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ベトナム語

Tìm hiểu bằng truyện tranh
Vệ sinh an toàn lao động của ngành sản xuất bê tông trộn sẵn

Tài liệu nghe nhìn này được biên soạn nhằm mục đích giúp tìm hiểu những 
kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn lao động cho những người làm việc tại hiện trường 

liên quan đến ngành sản xuất bê tông trộn sẵn.




Liên đoàn toàn quốc về ngành công nghiệp bê tông trộn sẵn (2014-2020)

１ Rơi / ngã từ xe trộn bê tông 55%

2 Bị kẹt / cuốn vào băng chuyền 21%

3 Bị kẹt / cuốn vào các máy khác 14%

4 Bị chôn sống trong silo 6%

5 Bị ngã 4%

Tình hình phát sinh thương
vong và tử vong do tai nạn lao động

Hôm nay 
chúng ta cùng tìm hiểu về 

vệ sinh an toàn lao động của ngành 
sản xuất bê tông trộn sẵn nhé!

Trường hợp "Rơi / ngã từ xe trộn bê tông" 
và "Bị kẹt / cuốn vào băng chuyền" 

đặc biệt thường xảy ra nhỉ.

Đây là một công việc quan
trọng để tạo ra vật liệu 

không thể thiếu cho việc
xây dựng các tòa nhà, 

cầu, đập, v.v. mà, đúng không nhỉ?

Đúng rồi!

Ngay cả tại môi
trường làm việc như thế, 

tai nạn lao động vẫn
xảy ra đấy.

Nào, 
hãy cùng điểm qua

những nguyên nhân chính 
gây ra tai nạn lao động nhé.

Thế sao ạ!

Bê tông trộn sẵn 
hỗ trợ cuộc sống của 
chúng ta và xã hội.

Thêm nữa, nó còn bảo
vệ cuộc sống của chúng ta 

khỏi những tai họa.

Xi măng

Nước

Cốt liệu



Chính xác.

Ví dụ, trong trường hợp 
"Rơi / ngã từ xe trộn bê tông",

Sau khi dọn dẹp, 
thường xuyên xảy ra tai nạn 

trượt chân ngã khi bước xuống bậc thang.

Có vẻ như 
bậc thang trở nên trơn trượt 

khi bị ướt nước mưa.

Do phễu cấp liệu của xe trộn 
ở vị trí cao nên nếu bị trượt ngã 
chẳng may có thể bị gãy xương.

Làm thế nào để 
đề phòng tai nạn này ạ?

Thật là rắc rối 
vì có nhiều quy tắc và 

quy trình ...

Vấn đề là chỉ cần chú ý để 
không bị trượt ngã 

là được đúng không ạ?

Tuân thủ các quy tắc 
và quy trình thao tác 

 để đảm bảo an toàn cho bản 
thân và người xung quanh 

mới chính là vấn đề
quan trọng!

Dạ...Dạ...!

Dĩ nhiên người trực
tiếp thao tác cần cẩn trọng,

và điều quan trọng là phải tuân
theo các quy tắc và quy trình thao tác

đã được đặt ra.

Sau khi giao bê tông trộn sẵn đến công trường 
và quay về nhà máy, xe trộn luôn tiến hành vệ sinh 

bên trong phễu cấp liệu / thùng trộn bê tông

Hừm?

Làm vệ sinh 
bên trong phễu cấp liệu / 
thùng trộn bê tông của xe 
trộn bê tông 3-5 lần/ngày.



Tiếp theo, "Bị kẹt / cuốn vào băng chuyền". 
Trong quá trình kiểm tra, băng chuyền đang chạy 

nhưng vì phát hiện có dị vật nên bạn công nhân định lấy nó ra, 
 thế là thành ra tai nạn khi tay của bạn bị cuốn vào 

băng chuyền cùng với cây gậy vệ sinh luôn.

Khi vận hành băng chuyền 
thì cần rất nhiều lực để truyền động băng chuyền, 
vì vậy nếu bị cuốn vào thì sẽ dẫn đến tai nạn lớn.

Tai nạn ngã chắc là 
xảy ra thường xuyên

đúng không ạ?

Bị vấp ngã,

Vậy thì,

hãy cùng xem

hiện trường
thực tế nào!

Bị trượt chân ngã 
do mặt đường đóng băng trơn trượt, 

rất nhiều tai nạn tương
tự xảy ra.

Hình như 
 băng chuyền đột ngột 
chuyển động nếu mình 
quên tắt nguồn điện.

Sẽ rất nguy hiểm 
nếu các cô cậu bất cẩn đến gần 

máy móc đang hoạt động.

Tôi còn nghe nói rằng có
một vụ tai nạn khác, 

trong đó một công nhân bị chết 
trong silo  chứa cát làm vật liệu ...

Đúng rồi. 
Trong khi cào cát dính trên thành silo, 

một đống cát đổ ập xuống 
và công nhân bị chôn sống.

Thì ra là vậy….

[Cây gậy vệ sinh]

Dụng cụ làm sạch bằng kim loại  
giúp loại bỏ bụi bẩn đóng rắn



CASE 1

Hãy hoàn thành 
 công việc cào cát trong silo 

 trước chiều hôm nay.

Đây là một nhiệm vụ tốn
thời gian  và nguy hiểm. 

Đây không phải là việc gấp 
nên không cần cố quá sức. Nếu đến chiều 

mà nhắm làm không xong 
thì nói cho tôi biết sớm nhé.

Vâng ạ!

Nào, nào.
Chà, 

 trong hôm nay khó
mà làm xong được nhỉ.

Ừ, 
ta ra ngoài thử xem.

Vậy thì, hai chúng tôi 
sẽ đi báo cáo tình hình 

công việc.

Cậu hãy nghỉ giải lao một lát 
cho đến khi chúng tôi quay lại nhé. 
Đừng làm việc ở bên trong đó nhé!

Tôi hiểu rồi ạ.
À...



Thời gian chờ này 
 phí quá.

Mình cố làm thêm 
một chút nữa nào!

Ố ố ố!

Chúng tôi về rồi đây.
Ủa? 

Cậu ấy đi đâu rồi?

... Có ai không ~!

!!!

Không xong rồi!

Phải cứu cậu ta 
ra ngay ...!

Nguy hiểm lắm, 
cậu đừng cử động mà 
đứng yên ở đó nha!

Tôi sẽ cứu cậu ngay!

...Vâng.



Nguyên tắc chung là không làm
việc ở những nơi có nguy cơ bị
đất và cát  vùi lấp.

Khi làm việc bên trong silo phải đeo dụng cụ bảo hộ theo chỉ định, 
xác nhận mức độ an toàn rồi mới tiến hành công việc. 
Khi đó, nhất định phải bố trí người làm giám sát hiện trường.

Đặc biệt là khi cát ẩm, nếu bị vùi lấp 
trong một lượng cát lớn sẽ rất khó 
thoát ra ngoài. 
Khi bị chôn vùi trong một lượng cát 
lớn, phổi bị nén mạnh, lưu thông 
máu bị suy giảm, gây nên khó thở và 
có thể tử vong.
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Khi làm việc bên trong silo, phải 
bố trí một người làm giám sát 
hiện trường, không được thao tác 
một mình.

2

Để làm việc an toàn trong siloCASE 1
Tóm lược

Người giám sát
hiện trường

Trời ạ…. 
Tôi đã dặn 

không được cố làm 
rồi mà.

Tôi xin lỗi….

Rất may vì lần này 
không gây ra họa lớn ...

Từ nay trở đi các cậu 
phải tuyệt đối tuân theo các quy tắc 

và chỉ thị tại nơi làm việc.
Đừng tự ý hành động theo ý mình!

Trong quá trình cào cát 
bám trong silo, 
núi cát bị sụp,

và chôn sống công nhân 
khiến cậu ấy bị tử vong. 

Đã từng có tai nạn thương
tâm  như vậy rồi đấy.

Tất cả chúng ta hãy cẩn thận 
để đề phòng tai nạn! Vâng!



CASE 2

Ổn thỏa! 
Nó đang hoạt động 

bình thường.

Hừm?

Ồ

Con lăn ở đây 
không quay.

Ồ

Có cái gì đó bị kẹt 
bên trong.

Mình nhớ là 
có cây gậy vệ sinh 

ở đâu đây

À!
Nó đây rồi.



Nào ...!

Ồ?

Ối ối ối!

Không xong rồi, 
dừng khẩn cấp!

Nguy hiểm quá ...

Tại sao dây 
chuyền lại

dừng lại vậy? Là vì...

... Tôi hiểu rồi.



Không bao giờ chạm vào máy 
đang chuyển động.

Để đề phòng trường hợp khẩn 
cấp, cần biết trước vị trí và cách 
sử dụng thiết bị dừng khẩn cấp.

Khi cần chạm vào băng chuyền, hãy liên hệ với phòng vận hành 
và cho máy ngưng hoạt động trước khi thực hiện.
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1

Cài nút tay áo đồng phục đàng 
hoàng và đeo thiết bị bảo hộ
theo đúng quy định.

Công nhân trong phòng vận hành 
máy phải xác nhận công nhân tại 
hiện trường đã hoàn thành công 
việc rồi mới thao tác bật công tắc.
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Để làm việc an toàn gần băng chuyềnCASE 2
Tóm lược

Rất may là 
lần này không gây ra 

tai nạn lớn.

Sơ sẩy 
một chút nữa 

là đã thành đại họa rồi.

Trước đây, đã từng có công nhân 
bị vướng đồng phục 

rồi bị cuốn vào băng chuyền 
 mà tử vong đấy.

Tuyệt đối đảm bảo tắt nguồn 
khi bạn tiếp xúc trực tiếp 

với thiết bị, máy móc.

Mỗi một quy tắc 
đều có ý nghĩa riêng 

 của nó.
Vâng ạ…!



CASE 3

Chào buổi sáng.

Hôm nay trời mưa 
nên sàn đất bị ướt 

và trơn trượt.

Các cậu nhớ cẩn 
thận khi làm việc.

Rõ rồi nhé!

Vâng!

Chà, 
việc của buổi sáng 

cuối cùng cũng đã xong...

Nhưng vì trời mưa 
nên hơi chậm so với 

kế hoạch...

Chẳng còn bao 
nhiêu thời gian 

cho đến lượt tiếp 
theo ...



May mắn thay trời quang 
mây tạnh rồi, 

mình phải rửa thật nhanh 
mới được...!

Việc này làm quen rồi 
nên cũng chẳng cần đeo 

đai an toàn làm gì.

OK
Xong rồi.

Ối ối ối!

Có chuyện gì!?

Không xong rồi!

Ai đó 
gọi xe cấp cứu giùm!



Mang thiết bị bảo hộ (mũ bảo 
hiểm, đai an toàn, giày chống 
trượt) đàng hoàng.

Cần lưu ý do phần sau của xe trộn bê tông cao và hẹp khiến dễ mất thăng bằng 
và ngã sẽ rất nguy hiểm và hãy làm việc theo đúng quy tắc.

1

3

Leo lên, leo xuống theo cách 
dùng 3 tiếp xúc điểm, đồng thời 
sử dụng móc đai an toàn.
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Để làm việc an toàn trên bậc thangCASE 3
Tóm lược

Tôi nghe nói rằng
cậu đã làm việc mà không

đeo đai an toàn.

Dạ đúng rồi ạ….

Cho dù cậu đã quen với công việc, 
 nhưng tuyệt đối không được 

 lơ là mất cảnh giác.

Những vụ tai nạn ngã từ trên 
xe trộn bê tông và bị thương 

rất thường xuyên xảy ra.

Tôi nghĩ rằng 
tôi sẽ ổn ...

Từ giờ trở đi 
phải tuân thủ quy tắc 

khi làm việc nhé!
Vâng!



Bất cứ khi nào bạn chạm trực tiếp vào băng chuyền, 
hãy tắt nguồn và thông báo cho những người có liên 
quan biết rằng bạn đang làm việc.

Cào cát 
trong silo

Ngã từ bậc thang của xe trộn bê tông

Loại bỏ dị vật 
trên băng chuyền

Khi làm việc trong silo, phải đảm bảo bố trí người 
làm giám sát  hiện trường đồng thời tuân thủ các quy 
tắc khi thao tác.

Khi leo lên, leo xuống bậc thang của xe trộn bê tông, phải sử dụng 
móc đai an toàn và luôn giữ chân tay trong trạng thái có 3 tiếp xúc điểm.

Những điểm cần lưu ý trong ngành
sản xuất bê tông trộn sẵn

Các cậu đã hiểu 
các mối nguy hiểm luôn cận kề 

một cách đáng ngạc nhiên, 
đúng không?

Để đảm bảo
vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc,

điều quan trọng là mỗi người
phải ý thức tuân thủ quy tắc.

Hãy cùng xem lại 
các trường hợp 

một lần nữa.

Nhân vật chính 
bất cẩn này 

xem ra rất giống ai đó. Hả?
Cậu nói gì thế?



Những điều sau đây cũng cần chú ý! 
Gợi ý để bảo vệ an toàn và sức khỏe!Gợi ý để bảo vệ an toàn và sức khỏe!

Bậc thang nhỏ1 Bị kẹt vào máng xả2 Chuyển động đột ngột3

Ngành sản xuất 

bê tông trộn sẵn

Các bậc thang nhỏ, vì vậy hãy cẩn 
thận để không bị trượt, đặc biệt là 
khi bị ướt.

Khi gắn máng xả, hãy cẩn thận 
để không bị kẹt tay.

Khi làm việc ở phía sau xe trộn bê 
tông, hãy nói cho tài xế biết và cố 
gắng ngăn ngừa tai nạn.

Trong nhà máy, hãy đảm bảo tuân thủ đội mũ bảo 
hiểm và vừa đi vừa chú ý đến các bậc thang và mặt 
đường dưới chân bạn.

Đảm bảo mang giày an toàn vì mẫu thử 
và thiết bị nặng có thể rơi vào chân bạn.

Các điểm chú ý liên quan đến xe trộn bê tông

Các chú ý khi đi bộ Các chú ý liên quan 
đến phòng thí nghiệm

Tai nạn lao động 
 tuyệt đối không phải là vấn đề 

của người dưng 
 mà là vấn đề quen thuộc có 

thể xảy ra cho bất kỳ ai.

Phòng khi có sự cố 
 xảy ra, tích cực giao tiếp 

 với mọi người 
tại nơi làm việc hàng ngày 

 là việc rất quan trọng.

Dạ!
Tôi sẽ cẩn thận đề

phòng tai nạn lao động 
 và cố gắng làm việc tốt

mỗi ngày!

Hãy nhớ rằng 
 tuân thủ các quy tắc là để 

 bảo vệ "cơ thể", "gia đình" và 
 "cuộc sống" của bạn.



Tìm hiểu bằng truyện tranh

Vệ sinh an toàn lao động của ngành sản
xuất bê tông trộn sẵn

Phát hành tháng 3 năm 2022

Phát hành: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản

Kế hoạch: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
Đơn vị hợp tác: Nhóm soạn thảo giáo trình an toàn lao động liên quan đến ngành 
sản xuất bê tông trộn sẵn
Sản xuất: Sideranch Inc.

Hãy suy nghĩ xem nguy hiểm ở điểm nào!

Đào tạo dự đoán nguy hiểm (KYT)

Đây là 
điểm nguy hiểm!

Hãy suy nghĩ xem ngoài ra còn những điểm nguy hiểm nào nữa?

Hãy cùng biết mối nguy hiểm tiềm ẩn khi làm việc tại hiện trường! 

Học bằng hình
ảnh minh họa

Chú ý quan sát bậc 
thang và mặt đường 
dưới chân để không 
bị ngã.

Không đi vào khu vực 
 phía sau xe trộn bê 
tông phòng khi xe lùi 
lại phía sau.

Đảm bảo sử dụng móc 
đai  an toàn để leo lên 
leo xuống bằng cách 
dùng 3 tiếp xúc điểm.



Mọi thắc mắc liên quan đến tài liệu này, vui lòng liên hệ với

Ban An toàn
Phòng Vệ sinh an toàn lao động

Cục Tiêu chuẩn lao động
Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản


