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I. TỔNG QUAN VỀ BI ỆN PH ÁP AN TO ÀN LAO Đ ỘNG 

1.An toàn lao động và chống cháy nổ : 

- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được huyến luyện và hướng dẫn về an 

toàn lao động và chống cháy nổ. 

- Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực thi công. 

- Đảm bảo vệ sinh thông thoáng tại khu vực thi công. 

- Phải có biển báo, rào chắn tại khu vực thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho con người. 

- Kiểm tra an toàn lao động trước khi vào khu vực thi công. 

- Trang bị các bình chửa cháy. 

- Tất cả thiết bị có liên quan đến công việc phải thông qua giám sát an toàn lao động 

công trình kiểm tra như: Tủ điện thi công phải có thiết bị chống rò và được kiểm tra cách 

điện, Bơm nước, máy hàn, máy cắt, … phải được kiểm tra cách điện, …. 

2.Công tác vệ sinh môi trường : 

- Công tác này cũng được đặt ra một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường 

tại công trường và cả khu vực xung quanh. 

- Công việc phải được tiến hành làm đâu gọn đấy; vật tư, vật liệu dụng cụ thi công phải 

ngăn nắp có kho chứa; không để bừa bãi trên công trường khó quản lý. 

3.Biện pháp an ninh trật tự : 

- Để đảm bảo tốt cho công việc này, việc tuyển chọn nhân lực trên công trường đều sử 

dụng công nhân đã qua quá trình chọn lựa kỹ càng. Số lao động thời vụ tại địa phương cũng 

được chọn lựa kỹ. 

- Lập danh sách cán bộ công nhân viên tham gia trên công trường được sự xác nhận của 

cơ quan chủ quản và phải đăng ký tạm trú với công an địa phương. Trong quá trình thi công 

phải chấp hành đúng các quy định của địa phương và cơ quan nhà nước. 

- Cùng tham gia và phối hợp với địa phương để giữ gìn an ninh trật tự công cộng trong 

quá trình thi công. 

- Nghiêm cấm tổ chức cờ bạc, rượu chè, gây gỗ đánh nhau trên công trường. 

- Chấp hành đúng nội qui công trường. 

- Không được ăn ở nấu nướng trên công trường. 

- Khi ra vào công trường phải có thẻ ra vào. 

- Hàng ngày kiểm tra trang bị bảo hộ cá nhân trước khi vào công trường.  

4.Phối hợp với các nhà thầu thi công khác : 
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- Trong quá trình thi công việc phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục khác, các 

bộ phận chức năng của Chủ đầu tư có liên quan là hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tiến 

độ, an toàn cũng như chất lượng cho toàn bộ các hạng mục của công trình. 

- Trong quá trình thi công nếu có các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trong công 

trình thì tất cả các đơn vị phải tổ chức các buổi họp cùng với Chủ đầu tư để có các biện pháp 

phối hợp nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thi công của nhau, các bên phải có cam 

kết ràng buộc với nhau như: 

+ Không cố ý gây hại đến các phần việc do các đơn vị khác đang thi công. 

+ Giáo dục cán bộ, công nhân tham gia thi công trong công trình không được gây 

rối, trêu chọc nhau gây mất an ninh trật tự.  

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng tiến hành thi công trên cùng một 

mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung cho tất cả các bên. 

+ Nếu bất kỳ đơn vị nào cố ý hay vô tình làm hư hại ảnh hưởng đến vật chất, chất 

lượng, tiến độ… của bên khác phải cùng bàn bạc và có biện pháp đền bù thoả đáng. 

+ Có thông báo cho Chủ đầu tư và các đơn vị khác thời gian dự định thi công ở các 

khu vực có liên quan đến các đơn vị khác hoặc các bộ phận có liên quan của Chủ đầu tư để 

bàn biện pháp phối hợp tránh tình trạng thi công chồng chéo lên nhau. 

+ Đảm bảo vệ sinh chung. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh ngày, sau mỗi ca thi công thì 

hàng tuần các đơn vị phải kết hợp dọn vệ sinh tổng thể tại toàn bộ khu vực thi công.    

+ Trong qúa trình thi công phải phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chức năng có liên 

quan như tổ điện, tổ bảo vệ … để đảm bảo việc thi công được thuận tiện, đảm bảo an ninh, 

an toàn cho công trình. 

5 An toàn khi thi công: 

 a. Tổng quan. 

 Các qui định về an toàn phải được áp dụng cho toàn bộ kỹ sư  giám sát và công nhân 

thi công trên công trường như dưới đây: 

• Đảm bảo tất cả các trang thiết bị an toàn lao động phải được cung cấp trước khi bắt 

đầu thi công như mũ bảo hộ, ủng, găng tay, kính…   

• Đảm bảo các trang thiết bị an toàn lao động cho người phải được mặc, đeo đúng 

cách. 

• Các dụng cụ, máy móc thi công phải được kiểm tra bởi người có chuyên môn trước 

khi đưa ra sử dụng. 

• Rào chắn, lưới bảo vệ, băng cảnh báo an toàn phải được sử dụng trên công trường. 
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• Các bình chữa cháy phải được đưa tới các vị trí có nguy cơ xảy ra cháy nổ.      

• Thang và lối thoát hiểm phải thông thoáng để đề phòng trong các tình huống khẩn 

cấp.. 

• Phải đảm bảo đủ ánh sáng khi làm vệc ban đêm. 

• Vị trí làm việc phải được dọn sạch sẽ loại bỏ hết rác rưởi và các vật nguy hiểm. 

• Tất cả công nhân và cán bộ phải được học qua các khoá huấn luyện ATLĐ. 

• Phải có bộ phận phụ trách ATLĐ vá có nhật ký ATLĐ. 

b.  Các công việc với máy hàn và hàn nhiệt: 

• Công nhân thực hiện phải được trang bị kính, găng tay, mũ…. 

• Các bình chữa cháy phải luôn được đặt cạnh nơi làm việc 

• Máy hàn phải được kiểm tra cẩn thận trước khi làm việc.  

c. Làm việc trên cao: 

• Các công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc ở độ cao lớn hơn 2m. 

• Giáo thi công phải có đủ mâm, giằng giáo và được lắp đúng cách. 

• Phải có thang chữ A để sử dụng trong các vị trí phù hợp. 

d.Biện pháp bảo đảm an toàn PCCC: 

• Niêm yết nội qui PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những 

nơi dễ cháy nổ. 

• Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để chống chế và kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, sinh lửa, sinh nhiệt. 

• Hàng hoá trong kho phải sắp xếp theo đúng qui định an toàn. 

• Lắp đặt các thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện. 

e.Biện pháp an toàn hê thống điện: 

• Có đủ thiết bị bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch, sự cố rò điện. 

• Cấm sử dụng điện bằng cách đấu dây pha của một nguồn và dây trung tính của 

nguồn khác vào thiết bị. 

f.Làm việc trên cao: 
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• Các công nhân phải đeo dây an toàn khi làm việc ở độ cao lớn hơn 2m. 

• Gio thi cơng phải có đủ mâm, giằng giáo và được lắp đúng cách. 

• Phải có thang chữ A để sử dụng trong các vị trí phù hợp. 

g.Biện pháp bảo đảm an toàn PCCC: 

• Niêm yết nội qui PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những 

nơi dễ cháy nổ. 

• Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để chống chế và kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, sinh lửa, sinh nhiệt. 

• Hàng hoá trong kho phải sắp xếp theo đúng qui định an toàn. 

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện 

II. mét sè quy ®Þnh cô thÓ vÒ an toµn lao ®éng: 

 1. VÒ qu¶n lý mÆt b»ng thi c«ng : 

 Tõng b−íc triÓn khai thi c«ng , c¸c ®¬n vÞ ph¶i lËp thiÕt kÕ mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng theo 

tõng giai ®o¹n thi c«ng (thi c«ng phÇn th©n cña tong h¹ng môc…) tr×nh víi Ban ®iÒu hµnh thi 

c«ng, c¸c bé phËn liªn quan. MÆt b»ng tæ chøc thi c«ng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ : vÞ trÝ c¸c tuyÕn 

®−êng thi c«ng phï hîp víi tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c biÖn ph¸p khi che ch¾n vËt r¬i 

khu vùc mÐp ngoµi c«ng tr×nh vµ tiÕp gi¸p víi c«ng tr×nh liÒn kÒ khu vùc s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu, 

phÕ liÖu, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng , n−íc phôc vô thi c«ng vµ sinh ho¹t… 

 2. VÒ qu¶n lý lao ®éng: 

 C«ng nh©n lµm viÖc trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn theo luËt quy ®Þnh nh− : 

Quy ®Þnh vÒ tuæi c«ng nh©n kh«ng d−íi 18, giÊy chøng nhËn ®¶m b¶o søc khoÎ , ®−îc huÊn luyÖn 

vµ kiÓm tra ®¹t yªu cÇu vÒ ATL§, ®−îc trang bÞ ®ñ trang bÞ phßng hé c¸ nh©n. 
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C«ng nh©n ký hîp ®ång mïa vô d−íi 3 th¸ng ®óng thñ tôc quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng söa ®æi 

n¨m 2002. Cã néi quy ¨n ë cho c«ng nh©n vµ ®¨ng ký t¹m tró víi c¬ quan c«ng an ®Þa ph−¬ng. 

 3. VÒ qu¶n lý biÖn ph¸p ký thuËt thi c«ng  An toµn (BPKTTC AT): 

 TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc thi c«ng ®Òu ph¶i ®−îc c¸c ®¬n vÞ lËp vµ duyÖt biÖn ph¸p kü thuËt thi 

c«ng an toµn. 

 §èi víi nh÷ng biÖn ph¸p thi c«ng quan träng, phøc t¹p ®Òu ®−îc lËp biÖn ph¸p vµ tr×nh ban 

®iÒu hµnh dù ¸n cÊp cã quyÒn phª duyÖt tr−íc khi thi c«ng. 

 Ban chØ ®¹o an toµn lao ®éng cã quyÒn kiÕn nghÞ, ®×nh chØ ngõng ngay thi c«ng nÕu: Thi 

c«ng kh«ng cã biÖn ph¸p hoÆc thùc hiÖn tr¸i víi biÖn ph¸p ®−îc duyÖt. 

 Ban chØ ®¹o an toµn lao ®éng cã quyÒn ®×nh chØ ngõng ngay thi c«ng khi ph¸t hiÖn cã nguy 

c¬ x¶y ra TNL§ vµ c¶nh b¸o ngay víi Ban ®iÒu hµnh dù ¸n ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. 

 6. An toµn sö dông ®iÖn vµ thiÕt bÞ thi c«ng: 

 Cã s¬ ®å hÖ thèng ®iÖn thi c«ng, ®iÖn chiÕu s¸ng cho tæng khu vùc thi c«ng phï hîp víi 

tæng mÆt b»ng bè trÝ ®iÖn trªn c«ng tr−êng, Bè trÝ thî ®iÖn tõ bËc 3 trë lªn trùc th−êng xuyªn (®ñ c¶ 

3 ca khi cÇn thiÕt). §¶m b¶o ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ chç lµm viÖc vµ trªn tuyÕn ®−êng thi c«ng vµo ban 

®ªm (c−êng ®é chiÕu s¸ng côc bé tõ 100 – 300 lux, chiÕu s¸ng chung tõ 40 – 80 lux). C¸c d©y ®iÖn 

thi c«ng cao 5,0 m ®èi víi n¬i cã xe cé qua l¹i. C¸c d©y dÉn ®iÖn nÕu treo ë ®é cao d−íi 2.5m kÓ tõ 

mÆt nÒn ph¶i dïng d©y c¸p bäc cao su , c¸c ®−êng c¸p ch«n ngÇm ph¶i ®−îc ®i trong èng b¶o vÖ.  

Khi l¾p ®Æt sö dông vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ m¹ng l−íi ®iÖn thi c«ng trªn c«ng 

tr−êng ngoµi nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc trong kü thuËt an toµn trong x©y dùng cÇn ph¶i theo 

c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn an toµn ®iÖn trong x©y dùng TCVN 4036 : 1985. 

             Khu vùc m¸y trén phÝa trªn ®−îc lµm m¸i che an toµn cho ng−êi vËn hµnh, c¸c m¸y 

cã b¶ng néi quy vËn hµnh m¸y, cã biÓn c¸o, biÓn cÊm vµ hµng rµo ph©n c¸ch khu vùc nguy 

hiÓm. 

 Cã quy tr×nh vËn hµnh an toµn cÈu th¸p ®−îc duyÖt ( chÕ ®é kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ an toµn, 

vïng nguy hiÓm khi cÈu ®ang mang t¶i, c¸c biÖn ph¸p mãc cÈu , vËn chuyÓn, l¾p dùng s¾t x©y 

dùng, cèp pha , ®µ gi¸o, ben bªt«ng…) 

 Thî l¸i cÈu, CN xi nhan , mãc c¸p ph¶i ®−îc huÊn luyÖn vµ cã chøng chØ vËn hµnh. 

§èi víi c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ ATLD, c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn 

nghiªm chØnh quy ®Þnh vÒ khai b¸o, ®¨ng ký, kiÓm ®Þnh theo TT23/2003/TT- BL§TBXH ngµy 

3/11/2003 cña Bé lao ®éng th−¬ng binh xl héi. 

 6. C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y: 

 Thùc hiÖn nghiªm chØnh LuËt phßng ch¸y ch÷a ch¸y (29/6/2001), cã ph−¬ng ¸n PCCC t¹i 

c«ng tr×nh vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ PCCC theo ph−¬ng ¸n ®−îc duyÖt. 
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 7. Tham gia giao th«ng: 

C¸c xe giao th«ng trong c«ng tr−êng ph¶i ®−îc tuyÖt ®èi chÊp hµnh theo chØ dÉn chung trªn c«ng 

tr−êng vµ tèc ®é cho phÐp. 

 Xe vËn chuyÓn vËt t− , VËt liÖu x©y dùng rêi, phÕ th¶i x©y dùng dÔ g©y bôi vµ lµm bÈn m«i 

tr−êng, ph¶i ®−îc che ®Ëy kü , thïng xe ph¶i kÝn, tr¸nh r¬i vli bïn ®Êt, c¸c chÊt bÈn ra ®−êng néi 

bé c«ng tr−êng còng nh− ®−êng phè vµ hÖ thèng ®−êng giao th«ng c«ng céng (®iÒu 15.3 Quy chÕ 

b¶o vÖ m«i tr−êng ngµnh x©y dùng n¨m 1999) 

 Tr−íc khi xe ra khái c«ng tr−êng ph¶i ®−îc röa xe qua cÇu röa xe ngay cæng ra vµo c«ng 

tr−êng. 

III. Néi quy an toµn lao ®éng 

 §iÒu 1: Nghiªm cÊm sö dông lao ®éng d−íi 18 tuæi, tr−íc khi ng−êi lao ®éng vµo lµm viÖc 

ph¶i ®−îc häc tËp vµ h−íng dÉn vÒ AT - VSL§, cã giÊy chøng nhËn ®ñ søc khoÎ cña Trung t©m Y 

tÕ cÊp. ChÊp hµnh nghiªm néi quy lµm viÖc cña c«ng tr−êng ®Ò ra. 

 §iÒu 2: Ng−êi lao ®éng ph¶i sö dông thµnh th¹o vµ b¶o qu¶n ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn 

b¶o vÖ c¸ nh©n nh−: mò cøng, giÇy, ñng, hoÆc dÐp 4 quai, kÝnh tr¾ng, kÝnh läc s¸ng, g¨ng 

tay... phï hîp víi c«ng viÖc ®−îc giao. Ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi víi ng−êi cã tr¸ch nhiÖm khi 

ph¸t hiÖn nguy c¬ tai n¹n lao ®éng, sù cè nguy hiÓm, tham gia cÊp cøu vµ kh¾c phôc hËu qu¶ 

tai n¹n lao ®éng khi cã lÖnh cña ng−êi sö dông lao ®éng. 

 §iÒu 3: TuyÖt ®èi chÊp hµnh sù chØ ®¹o, ph©n c«ng cña c¸n bé kü thuËt vµ chØ huy 

c«ng tr−êng. Kh«ng ®−îc tuú tiÖn sö dông vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. C¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ 

trªn c«ng tr−êng ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ, cã néi quy sö dông 

m¸y vµ ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ quy ®Þnh. 

 §iÒu 4: Toµn bé m¹ng ®iÖn trªn c«ng tr−êng (®−êng d©y, cÇu dao, æ c¾m...) ph¶i ®¶m 

b¶o tuyÖt ®èi an toµn, thuËn tiÖn cho ng−êi sö dông. Ng−êi phô tr¸ch ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm 

phôc vô mäi nhu cÇu dïng ®iÖn thi c«ng trªn c«ng tr−êng. 

 §iÒu 6: C«ng tr×nh thi c«ng ph¶i chÊp hµnh nghiªm c¸c biÖn ph¸p thi c«ng b¶o ®¶m an 

toµn vµ mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng ®l ®−îc duyÖt. Trªn c«ng tr−êng ph¶i cã néi quy AT - 

VSL§ - PCCN vµ néi quy t¹m tró (nÕu cã). 

 C¸c tæ tr−ëng, ®éi tr−ëng, CBKT, m¹ng l−íi ATVSV ph¶i th−êng xuyªn nh¾c nhë 

nhãm thî cña m×nh chÊp hµnh néi quy AT - VSL§ _ PCCN. 

 Tæ tr−ëng, CBKT, ®éi tr−ëng, CB phô tr¸ch  an toµn cã quyÒn buéc ngõng viÖc nh÷ng 

c¸ nh©n vµ tæ ®éi vi ph¹m néi quy AT- VSL§ - PCCN. 
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Néi quy lµm viÖc trªn c«ng tr−êng 

 1. Khi lµm viÖc t¹i c«ng tr×nh ph¶i xuÊt tr×nh thÎ ra vµo do c«ng tr×nh cÊp cho b¶o vÖ 

c«ng tr×nh. Khi lµm viÖc ph¶i ®eo thÎ vµ chÞu sù  kiÓm so¸t cña Ban b¶o vÖ c«ng tr×nh. 

 2. CBCNV ®Õn lµm viÖc trªn c«ng tr−êng ph¶i chÊp hµnh nghiªm giê lµm viÖc vµ giê 

nghØ theo quy ®Þnh, ph¶i cã hîp ®ång lao ®éng vµ ®Çy ®ñ trang bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n míi ®−îc 

vµo lµm viÖc. 

 3. Nghiªm cÊm lµm viÖc riªng, ch¬i cê b¹c, nghiÖn hót, uèng r−îu bia g©y ån µo, mÊt 

trËt tù an ninh n¬i c«ng céng. HÕt giê lµm viÖc nÕu kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng ®−îc ë l¹i c«ng 

tr−êng. 

 4. Kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i c«ng tr−êng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê cÇn thiÕt. B¶o vÖ h−íng 

dÉn kh¸ch ®Õn n¬i cÇn gÆp. 

 5. Nghiªm cÊm ng−êi kh«ng phËn sù vµo c«ng tr−êng, kh«ng ®em vò khÝ, chÊt næ, 

chÊt dÔ ch¸y vµo c«ng tr−êng ®ang thi c«ng. Mäi ng−êi ph¶i cã ý thøc vÒ phßng chèng ch¸y 

næ. 

 6. TÊt c¶ m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng vµo c«ng tr−êng ph¶i ®−îc kiÓm tra nghiªm ngÆt. 

Ng−êi sö dông ph¶i cã chuyªn m«n. Ph¶i tuyÖt ®èi tu©n tñ c¸c néi quy, quy ph¹m an toµn vÒ 

®iÖn, c¸c thiÕt bÞ cã sö dông ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. 

7. CBCNV ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o 

vÖ m«i tr−êng x©y dùng, gi÷ g×n vÖ sinh chung, phßng chèng bÖnh dÞch. Thu gän, dän s¹ch 

n¬i lµm viÖc. 

8. C¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn ®i l¹i nh−: Xe ®¹p, xe m¸y, « t« ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc ®Ó 

®óng vÞ trÝ ®l quy ®Þnh. B¶o vÖ c«ng tr−êng cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn, s¾p xÕp ®¶m b¶o trËt 

tù c¶nh quan khu vùc c«ng tr−êng. 

9. Tæ b¶o vÖ ph¶i gi¸m s¸t, kiÓm tra mäi ng−êi ra, vµo c«ng tr×nh, ®¶m b¶o trËt tù an 

ninh khu vùc, cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt vµ b¶o vÖ an toµn tµi s¶n tËp thÓ vµ c¸ nh©n t¹i c«ng 

tr−êng. 
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Néi quy phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y 

1. §Ó b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ n−íc, tÝnh m¹ng, t¶i s¶n cña nh©n d©n vµ cña CBCNV trªn 

c«ng tr−êng, b¶o vÖ s¶n xuÊt vµ trËt tù chung. Ban ®iÒu hµnh chØ ®¹o an toµn lao ®éng c«ng 

tr×nh DA239/05 quy ®Þnh viÖc phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y nh− sau: 

2. ViÖc phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y lµ nghÜa vô cña mçi CBCNV trªn c«ng tr×nh. 

Mçi CBCNV ph¶i tÝch cùc ®Ò phßng kh«ng ®Ó n¹n ch¸y x¶y ra, ®ång thêi chuÈn bÞ s½n 

sµng vÒ lùc l−îng, ph−¬ng tiÖn ®Ó khi cÇn ch÷a ch¸y kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. 

3. Ph¶i thËn träng trong viÖc sö dông löa, c¸c nguån nhiÖt, ho¸ chÊt vµ c¸c ho¸ chÊt dÔ 

ch¸y næ, ®éc h¹i, phãng x¹, triÖt ®Ó tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. 

4. CÊm c©u m¾c, sö dông ®iÖn tuú tiÖn, sau giê lµm viÖc ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c thiÕt bÞ 

tiªu thô ®iÖn. Chó ý ®Õn ®Ìn, qu¹t ®iÖn, bÕp ®iÖn tr−íc lóc ra vÒ. 

5. Kh«ng ®Ó hµng ho¸, vËt t− ¸p s¸t vµo h«ng ®Ìn, d©y ®iÖn. Ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt 

quy ®Þnh vÒ kü thuËt an toµn trong sö dông ®iÖn. 

6. VËt t−, hµng ho¸ ph¶i xÕp gän gµng, ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn phßng ch¸y vµ 

ch÷a ch¸y, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc b¶o vÖ, kiÓm tra vµ cøu ch÷a khi cÇn thiÕt. Kh«ng 

dïng kho¸ më n¾p phuy x¨ng vµ c¸c dung m«i dÔ ch¸y b»ng s¾t thÐp. 

7. Khi giao nhËn hµng, xe kh«ng ®−îc næ m¸y trong kho, n¬i chøa nhiÒu chÊt dÔ ch¸y 

vµ khi ®Ëu ph¶i h−íng ®Çu xe ra ngoµi. 

8. Trªn c¸c lèi ®i l¹i, nhÊt lµ ë c¸c lèi tho¸t hiÓm kh«ng ®Ó c¸c ch−íng ng¹i vËt.  

9. §¬n vÞ §éi, Tæ s¶n xuÊt hoÆc c¸ n h©n cã thµnh tÝch phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y sÏ 

®−îc khen th−ëng, ng−êi nµo vi ph¹m c¸c ®iÒu quy ®Þnh trªn, tuú tr¸ch nhiÖm nÆng, nhÑ mµ 

bÞ xö lý thi hµnh kû luËt hµnh chÝnh ®Õn truy tè theo ph¸p luËt.                                                              
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C¸c chØ dÉn vÒ an toµn lao ®éng 

Sö dông C¸c dÊu hiÖu an toµn ch¸y T¹i c«ng tr−êng 

C¸c dÊu hiÖu an toµn ch¸y ®−îc tr×nh bµy thµnh d¹ng b¶ng theo thø tù nh− ph©n lo¹i ë 

trong phÇn lÜnh vùc ¸p dông. Trong mçi b¶ng phÇn ý nghÜa cña dÊu hiÖu cã thªm 

phÇn tiÕng Anh ë d−íi tiÕng ViÖt. 

1.1 C¸c ph−¬ng tiÖn b¸o ®éng ch¸y vµ ®iÒu khiÓn b»ng tay 

T

T 

DÊu hiÖu ý nghÜa H×nh d¹ng 

vµ mÇu s¾c 

Sö dông 

1 

 

  

ThiÕt bÞ khëi 

®éng b»ng tay 

- 

Manual 

activating 

Device 

H×nh vu«ng 

NÒn : ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

§−îc sö dông ®Ó chØ tr¹m b¸o ch¸y 

hoÆc hÖ thèng 

phßng ch¸y ®iÒu khiÓn b»ng tay (vÝ 

dô hÖ thèng dËp ch¸y cè ®Þnh)  

2 

 

  

cßi b¸o ®éng 

Alarm 

sounder  

  

  

  

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

cã thÓ ®−îc sö dông riªng 

mét m×nh hoÆc phèi h−îp víi dÊu 

hiÖu sè 1 nÕu tr¹m b¸o ch¸y ph¸t tÝn 

hiÖu b¸o ch¸y b»ng ©m thanh cã kh¶ 

n¨ng tiÕp nhËn nhanh chãng cho 

nh÷ng ng−êi ë trong nhµ. 

3 

 

  

§iÖn tho¹i 

dïng 

trong tr−êng 

hîp khÈn cÊp 

Telephone to 

be 

used in 

emergency 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

DÊu hiÖu chØ ra hoÆc b¸o cho 

biÕt vÞ trÝ m¸y ®iÖn tho¹i cã 

sÇn ®Ó dïng cho viÖc b¸o ®éng 

khi cã tr−êng hîp khÈn cÊp. 

  

 

 

 

1. 2. C¸c ph−¬ng tiÖn tho¸t nan 

 TT DÊu hiÖu ý nghÜa H×nh d¹ng vµ 

mµu s¾c 

Sö dông 
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4 

 

  

 

  

Lèi tho¸t khÈn 

cÊp emergency 

exit 

  

H×nh vu«ng 

hoÆc 

ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

DÊu hiÖu nµy ®−îc sö dông ®Ó  

chØ c¸c lèi tho¸t cã thÓ ®−îc 

sö dông trong tr−êng hîp 

khÈn cÊp. DÊu hiÖu nµy cã thÓ 

sö dông ®i kÌm víi mòi tªn 

(dÊu hiÖu sè 20) trõ phi cöa 

tho¸t n¹n ®l tr«ng ®−îc râ 

rµng ngay lËp tøc. DÊu hiÖu 

nµy cã thÓ ®−îc dïng ®Ó chØ 

sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. 

5 

 

Kh«ng c¶n trë 

lèi ®i 

Do noi obstruct 

H×nh trßn 

NÒn : tr¾ng 

BiÓu tr−ng : 

®en 

H×nh trßn viÒn 

vµ 

®−êng chÐo 

mµu 

®á 

DÊu hiÖu ®−îc sö dông trong 

t×nh huèng nÕu cã sù c¶n trë  

lèi ®i th× chç ®ã  sÏ sinh ra 

nguy hiÓm ®Æc biÖt (vÝ dô lèi  

tho¸t n¹n, lèi tho¸t khÈn cÊp, 

lèi vµo n¬i ®Æt c¸c thiÕt bÞ  

chèng ch¸y. . . )  

6 

 

  

Cöa ®Èy tr−ît 

®Ó më 

Slide to open 

  

  

Vu«ng hoÆc 

ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

sö dông kÕt hîp víi dÊu hiÖu 

sè 4, ®Æt trªn c¸c lèi tho¸t 

khÈn cÊp, më b»ng c¸ch ®Èy 

cho c¸nh cöa ch¹y tr−ît. Mòi 

tªn chØ h−íng ®Èy c¸nh cöa 

cÇn sö dông cho phï hîp.  

7 

 

  

§Èy c¸nh cöa 

®Ó më 

Push to open 

H×nh vu«ng 

hay ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

DÊu hiÖu nµy ®−îc ®Æt trªn 

c¸nh cöa ®Ó h−íng dÉn c¸ch  

më (®Èy) 
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8 

 

  

KÐo c¸nh  cöa 

®Ó më 

Pull to open  

  

H×nh vu«ng 

hay ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

DÊu hiÖu nµy ®−îc ®Æt trªn 

c¸nh cöa ®Ó h−íng dÉn c¸ch 

më (kÐo)  

9 

 

  

§Ëp vì ®Ó lÊy 

lèi ra, vµo 

Break to obtain 

access  

H×nh vu«ng 

hay ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

DÊu hiÖu nµy cã thÓ ®−îc sö 

dông :  

a) N¬i cÇn ph¶i ®Ëp vì kÝnh 

ch¾n ®Ó lÊy lèi vµo lÊy ch×a 

kho¸ hoÆc ph−¬ng tiÖn ®Ó më 

cöa.  

b) N¬i ph¶i ®Ëp tÊm ng¨n ®Ó 

t¹o lÊy lèi ra khi cÇn . 

   

1.3. C¸c ph−¬ng tiÖn chèng ch¸y 

 T

T 

DÊu hiÖu ý nghÜa H×nh d¹ng vµ 

mµu s¾c Sö dông 

10 

 

  

 N¬i ®Ó tËp trung 

 c¸c lo¹i ph−¬ng 

 tiÖn chèng ch¸y 

Collection of 

firefighting 

equipment 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : mµu ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

 DÊu hiÖu nµy ®−îc sö dông 

nh»m tr¸nh ®Æt qu¸ nhiÒu dÊu 

hiÖu chØ dÉn vµo mét n¬i. 

  

11 

 

  

B×nh dËp ch¸y 

 Fire xtinguisher 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : ®á  

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng hoÆc theo  

TCVN 5053 : 

1990 

  

  

12 

 

  

L¨ng (vßi) dËp ch¸y 

Fire hose 

VINACONEXl 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : m©u ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

  

12SAVA M&E | W: www.savame.com | E: info@savame.com | T: 08 3512 2727



           

 
13 

 

  

Thang ®Ó sö dông 

khi chèng ch¸y 

Fire ladder 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : mµu ®á 

BiÓu tr−ng : 

tr¾ng 

  

  

 1.4. Khu vùc hoÆc vËt liÖu cã nguy c¬ nguy hiÓm ch¸y ®Æc biÖt. 

 

T

T 
DÊu hiÖu 

ý nghÜa H×nh d¹ng vµ 

mµu s¾c 

Sö dông 

14 

 

  

Nguy hiÓm ch¸y. 

VËt liÖu rÊt b¾t 

löa 

Danger of fire. 

Highly 

flammable 

materials 

H×nh tam gi¸c 

NÒn : vµng 

BiÓu tr−ng: ®en 

Tam gi¸c : ®en 

§Ó chØ b¸o sù cã mÆt cña c¸c 

vËt liÖu dÔ ch¸y ë khu vùc ®ã. 

  

  

15 

 

  

Nguy hiÓm ch¸y 

- VËt liÖu « xy 

ho¸ 

Danger of fire 

Oxidzing 

materials 

H×nh tam gi¸c 

NÒn : vµng 

BiÓu tr−ng: ®en 

Tam gi¸c : ®en 

  

16 

 

  

Nguy hiÓm næ -

VËt liÖu næ 

Danger of 

explosion 

- explosive 

materials 

H×nh tam gi¸c 

NÒn : vµng 

BiÓu tr−ng : ®en 

Tam gi¸c : ®en 

§−îc sö dông ®Ó chØ n¬i cã 

thÓ cã mÆt cña chÊt khÝ dÔ 

ch¸y hay mèi tr−êng kh«ng 

khÝ dÔ næ, 

hoÆc chÊt næ . 

17 

 

CÊm dïng n−íc 

lµm chÊt dËp ch¸y 

Water as hang 

agent rohibited 

H×nh trßn 

NÒn : tr¾ng 

BiÓu tr−ng: ®en 

®−êng trßn viÒn 

vµ ®−êng chÐo ®á 

§−îc sö dông trong c¸c 

tr−êng hîp nÕu dïng n−íc 

dËp ch¸y lµ kh«ng thÝch hîp 
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18 

 

CÊm hót thuèc 

Smoking 

prohibited 

  

  

  

H×nh trßn 

NÒn : tr¾ng 

BiÓu tr−ng: ®en 

®−êng viÒn vµ 

®−êng c¾t h×nh 

trßn : ®á  

§Ó sö dông trong tr−êng hîp 

hót thuèc cã thÓ g©y nguy c¬ 

ch¸y cho khu vùc ®ã 

19 

 

CÊm ngän löa 

trÇn cÊm hót 

thuèc 

No open flame 

-Smoking 

prohibited 

  

  

H×nh trßn 

NÕn : tr¾ng 

BiÓu tr−ng: ®en 

®−êng viÒn vµ 

®−êng c¾t h×nh 

trßn : ®á 

Kh«ng ®−îc sö dông trong 

tr−êng hîp hót thuèc hoÆc 

ngän löa trÇn cã thÓ g©y nguy 

hiÓm ch¸y, hoÆc næ. . 
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1. 5 C¸c dÊu hiÖu bæ sung 

 

 T

T 

DÊu hiÖu ý nghÜa H×nh d¹ng vµ 

mµu s¾c 

Sö dông 

20 

 

  

 

  

Mòi tªn chØ h−íng 

(®Õn) lèi tho¸t n¹n 

Direction arrow 

for escape route 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : xanh l¸ 

c©y 

BiÓu tr−ng : 

mµu tr¾ng 

  

ChØ ®−îc dïng cïng víi dÊu 

hiÖu sè 4 ®Ó chØ h−íng dÉn ®Õn 

1 lèi ra mµ lèi ®ã cã thÓ sö dông 

®−îc trong tr−êng hîp khÈn cÊp 

21 

 

  

 

  

ChØ h−íng tíi 

n¬i ®Æt c¸c dông 

cô dËp ch¸y hoÆc 

b¸o ®éng ch¸y 

Direction of 

location of fire - 

fighting 

equipment or 

warning device 

H×nh vu«ng 

hoÆc ch÷ nhËt 

NÒn : mµu ®á 

BiÓu tr−ng : 

mµu tr¾ng 

ChØ ®−îc dïng cïng víi mét 

trong c¸c dÊu hiÖu tõ sè 1 : 3 vµ 

tõ 10 : 13 ®Ó chØ h−íng ®i ®Õn 

n¬i ®Æt c¸c dông cô dËp ch¸y 

hoÆc b¸o ch¸y . 
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Sö dông c¸c BiÓn b¸o an toµn T¹i c«ng tr−êng 

 

 

BiÓn b¸o cÊm 

 

CÊm dïng 

 ngän löa trÇn 

 

CÊm hót thuèc 

 

CÊm vµo 

 

CÊm dËp löa  

b»ng n−íc 

 

Ghi chó thÝch 

 

 

BiÓn b¶o phßng ngõa 

 

Coi chõng  

chÊt dÔ ch¸y 

 

Coi chõng  

nguy c¬ næ 

 

Coi chõng 

 chÊt ¨n mßn 

 

Coi chõng chÊt ®éc 

 

Coi chõng cã ®iÖn 

 

Coi chõng tia laze 

 

Coi chõng cÇn trôc 

 

Coi chõng bÞ ngl 
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Coi chõng nguy hiÓm 

 

 

BiÓn b¸o ra lÖnh 

 

Ph¶i ®éi mò BHL§ 

 

Ph¶i mang g¨ng tay 

 

Ph¶i mÆc quÇn ¸o BHL§ 

 

Ph¶i ®i ñng 

 

Ph¶i ®eo dông cô chèng ån 

 

Ph¶i ®eo kÝnh BHL§ 

 

Ph¶i ®eo mÆt n¹ phßng ®éc 
 

Ph¶i ®eo d©y an toµn 

 

Lµm viÖc ë ®©y 

 

Ra lèi nµy 

 

BiÓn b¸o chØ thÞ 

 

B×nh ch÷a ch¸y 

 

Tr¹m b¸o ch¸y 

 

Chç hót thuèc 

 

VÞ trÝ c«ng tr×nh hoÆc ph−¬ng 

tiÖn 
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- Hồ sơ đề xuất gói thầu dự án: “Cao ốc văn phòng Dragon Tower”                                        18                   

Sö dông tranh ¸p phÝch an toµn t¹i c«ng tr−êng 

An toµn trong c«ng t¸c hµn 

 

ChØ cho phÐp thî hµn cã 

B»ng míi ®−îc lµm viÖc 

 

Kh«ng ®−îc hµn khi 

quÇn ¸o d©y x¨ng dÇu mì 

           

 

CÊm hµn thïng, b×nh ®l chøa c¸c 

chÊt ch¸y ch−a ®−îc xóc röa s¹ch 

 

CÊm hµn ë n¬i 

b¶o qu¶n vËt liÖu ch¸y 

An toµn khi sö dông thiÕt bÞ ®iÖn 
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Ph¶i m¾c ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®¶m b¶o chiÒu cao an toµn        

 

Ph¶i quÊn c¸ch ®iÖn kÝn 

Chç d©y hë hay chç nèi d©y 

 

Ph¶i thùc hiÖn nèi kh«ng 

cho dông cô ®iÖn cÇm tay 

 

          

Tr¶i d©y ®iÖn trªn mÆt ®Êt, 

mÆt sµn rÊt nguy hiÓm 

CÇu dao ®iÖn ph¶i ®Ó 

 

trong hép cã n¾p kÝn 

An toµn phßng tr¸nh ngl cao 
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Ph¶i ®eo d©y an toµn 

khi lµm viÖc trªn cao 

 

CÊm ®øng trªn ®Ønh Panen 

t−êng khi l¾p ghÐp 

          

 

Ph¶i che ch¾n lç cöa t−êng 

ngoµi, hè thang m¸y ®Ò phßng ngl cao 

 

CÊm ngåi x©y trªn ®Ønh t−êng 

An toµn khi sö dông thang tùa 
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Ph¶i b¾c thang ®óng ®é nghiªng, 

®Çu thang nh« khái ®iÓm t× 1m 

 

Chó ý khi b¾c thang ë gÇn cöa 

ra vµo, n¬i cã ng−êi qua l¹i 

     

 

NÕu ch©n thang kh«ng v÷ng chli, 

ph¶i cã ng−êi gi÷ ch©n thang 

 

Ph¶i t× hai cét thang vµo ®iÓm tùa, 

kh«ng t× b»ng bËc thang 

  

An toµn khi sö dông m¸y, thiÕt bÞ , c«ng cô 
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Kh«ng ®−îc lµm viÖc víi c«ng cô 

ch¹y ®iÖn  

 

Ph¶i sö dông dông cô 

®óng c«ng dông 

   

Ph¶i cã l−íi che ch¾n an toµn 

D©y ®ai truyÒn 

 

§Üa c−a ph¶i cã chôp 

bao che an toµn 

 

 

Phßng chèng vËt r¬i tõ trªn cao xuèng 
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CÊm nÐm copha giµn gi¸o 

tõ trªn cao xuèng 

 

Kh«ng ®−îc treo buéc hµng 

cÈu th¶ 

       

 

CÊm ®æ, nÐm vËt liÖu 

tõ trªn cao xuèng 

 

CÊm ng−êi ®øng d−íi vËt 

®ang cÈu chuyÓn 

An toµn vÖ sinh n¬i lµm viÖc 
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Ph¶i lau s¹ch dÇu nhít ®æ ra sµn 

chèng tr¬n tr−ît 

 

Ph¶i gi÷ gän gµng n¬i lµm viÖc 

tr¸nh vÊp ngl 

        

Ph¶i nhæ hoÆc ®¸nh quÆp hÕt 

®inh chåi ra 

 

Ph¶i th−êng xuyªn quÐt dän 

gi÷ vÖ sinh 

Ph−¬ng tiÖn lµm viÖc c¸ nh©n 

24SAVA M&E | W: www.savame.com | E: info@savame.com | T: 08 3512 2727



           

 

 

Ph¶i ®eo kÝnh b¶o vÖ m¾t 

 

Ph¶i ®eo bÞt tai chèng ån 

           

 

Ph¶i mang g¨ng b¶o vÖ tay 
 

Ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm 
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IV. CỨU THƯƠNG KHI SẢY RA S Ự CỐ 

� Các phương tiện cấp cứu phải sẵng sàng nơi làm việc và phải sử dụng cho tất cả các 

trường hợp bị thương. Tất cả các trường hợp bị thương không kể nặng nhẹ đều phải 

báo cáo cho người phụ trách. Dùng các phương tiện cấp cứu để bảo vệ mình. 

� Không làm động người bị thương trừ khi cần thiết để tránh bị thương nặng hơn. Gọi 

cấp cứu và báo ngay cho người phụ trách. 

� Hô hấp nhân tạo, cầm máu cho người bị thương. 

� Không cố tự lấy các vật lạ ra khỏi mắt, cơ thể bạn hay người khác. Việc đó cần được 

xử lý bởi người cấp cứu chuyên môn. 
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