 
Nhựa sẽ tan vào trong nước trong quá trình giặt .
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Lưu ý





Giới thiệu về ngành chăm sóc sản 
phẩm dệt may 
Hướng dẫn này dành riêng cho các cơ sở làm việc 
thuộc ngành chăm sóc sản phẩm dệt . 
Nên sử dụng hướng dẫn này khi định hướng và giới 
thiệu công việc cho nhân viên . 
Hướng dẫn này trình bày các phương pháp làm việc 
an toàn dưới dạng văn bản và hình ảnh .
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