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Hôm nay, chúng ta cùng học về 
vệ sinh an toàn 
ngành vệ sinh tòa nhà!

Số người bị "Té ngã" nhiều 
hơn hẳn nhỉ…

Thật biết ơn người làm công việc này 
giữ cho mọi thứ xung quanh chúng ta
lúc nào cũng sạch sẽ .

Đúng thế đấy!

Đầu tiên,
chúng ta cùng xem
thực trạng số liệu tai 
nạn lao động ngành 
này nhé!

Đây là các nguyên 
nhân chủ yếu
gây tai nạn lao động.

Vâng ạ!

Công việc cụ thể của 
ngành này là gì vậy...

Mình tò mò quá..

Số vụ tai nạn lao động

Nguồn: Hiệp hội phòng chống tai nạn lao động trung ương
“Dữ liệu phân tích tai nạn lao động - Ngành bảo trì tòa nhà” (Tháng 8 năm 2019)

１ Té Ngã 1705người

2 Rơi – Ngã 656người

3 Làm việc sai tư thế hay quá sức 370người

4 Bị kẹp - Bị cuốn vào 203người

5 Va chạm mạnh   200người



Đúng vậy đấy!

Nói là "Té ngã" 
nhưng có nhiều tình 
huống khác nhau.

hay cũng có trường hợp bị trượt chân ngã
do sàn ướt khi đang lau dọn.

Những trường hợp này
cũng thường xảy ra
trong cuộc sống thường 
ngày nhỉ...

Tai nạn lao động là
những điều xảy ra xung quanh 
chúng ta.

Làm thế nào
để phòng tránh té ngã nhỉ?

Sàng lọc, sắp xếp 
phiền phức quá nhỉ….

Chỉ cần chú ý là được đúng 
không?

Quan trọng nhất là phải 
tạo ra môi trường làm 
việc để không chỉ bản 
thân mình mà bất kì ai 
cũng không bị ngã!

Vângggg!!!

Việc tạo môi trường khó bị ngã 
bằng cách sàng lọc (seiri) và sắp 
xếp (seiton)  là rất quan trọng đấy.

Ví dụ như 
bị ngã vì chân vướng vào dây điện 
khi đang bê đồ bằng cả 2 tay,

Hả?

Sàng lọc (seiri)Sàng lọc (seiri)
Sắp xếp (seiton)Sắp xếp (seiton)

Sạch sẽ (seiso) Sạch sẽ (seiso) 
Săn sóc (seiketsu)Săn sóc (seiketsu)

 ↓ ↓
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Ở nơi làm việc có
sử dụng máy móc lau dọn và chất tẩy rửa,
nếu sử dụng sai cách
có thể dẫn đến chấn thương nặng.

Chúng ta cần chú ý để 
không chỉ không làm bị thương chính mình 
mà cả những người sử dụng tòa nhà.

Có ví dụ cụ thể về “Rơi - Ngã” 
như thế nào không ạ?

Ví dụ như, 
trượt chân ngã ở cầu thang 
khi hai tay cầm túi rác.

Nào,

Thực tế ở nơi làm việc 
như thế nào

 Chúng ta hãy cùng 
xem nhé!

Cũng có trường hợp
đang lau cửa kính và 
bị ngã xuống từ thang gấp 
do mất thăng bằng.

Bị chấn thương nặng sẽ không 
làm việc được, khi đó gia đình 
sẽ lo lắng,  thu nhập cũng bị 
ảnh hưởng nữa …

Đúng thế. Chính vì vậy,
có đối sách chuẩn bị trước 
là hết sức quan trọng!

Dành thời gian chuẩn bị,
sử dụng đúng dụng cụ làm việc
theo quy trình.

Tuân thủ quy định 
sử dụng dụng cụ bảo hộ 
khi làm việc

Nguy hiểm quá….!



Tại một tòa nhà 
văn phòng

Hôm nay là ngày 
dọn vệ sinh định kỳ.

Hãy dùng máy chà 
sàn để cọ vết ố đi.

Vâng!

Tối nay là buổi biểu 
diễn của ban nhạc 
mình thích…!

Phải cố làm xong 
thật nhanh thôi!

Chất tẩy đã cho 
vào xong, lắp đầu 
cọ chà sàn vào….

Phải làm nhanh 
mới được!

Được rồi đấy nhỉ.

Bắt đầu nào!

Sao lại bị dừng 
lại nhỉ…?

…lắp sai à…?

Buổi biểu diễn
sắp bắt đầu mất 
rồi…

Phiền quá nhỉ, 
chắc dùng tay không 
cũng được!

Không còn thời 
gian nữa!

Trường hợp 1



Không sao.

OK, 
đã lắp xong!Chỉ chạm một tí, 

rửa sau cũng 
được…

Dù sao thì 
cũng phải làm 
xong thật nhanh,

để đi xem biểu 
diễn ngay!

Trời…
Sàn vẫn 
chưa khô…

Ôi !?

Sao thế!?
Tôi nghe thấy 
tiếng động gì 
rất lớn…

Ô,
cậu bị ngã à!?

Không sao ạ…

Đau 
quáaaa !?



Áaaa

Chị…!

Đau quá…

Xin lỗi chị, 
sàn vẫn chưa khô…
Chị có sao không?

Cậu không đeo 
găng tay à…!

umm, cám ơn cái gì... Cậu sờ vào chất tẩy rửa 
bằng tay không sao? Vâng, 

tại em hơi vội…

Dùng tay không sờ 
vào chất tẩy rửa

là có nguy cơ bị 
viêm da nặng đấy!?

Tay cậu bị đỏ rồi!

Nên đi bệnh viện đi!

Thôi,em đang có 
chút việc…

Kết quả là sau đó tôi ở lại bệnh 
viện khám
nên không kịp đi xem buổi 
biểu diễn…

“Khi vội thì càng 
phải thận trọng”

Tôi đã nhận thấy càng 
vội thì mọi việc càng 
tệ hại hơn.

Quá tuyệtQuá tuyệt

Tốt quáTốt quá



Nào, 
làm thôi nào.

Tại nhà vệ sinh của 
một công ty thương mại. 

Mình sẽ làm 
sạch từng ngóc 
ngách!

30 phút sau…

Lau xung quanh bồn 
cầu của từng phòng 
mệt thật đấy nhỉ.

Tốt rồi!
Phần lau sàn vậy 
là xong.

Không làm cẩn thận 
vết bẩn sẽ tích tụ lại.

… Trời?

Ở chỗ kia mà bụi cũng 
tích tụ lại.

Phải lau thôi.

Thực ra là phải dùng
“dụng cụ” khác.

Lại phải đi lấy 
thì phiền nhỉ…

… Thôi! Trèo lên bồn cầu 
rồi lau cũng được vậy!

Trường hợp 2

Cây lauCây lau



Hai ba…

Được rồi!

Đã sạch chưa nhỉ

Có vẻ vẫn còn bẩn…

Áa..
không ổn rồi..Lau thêm chút nữa…

AAAAA!

…Đau quá
… Đen thật

Nhưng mà.. 
Chỗ kia vẫn 
còn bẩn … Lau tiếp thôi…

PhùPhù



AAAAA!

Ơ!?
Sao lại có người 
vào…

Chị có sao 
không ạ?

Đau quá!!!

Ui, chết 
rồi!!! Mình quên để 

biển "Đang lau 
dọn"!

Phải ưu tiên 
hỗ trợ người sử 
dụng trước đã!

Ôi, chị sao 
thế ạ?

Ngoài ra, nhất định phải 
để biển "Đang lau dọn" 
trước khi bắt đầu làm việc

Làm như vậy,
người sử dụng sẽ chú 
ý hơn khi đi.

Vốn dĩ nguyên tắc là
không được trèo lên 
bồn cầu để làm việc.

Phải tuân thủ quy 
định chứ.

Lần này may là không sao,
nhưng nếu bị thương thì mệt 
lắm đấy!

“Các quy định nhất định đều ý 
nghĩa của nó”

Từ đó, cô ấy đã tuân thủ quy 
định mà không cho rằng 
điều đó là phiền phức nữa.

Tôi mới là người Tôi mới là người 
phải xin lỗi ạ.phải xin lỗi ạ.



Hôm nay chúng ta 
cùng cố gắng nhé!

Có gì mong anh 
giúp đỡ ạ!

Tôi làm ở đây cũng lâu 
rồi, có gì cứ hỏi nhé!

Đầu tiên là gom 
rác lại.

Hôm qua chị có xem 
bóng đá không?
Trận đấu hay quá nhỉ.

4 năm mới có 1 lần 
nên phải chờ khá 
lâu nhỉ.

Ui.. 
Đauuu...

Phấn khích nhỉ!
Các trận Worldcup
thú vị thật đấy ạ!

Tôi bị cái gì đâm 
phải ấy… 
hình như là kim

Chị có sao 
không ạ?

..Ừm, 
Có vẻ không sao.

Vậy thì tôi sẽ dọn 
phòng tắm.

Không lau trần 
nhà sẽ lên mốc 
mất.

Ôi!
Quên cây lau 
trần mất rồi!

Đành vậy.
Đứng lên thành bồn 
tắm để lau vậy.

Nếu bị phát hiện 
chắc sẽ bị mắng...

Trong một phòng 
của khách sạn

Trường hợp 3



Ok, 
Sạch rồi đấy…

A….!

Nguy hiểm quá…
Vừa rồi mà ngã 
thì bị thương 
nặng mất.

!?
Cám ơn anh

Tôi lau xong nhà 
tắm rồi đấy.

Anh có sao 
không ạ? Gì cơ ạ?

Áo anh dính 
máu kìa!

Ui, sao lại 
thế nhỉ!?

Để tôi dọn giường 
nhanh 

Ta đến bệnh 
viện nhé!

Từ lúc nhận ra, 
tôi lại bắt đầu 
thấy đau…

Chắc là lúc thu rác, 
tôi đã bị cái gì đó 
đâm vào…



AAAAA!

Tôi bị đập 
mạnh ngón 
chân út

Có chuyện gì thế?

Có người bị 
thương…!

Ngón chân thì 
không sao nhưng 
mà...

Ngón tay thì có vết 
như là bị kim tiêm 
đâm,

Để cho yên tâm,
cậu nên làm xét nghiệm máu đi.

Hơn nữa, nếu nói Hơn nữa, nếu nói 
chuyện riêng quá chuyện riêng quá 
nhiều trong khinhiều trong khi

làm việc,làm việc,

sẽ làm giảm khả 
năng tập trung.

Ngoài ra, ở những chỗ cao 
phải dùng cây lau theo 
quy định.

Vì không biết khách 
hàng vứt cái gì.

Vâng…

“Sợ nhất là khoảng thời gian 
khi đã bắt đầu quen việc”

Cô ấy đã khắc cốt ghi 
tâm việc này rồi.

インスリン

Cẩn thậnCẩn thận

Sao thế!?Sao thế!?

Có sao Có sao 
không ?không ?

Mảnh vỡ thuỷ tinhMảnh vỡ thuỷ tinh

Đinh gimĐinh gim
Kim tiêm Kim tiêm 
InsulinInsulin

Cũng có thể là kim Cũng có thể là kim 
tiêm khác…!tiêm khác…!



Những điểm cần lưu ý trong ngành
vệ sinh tòa nhà

Công việc trên cao

Công việc tại nơi nhỏ hẹp

Đặt bảng “Đang vệ sinh”

Đeo găng tay

Trường hợp vết bẩn ở trên cao,
không trèo lên vị trí khó để chân,
Hãy vệ sinh theo phương pháp đã quy 
định.

Tại nơi nhỏ hẹp như góc nhà vệ sinh…,
cần lưu ý vì đầu có thể bị va đập.

Chất tẩy rửa dính vào tay có thể gây 
viêm nhiễm,
vì vậy hãy đeo găng tay khi sử dụng.

Đặt bảng có chữ
“Đang vệ sinh”
để tránh việc mọi 
người
đi vào khu vực
đang làm việc.

Hãy cùng xem lại 
những tình huống 
một lần nữa.

Giờ thì các em đã hiểu rằng
nguy hiểm luôn liền kề bên
cạnh rồi phải không nào?

Để đảm bảo vệ sinh an toàn lao động,
ý thức và việc tuân thủ quy định của
mỗi người là rất quan trọng.

Cái tính hậu đậu của 
các nhân vật cứ giống 
với ai đó ấy nhỉ. Hả? 

Cậu nói gì đấy?

Ái chà chà...



Học bằng tranh minh 

họa, ảnh

Hãy tìm hiểu về những nguy hiểm tiềm ẩn trong công việc tại nơi làm việc!

Luyện tập dự đoán nguy  hiểm (KYT)

Đây là điểm mấu 
chốt của nguy hiểm

Không đứng lên 
trên bồn rửa mặt.

Không để nguyên 
dụng cụ vệ sinh
 sau khi sử dụng

Đặt biển “Đang lau 
dọn” tại cửa ra vào.

Thử nghĩ xem nguy hiểm ở đâu!

Hãy thử suy nghĩ xem còn những điểm mấu chốt nguy hiểm nào khác không.

Tai nạn lao động tuyệt
nhiên không phải là
chuyện của ai khác xa
xôi, mà là vấn đề ở ngay
bên cạnh chúng ta.

Thì giao tiếp hằng 
ngày ở nơi làm việc 
cũng rất quan trọng.

Để phòng khi có 
chuyện gì xảy ra,

Được rồi!

Ừm, ừm

Hàng ngày tôi sẽ cố gắng 
chú ý an toàn lao động!

Tôi muốn mọi người nhớ rằng,
tuân thủ quy định cũng chính
là bảo vệ “bản thân”, “gia đình”
và “cuộc sống của chính mình”.
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