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ベトナム語

Tìm hiểu qua truyện tranh

Vệ sinh an toàn trong công việc hàn

Tài liệu nghe nhìn này được tạo ra nhằm mục đích giúp mọi người tìm hiểu những kiến thức cơ bản
về an toàn và vệ sinh cho người lao động tại nơi làm việc thực hiện công việc hàn.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng
tìm hiểu về vệ sinh an toàn
trong công việc hàn nhé!

Đầu tiên,
chúng ta hãy cùng
điểm qua thực trạng
tai nạn lao động nào!

Vâng ạ!

Các trường hợp tai nạn
lao động xảy ra chủ yếu trong
công việc hàn là như
thế này đây.

Các trường hợp tai nạn lao động xảy
ra trong công việc hàn
・ Bị kẹp - Bị cuốn vào
・ Tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao

Đây là công việc tiếp
xúc với vật có nhiệt độ cao,
sử dụng các vật liệu nặng,
vì vậy cần phải chú ý an toàn.

・ Bị vật bay vào - Đồ vật rơi xuống
・ Rơi, Té ngã
Đúng thế!

・ Điện giật từ nguồn điện hàn
・ Bệnh bụi phổi do khói hàn
・ Tổn thương mắt do hồ quang hàn, v.v...

Không biết đó là
những công việc
nào nhỉ?

Không biết cần
phải chú ý những
điểm nào nhỉ?

Trong công việc hàn
xảy ra nhiều loại tai nạn lao
động quá nhỉ.

Chẳng hạn như
quy định nào ạ?

Đúng vậy.
Và bây giờ, hãy xem
các trường hợp cụ thể
về tai nạn lao động nào!

Điều quan trọng là phải dừng máy hàn,
đảm bảo máy đã dừng hẳn trước khi
thực hiện những công việc khác với mọi khi
như kiểm tra, sửa chữa, loại bỏ vật lạ.

Ví dụ như, trường hợp
do không tuân thủ quy định
nên ngón tay bị kẹp vào
máy hàn bấm,

Chỉ vậy thôi sao.
Em cứ tưởng phải có
quy định gì phức tạp hơn chứ.

Hửm?

ngoài ra còn có trường
hợp vật liệu đổ sập hoặc
rơi xuống, đập vào người.

Tại sao
tai nạn lao động
lại xảy ra vậy ạ?

Để phòng tránh tai nạn
lao động, thì việc tuân thủ
nghiêm ngặt các quy định
là cực kỳ quan trọng đấy!

Một trong những nguyên nhân
chủ yếu là không tuân thủ các
quy định để đảm bảo an toàn.

Vâng, vâng ạ!

Ngoài ra còn có
những trường hợp như té ngã từ
thang gấp hoặc thang đứng
đặt ở vị trí không ổn định,
gây gãy xương,

Ngoài ra
còn phải chú ý cẩn thận
khi tiếp xúc với vật có nhiệt
độ cao nữa phải không ạ.

Đúng thế.
Cần phải đặc biệt chú ý
khi hàn hồ quang điện.

Tia lửa bắn ra
có thể gây bỏng.
Ngoài ra còn có nguy cơ
bắt lửa hoặc phát nổ nữa.

hay trường hợp rơi xuống
do bị hụt chân rơi khỏi bục đứng
ở công trường xây dựng.

Em hiểu rồi.

Nguy hiểm
luôn cận kề nhỉ.
Đó là lý do tại sao
việc đảm bảo tuân thủ
quy định lại cần thiết.

Nào,

Để bảo vệ bản thân,
hãy chuẩn bị dụng cụ
bảo hộ theo quy định,

Thực tế ở nơi làm
việc như thế nào
và trang bị đúng cách
trước khi làm việc.

Cùng xem nhé!

Trường hợp 1

Khi hàn hồ
quang điện sẽ có
khói hàn* bay ra,

Hãy mang dụng cụ bảo hộ

nếu hít phải sẽ rất
nguy hiểm ngay cả
khi ở vị trí đầu gió.

Trong lúc đang hàn
hồ quang điện―

Dù nóng nực
nhưng cậu vẫn phải
mang khẩu trang chống
bụi nhé.

*Khói hàn được hình thành từ sự bay hơi của kim loại khi nóng chảy,
lượng hơi này nguội đi, tạo thành các phân tử nhỏ mịn. Trông giống như làn khói.

Hãy cố gắng
trang bị đầy đủ nhé!

Hôm nay
có chút gió thổi,

nhưng oi bức quá.
Để tránh bị sốc
nhiệt, hãy thường
xuyên nghỉ ngơi ở nơi
mát mẻ,
và đừng quên
bổ sung nước và
muối cho cơ thể.

Vài chục phút sau―

Mặc dù
quy định là như vậy,

nhưng mà
mặc nguyên
bộ thì nóng lắm.

Anh à!
Chỗ này là
vị trí đầu gió,
tôi có thể cởi
khẩu trang chống bụi
ra được không?

Còn chút nữa
thôi,

Nóng, nóng quá.
Đổ mồ hôi như tắm.

Lúc nãy mình
để que hàn
ngay tại chỗ luôn.

Nào,
dọn dẹp thôi.

nhưng đầu
óc mình bắt đầu
lơ mơ rồi.

Nguồn điện
chưa tắt sao!

Tuyệt!
Làm xong rồi!

Ôi,
nóng quá
đi thôi.

Nước,
mình phải
uống nước!

Ối!

Hà~
Đã quá.

Á!?

Tóm tắt Trường hợp 1

Aaaaa!

1

Hãy mặc trang phục lao
động, mang dụng cụ bảo
hộ đã được quy định!

2

Cẩn thận để tránh bị
điện giật!

・ Kiểm tra thiết bị an toàn trước khi làm việc
・ Kiểm tra rủi ro điện giật, cách xử lý trong tình
huống khẩn cấp
・ Hãy chú ý vì nếu quần áo bị ướt do mồ hôi cũng
có thể gây giật điện
・ Nối cáp hàn đúng cách

Vài tiếng sau―
Đã được đưa đến bệnh viện

Lúc té,
tay phải
chống xuống đất
nên bị gãy xương.

Cậu giật mình
do bị điện giật,
nên té ngã.

Em đã hiểu rồi!

Lớp vật liệu phủ que
hàn bị bong ra,

nhưng do cậu
đeo găng tay da
trong lúc làm việc
nên đã không nhận
ra điều này.

Điện giật cũng có thể
nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Tôi đã ra chỉ thị sử dụng
thiết bị chống sốc điện tự
động rồi, thế mà cậu lại
không làm theo,
như vậy là không được đâu.

TIPS

Hãy cẩn thận kẻo hít phải khói hàn!
Mình ở vị trí đầu
gió nên không mang
mặt nạ cũng
không sao.

Vài tiếng sau―

Ôi, đau khớp quá,
cả người uể oải, cảm
thấy ớn lạnh nữa.

Sốt hơi kim loại

Chỉ sau khi gặp chuyện
không may, anh ấy mới
nhận ra tầm quan trọng
của quy định.

Khi nghi ngờ bị sốt hơi kim
loại, hãy đến bệnh viện ngay
*Sốt hơi kim loại (Metal fume fever) là tình trạng hít phải khói hàn gây ra các triệu chứng như nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau cơ, buồn nôn, khát nước,
mệt mỏi, v.v...

Trường hợp 2

Cẩn thận với các vật văng ra, rơi xuống

Xin lỗi vì đã
để anh chờ!

Ngay trước khi kết thúc
giờ nghỉ trưa
Nhà ăn dành cho nhân viên—

Cuối cùng cũng
đến rồi, tôi đang chờ
cậu đó.

Kia rồi!

Người ở chỗ
làm việc đang tìm
cậu kìa.

A!
Phải rồi!

... Ơ kìa,
sao cậu lại mang giày bình
thường. Không mang giày
bảo hộ sẽ nguy hiểm
lắm đấy.

Có việc gấp
cần làm từ lúc
trưa mà mình
quên mất!

Tôi không thấy
giày bảo hộ của
tôi đâu cả.

Một nhóm
phải đủ hai người
mới bắt đầu làm việc
được.

Ủa!
Giày bảo hộ của
mình đâu rồi!

Không sao đâu,
bắt đầu công việc
ngay thôi nào!

Hai người cùng nhau
khuân các vật liệu cỡ lớn
đặt lên trên bàn thao tác.

Phải
đi gấp thôi!
Đành mang giày
bình thường vậy!

Rồi bắt đầu
công việc hàn―

10 phút sau―

Lâu quá vậy ta.
Công việc cần làm
gấp vậy mà.

Khu vực chứa
vật liệu
Sau khi hàn xong vật liệu,
họ để vật liệu đó tại chỗ
cho đến khi mối hàn nguội.

Trong thời gian đó,
họ sẽ khuân vật liệu cần hàn
tiếp theo đến đây.

Tuyệt!
Đi lấy vật liệu
kế tiếp thôi.

Chắc một mình
mình cũng có thể
khuân được.

Hai ba...

Xin lỗi,
đột nhiên bụng tôi
không ổn lắm.

Tôi phải đi vệ
sinh một lát!
Tôi sẽ về ngay,
anh chờ chút nhé.

Thử
nâng lên
xem sao.

Ối!
Không được,
nặng quá!

Bó tay rồi~

Tóm tắt Trường hợp 2
Di chuyển vật liệu theo
trình tự đã được quy định!

1

2

Hãy mang giày bảo hộ
khi làm việc!

Hai người cùng nhau
khuân các vật liệu cỡ
lớn đặt lên trên bàn
thao tác.

Áaaaa!

Này!
Chuyện gì
thế?

Rồi bắt đầu
công việc hàn―

Vật liệu
rơi trúng
chân tôi rồi!

Giày bảo hộ có lõi thép ở mũi giày, nên
các đầu ngón chân được bảo vệ.

Không cố sức làm việc 1 mình.

Mau đi
bệnh viện
thôi!

TIPS

Hôm nay mình
thử mặc áo lót trong
làm từ vải sợi
hóa học.

Họ bảo anh bị gãy xương,
phải mất 2 tháng để bình
phục hoàn toàn. Nếu lúc đó
anh mang giày bảo hộ thì đã
không bị thương nặng
như vầy rồi.

Giờ tôi đã hiểu rõ
điều cơ bản là
phải tuân thủ quy định.

Áo lót trong làm bằng chất liệu cotton!
Khi hàn, không được mặc áo sơ mi làm từ vải
sợi hóa học dễ cháy!

Nếu cậu bị thương,
thì cả đồng nghiệp và
gia đình cậu đều sẽ
lo lắng đấy.

Mình thấy hơi nóng,
cởi nút áo ra vậy.

Xỉ hàn
Các giọt kim loại
nóng chảy

Anh ấy đã tự hứa
với lòng rằng sẽ tuân
thủ các quy định.

Trời ơi!
Xỉ hàn văng vào
lồng ngực rồi!!!

・ Không đến gần mối hàn quá mức
cần thiết.
・ Mặc trang phục lao động theo
quy định.
・ Áo sơ mi làm từ vải sợi hóa học
rất dễ cháy.

Trường hợp 3

Cậu phải mang
khẩu trang chống
bụi để tránh hít phải
các mảnh vụn chứ!

Chú ý đến đôi mắt

Sau khi hàn xong vật liệu,
nhờ cậu dùng máy mài
để mài nhé.

Vâng ạ!
Đành vậy.
Mang mặt
nạ thôi.

Ối,
nhiều mảnh
vụn quá!

Tôi khỏi mang
khẩu trang chống bụi
khi làm việc nhé.

Hôm nay trời nóng
quá đi, mặc nguyên
bộ đồ bảo hộ làm mồ
hôi đổ liên tục luôn.

Lại còn khẩu trang
chống bụi nữa, tôi
không muốn mang
thêm gì nữa đâu.

Nếu không mang
khẩu trang chống bụi,
hít phải những mẩu
vụn này chắc nguy
hiểm lắm.

Này!

Sắp xong
rồi này.

Dù nóng nực,
nhưng mang mặt nạ cẩn
thận quả là điều quan
trọng nhỉ.

Hôm nay nóng quá,
đổ mồ hôi không
ngừng.

Ơ?
Cảm thấy cộm cộm.
Như là mắt bị đau.

Mồ hôi
chảy vào mắt rồi!
Kính bảo hộ bị lệch
rồi sao.

Mắt anh bị xung
huyết nhiều quá!

Tôi cứ chảy
nước mắt
không ngừng!

Trước tiên
đi rửa mắt
đã!

Không
làm việc tiếp
được!

Tình trạng nghiêm
trọng đấy, mau đến
khoa mắt ngay đi!

Anh ơi, tôi xin lỗi.
Tôi đau mắt quá,
không làm việc tiếp
được.

Để tôi
xem thử.

Đau, đau quá,
hết chịu nổi rồi.

Giám sát ơi!
Hình như anh này
bị mảnh vụn văng
vào mắt rồi!

Cái gì!?
Mảnh vụn rơi vào
sao?

Anh ấy đã đến
khoa mắt để khám.

Tóm tắt Trường hợp 3

1

Không đưa găng tay dính
mảnh vụn lên gần mắt

2

Không được dụi nếu mảnh
vụn hoặc vụn sắt nhỏ rơi
vào mắt, hãy rửa mắt ngay
dưới vòi nước chảy

Có vẻ như do
anh đã dụi mắt,
khiến một vài mảnh vụn
dính vào nhãn cầu,
đâm vào cả tròng đen.

Tôi đã lấy ra rồi,
nên lần này không
sao.

Tuy nhiên, suýt nữa
là anh đã bị mất thị
lực nếu không xử lý
kịp thời đấy.

Rửa tay sau khi làm việc xong, và cởi găng tay ra
khi lau mồ hôi.

Hãy chú ý
không đưa găng tay
dính mảnh vụn
lên gần mắt nhé.

TIPS

Nếu vẫn còn đau ngay cả khi đã rửa mắt,
hãy đến khám ở khoa mắt. Bạn có thể bị mất thị
lực nếu không xử lý khi nhãn cầu bị xước hoặc
có dị vật còn sót lại.

Không nhìn ánh sáng hàn bằng mắt thường!
Cậu nhìn hồ
quang hàn bằng mắt
thường phải không.

Nếu để mắt bị tổn
thương như lần này nữa,
anh có thể sẽ mất thị lực đấy.
Cho dù không bị mất thị lực,
anh vẫn có thể gặp
các rối loạn về thị giác
do di chứng sau
tai nạn, v.v...

Anh ấy
hàn nhanh
và giỏi quá...

Tôi sẽ không bao giờ
quên điều này!

Người gặp rắc rối
không chỉ có mỗi
bản thân mình đâu.

Anh ấy quyết tâm sẽ
hết sức thận trọng khi
làm việc với máy mài.

Kết quả của việc mãi mê ngắm
nhìn đàn anh làm việc―

Đau mắt quá,
chảy nước mắt
không ngừng!

Không được nhìn ánh sáng
hàn bằng mắt thường. Bạn
có thể bị suy giảm thị lực,
viêm giác mạc do tia cực tím,
hoặc mất hẳn thị lực!

Tai nạn lao động
không phải là việc của người
khác mà là vấn đề của
chính mình.

Tôi muốn mọi người
luôn nhớ rằng, tuân thủ quy định
chính là bảo vệ “Bản thân”,
“Gia đình”, “Cuộc sống”.

Rủi ro luôn cận kề
mà chúng ta không nhận ra,
các bạn hiểu rồi chứ?
Để phòng khi xảy ra
vấn đề gì đó,
thì giao tiếp hằng ngày
ở nơi làm việc cũng rất
quan trọng.
Những tình huống vụng
về của các nhân vật cũng
giống ai đó nhỉ.

Hả?
Cậu nói gì cơ?

Để giữ gìn vệ sinh an toàn tại
nơi làm việc, điều quan trọng
là ý thức và việc tuân thủ quy
định của mỗi người.

Và...

Được
rồi!

Hãy tuân thủ quy định
và nỗ lực hết mình mỗi
ngày nào!

Găng tay

Nếu không vừa với
kích thước cơ thể hoặc
có hỏng hóc gì, hãy trao
đổi với người phụ trách
nơi làm việc!

Dụng cụ
bảo hộ,
v.v...

Bảo vệ tay khỏi sức nóng
và những vật sắc nhọn
Sử dụng loại găng tay da dùng trong
công việc hàn.
Sử dụng loại có ống tay dài.

Giày bảo hộ
Mũ bảo hộ
lao động

Hãy điều chỉnh và thắt chặt dây quai để mũ không bị lệch.
Nếu mũ đã bị va đập dù chỉ một lần, hãy thay cái khác.

Bảo vệ mắt
khỏi các tia sáng có hại

Sử dụng loại phù hợp với mục đích.

Kính bảo hộ
Bảo vệ mắt khỏi
các vật bay đến, bụi,
sức nóng

Đeo kính vừa khít với khuôn mặt.

Dụng cụ bảo hộ
hệ hô hấp

Ngăn không cho xỉ hàn, v.v... rơi vào

Bảo vệ mắt khỏi các
tia sáng có hại
và bảo vệ khuôn mặt
khỏi xỉ hàn, v.v...

Bảo vệ phần đầu
trước các va đập

Kính chắn sáng

Bảo vệ đôi chân khỏi các vật nặng

Mặt nạ hàn

Bọc ống chân

Mang giày có kích cỡ phù hợp với bạn.

Tạp dề

Đeo vào sao cho không bị lỏng lẻo.

Thiết bị chống sốc điện
tự động dùng cho máy hàn
hồ quang xoay chiều

Sử dụng loại kính phù hợp với loại vật chất nguy hiểm
hoặc độc hại.

Bảo vệ cơ thể khỏi
xỉ hàn, sức nóng, v.v...
Phòng chống bệnh bụi phổi

Khẩu trang chống bụi
Phòng chống hít phải bụi.

Mặt nạ lọc không khí chạy điện (PAPR)
Có hiệu suất bảo vệ cao hơn khẩu trang chống bụi,
cung cấp không khí đã lọc qua vật liệu lọc (tấm lọc)
bằng quạt điện.

□ Chọn mặt nạ phù hợp

· Là sản phẩm đạt yêu cầu kiểm định
		 của Nhật Bản
· Ôm sát vào khuôn mặt của người
		 đeo
· Chọn mặt nạ tùy theo công việc
□ Xác nhận độ kín khít
□ Kiểm tra trước khi bắt đầu công việc
· Van xả, vết bẩn ở bề mặt, biến dạng
· Vật liệu lọc bị tắt nghẽn
· Dây thắt bị xuống cấp
Đeo sát lên trên hết mức có thể.

Đây là thiết bị phòng tránh điện giật. Khi hàn hồ quang
với dòng điện xoay chiều (hàn hồ quang tay bằng que
hàn có vỏ bọc), nếu người phụ trách nơi làm việc ra chỉ
thị sử dụng, thì nhất định phải sử dụng.
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