
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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