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Số vụ tai nạn lao động

Nguồn: Bộ nông lâm thủy sản Nhật Bản "Thực trạng và các vấn đề về cách làm việc trong 
ngành sản xuất chế biến thực phẩm" (Cập nhật tháng 2/2019)

1 Té ngã 2,349 người

2 Bị kẹp - Bị cuốn vào 1,679 người

3 Bị cắt đứt - Trầy xước 1,056 người

4 Rơi - Ngã 675 người

5 Làm việc sai tư thế hay quá sức 666 người

Hôm nay, chúng ta cùng học về
vệ sinh an toàn ngành chế biến
thực phẩm và đồ uống nhé.

Tai nạn do " Té ngã" 
nhiều quá nhỉ…

Đây là ngành sản xuất liên
quan đến ăn uống,
vì vậy trọng trách rất
nặng nề nhỉ!

Tớ cũng nghĩ vậy!

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

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

Vâng ạ!

Trong thực tế thì phải 
chú ý chỗ nào khi làm 
việc nhỉ.

Mình cũng tò mò quá.



Đúng vậy đấy!

Tại nhà máy chế biến thực
phẩm và đồ uống

hay bị vấp ngã khi đang bê nguyên 
liệu nấu ăn bằng hai tay 
là những tai nạn hay xảy ra.

Phải thực hiện công việc
thật cẩn thận thầy nhỉ.

Đúng vậy, 
việc tạo môi trường làm việc an 
toàn cũng rất quan trọng.

Cụ thể là làm như thế 
nào ạ?

↓
4S

Sàng lọc (Seiri)/
Sắp xếp (Seiton)/
Sạch sẽ (Seisou)/

Săn sóc (Seiketsu)   

Vâng, 
nhưng mà…. phiền phức quá ạ.

Tóm lại, 
chỉ cần cẩn thận để không bị ngã là 
được đúng không ạ.

Phải tạo môi trường làm việc 
để không chỉ bản thân mình,
mà mọi người cũng không bị ngã!

Vângggg!!!

Đầu tiên, 
quan trọng là 
phải triệt để thực hiện sàng lọc, sắp 
xếp xung quanh bản thân.

Trượt chân do sàn nhà máy bị 
ướt khi đang dọn dẹp,

Cái gì?

HahahaHahaha



Ngoài ra, 
trong nhà máy có sử dụng vật 
sắc nhọn 
nên cũng dễ xảy ra tai nạn 
nghiêm trọng.

Có trường hợp vấp ngã kéo theo dao rơi xuống
và làm đứt ngón chân.

Các tai nạn do 
"Bị kẹp - Bị cuốn vào"
có những ví dụ như
thế nào ạ?

Ví dụ như, lau dọn mà 
không tắt nguồn điện 
của thiết bị,

Vậy thì,

Thực tế nơi làm 
việc thế nào,

chúng ta hãy cùng 
xem nhé.

Có trường hợp 
ngón tay bị cuốn vào con lăn.

Nếu không cẩn thận thì 
nguy hiểm quá nhỉ.

Ừm.
Nhưng có thể phòng tránh được
nếu thực hiện nghiêm ngặc các 
đối sách.

Khi vệ sinh sàn nhà máy, phải đặt
biển báo chú ý

Sợ thế…

Ví dụ như ra quy định phải đi
giày  chống trơn trượt.

Chú ýChú ý

Ở đây dễ trơn trượt, Ở đây dễ trơn trượt, 
cần chú ý dưới chân!cần chú ý dưới chân!

Ồ ồ…Ồ ồ…



Trường hợp 1:
Thao tác với máy móc

Xin chào ạ

Xin chào

À? 
Tổ trưởng đâu 
nhỉ?

Chắc là hôm nay 
tổ trưởng đi họp.

Ừ nhỉ.

OK! Đầu tiên là kiểm 
tra từ trang phục 
bảo hộ! 

Vâng!

Kiểm tra OK
Bắt đầu công việc 
nào!

Vâng

Các mục kiểm tra trang phục.

Đã đội mũ chưa?

Đã đóng cúc áo trên và cổ tay áo chưa?

Đã đeo khẩu trang chưa?

Đã cho tà áo vào trong quần 
chưa? 

Có đeo găng tay không?

Đã đi giày dễ thao tác chưa?

* Hãy cho tóc vào trong mũ

* Hãy kiểm tra đế giày 
có bị mòn không?

* Hãy tháo đồ trang sức như 
đồng hồ đeo tay, nhẫn, vòng cổ…



Cái gì?

Hoàn toàn 
không đúng 
hình dạng!!!

Cậu xem cái 
này xem!

Hình dạng 
trông lạ quá…

Tổ trưởng thường 
mở ở đây,

rồi lấy cơm dính ở 
đây ra nhỉ.

Giúp tôi một 
tay nào! Nhưng …

Nếu có bất 
thường
phải liên lạc..

Không được thực
hiện công việc
ngoài phạm vi công 
việc đã giao.

…Chắc không sao 
đâu mà.

Vâng.

Đúng như tôi 
nghĩ, cơm bị 
kẹt nhỉ.

Chắc là OK rồi.

Ối!!Chắc được rồi.



Chắc cậu đã 
làm gì rồi!

Tôi không 
biết đâu!

Có chuyện 
gì thế?

Tổ trưởng!

Tự ý làm như thế!!
nhỡ bị thương thì sao!?

Tại sao lại 
định 
tự ý kiểm tra 
máy thế?

Không chỉ ấn 
nút dừng,

mà phải tắt 
nguồn điện.

Nếu tay bị con lăn 
cuốn vào

sẽ bị chấn 
thương, vì vậy 
phải chú ý!

Làm ơn tuân thủ
quy định giúp tôi!

Việc có trách nhiệm trong 
công việc là rất tốt 
nhưng…

Úi~

nếu tự ý thực hiện 
sửa chữa sẽ rất nguy 
hiểm đấy!!

..........

Chúng tôi xin lỗi ạ!



Trường hợp 2: Công việc tẩy rửa.
Hôm nay sẽ thực
hiện dọn rửa dây
chuyền chế biến.

Phải chú ý khi sử 
dụng chất tẩy rửa.

Phải sử dụng 
găng tay và 
kính bảo hộ 
đấy nhé.

…Cứ yên tâm giao 
phó cho tôi!

Tôi quên găng tay và 
kính bảo hộ mất rồi.

Nhưng, nếu không 
nhanh 
sẽ làm ảnh hưởng 
đến tiền bối mất.

Chắc không 
sao đâu.

Ui～ …
Tay rát quá.

Hoàn thành 
nhanh chắc 
không sao đâu!

A…!

Nước kiềm sát khuẩnNước kiềm sát khuẩn
Chất tẩy rửaChất tẩy rửa



Úi!!

Vào mắt rồi!

Biết vậy đeo kính 
bảo hộ vào thì tốt 
hơn rồi...

Phải lau 
nhanh thôi!

Ôi....

Sao mắt trở nên 
mờ thế nhỉ…

Cứu tôi 
với!

Cậu sao thế!?
Mắt đỏ lên rồi 
đấy!!

Đau quá!

Ui da!

Cậu quên 
đeo kính bảo hộ 
phải không…



Hãy nhanh chóng 
đến phòng y tế đi! Ối...

Ôi!
Có sao không!

Bị bỏng hoá 
chất rồi.

Tổ trưởng～

Cậu thật 
là…!

Việc đeo găng tay 
và kính bảo hộ là 
quy định đấy!

Chất kiềm mạnh 
có đặc tính ăn 
mòn da,

vì vậy nếu bị dính vào tay và mắt, 
việc phải nhanh chóng rửa sạch 
và đi khám bác sĩ cũng là quy định đấy.

Việc tuân thủ quy
định là để bảo vệ
chính mình đấy!

Sau này tôi sẽ 
chú ý ạ.

Tổ trưởng…!

Phòng y tếPhòng y tế

A ha ha haA ha ha ha



Trường hợp 3:
Công việc vận chuyển
Tốt rồi

Mang phần tiếp 
theo đến thôi!

Đôi giày đấy,

Sao ạ?Tôi sẽ mang cả phần 
của chị đến nhé.

Cũ quá 
rồi đấy nhỉ…

Đúng ạ.

Đế giày cũng 
mòn quá rồi!

Thay đôi mới đi…

Mai tôi sẽ thay ạ!

Này!
Đừng có chạy!

Ối Tôi xin lỗi!

Mang từng hộp 
thôi!

Nguy hiểm 
đấy!

Không sao 
đâu ạ!

Gọt xong vỏ!



Đau 
lưng quá…

Tồi quay lại 
rồi đây...

xin lỗi tôi 
hơi chậm...

Có sao không!

Đau quá …



Vâng

Vânggg...

Nếu bị chấn thương,
người thân của cậu
cũng sẽ rất buồn đấy.

Nếu mang nhiều đồ hãy 
sử dụng xe đẩy.

Khu vực sử dụng dao 
phải đặc biệt chú ý.

Này nhé,

Đế giày bị mòn 
rất dễ trượt ngã.

Phù!

Hãy đổi ngay khi 
phát hiện ra. Cho dù gấp cũng 

không được chạy.

Nếu sàn ướt hoặc 
rau thừa
bị rơi ra
thì rất dễ bị trượt 
chân,

vì vậy nếu nhìn thấy
thì phải lau dọn
ngay.



Những điểm cần lưu ý trong ngành chế 
biến thực phẩm và đồ uống

Mặc quần áo bảo hộ 
đúng cách.

Báo cáo cho cấp trên 
ngay khi xảy ra vấn đề!

Thực hiện triệt để 4S.

Sử dụng xe đẩy khi vận 
chuyển đồ.

Giúp tôi một chút! Nhưng …

Không được thực 
hiện công việc 
ngoài công việc đã 
được yêu cầu làm.

…Chắc không sao 
đâu mà.

Vâng.

Kiểm tra OK
Bắt đầu công việc 
nào!

Vâng

Nếu mang nhiều đồ hãy 
sử dụng xe đẩy.

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...Ái chà chà...



Hãy chú ý những điều sau!
Những gợi ý để an toàn, khỏe mạnh.

Chú ý bị bỏng lạnh 
do đá khô!

Chú ý cách sử dụng 
xe đẩy an toàn!

Khi chất đồ lên xe, 
lưu ý để độ cao của đồ 
không làm ảnh hưởng 
tầm nhìn phía trước.

Làm việc cẩn thận 
không để gia đình 
và bạn bè lo lắng!

Cẩn thận để không bị cuốn vào
máy móc chuyển động cuốn 
xoay!

Ngành chế biến thực 

phẩm và đồ uống
Tai nạn lao động tuyệtTai nạn lao động tuyệt
nhiên không phải lànhiên không phải là
chuyện của ai khác xachuyện của ai khác xa
xôi, mà là vấn đề ở ngayxôi, mà là vấn đề ở ngay
bên cạnh chúng ta.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!
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”.



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)

Dùng xe đẩy 
để vận 
chuyển đồ 
nặng!

Hãy ưu tiên 
lau sàn ướt 
trước!

Đầu tiên, 
hãy tắt 
nguồn điện 
chính!

Hãy thử suy nghĩ xem nguy hiểm ở đâu!

Đây là điểm mấu chốt
nguy hiểm!

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

Tìm hiểu qua truyện tranh

Vệ sinh an toàn ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
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