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Ⅰ-1.

Mũ bảo hộ và dây buộc cằm có hư hại không?

Quần áo bảo hộ lao động có rách không?

Dây đai, móc an toàn có hư hại không?
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Ⅰ-2.

Có đặt vật chở hay vật liệu trên giàn giáo có nguy cơ dễ rơi xuống 
không?

Có đặt vật liệu dọc theo lối đi cho ngăn nắp không?

Có sắp xếp các dụng cụ và vật liệu theo từng loại không?

Có bỏ mặc các vật liệu nguy hiểm không?

Có đặt các vật liệu trước bảng phân phối điện và bình chữa cháy gây 
cản trở không?

Ⅰ-3．

Có lối đi an toàn không?
Có bảng chỉ dẫn đến lối đi an toàn không?

Có vật cản trong khoảng từ mặt đất của lối đi an toàn cho tới chiều cao 
1,8 m hay không?

Có che đậy các lổ mở, thanh cốt thép v.v... để bảo hộ không?
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Ⅰ-4. Văn phòng và khu nghỉ ngơi

Bình chữa cháy có được bố trí ở nơi dễ thấy không?

Có phòng ngủ tạm để ngủ một giấc ngủ ngắn khi có nhu cầu không?

Ⅰ-5．

Có bảng tên người quản lý không?

Có bảng báo số người mà căn phòng có thể chứa không?

Nếu tầng 2 có phòng ngủ thì có cầu thang lánh nạn không?
(Tầng 2 có 15 người trở lên phải có 2 cầu thang)
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Chu kỳ 
mỗi ngày

Cuộc họp mỗi
 buổi sáng 

(tất cả mọi người) Hội nghị 
về an toàn 

(KYK)

Kiểm tra 
trước khi bắt 
đầu làm việc

Giám đốc 
công việc 
tuần tra 
(tuần tra 
an ninh)

Hướng dẫn 
và giám sát 

công việc

Cuộc họp 
quy trình 
an toàn

Dọn dẹp 
nơi mình 
làm việc

Xác nhận tại 
thời điểm làm 
xong công việc

Báo cáo đã làm 
xong công việc

Cám ơn anh 
đã hoàn thành 
công việc

Ⅰ-6.

Có bảng tên người chịu trách nhiệm phòng chống cháy không?

Ⅰ-7. Qui trình kiểm tra an toàn lao động hàng ngày
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Mọi người cần hiểu ý nghĩa và tuân thủ theo các biển báo 
nguy hiểm, cũng như biển nhắc nhở quy định.

Ⅰ-8. Biển báo an toàn Ⅰ-9．
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Cao 90cm hoặc hơn

Phần chồng lên nhau của các tấm sàn 
thao tác dài 20cm hoặc hơn

Ống tuýp lan can 
giữa khung

Tấm chắn dưới 
chân đứng

開口部
lỗ mở

Ⅱ-1.

Có đặt để quá tải không?

Có bố trí lan can chống ngã vững chắc có chiều cao 90cm hoặc hơn 
không?

Phần chồng lên nhau của các tấm sàn thao tác có dài 20cm hoặc hơn 
không?

Tấm sàn thao tác có được nâng đỡ tại 3 chỗ hoặc nhiều hơn? 
(Trường hợp tấm sàn thao tác dài 4m)

Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng? (Ở nơi dễ rơi ngã)

Bề rộng tấm sàn thao tác lớn hơn 40cm?
Có khe hở hẹp 3cm hoặc nhỏ hơn?

Ⅱ-2．

Khi nắp lỗ mở được mở ra sử dụng, có đặt rào cản để ngăn người đến 
gần không?

Nắp lỗ mở có đủ cứng, bền?

Nắp lỗ mở có đậy lại để người không vấp ngã?
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Ⅱ-3.

Có bố trí lan can với chiều cao 90cm hoặc hơn?
Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng?

Có dọn dẹp sạch sẽ chung quanh lỗ mở?

Có lưới chắn an toàn giăng ngang không?
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①

⑨
③

②

④

⑤⑥

⑧⑪

⑩
⑦

Ⅱ-4.

Khi leo lên, xuống nơi cao, sâu hơn 1,5m có thiết bị lắp đặt để lên xuống 
an toàn không?

Có lắp đặt tấm chống trượt tại chân cầu thang?

Có công nhân khác nắm vững cái thang?

Ⅱ-5．

Bốn bánh xe đều có phanh?

Có sử dụng thang gập trên sàn thao tác không?

Có lan can bảo vệ cao 90cm hoặc hơn?

Có bảng kiểm tra không?
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Ⅱ-6.

Nơi sử dụng xe có bằng phẳng?

Công nhân có nhô người ra khỏi lan can không?

Có sử dụng thang gập trên sàn thao tác không?

Công son thang hoạt động bình thường?

Không được sử dụng xe trên mặt đất nghiêng.

Ⅱ-7．

Có vật liệu để trên giàn giáo?

Tải trọng trên 1 nhịp có nhẹ 400kg hoặc nhẹ hơn không?
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⑦

Cố định giàn giáo vào tường

Cái kẹp

Ống thẳng

Ⅱ-8. Ⅱ-9．

Tải trọng trên 1 nhịp có nhẹ 400kg hoặc nhẹ hơn không?
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Ⅱ-10. Ⅱ-11．

Công nhân có ném vật từ trên giàn xuống không?

Có thiết bị lên xuống an toàn ở mỗi tầng không?

Các công nhân có chứng chỉ kỹ năng cần thiết để làm việc không?
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Ⅱ-12.

Công nhân không được làm việc ngay dưới chỗ mà công nhân khác 
đang làm trên giàn giáo để tránh vật rơi.

Có bảng tên người đội trưởng không?

Ⅱ-13．

Khi lên xuống công nhân có sử dụng dây đai an toàn và dây móc?
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Ⅱ-14.

Có trang thiết bị phòng rơi lắp dưới chỗ lắp đặt PC?

Có giăng lại lưới an toàn sau khi đã lắp đặt PC?

Có túi đựng công cụ cũng dùng để chứa đồ lặt vặt?
Có nối dây phòng rơi vào công cụ?

Ⅱ-15. Lợp mái

Chiều rộng lối đi rộng hơn 30cm hoặc hơn?
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Ⅱ-16.

Vòng chữ D có để sau lưng, sau xương sống?

Ⅲ-1-1．

Có bố trí đội trưởng khi đào sâu hơn 2m?

Có để ý biết nơi có đá lởm chởm hay vết nứt?
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〔1〕 Địa hình do đá hoặc đất sét cứng tạo thành

〔2〕 Các dạng địa hình khác

〔3〕 Đất có nền cát 〔4〕 Các loại địa hình dễ bị sạt lở khi 
nổ mìn

Trường hợp 
chiều cao 
dưới 5m

Trường hợp 
chiều cao 
dưới 2m

Hoặc

・Độ dốc không quá 35°, 
  chiều cao dưới 5m

・Độ dốc không quá 45°, 
  chiều cao dưới 2m

Hoặc
Chiều cao 
dưới 2m

Trường 
hợp chiều 
cao từ 
2-5m

Trường hợp 
chiều cao 
hơn 5m

Trường hợp 
chiều cao 
hơn 5m

Dưới 90°

Dưới 90°

Dưới 75°

Dưới 75°

Dưới 35°
Dưới 45°

Dưới 60°

Ⅲ-1-2．

Đã loại bỏ lớp đất mặt và đá lởm chởm có nguy cơ sụp đổ chưa?

Ⅲ-2．

Có bố trí người đội trưởng quản lý công việc đào sâu hơn 2m?

Có thi công theo như kế hoạch chống lở đất?

Khi đào sâu hơn 1,5m có bố trí các cọc chống lở đất và lan can?

Có cài đặt sớm các thanh chận và thanh chống?
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Ⅳ-2．Ⅳ-1．

Có xác định cách bố trí công nhân trước khi làm việc?
Các điều cần chú ý có được các người liên quan hiểu thấu đáo?

Thiết bị có được kiểm tra trước khi tiến hành công việc?
(Kiểm tra theo quy định của pháp luật và kiểm tra tự nguyện)

Người lao động có ngồi ở chỗ khác với chỗ ngồi của lái xe không?

Độ vững chắc của nơi đặt máy móc có đủ không?

Có công nhân nào đi vào bán kính quay vòng của máy đào không?

Khi người vận hành rời khỏi chỗ ngồi lái xe, anh có tắt máy không?
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Ⅳ-4．Ⅳ-3．

Khi người vận hành rời khỏi chỗ ngồi lái xe, anh có tắt máy không?
Búa đóng có hạ xuống không?
Có phanh xe lại không?

Có người giám sát không? Có người ra tín hiệu không?

Người ra tín hiệu là người được chỉ định?

Tín hiệu có được thống nhất?

Có người lao động đứng dưới cần xe hay không?

Thứ tự đổ bê tông có được quyết định?
Các người liên quan có hiểu thấu đáo?

Khi rửa vòi bơm có biện pháp ngăn ngừa bê tông rơi vãi tung tóe 
không?
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Ⅳ-5． Ⅴ-1．

Kim chỉ cho đèn v.v... có bất thường hay không?

Lốp xe có dính bùn?

Có kiểm tra máy nâng hạ thùng tải?

Có dùng chân chống cố định trên đường dốc?

Không cho lên xe nhiều người hơn số người được quy định.

Nút ngắt điện của thiết bị ngăn ngừa quá tải có được bật lên?

Bộ phận ngừa sút dây có bất thường không?
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Ⅴ-2． Ⅴ-3-1．

Thiết bị báo động cuốn dây quá mức có bất thường không?

Trong phạm vi 60 độ
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Ⅴ-3-2． Ⅴ-4．

　Cột đơn
Về nguyên tắc là cấm

(Sử dụng dây phụ)
Dây phụ được sử dụng để nâng vật liệu dài
Dùng dây phụ để phòng ngừa tải sụp đổ

Hơn 10% của dây cột cấu thành bị đứt trong trường hợp xe dây là 1 dây

Dây cột có đường kính mòn hơn 7%

Dây cột có hihnh dáng không đều, bị han rỉ
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Ⅵ-2．Ⅵ-1．

Bóng đèn và ổ cắm có bị hỏng không?

Dây cáp có bị hư hại không?

Có sử dụng dây cáp cabtyre hay không?

Dây cáp cabtyre có bị hư hại không?

Có sử dụng dây cáp cabtyre thế cho dây thừng hay không?

Có chỗ nào của dây cáp cabtyre nóng quá hay không?
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Ⅵ-3． Ⅶ-1．

Bộ ngắt điện khi bị rò rỉ điện có bất thường hay không?

Thiết bị tự động chống điện giật có bất thường hay không?

Có bảng tên người chịu trách nhiệm khi sử dụng không?

Công nhân có kẹp dây đất gần nơi hàn không?

Lưỡi cưa có bị hư hại hay không?
Có bu lông hoặc ốc vít nào bị lỏng hay không?

Dây cáp cabtyre có bị hư hại không?

Trạng thái của bao bảo hộ lưỡi cưa có tốt không?

Có dùng cưa tròn để cắt trên bệ vững chắc không?

Không sử dụng găng tay để cắt.

Trong khi sử dụng cưa tròn có tiếng động bất thường không?

Không di chuyển cưa tròn trong khi lưỡi cưa đang quay.
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Ⅶ-2． Ⅶ-3．

Khi khoan lỗ trên mặt thẳng đứng, có xác nhận rằng không có người 
ở phía bên kia?

Dây cáp cabtyre có 3 lõi không?
Có hệ tiếp địa không?

Vị trí của dây cáp có tốt không?
Dây cáp có làm trở ngại cho công việc không?

Dây cáp cabtyre có hư hại không?

Nguồn điện có bị cắt khi di chuyển máy khoan?

Khi không sử dụng, có rút dây ra khỏi ổ cắm điện?

Máy mài có được cho quay không 1 phút để kiểm tra tình trạng của 
máy trước khi làm việc?

Dây cáp cabtyre và ổ cắm điện có bị hư hại không?

―　　―45―　　―44



Ⅶ-4． Ⅷ-1．Hàn và cắt bằng khí

Máy móc được kiểm tra để xác định máy có quay không tải hay quay 
ngược không?

Bu lông cường độ cao có được sử dụng như bu lông tạm để siết 
chặt tạm thời không?

Có kéo dây cáp cabtyre quá sức không?

Dây cáp cabtyre có bị hư hại không?

Có người nào ở phía dưới của người làm việc trên cao không?

Máy đo áp lực có hoạt động bình thường?
Bộ điều chỉnh áp lực có hoạt động bình thường?

Ống vòi có bị thủng lỗ hay không?

Bình gas được lưu trữ ở một nơi có thông gió tốt?

Bình gas có được đặt gần nơi có sử dụng lửa không?

Ống vòi có được kết nối an toàn bằng một dụng cụ chuyên dụng?
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Ⅷ-2． Ⅷ-3．

Có đặt vật liệu dễ cháy gần nơi sử dụng lửa không?

Có bảng chỉ dẫn ở khu vực đặt tấm che cách nhiệt không?
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Ⅸ-1． Ⅸ-2．

Công nhân có nhận thức được mối nguy hiểm của vật liệu?

Biện pháp phòng chống trộm cắp thùng, bình rỗng có tốt không?

Có xác nhận công nhân khi vào ra nơi làm việc?

Có làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người giám sát?
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Ⅸ-3． Ⅸ-4．

Công nhân có được chẩn đoán sức khỏe đặc biệt?

Công nhân có được giáo dục đặc biệt?

Công việc rung lắc có được giới hạn 2 giờ một ngày?

Công nhân có được chẩn đoán sức khỏe đặc biệt?
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Ⅸ-5． Ⅸ-6．

Có thiết bị phòng chống tiếng ồn không?

Công nhân có nút bịt lỗ tai?
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