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Lêi nãi ®Çu 

 

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp trên cả nước có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều vụ tai nạn lao 

động nghiêm trọng làm chết, bị thương nhiều người và thiệt hại nhiều về tài 

sản. Các quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

ngày càng được hoàn thiện và cụ thể hơn. Các cấp, các ngành và các doanh 

nghiệp đã quan tâm, chú trọng việc huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 

.Tuy nhiên qua điều tra về nhu cầu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

trong năm 2007 cho thấy công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 

còn nhiều hạn chế, bất cập như: Tỉ lệ huấn luyện còn thấp và mang tính 

hình thức, số lượng giảng viên còn thiếu và chưa được đào tạo có bài bản, 

phương pháp huấn luyện chưa phù hợp, chưa có những bộ giáo trình chuẩn 

về các nội dung huấn luyện để phục vụ cho từng đối tượng huấn luyện... 

 Để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình Quốc gia về Bảo 

hộ lao động đến năm 2010 do Chính phủ ban hành, trong đó có mục tiêu 

trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, 

lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng và sử 

dụng điện), Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã 

phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế trong khuôn khổ Dự án nâng cao 

năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam (VIE/05/01/LUX) 

do Chính phủ Luxembourg tài trợ thực hiện việc biên soạn bốn bộ tài liệu 

cho ngành có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động sau: 

1. An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí 

2. An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng 

3. An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ 

4. An toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện 



 2 

Bốn bộ tài liệu này được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu và kế thừa 

các tài liệu quốc tế và trong nước, các tiêu chuẩn và quy chuẩn về an toàn 

vệ sinh lao động cũng như các báo cáo nghiên cứu khoa học của các chuyên 

gia trong bốn ngành nói trên. Nội dung tài liệu chủ yếu đưa ra những kiến 

thức chung, cơ bản về an toàn cho từng ngành/lĩnh vực làm cơ sở cho việc 

biên soạn bài giảng cho các đối tượng có liên quan. Tài liệu đã được chỉnh 

sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của chuyên gia các ngành, địa 

phương về lĩnh vực này. Tùy theo từng đối tượng cần huấn luyện mà có thể 

tham khảo, chọn lọc những nội dung thiết yếu và bố trí thời lượng phù hợp 

với từng đối tượng. 

Ban quản lý Dự án xin chân thành cảm ơn các tác giả có tên sau đây 

đã tham gia biên soạn, chỉnh sửa, hiệu đính bộ tài liệu: ông Lê Văn Tin, ông 

Phạm Đăng Khoa, ông Nguyễn Văn Thắng và các cán bộ từ Trung tâm 

Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động; và đặc biệt cảm ơn các ý kiến phản 

biện, nhận xét của bà Đoàn Minh Hoà, Cục trưởng Cục An toàn Lao động; 

và sự đóng góp của các đồng nghiệp để hoàn thành bộ tài liệu An toàn vệ 

sinh lao động trong thi công xây dựng  này. 

Tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót, Dự án 

VIE/05/01LUX và Ban soạn thảo rất mong được sự đóng góp quý báu của 

các chuyên gia và đồng nghiệp./. 

Vũ Như Văn 

Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động 

Trưởng ban Quản lý Dự án 
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Ch−¬ng I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

Để góp phần đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng, công 

tác huấn luyện cho những người làm việc để họ có thể nhận biết được những 

nguy cơ xảy ra tai nạn và nắm được các biện pháp đề phòng, phù hợp với thực 

tế công trường và những biện pháp thi công đã được lập là cần thiết. Việc huấn 

luyện này chủ yếu được tiến hành bởi những cán bộ chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm về an toàn lao động. Với mục đích cung cấp những tài liệu tham khảo 

hữu ích, tài liệu này được biên soạn dành cho những cán bộ đó để họ có thể tự 

mình soạn ra các bài giảng về an toàn lao động và hướng dẫn cho những người 

làm việc trên công trường một cách đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. 

Tài liệu này gồm 7 chương.  

Chương 1 là phần giới thiệu chung, trong đó đề cập tới đối tượng, nội 

dung và phạm vi áp dụng của tài liệu này. Ngoài ra, một số phương tiện bảo 

vệ cá nhân, biển báo hiệu, tín hiệu cảnh báo nguy hiểm và phương pháp sơ 

cứu khi bị tai nạn lao động trên công trường xây dựng cũng sẽ được trình bày. 

Chương 2 đề cập tới các vấn đề cần chú ý để đảm bảo an toàn lao động 

trong công tác tổ chức thi công trên công trường. 

Chương 3 tập trung vào các yếu tố nguy hiểm và độc hại, các nguy cơ 

có thể dẫn tới tai nạn lao động và các biện pháp đề phòng chủ yếu trong các 

công việc đặc thù của ngành xây dựng. 

Chương 4 nhấn mạnh về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi sử 

dụng máy hoặc thiết bị thi công xây dựng. 

Chương 5 đề cập tới các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động khi thi 

công trên cao. 
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Chương 6 là các biện pháp phòng chống  cháy, nổ trên công trường. 

Chương 7 chú trọng vào một số biện pháp chủ yếu để giữ vệ sinh trên 

công trường xây dựng. 

Trong khuôn khổ tài liệu này, các vấn đề được đề cập chủ yếu là dành 

cho các công trình xây dựng dân dụng. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Khái niệm chung 

Phương tiện bảo vệ cá nhân là các thiết bị hoặc dụng cụ được người làm 

việc sử dụng bằng các cách như: đội (mũ), mặc (áo), xỏ (giầy) hoặc đeo 

(dây an toàn hoặc khẩu trang)… trong suốt quá trình làm việc, nhằm mục 

đích ngăn ngừa hoặc giảm bớt những chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp 

mà cơ thể họ có thể không may gặp phải trong sản xuất.  

Tùy theo ngành nghề, mức độ độc hại hoặc nguy hiểm của công việc mà 

người lao động cần được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân theo danh 

mục đã nêu tại QUYẾT ĐỊNH 955/1998/QĐ-BLĐTBXH. Các phương tiện 

bảo hộ cá nhân cho người làm việc trên công trường xây dựng rất phong phú 

và đa dạng về chủng loại cũng như về yêu cầu sử dụng. Do vậy, những 

người làm việc trên công trường cần phải biết cách áp dụng đúng phương 

pháp vào các công việc cụ thể của mình.  

Trong chương này, tác dụng và cách sử dụng của một số loại phương 

tiện bảo hộ cá nhân chủ yếu trong ngành xây dựng sẽ được giới thiệu, bao 

gồm mũ bảo hộ lao động, giầy, ủng công trường và dây an toàn.   

2. Mũ bảo hộ lao động 

Ảnh chụp của một chiếc mũ bảo hộ lao động lao động điển hình được 

chỉ ra trong hình 1.1. Đây là thiết bị quan trọng đầu tiên đối với những 

người làm việc trên công trường xây dựng. Nó giúp họ bảo vệ chủ yếu là 

phần đầu, giảm nhẹ hoặc tránh được những chấn thương do vật liệu hay 

dụng cụ làm việc có thể rơi vào đầu, hoặc do sự va đập của đầu với các vật 

cứng, như được chỉ ra trong hai ví dụ ở hình 1.2 và 1.3. Mũ bảo hộ lao động 

phải được đảm bảo về chất lượng, có xác nhận của cơ quan Nhà nước.  
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Nguyên tắc đội mũ bảo hộ lao động đúng phương pháp là mũ phải được 

giữ tương đối chặt với đầu, bởi vì nếu đội lỏng lẻo, mũ có thể bị tuột hoặc 

rơi khi con người làm việc ở các tư thế khác nhau như cúi lên, cúi xuống,… 

(là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động). Vì vậy, khi đội, quai mũ 

phải được bỏ xuống dưới cằm một cách tương đối chặt và không được hất 

ngược quai lên trên mũ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Hình ảnh gạch rơi vào đầu người công nhân không đội 

mũ bảo hộ lao động 

Viên gạch Mũ bảo hộ lao động

Hình 1.1. Mũ bảo hộ lao động cho người làm việc  

trên công trường xây dựng 

a) Phần ngoài mũ a) Phần trong mũ

Vị trí để chỉnh cho
mũ được chặt vào đầu
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3. Giầy và ủng công trường 

Giầy và ủng dành cho công trường xây dựng có một số đặc điểm 

khác so với giầy hoặc ủng dùng trong sinh hoạt hoặc trong các ngành 

khác. Mục đích của nó là để bảo vệ đôi chân cho người công nhân trong 

quá trình làm việc.  

Trên công trường, có nhiều vị trí mà công nhân có thể bị dẫm phải đinh 

hoặc vật sắc nhọn (sau khi tháo dỡ ván khuôn, đinh có rất nhiều trên các tấm 

gỗ hoặc xà gồ gỗ; đầu các thanh thép,…). Công nhân cũng có thể bị vật 

nặng bất ngờ rơi vào chân (khi đang vận chuyển thủ công các vật nặng mà 

bị tuột tay, trượt ngã, hoặc vật nặng bị đứt dây treo mà rơi xuống,…). Do 

đó, giầy và ủng công trường phải có đế cứng, mũi giầy cứng như được chỉ 

ra trong hình 1.4. và 1.5. và phải được xác nhận về chất lượng từ các cơ 

quan chức năng Nhà nước. Ngoài ra, một yêu cầu nữa khi đi giầy là dây 

giầy phải được buộc chặt, như được thể hiện trong hình 1.6, nếu không giầy 

có thể bị tuột trong quá trình làm việc khiến công nhân bị hở bàn chân (là 

nguyên nhân gián tiếp gây chấn thương hoặc tai nạn lao động). 

Hình 1.3. Hình ảnh vật cứng trong lúc cẩu lắp va đập  

vào đầu người công nhân 

Vật cứng
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Hình 1.4. Hình ảnh mô tả giầy đế cứng không bị đinh xuyên thủng 

Hình 1.5. Hình ảnh mô tả chân người đi giầy làm bằng chất liệu mềm  

bị vật nặng rơi vào 

Giầy làm bằng chất liệu mềm

Vật nặng
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4. Dây an toàn 

Khi người công nhân làm việc trên cao mà không có hệ thống bảo vệ  

như: lan can an toàn, lưới hoặc đệm mút mềm ở bên dưới,…thì họ cần phải 

được đeo dây an toàn. Khi đó, họ sẽ không bị rơi và va đập vào các bề mặt 

cứng hoặc các vật cứng ở phía dưới - bảo vệ được tính mạng của mình. 

Hình ảnh của một dây an toàn được thể hiện ở hình 1.7. Dây an toàn 

phải được xác nhận về chất lượng của các cơ quan Nhà nước và phải được 

bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi đeo dây an toàn, người công 

nhân phải thực hiện đúng như huớng dẫn được thể hiện trong hình 1.8., 1.9. 

và 1.10. với chú ý: (1) Các điểm tì của dây với cơ thể là ở hai đùi và hai vai; 

(2) Điểm móc dây gồm hai vị trí: vị trí liên kết với cơ thể là ở sau lưng 

người đeo dây và vị trí móc dây là ở trên cao so với mặt bằng mà họ đang 

đứng. Trong hình 1.10., có thể nhận thấy rằng vị trí móc dây an toàn như 

trong hình 1.10c) là vị trí hợp lý nhất so với hai vị trí như trong hình 1.10a) 

và 1.10b) vì nếu không may họ bị ngã thì cơ thể họ vẫn gần như ở mặt bằng 

làm việc mà không bị rơi xuống vị trí thấp hơn.  

 

 

Hình 1.6. Hình ảnh mô tả việc người công nhân buộc dây giầy cẩn thận 

trước khi vào làm việc 
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 Hình 1.8. Cách đeo dây an toàn  ở phía trước cơ thể  

người công nhân 

Hình 1.7. Hình ảnh dây an toàn 
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Hình 1.9. Cách đeo dây an toàn ở phía sau  

cơ thể người công nhân 

Hình 1.10. Các vị trí móc dây an toàn 

a) Không hợp lý c) Hợp lýb) Chưa hợp lý

Vị trí móc

dây an toàn

Vị trí nếu

bị ngã
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5. Các phương tiện bảo vệ cá nhân khác 

Các phương tiện bảo vệ cá nhân khác như găng tay, kính chống bụi, 

khẩu trang,…v.v. cũng rất cần thiết trong quá trình làm việc của người công 

nhân, tùy từng đặc điểm và vị trí công việc. Các phương tiện này phải đảm 

bảo là còn tốt, không bị hư hỏng và cần được bảo quản cẩn thận. 

III. BIỂN BÁO HIỆU VÀ TÍN HIỆU CẢNH BÁO NGUY HIỂM 

TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

1. Khái niệm chung 

Công trường xây dựng nói chung được đánh giá là nơi nguy hiểm. 

Nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, tại bất 

kỳ đâu trong công trường và với bất kỳ người lao động nào nếu họ không 

nhận biết được và không có những biện pháp phòng tránh thích hợp. Biển 

báo hiệu và tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trên công trường xây dựng là một 

trong những phương pháp giúp họ nhận ra các nguy cơ xảy ra tai nạn lao 

động để có các biện pháp đề phòng. 

Trong chương này có một số biển báo hiệu và tín hiệu cảnh báo nguy 

hiểm phổ biến nhất trên công trường xây dựng. Các biển báo khác ít phổ 

biến hơn sẽ được đề cập tới trong phần Phụ Lục. 

2. Phân loại biển báo hiệu 

Biển báo hiệu trên công trường xây dựng được phân làm 4 nhóm chính: 

- Nhóm 1: Biển báo hiệu cấm;  

- Nhóm 2: Biển báo hiệu nguy hiểm; 

- Nhóm 3: Biển báo hiệu bắt buộc phải thực hiện; 

- Nhóm 4: Biển báo hiệu chỉ dẫn, nhắc nhở. 

3. Các biển báo hiệu thường gặp 

3.1. Nhóm biển báo hiệu cấm 

Nhóm biển này có dạng một vòng tròn đỏ có một gạch chéo ở giữa, 

được đặt trên nền trắng, trừ biển báo hiệu CẤM VÀO - được thể hiện như 

trong hình 1.11. 
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a) Biển báo hiệu cấm vào 

Biển báo hiệu CẤM VÀO đối với người và phương tiện thi công được 

thể hiện như ở trong hình 1.11. a, b hoặc c. Thông thường, các biển báo hiệu 

như ở trong hình 1.11. a là đủ thông tin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, đôi khi trên biển hoặc một biển phụ được bổ sung hai chữ 

“CẤM VÀO”, như được chỉ ra trong hình 1.11. b và c sẽ giúp cho người  

nhìn dễ nhận biết hơn. Tất  cả  người  và  phương tiện thi công trên công 

trường khi nhìn thấy các biển báo hiệu như trong Hình 1.11. đều không 

được phép đi vào, trừ những người và phương tiện có trách nhiệm. 

b) Biển báo hiệu cấm người đi vào 

Biển báo hiệu CẤM NGƯỜI ĐI VÀO có thể là một trong hai biển như 

được chỉ ra trong hình 1.12. a hoặc b. Biển này cấm tất cả những người không 

có trách nhiệm đi vào, nhưng không cấm máy và phương tiện thi công.  

Hình 1.11. Biển báo hiệu CẤM VÀO 

CẤM VÀOCẤM VÀO

a) b) 
c) 

CẤM VÀOCẤM VÀO

Biển phụ

Hình 1.12. Biển báo hiệu CẤM NGƯỜI ĐI VÀO 

a) b) 
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c) Biển báo hiệu cấm phương tiện, thiết bị thi công đi vào 

Hình 1.13 là một ví dụ về biển báo cấm xe nâng hạ đi vào. Thông 

thường, khi trên biển báo hiệu cấm có hình vẽ của phương tiện gì thì 

phương tiện đó không được đi vào, hoặc có một biển phụ ghi danh sách các 

loại xe hay thiết bị thi công ở bên dưới biển báo cấm thì các loại xe hay thiết 

bị thi công đó cũng không được phép đi vào. Loại biển này thường được đặt 

ở trước các vị trí nguy hiểm với các máy và phương tiện thi công di chuyển 

vào, như các vị trí mà đất yếu hoặc dễ sụt, lở,…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Biển báo hiệu cấm hút thuốc 

Biển này được thể hiện như trong hình 1.14. Tại những vị trí có nguy cơ 

về cháy, nổ (liên quan tới xăng, dầu hoặc có nhiều bụi than hoặc bụi 

nhôm,…) thường được đặt biển này. Ngoài ra, biển này còn được treo trên 

tường của phòng làm việc nói chung, hoặc trong các phòng kín có sử dụng 

điều hòa nhiệt độ,… Lưu ý là biển báo hiệu này cấm tất cả các dạng hút 

thuốc (thuốc lá, thuốc lào,...). 

Hình 1.14. Biển báo hiệu  

CẤM HÚT THUỐC 

Hình 1.13. Biển báo hiệu CẤM XE NÂNG HẠ 

Hình 1.15. Biển báo hiệu  

CẤM LỬA 
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e) Biển báo hiệu cấm lửa 

Biển báo hiệu CẤM LỬA thường được đặt tại các vị trí có nguy cơ về 

cháy, nổ (liên quan tới các vật liệu dễ cháy như: xăng, dầu, gỗ, liếp, cót ép 

hoặc giấy dầu,…). Hình 1.15 mô tả hình ảnh của loại biển này.  

f) Biển báo hiệu cấm đứng trên hoặc đứng dưới băng tải 

Hình 1.16 và 1.17 mô tả biển này. Nó thường được đặt trước vị trí có 

các băng tải mà có thể gây nguy hiểm cho người làm việc nếu họ đứng lên 

hoặc đứng bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Biển báo hiệu cấm trèo thang 

Tại những vị trí trơn trượt, nền không ổn định hoặc công nghệ xây dựng 

không cho phép trèo bằng thang thì biển này được đặt tại đó. Hình 1.18. mô 

tả loại biển này. 

Hình 1.16. Biển báo hiệu  

CẤM ĐỨNG TRÊN BĂNG TẢI 

Hình 1.17. Biển báo hiệu  

CẤM ĐỨNG  

Hình 1.18. Biển báo hiệu  

CẤM TRÈO THANG 

Hình 1.19. Biển báo hiệu 

CẤM BƠI 
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h) Biển báo hiệu cấm bơi 

Rất nhiều công trường ở gần các ao, hồ, sông hoặc suối,…do các điều 

kiện riêng mà không cho phép công nhân bơi qua. Khi đó, phải có biển báo 

hiệu CẤM BƠI tại nơi đó, như được thể hiện trong hình 1.19. 

i) Biển báo hiệu cấm ăn uống   

Biển báo hiệu CẤM ĂN UỐNG thường được đặt ở các vị trí ô nhiễm do 

bụi hoặc chất hóa học,…hoặc tại các vị trí không thuận lợi cho việc ăn hoặc 

uống vì làm mất vệ sinh công truờng. Loại biển này được thể hiện như trong 

hình 1.20. 

k)Biển báo hiệu cấm sử dụng điện thoại di động 

Tại những vị trí liên quan tới xăng, dầu hoặc gần các thiết bị thông tin 

liên lạc của công trình thì biển này được đặt để đề phòng cháy nổ hoặc 

nhiễu loạn sóng thông tin và được thể hiện như trong hình 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.20. Biển báo hiệu 

CẤM ĂN UỐNG 

Hình 1.21. Biển báo hiệu CẤM SỬ 

DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

Hình 1.22. Biển báo hiệu nguy hiểm chung 
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3.2. Nhóm biển báo hiệu nguy hiểm 

Nhóm biển báo hiệu này thường có dạng một hình tam giác có viền đen 

trên nền màu vàng. Hình vẽ ở giữa hình tam giác thường có tính trực quan 

và mô tả hình ảnh của mối nguy hiểm có thể xuất hiện. Ngoài ra, còn có thể 

có thêm các dòng chữ ở ngay trên biển hoặc ở một biển phụ đặt bên dưới. 

Điều này giúp người làm việc khi nhìn vào biển báo thì họ có thể đọc dòng 

chữ trên biển phụ, kết hợp với hình vẽ trên đó để nhận ra mối nguy hiểm cần 

đề phòng. 

a) Biển báo hiệu nguy hiểm chung 

Biển này được mô tả như trong hình 1.22. Nó không chỉ rõ một mối 

nguy hiểm cụ thể nào mà báo hiệu cho người làm việc về khả năng các nguy 

hiểm bất ngờ có thể xảy ra, cần chú ý quan sát hết sức cẩn thận tại và xung 

quanh vị trí làm việc có đặt biển này. 

b) Biến bảo hiệu nguy hiểm cháy và nổ 

Hình 1.23. và 1.24. mô tả biển báo nguy hiểm về cháy hoặc nổ. Nó 

thường được đặt tại các vị trí dễ cháy nổ như có nhiều hơi xăng, dầu, bụi 

than hoặc thuốc nổ,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.23. Biển báo hiệu nguy 

hiểm cháy 

Hình 1.24. Biển báo hiệu nguy 

hiểm nổ 

Hình 1.25. Biển báo hiệu nguy hiểm 

điện giật 

ĐIỆN GIẬT

Biển phụ

ĐIỆN GIẬT

Biển phụ

b) 

a) 
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c) Biển báo hiệu nguy hiểm điện giật 

Biển báo hiệu này có thể là một trong hai biển a) hoặc b) như được mô tả 

trong hình 1.25. Hai biển báo này có thể có hoặc không có thêm hai chữ “ĐIỆN 

GIẬT” được đặt ở một biển phụ. Ý nghĩa của cả hai biển báo hiệu này là đều để 

cảnh báo người làm việc cần tránh xa, nếu không có thể sẽ bị giật điện. 

d) Biển báo hiệu nguy hiểm khi làm việc với máy hoặc thiết bị 

Tại các vị trí có các máy hoặc thiết bị làm việc, nói chung đều có biển 

báo hiệu nguy hiểm. Hình 1.26. a là ví dụ một biển báo hiệu nguy hiểm cho 

người làm việc, có thể sẽ bị máy cuốn; và Hình 1.26. b là một ví dụ biển báo 

hiệu nguy hiểm tại nơi có máy nâng hạ làm việc. 

e) Biển báo hiệu nguy hiểm tại vị trí cẩu 

Loại biển này cảnh báo cho người làm việc hãy cẩn thận tại vị trí đang 

cẩu lắp vật liệu hoặc thiết bị, có thể vật đang cẩu bị rơi bất ngờ, như được 

mô tả trong Hình 1.27. a, b hoặc c.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.26. Biển báo hiệu nguy hiểm khi làm việc  

với máy hoặc thiết bị 

a) Cảnh báo bị máy cuốn b) Cảnh báo va chạm với máy nâng 

a)  b) c)  

Hình 1.27. Biển báo hiệu nguy hiểm khi làm việc tại nơi đang cẩu 
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f) Biển báo hiệu nguy hiểm có thể bị trượt, ngã hoặc vấp chân 

Ba biển báo hiệu này được thể hiện như trong hình 1.28. a, b và c theo 

thứ tự cảnh báo cho người làm việc có thể bị trượt chân, bị ngã cầu thang 

hoặc bị vấp chân ngã. 

g) Biển báo hiệu nguy hiểm chất độc hoá học 

Loại biển báo hiệu này đươc thể hiện như trong hình 2.19. Nó thường 

được đặt ở các vị trí người làm việc có nguy cơ nhiễm chất hóa học như tại 

các kho hoặc bãi chứa hóa chất này. 

h) Biển báo hiệu nguy hiểm chất phóng xạ 

Một số công trường có các máy hoặc thiết bị sử dụng công nghệ cao có 

ứng dụng các chất phóng xạ như máy mài thép laser hay máy chụp X-quang 

công nghiệp…. Tại khu vực có các loại máy này thường có biển cảnh báo 

nguy hiểm chất phóng xạ để người làm việc chú ý đề phòng. Hình 1.30 là 

hình ảnh của biển báo này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

Hình 1.28. Biển báo hiệu nguy hiểm  

a) Bị trượt ngã, b) Ngã cầu thang, c) Vấp chân 

Hình 1.29. Biển báo hiệu nguy hiểm 

có chất độc hóa học  

Hình 1.30. Biển báo hiệu nguy 

hiểm có chất phóng xạ  
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3.3. Nhóm biển báo hiệu bắt buộc phải thực hiện 

Nhóm biển báo này thường có hình tròn nền màu xanh lam nhạt. Bên 

trong là hình ảnh màu trắng có tính trực quan, mô tả điều bắt buộc phải thực 

hiện đối với người làm việc trên công trường. Điều bắt buộc phải thực hiện 

ở đây là những điều giống như được chỉ ra trên biển báo. 

a) Biển báo hiệu bắt buộc phải đội mũ bảo hộ lao động 

Biển báo bắt buộc phải đội mũ bảo hộ lao động được thể hiện như trong  

hình 1.31. Biển thường được đặt ngay ở cổng công trường, yêu cầu tất cả 

mọi người trước khi vào công trường đều phải thực hiện.   

b)Biển báo hiệu bắt buộc phải mặc quần áo bảo hộ lao động 

Hình 1.32 mô tả biển này. Nó cũng được đặt ở cổng công trường để bắt 

buộc tất cả các công nhân phải thực hiện. Có thể cán bộ công trường hoặc 

một số người làm các công việc như hành chính, thủ kho hay dịch vụ trên 

công trường… không cần thực hiện theo biển này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.31. Biển báo hiệu bắt buộc 
đội mũ bảo hộ lao động  

Hình 1.32. Biển báo hiệu bắt buộc 
mặc quần áo bảo hộ lao động  

Hình 1.33. Biển báo hiệu bắt buộc 
đeo dây an toàn 

Hình 1.34. Biển báo hiệu bắt 

buộc đeo kính 

Hình 1.35. Biển báo hiệu bắt buộc đội mũ bảo hộ lao động 
 và đeo mặt nạ phòng độc 
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c)Biển báo hiệu bắt buộc phải đeo dây an toàn 

Biển này được mô tả như trong Hình 1.33, thường được đặt ở các vị trí 

nguy hiểm khi làm việc trên cao như trên dàn giáo mà không có lan can an 

toàn,… 

d) Biển báo hiệu bắt buộc phải đeo kính và mặt nạ 

Xem Hình 1.34. và 1.35. Loại biển này thường được đặt ở những nơi 

làm việc có nhiều bụi, hơi hoặc khí độc,… 

3.4. Nhóm biển bảo hiệu nhắc nhở và chỉ dẫn 

Nhóm biển báo này thường có dạng hình chữ nhật trên nền màu xanh lá 

cây, màu xanh lam nhạt hoặc màu đỏ. Trên biển có ghi những điều nhắc nhở 

hoặc hướng dẫn người làm việc trên công trường thực hiện tốt các biện pháp 

về an toàn lao động. 

a) Biển báo hiệu nhắc nhở an toàn 

Hình 1.36 là hình ảnh của loại biển này viết bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt. Biển này được đặt tại nhiều vị trí trên công trường, đặc biệt là tại các 

vị trí mà người làm việc dễ dàng nhìn thấy trong suốt quá trình làm việc. Nó 

nhắc nhở mọi người luôn chú ý đề phòng tai nạn lao động. 

b) Biển báo hiệu chỉ dẫn phòng y tế 

Biển này thường được đặt ở phòng y tế của công trường để báo cho mọi 

người làm việc được biết. Nó được mô tả như trong Hình1.37. a hoặc b. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.36. Biển báo hiệu nhắc nhở an toàn lao động  

trên công trường xây dựng  

a)Viết bằng tiếng Anh  

b)Viết bằng tiếng Việt  
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c) Biển báo hiệu cảnh báo cháy 

Tại các vị trí có khả năng cháy hoặc nổ trên công trường thì thường có 

các thiết bị báo cháy như chuông, còi hoặc đèn… do con người bật công tắc 

để hoạt động khi có cháy. Khi có cháy như vậy, họ có thể sẽ không ấn vào 

nút báo cháy nếu như không có các biển chỉ dẫn to và dễ nhìn thấy. Do đó, 

một biển báo hiệu chỉ dẫn như vậy là rất cần thiết và nó được mô tả như ở 

trong hình 1.38. 

4. Các loại biển báo hiệu khác 

Các loại biển báo khác được trình bày trong phần Phụ Lục. 

5. Các tín hiệu cảnh báo nguy hiểm 

Các tín hiệu cảnh báo nguy hiểm thường được lắp đặt cho việc báo cháy, 

bao gồm các âm thanh từ chuông và còi báo cháy, hoặc từ ánh sáng của các 

đèn báo màu đỏ nhấp nháy. Một số dạng tín hiệu cảnh báo nguy hiểm khác 

của các máy hoặc thiết bị khi bị quá tải như của cần trục, máy xúc hoặc máy 

nén khí,… Các tín hiệu này khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất các thiết bị 

đó đưa ra. Tuy nhiên, việc hướng dẫn cho người lao động làm quen và nhớ 

các tín hiệu này là cần thiết để đề phòng tai nạn lao động xảy ra. 

Hình 1.37. Biển báo hiệu chỉ dẫn của phòng y tế  

PHÒNG Y TẾPHÒNG Y TẾ

a)  

b) 

BẤM CHUÔNG
KHI CÓ CHÁY
BẤM CHUÔNG
KHI CÓ CHÁY

Hình 1.38. Biển báo hiệu cảnh báo cháy  
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IV. PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP TAI NẠN 

LAO ĐỘNG 

Trên công trường xây dựng, nhiều tai nạn lao động có thể xảy ra bất ngờ 

do người làm việc không tuân thủ các qui định về an toàn như: không đội 

mũ, không đi giầy bảo hộ, không đeo dây an toàn hoặc do bị điện giật,… 

Hậu quả là họ có thể bị thương nhẹ như sứt da, chảy máu; có thể bị thương 

nặng và đau đớn về thể xác như bị đinh cắm sâu vào chân hay bị gẫy xương; 

hoặc họ có thể bị tử vong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong mọi trường hợp, khi bị tai nạn lao động như vậy thì đầu tiên là họ 

phải biết phương pháp tự xử lý nếu bị thương nhẹ, hoặc được sơ cứu bởi 

những người cùng làm việc, như được minh họa trong hình 1.39., khi những 

người có trách nhiệm chưa kịp có mặt. Sau đó, họ phải được chuyển tới bộ 

phận y tế của công trường để tuỳ theo mức độ nguy hiểm của tai nạn. Nếu 

bộ phận y tế không xử lý được thì người bị nạn phải được chuyển tới bệnh 

viện gần nhất, bằng cách gọi cấp cứu qua đường điện thoại theo số 115, như 

được minh họa trên hình 1.40. 

Hình 1.39. Người cùng làm việc trợ giúp người bị tai 

115115

Hình 1.40. Sơ cứu và đưa người bị tai nạn nặng tới bệnh 
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Sau đây là phương pháp tự xử lý và sơ cứu người khác bị tai nạn lao 

động trong một số trường hợp hay gặp nhất. 

1. Khi dẫm, quạc phải đinh hay vật sắc nhọn 

1.1. đối với vết thương nhẹ 

Vết thương được gọi là nhẹ sẽ có dạng như sứt da, chảy một ít máu, 

người làm việc không cảm thấy quá đau. Khi đó, họ cần bình tĩnh xử lý theo 

một số hướng dẫn sau: 

Lau (rửa) tay sạch sẽ, rồi dùng tay sạch đó để nặn máu “độc” (có dính 

nhiều chất bẩn như: gỉ sắt, dầu mỡ, đất hoặc cát…) ra. Sau đó, cố gắng dùng 

tay hay miếng vải sạch để bịt miệng vết thương hoặc che đậy vết thương, 

không cho máu tiếp tục chảy hoặc chất bẩn rơi vào, như được mô tả trên 

hình 1.41. Bằng mọi cách, họ phải khẩn trương tới hoặc nhờ người thông 

báo cho phòng y tế. Tại đây, họ phải được nhanh chóng rửa và sát trùng vết 

thương bằng nước oxy già hoặc nước xà phòng đặc. Nhiệm vụ cứu chữa tiếp 

theo sẽ thuộc về phòng y tế. 

1.2. Đối với vết thương nặng 

Vết thương được gọi là nặng sẽ có dạng như bị đinh cắm sâu vào chân 

mà không thể rút ra được vì quá đau, hoặc vết thương rất sâu và bị chảy 

nhiều máu,… Khi đó, họ hầu như không thể tự xử lý được và rất cần sự trợ 

giúp của những người cùng làm việc.  

Nếu người tai nạn bị đinh cắm sâu vào chân thì việc đầu tiên là không 

được chạm phải vết thương đó và phải khẩn trương đưa họ tới phòng y tế. Ở 

đây, họ sẽ được xử lý với phương pháp thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.41. Bịt kín vết thương bằng miếng vải sạch 
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Nếu họ bị chảy nhiều máu thì người giúp đỡ phải khẩn trương tìm mọi 

cách cầm máu như bịt vết thương bằng vải mềm sạch (không dính đất, cát 

hay dầu mỡ,…). Nếu không có vải thì rửa sạch tay rồi bịt vết thương lại. 

Một cách khác là dùng dây mềm (vải hoặc dây chun,…) để buộc garô cho 

cầm máu. Phương pháp buộc là quấn chặt dây đó vào vị trí trên vết thương 

từ 3 ÷ 4 cm (có thể phải dùng thêm que để quấn dây cho chặt) cho đến khi 

máu không chảy nữa. Tuy nhiên phương pháp này chỉ sử dụng khi nạn nhân 

bị đứt động mạch, máu chảy xối xả.  Sau đó, chuyển người bị thương tới 

phòng y tế ngay để kịp thời xử lý. 

2. Khi bị vật (vật liệu hay dụng cụ,…v.v.) rơi vào người (đầu, vai 

hoặc chân,…v.v.): 

2.1. Đối với vết thương nhẹ 

Nếu như người lao động sau khi bị vật rơi vào người mà vẫn tỉnh táo, 

đứng dậy hay đi lại được, và họ không cảm thấy đau nhiều thì có thể coi như 

họ bị thương nhẹ. Họ cũng có thể bị xây xước da hay bị chảy máu nhưng 

không nhiều.  

Cách tự xử lý tương như ở phần 1.1. 

2.2. Đối với vết thương nặng 

Khi người bị nạn cảm thấy rất đau đớn, chảy nhiều máu, bị choáng hoặc 

ngất, những người cùng làm việc phải đưa ngay họ về phòng y tế, hoặc gọi 

nhân viên y tế mang cáng tới và đưa họ về phòng. Tại đây, họ sẽ được theo 

dõi và chăm sóc hoặc được chuyển đến bệnh viện. 

Nếu người làm việc bị chảy nhiều máu thì cách xử lý tương tự như 

phần 1.2.  

3. Khi bị ngã từ trên cao 

3.1. Đối với vết thương nhẹ 

Khi người lao động bị đau nhẹ, xước xát không đáng kể, đầu óc vẫn tỉnh 

táo và  có thể tự đứng dậy đi lại được thì họ coi như bị thương nhẹ. Họ cần phải 

tới phòng y tế ngay để những người có trách nhiệm khám và chữa trị kịp thời. 

Ngoài ra, cách tự xử lý tương tự như trong phần 1.1. 
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3.2. Đối với vết thương nặng 

Chấn thương loại nặng thường liên quan tới xương, khớp như như gãy 

xương, trật khớp. Ngoài ra, các bộ phận khác có thể bị dập, vỡ như đầu hoặc 

các cơ quan nội tạng,… 

Đối với trường hợp nạn nhân bị gẫy xương hở, tức là một phần xương 

bị gẫy trật ra ngoài da, thì cách xử lý là không được động chạm đến chỗ 

xương gẫy. Xé hoặc rạch quần áo chỗ có xương gẫy để vết thương được tự 

do, rồi tiến hành rửa sạch vết thương, sau đó chuyển ngay tới bộ phận y tế. 

Đối với nạn nhân bị gẫy xương kín, cần dùng các thanh nẹp bằng gỗ ốp 

cứng hai bên chỗ bị gãy, buộc bằng dây mềm để giữ ổn định vị trí xương 

gãy, rồi chuyển ngay tới phòng y tế.   

Nếu nạn nhân bị vỡ đầu, dập các cơ quan nội tạng khiến họ rất đau đớn, 

không còn tỉnh táo thì phải cầm máu cho họ tương tự như đã trình bày ở 

mục 1.2, rồi chuyển ngay tới phòng y tế. 

4. Khi bị điện giật 

Người bị điện giật sau khi được cắt khỏi nguồn điện, có thể xảy ra hai 

trường hợp sau: bất tỉnh còn thở hoặc bất tỉnh không thở 

Trường hợp 1: Bất tỉnh còn thở  

1. Lay gọi để kiểm tra  mức độ đáp ứng của nạn nhân 

 

 

 

 

 

2. Để đầu nạn nhân ngửa tối đa, luôn giữ đường thở thông, tránh tụt lưỡi.  

3. Kiểm tra đường thở và nhịp thở của nạn nhân bằng cách ghé tai của 

mình vào miệng hoặc mũi của nạn nhân xem còn thở không đồng thời đặt 

tay vào mạch cổ của nạn nhân xem có đập không, mắt nhìn xuống ngực của 

nạn nhân xem có phập phồng không. 
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4. Kiểm tra các tổn thương khác.  

5. Đưa nạn nhân về tư thế nằm nghiêng an toàn nếu nạn nhân còn thở và 

không có các tổn thương khác.  

Chú ý: Không đưa nạn nhân về tư thế hồi phục nếu nghi ngờ có tổn 

thương cột sống. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thường xuyên kiểm tra mạch, nhịp thở và các dấu hiệu toàn thân khác  

Trường hợp 2: Bất tỉnh không thở  

1. Lay gọi để kiểm tra mức độ đáp ứng của nạn nhân  

 

 

 

 

 

2. Để đầu nạn nhân ngửa tối đa, luôn giữ đường thở thông, tránh tụt lưỡi.  

3. Kiểm tra và làm sạch đường thở bằng cách:  

- Nghiêng đầu và mở miệng nạn nhân  

- Dùng ngón tay chỏ kiểm tra và lấy dị vật trong miệng (nếu có)  

4. Kiểm tra nhịp thở, mạch của nạn nhân bằng cách: nhìn - nghe - sờ - 

cảm nhận và bắt mạch. 
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Nếu nạn nhân không thở, không có mạch thì tiến hành hà hơi thổi ngạt 

và ép tim ngoài lồng ngực như sau:  

Tiến hành ép tim ngoài lồng ngực kết hợp với hà hơi thổi ngạt ngay  

Cách làm:  

- Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền phẳng, cứng 

- Dùng 2 bàn tay và lực của 2 cánh tay ép vuông góc lên vị trí 1/3 dưới 

của đoạn giữa hõm ức trên và hõm ức dưới của nạn nhân với tần số 30 lần 

ép tim và 2 lần hà hơi thổi ngạt ( một chu kỳ) 

- Thực hiện 5 chu kỳ liên tục, sau đó dừng lại kiểm tra mạch, nhịp thở 

của nạn nhân. Làm liên tục cho đến khi nạn nhân có đáp ứng. 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Cấp cứu theo phương pháp thổi ngạt 

Chú ý: Tuỳ từng lứa tuổi và thể trạng của nạn nhân mà ép tim ngoài 

lồng ngực với lực tương ứng để tránh tổn thương thêm cho nạn nhân (thông 

thường ép sâu khoảng 3 ÷ 5 cm) . 

Khi nào dừng ép tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt:  

- Nạn nhân có đáp ứng: có mạch và thở được.  

- Có sự trợ giúp của nhân viên y tế.  
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- Hiện trường sơ cứu trở nên không an toàn.  

- Nạn nhân không có đáp ứng: toàn thân lạnh, mềm nhũn, không thở, 

không có mạch, da tím tái, đồng tử giãn không đáp ứng với ánh sáng.     

5. Khi bị bụi hoặc chất bẩn bay vào mắt 

Khi người lao động bị bụi hay chất bẩn bay vào mắt, đầu tiên là nên 

nháy mắt nhiều lần cho bụi hay chất bẩn trôi ra khóe mắt. Nếu mắt vẫn cảm 

thấy gai, tức là bụi chưa ra được, thì phải nhờ người khác thổi hộ hoặc lấy 

ra, không nên dùng tay dụi mắt. Sau đó mắt họ phải được rửa bằng nước 

sạch, rồi tới phòng y tế và dùng thuốc nhỏ mắt phù hợp.   

6. Khi bị say nắng 

Sau một thời gian làm việc dưới ánh sáng mặt trời, người lao động có thể 

bị say nắng. Khi đó, họ sẽ có các cảm giác như: chóng mặt, đau đầu, buồn 

nôn, thân nhiệt có thể không tăng hoặc tăng cao tới 42oC, mồ hôi ra ít, mặt đỏ, 

mạch nhanh,… Trường hợp nặng hơn thì có thể bị ngất hoặc tử vong.  

Trong trường hợp này, người cấp cứu nên đưa họ vào nơi râm mát, nới 

lỏng quần áo, quạt nhẹ và cho uống nước có bổ sung các loại vitamin và 

muối khoáng. Nếu nạn nhân bị ngất thì phải tiến hành hà hơi, thổi ngạt và 

bóp tim ngoài lồng ngực, sau đó báo ngay cho cơ sở y tế. 

7. Khi bị say nóng 

Khi làm việc trong điều kiện nóng, người lao động có thể bị say nóng. 

Biểu hiện chủ yếu là họ sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, thân 

nhiệt tăng cao tới 40oC, mồ hôi ra nhiều, mạch nhanh, sắc mặt xanh xám,… 

Trường hợp nặng hơn có thể bị ngất hoặc tử vong. 

Cách sơ cứu là đưa người bị nạn ra khỏi môi trường nóng, nới lỏng hoặc 

cởi hết quần áo ngoài, cho uống nước mát có bổ sung các loại vitamin và 

muối khoáng. Ngoài ra, có thể chườm bằng nước mát để thân nhiệt hạ từ từ. 

Nếu nạn nhân bị ngất thì phải tiến hành hà hơi, thổi ngạt và/hoặc bóp tim 

ngoài lồng ngực, sau đó báo ngay cho cơ sở y tế. 
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Ch−¬ng II 

 AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC  

CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

 

Tổ chức thi công trên công trường là yếu tố quyết định đến việc công 

trình đó có được thi công liên tục, đúng tiến độ và an toàn hay không. Nếu 

công tác tổ chức thi công không hợp lý thì có thể dẫn tới các công việc thi 

công bị chồng chéo về tiến độ hoặc về mặt bằng thi công,… v.v. Đó là các 

nguyên nhân gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn tới tai nạn lao động trên công 

trường. Chính vì vậy, chương này sẽ đề cập tới vấn đề an toàn lao động khi 

lập, thực hiện tiến độ thi công và trong thiết kế mặt bằng thi công công trình.  

I. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LẬP VÀ THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ 

THI CÔNG 

1. Khái niệm về tiến độ thi công 

Đối với một dự án xây dựng, tiến độ thi công là một phần không thể 

thiếu được, nó giúp cho công trình có thể được đưa vào sử dụng đúng thời 

điểm mà chủ đầu tư mong muốn và quyết định sự thành công hay thất bại 

của một dự án xây dựng. Tiến độ thi công công trình bao gồm các tiến độ 

của những giai đoạn thành phần như: phần ngầm, phần thân và phần hoàn 

thiện,... Tiến độ trong mỗi một giai đoạn thi công đó phụ thuộc vào các biện 

pháp thi công được lập, kết hợp với các yêu cầu kỹ thuật xây dựng của biện 

pháp thi công đó, năng lực của nhà thầu và khả năng cung cấp vật tư, 

nguyên vật liệu,…  

Nếu tiến độ thi công không hợp lý, ví dụ: công trình phải hoàn thành 

quá nhanh, thì có thể xảy ra mất an toàn lao động trong quá trình thi công, 

như: 

- Vi phạm qui trình công nghệ thi công (tháo ván khuôn sớm khi bê tông 

chưa đủ cường độ) dẫn tới kết cấu bị nứt, vỡ hoặc sập đổ. 
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- Bên thi công phải thuê thêm máy, thuê thêm nhân công, hoặc bố trí 

làm thêm ca, thêm giờ, dẫn tới mặt bằng thi công quá chật, công nhân phải 

làm đêm, ảnh huởng tới sức khỏe,…v.v.  

Đó chính là những nguy cơ có thể gây ra tai nạn lao động trên công 

trường. Do vậy, cần hết sức chú ý tới vấn đề an toàn lao động trong khi lập 

và thực hiện tiến độ thi công. 

2. An toàn lao động khi lập và thực hiện tiến độ thi công 

- Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật của từng công việc, cần chú ý đến trình 

tự và thời gian thi công các công việc đó. Cụ thể là không được rút ngắn 

thời gian thực hiện một công việc nào đó mà chưa xét tới ảnh hưởng của nó 

tới cường độ hoặc sự ổn định của các cấu kiện và cả hệ kết cấu công trình, 

cũng như ảnh hưởng của nó tới các công việc khác.  

- Xác định các tuyến (đoạn) công tác sao cho việc di chuyển các tổ đội 

công nhân là ít nhất trong một ca, hạn chế nguy cơ gây tai nạn khi công 

nhân phải di chuyển nhiều trên công trường. 

- Để tránh va chạm các công việc theo phương thẳng đứng, không được 

bố trí công việc ở các tầng khác nhau trên cùng một phương thẳng đứng. 

- Nên tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền trên các phân đoạn 

để đảm bảo sự làm việc nhịp nhàng giữa các tổ đội công nhân, tránh chồng 

chéo, cản trở và có thể gây tai nạn cho nhau.  

II. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ MẶT BẰNG THI 

CÔNG 

1. Khái niệm về thiết kế mặt bằng thi công 

Thiết kế mặt bằng thi công có thể được hiểu là việc tính toán và thể 

hiện sự sắp xếp vị trí các bộ phận của công trường trong khu vực xây dựng 

sao cho việc thi công được tiến hành liên tục, đảm bảo vệ sinh và an toàn 

lao động. 

Khi thiết kế mặt bằng thi công, phải xác định các vị trí nhà làm việc, lán 

trại công nhân, các công trình tạm, kho hoặc bãi vật liệu, vị trí đặt máy và 
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thiết bị thi công, đường ra vào công trường cho người, cho máy, đường cung 

cấp điện, nước,… sao cho hợp lý. Nếu việc này làm không tốt, như bố trí 

đường giao thông quá hẹp khiến cho xe hoặc máy thi công đi lại khó khăn, 

dẫn tới có khả năng va chạm giữa chúng với nhau hoặc va chạm với các bộ 

phận của công trình và gây tai nạn lao động. Do đó, thiết kế mặt bằng thi công 

hợp lý cũng là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn lao động. 

2. An toàn lao động trong thiết kế mặt bằng thi công 

Một số điểm cần chú ý khi thiết kế mặt bằng thi công công trình là:  

- Công trường phải có hàng rào để ngăn cách với bên ngoài, đảm bảo an 

ninh bên trong phạm vi công trường. Khi công trường gần đường giao thông 

thì hàng rào phải là loại kín để người từ trong công trường không nhìn được 

ra ngoài và người từ bên ngoài cũng không nhìn được vào bên trong công 

trường - là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

do họ mất tập trung khi làm việc và khi đi đường. 

- Văn phòng làm việc, lán trại của cán bộ và công nhân nên đặt ở đầu 

hướng gió chủ đạo (Đông Bắc - Tây Nam). Còn các kho, bãi vật liệu, xưởng 

gia công phụ trợ và khu vệ sinh nên đặt ở cuối hướng gió này.  

- Đường đi lại cho xe và thiết bị thi công phải đủ rộng và nên bố trí 

thành các đường một chiều có bề rộng tối thiểu là 4m, còn nếu bố trí đường 

hai chiều thì tối thiểu là phải rộng 7m. Các đường đi lại hạn chế giao nhau. 

- Kho vật liệu trên công trường phải bố trí ở những nơi bằng phẳng và 

thoát nước tốt. Cần phải có những vị trí để phục vụ công tác bốc dỡ. 

- Bãi vật liệu rời trên công trường phải được xếp gọn gàng, không gây 

cản trở đi lại - tốt nhất là nên phân thành từng khu riêng biệt.  

-  Trạm biến thế điện trên công trường phải có rào ngăn và biển báo. 

Các cầu dao điện, cầu chì hoặc thiết bị đóng cắt điện phải có hộp, khóa và 

được đặt ở nơi khô ráo. Đường dây điện phải được treo cách mặt đường đi 

lại ít nhất là 5m. Điện động lực và điện sinh hoạt phải tách thành hai hệ 

thống riêng.   
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- Cần phải có bể chứa và đường ống cung cấp đủ nước cho sinh hoạt, 

phục vụ các công việc như đổ bê tông, xây hoặc trát,… và chữa cháy.    

- Ban đêm phải bố trí đèn bảo vệ, đặc biệt là tại các kho bãi, hoặc đèn 

báo tại khu vực có các hố đào, mương hoặc rãnh…  

- Hệ dàn giáo phải có hệ thống thu sét nếu không được liên kết với hệ 

thống tiếp đất của công trình. 

- Phải có các thiết bị chữa cháy như bình cứu hỏa tại văn phòng làm 

việc, lán trại, các kho vật liệu và ngay tại công trình đang được xây dựng. 
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Ch−¬ng III 

KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

 

Thi công xây dựng được hiểu là việc thực hiện các quá trình sản xuất 

trên công trường tuân theo đúng các qui trình công nghệ xây dựng. Nó bao 

gồm các yếu tố chủ quan của con người kết hợp với sự trợ giúp của máy và 

thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng và kỹ thuật xây dựng,…v.v. phù hợp 

với trình tự thực hiện các công việc. Quá trình thi công xây dựng công trình 

gồm các phần việc chủ yếu như chuẩn bị mặt bằng (phá hoặc dỡ công trình 

cũ), xây dựng phần ngầm, phần thân, phần hoàn thiện và lắp đặt các thiết bị 

của công trình. Trong quá trình thi công đó, các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 

lao động luôn tồn tại mọi lúc, mọi nơi trong hoạt động sản xuất. Do đó, tuân 

thủ các qui tắc và biện pháp để đảm bảo an toàn là một việc làm không thể 

thiếu được đối với những người làm việc trên công trường. 

I. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI PHÁ, DỠ CÔNG TRÌNH  

1. Khái niệm về phá, dỡ công trình 

Để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng một công trình mới trên khu 

đất đã có sẵn các công trình khác (thường là các công trình cũ) thì giải pháp 

phá, dỡ các công trình này thường là bắt buộc.  

Việc phá, dỡ công trình có thể được hiểu là quá trình tháo rời, dỡ và 

nhấc xuống dần dần các bộ phận công trình (các bộ phận này vẫn còn 

nguyên vẹn sau khi tháo, dỡ), hoặc việc đánh sập hay đẩy đổ công trình.    

Có nhiều dạng công trình cần phá, dỡ như các nhà một tầng hoặc nhiều 

tầng; công trình xây bằng vật liệu gỗ, gạch, bê tông cốt thép, thép hoặc kết 

hợp các loại vật liệu trên,… Khi phá, dỡ những công trình như vậy thì các 

yếu tố nguy hiểm và độc hại phát sinh dưới nhiều dạng khác nhau như sự 

sập đổ bất ngờ các bộ phận công trình, nồng độ bụi hoặc tiếng ồn vượt quá 
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tiêu chuẩn cho phép,… đặc biệt là với các công trình bê tông cốt thép hoặc 

xây gạch. Bởi vậy, phá, dỡ các công trình được đánh giá là một trong những 

công việc nguy hiểm có mức độ rủi ro cao so với các công việc khác. 

Biện pháp để phá, dỡ công trình được thiết kế tùy thuộc vào vị trí,  kết 

cấu và đặc trưng vật liệu của công trình. Phương pháp nhanh nhất là sử dụng 

thuốc nổ để đánh sập công trình. Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác 

như sử dụng các máy, thiết bị chuyên dùng: dùng tay cần của máy xúc gầu 

nghịch để đẩy đổ công trình hoặc gắp các bộ phận công trình - như trong 

hình 3.1. dùng cần cẩu treo bóng thép để tạo lực văng đập vỡ công trình, 

dùng dây cáp kéo đổ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.1. Dùng máy xúc gầu nghịch để phá, dỡ công trình 

a) Đẩy đổ tường công trình b) Lưỡi gắp được lắp vào đầu  
cần máy xúc 

c) Máy xúc gắp vì kèo mái d) Máy xúc gắp các thanh dàn thép 



 35 

công trình, dùng lưỡi cưa máy để cắt công trình, dùng các máy phá bê tông 

sử dụng khí nén như trong hình 3.2.,…hoặc sử dụng biện pháp thủ công. 

Trong điều kiện xây dựng ở nước ta hiện nay, biện pháp phá, dỡ công trình 

sử dụng máy, thiết bị chuyên dùng hoặc thủ công vẫn được ưu tiên lựa chọn 

trong các phương án thi công. 

Nguyên tắc áp dụng biện pháp này là phải thực hiện từ trên cao 

xuống dưới thấp, ngược với quá trình xây dựng công trình là từ dưới thấp 

lên trên cao.  

2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi phá, dỡ công trình 

Khi phá, dỡ công trình, dù được thi công bằng biện pháp nào thì các 

nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và xảy ra tai nạn lao động 

là rất lớn, bao gồm các nhóm sau:   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.3. Bụi trên công trường ảnh hưởng tới người lái máy 

Hình 3.2. Phá, dỡ công trình dùng máy phá bê tông 

a) Máy phá bê tông tự hành b) Máy phá bê tông thủ công 
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- Công nhân thường xuyên phải làm việc trong môi trường có nhiều 

bụi, tiếng ồn, có thể có nhiều nước bẩn ở cống hoặc rãnh chảy ra do đường 

ống bị vỡ trong quá trình phá, dỡ công trình,… Đó là các nguy cơ trực tiếp 

làm suy giảm sức khỏe người lao động và gián tiếp gây tai nạn lao động. 

(Hình 3.3).  

- Người lao động có thể bị các vật rơi hoặc văng vào người như bê tông, 

gạch, thép hoặc gỗ,… trong quá trình phá, dỡ công trình. 

- Sơ đồ kết cấu, tải trọng trên các kết cấu như cột, dầm hoặc sàn và khả 

năng chịu tải của chúng bị thay đổi trong quá trình tháo dỡ công trình, có 

thể gây nên sự sụp đổ bất ngờ và gây tai nạn lao động. 

- Khi một kết cấu nào đó bị sụp đổ ngoài dự định của con người thì các 

phần kết cấu hoặc bộ phận khác của công trình như các bức tường, cột hoặc 

dầm,… cũng có thể bị sụp đổ theo và gây tai nạn lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Việc chuyển các phế thải và sản phẩm của việc phá, dỡ công trình 

như: gạch, bê tông vụn hoặc sắt thép,… ra khỏi công trường không kịp thời 

có thể gây nguy hiểm cho người đi lại do dẫm hoặc va quệt phải những chỗ 

sắc nhọn. Hình 3.4. là cảnh sau khi phá, dỡ một công trình mà có nhiều 

thanh thép phế liệu, người công nhân có thể không may va quệt vào các đầu 

thanh thép. 

Hình 3.4. Sản phẩm sau khi phá, dỡ với nhiều thanh thép phế liệu 
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- Thiết bị phá, dỡ không phù hợp hoặc bị làm hỏng trong quá trình thi 

công cũng là một trong những nguy cơ gây tai nạn lao động. 

- Các công trình và người xung quanh công trình có thể bị ảnh hưởng 

của việc phá, dỡ như bị gạch, bê tông vụn văng phải. 

- Việc quản lý người ra, vào công trường không nghiêm ngặt dẫn tới họ 

có thể tự do ra vào công trình và bị tai nạn bất ngờ do gạch, gỗ vụn, hay sắt 

thép văng phải, hoặc bị máy thi công va chạm vào. 

- Người làm việc thiếu các phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc máy và 

thiết bị thi công thiếu các phương tiện bảo vệ thích hợp. Hình 3.3. Người lái 

máy không có mặt nạ chống bụi khi làm việc. Hình 3.5. Máy phá bê tông 

không có kính hay lưới chắn bảo vệ, người lái có thể sẽ bị các mảnh bê tông 

bắn vào mặt trong quá trình phá bê tông. 

3. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi phá, dỡ công trình 

- Biện pháp phá, dỡ phải được lập và tính toán kiểm tra của người có 

chuyên môn (kỹ sư xây dựng), trong đó chú ý tới mặt bằng phá, dỡ, phương 

pháp phá, dỡ với các bản vẽ chi tiết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Máy phá bê tông thiếu các thiết bị che chắn  

cho người điều khiển 
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- Trước khi phá, dỡ, phải khảo sát và đánh giá đúng tình trạng của nền, 

móng, các kết cấu như: cột, dầm, sàn và tường công trình. 

- Phải tháo toàn bộ hệ thống điện, nước và các hệ thống kỹ thuật của 

công trình trước khi phá, dỡ công trình.  

- Khi phá, dỡ, đặc biệt phải quan tâm đến vấn đề tiếng ồn do máy gây 

ra; ô nhiễm không khí do bụi; đặc điểm về kết cấu và vật liệu công trình; an 

toàn cho người làm việc trên công trường và cho cư dân khu vực xung 

quanh (những người bên ngoài công trình là những người có thể không nhận 

thức được các mối nguy hiểm của việc tháo dỡ công trình). 

- Chú ý tới hệ thống hàng rào. Phải sử dụng hệ thống hàng rào kín với 

chiều cao ít nhất là 2m để tránh gây sự chú ý của người bên ngoài công trình 

và của công nhân từ bên trong công trình nhìn ra ngoài. 

- Đối với công trình phá, dỡ mà bẩn ở mức độ ô uế thì nên có các panô, 

áp phích được dán ở vị trí làm việc, phòng nghỉ và phòng vệ sinh để luôn 

nhắc người lao động thực hiện các biện pháp giữ vệ sinh sạch sẽ. Cần xem 

xét các chất gây ô nhiễm thuộc loại gì để có các biện pháp tập trung và vận 

chuyển ra ngoài thích hợp.  

- Nên có các giải pháp ngăn chặn bụi như dùng lưới bao che hoặc phun 

nước liên tục vào các vị trí phát sinh nhiều bụi.  

- Không nên đốt các phế thải trên công trường mà nên vận chuyển đi. 

- Trong biện pháp phá, dỡ, phải nêu rõ: 

+ Biện pháp quản lý lối ra, vào công trường;  

+ Giờ làm việc và không làm việc, trong đó đặc biệt chú ý tới giờ 

không làm việc vì kết cấu công trình có thể sập đổ bất ngờ trong thời gian 

này, gây tai nạn cho người trong công trường. Hạn chế tháo, dỡ công trình 

sau 6 giờ chiều. 

+ Kiểm tra tính liên tục của kết cấu; 

+ Xem xét ảnh hưởng của việc phá, dỡ tới các công trình không phá, dỡ 

hoặc công trình liền kề và của môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh (khu 

vực đông dân cư hay khu vực thương mại,…); 
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+ Kiểm tra sự đồng bộ của các thiết bị phá, dỡ;  

+ Bố trí đầy đủ các biển báo hiệu, rào ngăn và hệ thống phòng chống 

cháy, nổ;  

+ Xem xét hệ thống vận chuyển phế thải sao cho liên tục và giữ cho 

công trường luôn gọn gàng, sạch sẽ;  

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;  

+ Việc giám sát của kỹ sư xây dựng và cán bộ an toàn phải liên tục 

trong suốt quá trình phá, dỡ công trình;  

+ Các phương án và biện pháp cấp cứu trong trường hợp có tai nạn xảy 

ra phải được chuẩn bị kỹ, lưu ý đến các số điện thoại nóng như 115,…). 

II. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XẾP, DỠ VÀ 

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1. Khái niệm về công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng 

Vật liệu xây dựng gồm nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các nhóm vật 

liệu rời như: cát, đá, sỏi,…; nhóm vật liệu dạng hình khối như: gạch, bao xi 

măng, các thanh thép tròn hoặc thép hình,…; nhóm vật liệu dạng lỏng như: 

xăng, dầu, sơn,… Trong quá trình xây dựng, các vật liệu được cung cấp liên 

tục tới công truờng để đảm bảo đúng tiến độ thi công. Chính vì vậy, nếu các 

vật liệu này không được sắp xếp, bốc dỡ và vận chuyển an toàn và đúng 

phương pháp thì có thể gây tai nạn lao động do vật liệu rơi, đổ hoặc lăn vào 

người làm việc.  

2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận 

chuyển vật liệu xây dựng 

Tai nạn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây 

dựng được phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất làm thủ công và nhóm thứ 

hai làm bằng máy.  

2.1. Tai nạn lao động khi làm thủ công 

- Dạng tai nạn lao động chủ yếu đối với công nhân xếp hoặc dỡ vật liệu 

là họ bị tổn thương vùng cột sống lưng do cúi xuống để nâng vật nặng 

không đúng phương pháp, xem hình 3.6.  
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- Người lao động không được trang bị quần áo bảo hộ khi làm việc. Khi 

đó, vật liệu có thể cọ vào cơ thể và gây tai nạn lao động. Hình 3.7. Một 

người làm việc không mặc quần bảo hộ lao động và đã bị ống thép cọ vào 

chân gây chảy máu.  

- Nếu người công nhân có đi giầy nhưng không phải loại giầy cứng thì 

họ có thể không may bị vật nặng rơi vào chân và gây tổn thương chân. 

- Khi vận chuyển vật liệu thủ công, lực nén xuống nền tại vị trí bàn chân 

người là lớn. Nếu giầy quá cũ, rách hoặc bục thì có thể bị bung ra trong quá 

trình làm việc - là nguy cơ gián tiếp gây tai nạn lao động, xem hình 3.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Người lao động bị chấn thương cột sống khi nâng vật nặng 

Hình 3.7. Người công nhân không mặc quần bảo hộ  
và bị ống thép cọ vào chân 
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2.2. Tai nạn lao động khi sử dụng máy 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với máy và 

thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

- Khi dùng máy để xếp các vật liệu có hình khối, nếu xếp không ngay 

ngắn thì có thể gây ra trượt và đổ các vật liệu đó. Đặc biệt là nếu nền để tập 

kết vật liệu không cứng và không bằng phẳng thì nguy cơ bị mất ổn định và 

đổ khối vật liệu đó là rất lớn. Hình 3.9. Khối vật liệu đang bị trượt do được 

đặt trên nền không bằng phẳng và không được xếp ngay ngắn. 

a) Giầy bị rách b) Đế giầy bị bục 

Hình 3.8. Giầy công nhân quá cũ 

Hình 3.9. Khối vật liệu  được xếp không ổn định 
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3. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong công tác xếp, dỡ 

và vận chuyển vật liệu xây dựng 

- Yêu cầu đầu tiên là công nhân phải đủ sức khỏe theo qui định của từng 

loại công việc.  

- Cần hướng dẫn phương pháp nâng các vật nặng cho người lao động. 

Hình 3.10 là ví dụ hướng dẫn các bước để nâng một vật nặng sao cho không 

bị chấn thương vùng cột sống lưng.  
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Hình 3.10. Hướng dẫn cách nâng và hạ vật cho công nhân 

c) 
d) 

a) b) 



 43 

Hình 3.10 a: Chú ý phải luôn giữ thẳng lưng khi bắt đầu nâng một vật, 

trong đó hai bàn tay nên ôm vào hai góc của vật;  Hình 3.10 b: Chú ý ôm sát 

vật cần nâng vào người; hình 3.10. c: Chú ý vừa ôm sát vật, vừa đứng thẳng 

chân và giữ thăng bằng cho cơ thể; hình 3.10 d: Luôn giữ thẳng lưng khi 

nâng, hạ vật. 

- Với mỗi công việc liên quan tới bốc xếp và vận chuyển, cần lập 

phương án và biện pháp cụ thể, sao cho đảm bảo an toàn cho người và thiết 

bị thi công. Ví dụ như xem xét các phương tiện, thiết bị để vận chuyển các 

loại vật liệu phù hợp; khối lượng cần vận chuyển, bốc hoặc xếp; đường đi 

cho phương tiện thiết bị đó,… 

- Khi xe chở vật liệu rời, vật liệu phải thấp hơn thành xe ít nhất 10cm. 

Nếu xếp cao hơn thì phải nối thành xe. Không được chở quá trọng tải qui 

định của xe. 

- Khi xe chở vật liệu dài và cồng kềnh, phải chằng buộc chắc chắn. Nếu 

hàng dài hơn 1,5 lần chiều dài thùng xe thì phải dùng rơ-moóc có cao độ sàn 

ngang bằng với sàn của thùng xe. 

- Khi xếp các vật liệu vào vị trí tập kết, nền hay bãi phải bằng phẳng; 

phải có lối ra hoặc vào cho người, máy và thiết bị bốc xếp; phải có hệ thống 

thoát nước tốt và phải đủ ánh sáng. 

- Hình 3.11. Minh hoạ cách xếp một số loại vật liệu chủ yếu như các vật 

liệu được đặt trong các khối hình hộp, các bao, vật liệu dạng ống, thanh và 

vật liệu được đặt trong thùng phuy. 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.11. Minh họa cách xếp vật liệu xây dựng đúng phương pháp 
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Với các vật liệu dạng hình hộp hoặc các bao (xi măng), cần xếp ngay 

ngắn, sát nhau và không nghiêng lệch. Với các vật liệu dạng ống hoặc 

thanh thì cần đặt trên các giá chắc chắn. Với các vật liệu dạng hình trụ như 

thùng phuy thì tốt nhất là xếp thành 1 tầng ở dưới mặt đất. Nếu không 

được thì phải xếp dần từ dưới lên trên và phải có các miếng kê chặn để 

chúng không bị lăn.  

- Vị trí tập kết vật liệu tốt nhất là ở trong các kho, nếu không thì phải có 

mái hay bạt che mưa, nắng. 

- Với các đống gạch xây thì không nên xếp cao quá 2m. 

- Đối với các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong việc vận 

chuyển vật liệu sử dụng máy và thiết bị xây dựng, tham khảo thêm trong 

Chương 4. 

III. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG PHẦN NGẦM 

CÔNG TRÌNH 

Phần ngầm công trình là những phần công trình nằm ở dưới mặt đất tự 

nhiên như: phần nền, phần cọc, phần móng hoặc phần tầng hầm. Tai nạn lao 

động trong quá trình thi công phần ngầm công trình được đánh giá là một 

trong những dạng tai nạn lao động trầm trọng nhất, do rất nhiều người có 

thể cùng bị chấn thương hoặc tử vong khi đất sụp, lở. Do vậy, thực hiện tốt 

các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động khi thi công phần ngầm công 

trình là rất cần thiết.  

1. Gia cố nền 

Khi công trình được xây dựng trên nền đất không quá yếu thì giải pháp 

gia cố nền để chịu được tải trọng công trình thường được lựa chọn. Có nhiều 

công nghệ gia cố nền đất khác nhau. Tuy nhiên, ở nước ta, một số giải pháp 

gia cố nền thường gặp là dùng cọc cát, cọc xi măng, cọc vôi - đất - xi măng, 

và cọc tre. 

Nguyên lý thi công cọc cát, cọc xi măng hoặc cọc vôi - đất - xi măng là sử 

dụng các thiết bị ép xuống vùng đất yếu các ống bao bằng thép, sau đó dùng 
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thiết bị khoan xoắn ruột gà khoan vào trong ống thép đó để lấy đất lên, rồi nhồi 

cát, xi măng hoặc hỗn hợp vôi - xi măng xuống. Lỗ đất chứa cát như vậy gọi là 

cọc cát, nhiệm vụ của nó là hút nước của nền, làm cho nền cố kết. Còn xi măng 

hoặc hỗn hợp vôi - xi măng sau khi được nhồi xuống sẽ phản ứng với nước của 

nền và rắn lại, trở thành cọc xi măng hoặc cọc vôi - đất - xi măng. Nhiệm vụ 

của 2 loại cọc này cũng là hút nước của nền và làm cho nền cố kết. 

Nguyên lý thi công cọc tre là sử dụng biện pháp thủ công hoặc dùng 

máy để ép các đoạn tre dài từ 2 ÷ 3m xuống đất, với mật độ khoảng 25 

cọc/m2 để làm chặt đất. 

1.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi gia cố nền 

Trong quá trình thi công gia cố nền như vậy, các nguy cơ gây tai nạn lao 

động chủ yếu là xuất phát từ các máy thi công, đặc biệt là đối với người lái 

máy. Do đó, về các nguy cơ gây tai nạn lao động, có thể tham khảo Chương 4. 

1.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi gia cố nền 

Xuất phát từ nguy cơ gây mất an toàn lao động là từ máy thi công nên 

biện pháp đề phòng tai nạn lao động cũng tham khảo Chương 4.  

2. Thi công cọc ép 

Cọc ép hiện nay được sử dụng tương đối rộng rãi ở Việt Nam. Đặc biệt 

là khi công trình được xây chen trong các khu đô thị, giải pháp cọc ép 

thường được ưu tiên lựa chọn do quá trình thi công hầu như gây ra ít tiếng 

ồn, rung động và ô nhiễm môi trường so với các giải pháp thi công một số 

loại cọc khác. 

Đặc điểm về công nghệ thi công cọc ép là phải sử dụng hệ giá thép, kích 

thủy lực và các đối trọng để ép cọc bê tông cốt thép xuống đất. Hình 3.12. là 

một hệ giá ép cọc điển hình, trong  đó hình 3.12. a là mặt đứng của hệ giá ép 

với các cục đối trọng bê tông đã được xếp vào vị trí ở giá ép; Hình 3.12. b là  

quá trình cẩu cọc vào giá ép được nhìn theo mặt bên của hệ giá ép. 

Về việc thi công ép cọc, đầu tiên, giá ép (đã có cả kích thủy lực) được 

đưa vào vị trí bằng cách sử dụng cần cẩu phụ trợ để cẩu vào vị trí ép cọc. 
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Sau đó, cần cẩu phụ trợ đó sẽ cẩu các cục đối trọng bê tông đặt vào vị trí ở 

giá ép. Cọc bê tông cốt thép được đưa vào giá để ép xuống đất. 

Trong quá trình thi công ép cọc như vậy, ngoài các nguy cơ có thể gây 

tai nạn lao động như đã đề cập trong Chương 4, cần chú ý một số nguy cơ 

khác mang nét đặc thù của quá trình thi công này. 

2.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công cọc ép 

Một số nguy cơ điển hình gây mất an toàn lao động khi thi công cọc ép là: 

- Hệ giá ép đặt trên mặt đất không cân bằng và ổn định nên bị nghiêng 

khi các đối trọng bê tông được cẩu lên, dẫn tới giá ép bị đổ, gây tai nạn lao 

động. 

- Các đối trọng bê tông bị lệch, không thẳng hàng, dẫn tới hệ đối trọng 

mất cân bằng, bị trượt và rơi từ trên cao xuống người làm việc ở dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Mặt đứng hệ giá ép 
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- Kích thủy lực bị vỡ phớt dầu, hoặc đường ống dẫn dầu bị vỡ do áp lực 

bơm dầu vượt quá mức cho phép. 

2.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công cọc ép 

- Các thiết bị như máy bơm dầu, kích thủy lực hoặc đồng hồ đo phải 

được kiểm định .. 

- Các bước trong quá trình thi công ép cọc phải được lập và kiểm tra về 

mặt an toàn trước khi thi công. 

- Luôn kiểm tra nền trước khi đưa giá ép vào sao cho đủ cứng, ổn định 

và bằng phẳng trong suốt quá trình ép cọc. 

- Các đối trọng bê tông phải đựợc tính toán và xếp sao cho ngay ngắn, 

thẳng hàng và sát vào nhau. 

- Nên bơm dầu với áp lực bằng 0,7 lần áp lực danh định của máy bơm 

dầu để tránh vỡ ti dầu hoặc hở phớt của kích thủy lực. 

Hình 3.12. Hệ giá ép cọc điển hình 

b) Cẩu cọc vào vị trí  - nhìn từ mặt bên hệ giá ép 

2500

Cọc bê tông

cốt thép

Giá ép

Đối trọng 

bê tông

Cần cẩu phụ trợ 
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- Vị trí móc dây cáp để cẩu cọc phải đúng vị trí qui định của đơn vị sản 

xuất cọc. 

- Công nhân không có nhiệm vụ nên đứng cách xa vị trí thi công một 

khoảng bằng một lần chiều dài đoạn cọc đang ép cộng với 2m.  

3. Thi công cọc đóng 

Giải pháp cọc đóng thường được sử dụng cho những công trình xây 

dựng xa khu dân cư. Hình 3.13. là thiết bị thi công cọc đóng, bao gồm một 

hệ giá búa, thiết bị giữ giá búa và búa đóng cọc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm của công nghệ thi công cọc đóng là các cọc bê tông cốt thép 

hoặc cọc thép được đóng xuống đất bằng cách sử dụng búa đóng. Búa đóng 

này được treo vào hệ giá búa. Hệ giá búa này được đặt trên các thiết bị giữ 

(di chuyển hoặc cố định). Các bước thi công bao gồm việc kéo cọc vào vị 

trí, như trong hình 3.14. Căn chỉnh cho cọc thẳng đứng, búa đóng vào đầu 

cọc để đưa cọc dần xuống sâu trong lòng đất. Búa hoạt động dựa vào năng 

lượng từ dầu điezen, hơi nước hoặc sử dụng thủy lực.  

Trong quá trình thi công cọc đóng, có một số nguy cơ gây tai nạn lao 

động đặc thù ngoài những nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với 

máy và thiết bị thi công xây dựng như đã trình bày trong Chương 4. 

Hình 3.13. Hệ giá búa và búa đóng cọc 

Búa đóng cọc

Hệ giá búa

Thiết bị giữ giá búa 

(di chuyển hoặc cố định)



 49 

3.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công cọc đóng 

- Các phần đệm đầu cọc bị vỡ, hoặc cọc bị vỡ, nát trong quá trình búa 

đóng vào đầu cọc và rơi xuống người làm việc ở dưới. 

- Các mối nối bằng bulông hoặc hàn của búa hay giá búa bị lỏng và tuột 

trong quá trình thi công, làm cho một bộ phận nào đó hoặc cả hệ búa rơi 

xuống dưới, gây tai nạn lao động. 

- Cọc bị rơi trong quá trình cẩu lắp vào vị trí đóng do đứt hoặc tuột dây cáp.  

- Tham khảo thêm các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với 

máy và thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công cọc đóng 

 Ngoài những biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi làm việc với máy và 

thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4, cần chú ý tới một số biện pháp sau: 

- Tuân theo đúng các biện pháp về an toàn của nhà sản xuất máy đóng 

cọc (đi kèm với hướng dẫn sử dụng của máy). 

Búa

Cọc bê tông 

cốt thép

Giá búa

Hình 3.14. Kéo cọc vào vị trí để chuẩn bị đóng 
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- Kiểm tra mọi chi tiết liên kết của máy (bulông hoặc mối hàn,…) trước 

khi vào làm việc. 

- Các đường ống cung cấp hơi, khí nén hay dầu thủy lực của máy đóng 

cọc phải được thử nghiệm trước khi thi công với áp suất lớn hơn 2 lần áp 

suất lúc làm việc. 

- Đối với dây cáp để treo buộc cọc, phải có hệ số an toàn ít nhất là 8.  

- Kiểm tra hệ số thực dụng của búa (do kỹ sư công trường tính toán đối với 

từng loại búa khác nhau tương ứng với các loại cọc khác nhau). Ví dụ khi dùng 

búa điezen để đóng cọc thì hệ số thực dụng phải nằm trong khoảng từ 4 ÷ 6. 

Nếu hệ số thực dụng nhỏ hơn 4 thì chứng tỏ búa quá nhẹ, khiến búa phải đóng 

nhiều nhát liên tục vào đầu cọc thì mới đưa được cọc xuống, dẫn tới dễ gây nát 

cọc và bê tông vỡ ra sẽ rơi xuống công nhân ở dưới. Còn nếu hệ số thực dụng 

lớn hơn 6 thì chứng tỏ búa quá nặng, khi đóng sẽ làm gẫy cọc và có thể gây tai 

nạn lao động cho công nhân do các phần của cọc rơi xuống người.  

- Khi thi công, phải chỉnh vị trí cọc và giá búa sao cho búa đóng vào 

đúng tim cọc, không được đóng lệch. 

- Trong quá trình đóng cọc, luôn quan sát và nếu thấy các tấm đệm đầu cọc 

có hiện tượng nứt hoặc hỏng thì phải dừng thi công và thay tấm đệm khác. 

4. Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette 

Cọc khoan nhồi và cọc barrette là những loại cọc có sức chịu tải từ 

khoảng 400 tới trên 3000T. Do đó, loại cọc này thường được lựa chọn khi 

công trình có tải trọng tại chân cột lớn. Cọc khoan nhồi thường có tiết diện 

hình tròn, còn cọc barrette có tiết diện hình chữ nhật hoặc tổ hợp của các 

hình chữ nhật. Đặc điểm về công nghệ thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc 

barrette là phải sử dụng các thiết bị khoan hoặc đào vào trong đất thành các 

lỗ sâu, với sự hỗ trợ của dung dịch bentonite hoặc nước để giữ vách đất 

không bị sập. Sau đó, lồng thép được đặt và bê tông cọc được đổ vào trong 

lỗ khoan.  

Hình 3.15 là một lỗ cọc nhồi đang trong quá trình khoan đất, trong đó 

gầu khoan được dẫn hướng bởi một ống vách thép và dung dịch giữ vách 

đất được cung cấp liên tục vào trong lòng hố khoan. Hình 3.16 là lỗ cọc 

barrette đang được đào.   
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Hình 3.15. Lỗ cọc nhồi đang được khoan 

Lỗ khoan

Cấp dung dịch bentonite

Gầu khoan

Cần khoan
Cần trục

Ống vách dẫn hướng gầu đào

Lỗ khoan

Cấp dung dịch bentonite

Gầu khoan

Cần khoan
Cần trục

Ống vách dẫn hướng gầu đào

Hình 3.16. Lỗ cọc barrette đang được đào 
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Hình 3.17 là cảnh một công trường đang thi công cọc barrette. Công 

trường thi công cọc nhồi và cọc barrette thường bẩn do dung dịch bentonite 

trào ra ngoài hố đào trong quá trình thi công. 

Khi thi công cọc nhồi và cọc barrette, ngoài các nguy cơ gây tai nạn lao 

động khi làm việc với máy và thiết bị thi công xây dựng, như đã nêu trong 

Chương 4, còn có một số nguy cơ đặc thù cần phải chú ý. 

4.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công cọc khoan nhồi 

hoặc cọc barrette 

- Người lao động bị trượt ngã xuống hố đào trong quá trình thi công. 

- Đất đào lên văng vào người khi gầu đào lắc để ra hết đất trong gầu, 

đặc biệt nguy hiểm khi đất văng vào mặt. 

- Ống đổ bê tông bị đứt trong khi rút ống (đang đổ bê tông) và văng vào 

công nhân, gây tai nạn lao động.  

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi sử dụng máy hoặc 

thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4.  

Hình 3.17. Công trường thi công cọc barrette 
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4.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công cọc khoan 

nhồi hoặc cọc barrette 

- Công nhân phải đeo khẩu trang, găng tay, kính và mũ bảo hộ lao động. 

- Ống vách phải đặt cao hơn mặt đất khoảng 50cm và có sàn làm việc 

cho công nhân. 

- Công trường phải có hệ thống thu lại dung dịch bentonite trào ra khỏi 

lòng hố đào. Cố gắng giữ cho công trường luôn khô ráo để giảm nguy cơ 

người trượt ngã xuống hố.   

- Đề phòng các tai nạn về điện khi sử dụng máy hàn để gia công cốt 

thép của cọc, như phải thực hiện nối đất cho máy. 

- Luôn chú ý tới ống đổ bê tông, đề phòng bị tuột đột ngột trong quá 

trình rút ống.  

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi làm việc với 

máy và thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4. 

5. Thi công tường vây tầng hầm công trình 

Các công trình cao tầng hiện nay đều được thiết kế tầng hầm. Chức 

năng chủ yếu của tầng hầm là để làm gara ôtô, ngoài ra còn để phục vụ 

những mục đích khác như làm nơi lưu giữ tài liệu,… Để thi công tầng hầm, 

đất trong lòng tầng hầm phải được đào tới cốt đáy tầng hầm. Điều quan 

trọng là vách đất của tầng hầm phải được giữ ổn định bằng tường vây, nếu 

không, đất ở vách có thể sụp đổ và gây tai nạn lao động cho người làm việc 

trong lòng tầng hầm.  

Có nhiều dạng khác nhau của tường vây tầng hầm, như trong các hình 

3.18, 3.19 và 3.20.  Hình 3.18 là cảnh thi công tường vây tầng hầm sử dụng 

các cọc thép chữ I và ván gỗ để chắn đất. Hình 3.19. là cảnh sử dụng các 

tấm cừ larsen để làm tường vây tầng hầm với hệ thống các thanh thép hình 

chữ I để văng chống và giữ ổn định. Hình 3.20 là bức tường vây tầng hầm 

bằng bê tông cốt thép đang được giữ ổn định bằng cách sử dụng: a) hệ thống 

neo, b) các thanh thép hình và c) các ống thép.   
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Hình 3.18. Thi công tường vây 

tầng hầm sử  dụng thép chữ I  

và ván gỗ 

Hình 3.19. Thi công tường vây  

tầng hầm sử  dụng cừ larsen  

và hệ văng chống 

a) Thi công hệ thống neo tường bê tông cốt thép 

b) Giữ ổn định tường vây sử dụng 
thép hình 

b) Giữ ổn định tường vây sử dụng 
thép ống 

Hình 3.20. Một số biện pháp giữ ổn định cho tường vây 
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Nguyên lý thi công tường vây như trong hình 3.18. là sử dụng các máy 

ép rung để  đưa  các  thanh  thép hình chữ I xuống đất với những khoảng 

cách nhất định. Sau đó, đất trong tầng hầm được đào máy bằng máy xúc gầu 

nghịch hoặc thủ công. Tại các vị trí các thanh thép I, đất được đào đến đâu 

thì các tấm gỗ ván được đưa xuống đó để chắn không cho đất sập hoặc lở 

vào trong lòng tầng hầm. 

Nguyên lý thi công tường vây như ở trong hình 3.19 là cũng sử dụng 

các máy ép rung hoặc máy ép thủy lực để đưa các tấm cừ larsen xuống đất 

(hình 3.22), rồi tiến hành đào đất bên trong lòng tầng hầm bằng máy xúc 

gầu nghịch hoặc thủ công, như trong hình 3.23. 

Nguyên lý thi công tường vây như ở trong hình 3.20 là sử dụng các gầu 

đào để đào đất thành những hào sâu tới chiều sâu thiết kế, rồi đặt lồng thép 

và đổ bê tông hào đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21. Ép các thanh thép 
hình chữ I sử dụng máy ép rung 

Máy ép rung 

Hình 3.22. Ép các tấm cừ lasen sử 
dụng máy ép thủy lực 

Máy ép  
thủy lực 

Hình 3.23. Đào đất tầng hầm sử dụng máy xúc gầu nghịch 
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Đất trong lòng tầng hầm được đào đến các cốt thiết kế của hệ văng 

ngang hoặc hệ neo, sử dụng các máy đào gầu nghịch. Tại đây, hệ văng 

ngang thép được lắp dựng với sự hỗ trợ của các cần cẩu để cẩu các dầm thép 

xuống, hoặc hệ thống neo được thi công với sự hỗ trợ của các máy khoan 

neo, hệ kích thủy lực,… Sau đó, đất trong lòng tầng hầm tiếp tục được đào 

tới cốt thiết kế. 

5.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công tường vây tầng 

hầm công trình 

- Tường vây tầng hầm bị sập đổ một phần hay hoàn toàn và đè vào 

những người công nhân đang làm việc ở dưới. Hình 3.24. là hình ảnh tường 

vây của tầng hầm đang bị sụp đổ do không chịu được áp lực ngang của đất. 

Hình 3.25. là hình ảnh phần tường vây bị sập đổ và nước ở dòng sông bên 

cạnh đã tràn vào lấp kín lòng tầng hầm. Hình 3.25 a. Cảnh của tầng hầm 

trước khi bị vỡ; Hình 3.25 b. Tường vây bị vỡ, nước đang tràn vào lòng tầng 

hầm; và Hình 3.25 c. Cảnh tầng hầm đã bị nước tràn đầy.  

- Tai nạn lao động xảy ra trong lúc thi công hệ thống chống đỡ tạm của 

tường vây. Ví dụ như trong lúc cẩu các thanh thép hình của hệ văng chống 

thì dây cáp bị đứt hay tuột, hoặc các thanh thép hình va đập vào công 

nhân,…  

- Hệ văng chống tạm không đủ khả năng chịu lực và bị biến hình hoặc 

mất ổn định, dẫn tới cả hệ văng chống và tường vây bị sụp đổ, gây tai nạn 

lao động. Khi đó, có thể đất xung quanh công trình sẽ sụp lở vào bên trong 

tầng hầm, làm cho các công trình bên cạnh bị lún, nghiêng hoặc đổ, gây tai 

nạn cho cả những người và công trình khác. 

- Công nhân làm việc hoặc leo trèo trên các thanh chống ngang của 

tường vây tầng hầm mà không đeo dây an toàn hoặc không có giàn giáo nên 

có thể bị trượt ngã (hình 3.26). 

- Đáy tầng hầm bị nước ngầm đẩy và bị vỡ (cốt nước ngầm cao hơn cốt 

đáy tầng hầm), gây tai nạn lao động.  
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Hình 3.24. Tường vây tầng hầm đang bị sụp đổ  

b) Tường vây bị vỡ và nước tràn 
vào trong  

a) Cảnh tầng hầm đang thi công trước khi bị tai nạn 

c) Quang cảnh tầng hầm bị nước 
tràn đầy 

Hình 3.25. Tường vây bị sập đổ và nước tràn vào trong lòng tầng hầm 
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- Tham khảo thêm các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với 

máy hoặc thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4; các nguy cơ gây tai nạn 

lao động khi làm việc trên cao tại Chương 5. 

5.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công tường vây 

tầng hầm công trình 

Đối với việc thi công tường vây tầng hầm, việc tính toán để đảm bảo 

cho tường vây đủ khả năng chịu được tải trọng ngang của nước ngầm, của 

đất và tải trọng của các công trình bên cạnh là phải do những kỹ sư chuyên 

nghiệp thực hiện. Việc thi công cần thực hiện theo đúng các thiết kế đó. 

Ngoài ra, cần tham khảo thêm các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi 

làm việc với máy và thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4; khi làm việc 

trên cao tại Chương 5. 

6. Đào đất hố móng 

Khi cốt đáy móng hoặc đáy giằng móng ở dưới cốt đất mà người và 

thiết bị di chuyển thì bắt buộc phải đào đất hố móng hoặc hào để thi công 

móng hoặc giằng móng. Hố móng có thể là nông hoặc sâu, thành hố có thể 

là thẳng đứng hoặc dốc và có thể không được gia cố hoặc có được gia cố. 

Biện pháp đào đất hố móng hoặc hào có thể là cơ giới như sử dụng các máy 

xúc hoặc đào thủ công.  

Hình 3.26. Công nhân leo trèo nguy hiểm 
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6.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi đào đất hố móng 

a) Vách đất bị sụp, lở và đè lên người làm việc ở dưới 

- Hố (hào) có vách thẳng đứng với chiều cao vượt quá chiều cao giới 

hạn đối với từng loại đất. 

- Hố (hào) đào có mái dốc với góc nghiêng vượt quá độ nghiêng cho 

phép đối với từng loại đất. 

- Một số trường hợp như trong quá trình đào hố hoặc hào, vách đất vẫn 

còn ổn định. Nhưng qua thời gian, đất bị ẩm ướt do mưa hay nước ngầm làm 

cho lực dính hay lực ma sát trong đất bị giảm, do đó vách đất sẽ bị sụp, lở. 

- Vách đất còn có thể bị sụp, lở do tác động của ngoại lực như: vật liệu 

hoặc đất đào lên được chất thành đống gần mép hố đào; Hố (hào) ở gần 

đường giao thông có thể bị lực chấn động của các phương tiện vận chuyển 

qua lại và vách đất bị sụp, lở.  

- Đối với hố (hào) có vách thẳng đứng được gia cố, nếu lắp dựng hoặc 

tháo dỡ kết cấu chống vách không đúng quy định thì có thể làm mất tác 

dụng của hệ chống đỡ hoặc gây chấn động mạnh làm cho đất sụp, lở. 

b) Người bị ngã xuống hố 

- Lên hoặc xuống hố (hào) sâu mà không có thang hoặc không tạo bậc ở 

vách đất của hố (hào). 

- Leo trèo trên các kết cấu chống vách đất, như trong hình 3.26. 

- Bị ngã khi làm việc trên mái dốc mà không đeo dây an toàn. 

- Hố (hào) ở trên hoặc gần đường qua lại mà không có rào ngăn, không 

có cầu hoặc ván bắc qua, ban đêm không có đèn báo hiệu. 

c) Đất (đá) lăn hoặc rơi từ trên bờ hố xuống người làm việc ở dưới 

- Đất đào lên đổ sát mép hố (hào) mà không có ván chắn. Hình 3.27. và 

3.28. Cảnh đất đào lên nhưng đổ quá sát mép hố và không có ván chắn đất 

tại mép hố. Do đó, có thể đất sẽ rơi xuống lòng hố đào và gây chấn thương 

cho người làm việc ở dưới. 
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- Phương tiện vận chuyển qua lại bờ hố (hào) và làm rơi vãi hoặc hất đất 

(đá) xuống hố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Người lao động bị ngạt do hơi hoặc khí độc 

Người lao động bị ngạt do hơi hoặc khí độc thường gặp khi đào các hố 

sâu hoặc đào đất tại các vị trí như gần các bãi rác lâu năm, các bờ kênh hoặc 

mương nước thải,... Hơi hoặc khí độc như các-bô-níc, mê-tan,… có thể xuất 

hiện bất ngờ trong khi đào đất tại các khu vực đó.  

c) Tai nạn lao động do đào phải bom, mìn, đường dây cáp điện hoặc 

các đường ống ngầm 

Trong lòng đất, có rất nhiều vị trí có bom, mìn còn sót lại từ thời chiến 

tranh, hoặc là nơi chôn đường dây cáp điện hay các đường ống ngầm. Có 

thể trong quá trình đào đất, máy hoặc người làm việc sẽ bị tai nạn trong 

trường hợp này. 

Hình 3.29. là hình ảnh  một máy xúc đào phải một đường ống nước và 

nguy cơ gây mất an toàn lao động là người công nhân bị trượt ngã vào hố đào. 

Hình 3.27. Đất đổ quá sát mép hố đào 

Hình 3.28. Đất rơi xuống  
người lao động 

Đất được đào lên 
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Hình 3.29. Máy xúc đào 

phải đường ống nước 

f) Tai nạn lao động khi khoan hoặc đào đất bằng phương pháp nổ mìn 

- Tính toán sai phạm vi an toàn khi thi công nổ mìn. 

- Đánh giá sai đặc điểm địa chất và kết 

cấu của đất ở khu vực cần nổ mìn, đặc biệt là 

tại các vùng núi cao.  

Do đó, khi nổ mìn thì đất (đá) xung quanh 

(hoặc ở các vùng núi xung quanh) bị rung động 

và trượt hoặc lăn xuống người làm việc ở dưới. 

- Vi phạm quy định an toàn khi nổ mìn 

như nhồi thuốc, đặt kíp mìn và xử lý mìn 

câm, …v.v. không đúng. 

- Sức ép không khí lên cơ thể người quá 

lớn do trú ẩn gần nơi mìn nổ. 

- Đất (đá) văng hoặc bắn vào người khi 

mìn nổ. 

 

 

 

6.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi đào đất hố móng 

a) Đề phòng vách đất bị sụt, lở 

Để đề phòng vách đất bị sụp, lở khi đào hố (hào), có thể phân ra 3 

trường hợp sau: 

*) Đào hố (hào) có vách thẳng đứng mà không có hệ gia cố và chống 

vách đất: 

- Chỉ được đào hố (hào) với vách thẳng đứng ở đất nguyên thổ, có độ 

ẩm tự nhiên, không có mạch nước ngầm và xa các nguồn chấn động với 

chiều sâu nhỏ hơn hoặc bằng chiều sâu tới hạn mà Tiêu chuẩn xây dựng đã 

qui định. 
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Theo TCVN-5308-1991 thì chiều sâu tới hạn của hố (hào) có vách 

thẳng đứng đối với một số loại đất được quy định như sau: 

+ Không quá 1m đối với đất cát và đất tơi xốp hoặc đất mới đắp; 

+ Không quá 1,25m đối với đất pha cát (á cát); 

+ Không quá 1,5m đối với đất pha sét (á sét) và đất sét; 

+ Không quá 2m đối với đất rất cứng khi đào phải dùng xà beng hoặc 

cuốc chim. 

Trong các trường hợp khác thì hố (hào) phải được tính toán chiều cao 

tới hạn, gia cố thành hố (chống vách đất) suốt chiều cao hố hoặc đào hố có 

mái dốc. Các trường hợp này phải tính toán và lập thành biện pháp thi công 

cụ thể, được thực hiện bởi các kỹ sư xây dựng. Công nhân cần thực hiện 

đúng theo các biện pháp đó để đảm bảo an toàn lao động. 

- Khi đào hố, hào sâu bằng máy ở nơi đất dính, có độ chặt cao thì cho 

phép đào vách đất thẳng đứng sâu tới 3m, nhưng không được có người ở 

dưới. Nếu cần có người làm việc ở dưới thì chỗ có người phải chống vách 

hoặc đào thành mái dốc. 

- Trong suốt quá trình thi công, phải thường xuyên xem xét tình hình ổn 

định vững chắc của vách hố (hào). Nếu thấy ở trên vách có các vết rạn nứt 

có thể bị sụp, lở thì phải ngừng ngay công việc, công nhân phải lên khỏi hố 

(hào) ngay và có biện pháp kịp thời chống đỡ chỗ đó hoặc phá cho đất chỗ 

đó sụp, lở luôn để tránh nguy hiểm sau này. 

- Khi đào hố (hào) sâu với vách đứng, tuyệt đối không được đào kiểu 

hàm ếch. 

*) Đào hố (hào) vách đứng và có chống vách: 

- Khi đào hố (hào) ở những nơi đất đã bị xáo trộn (đất đắp hoặc đất đã 

được làm tơi trước), mức nước ngầm cao và vách đào thẳng đứng thì phải 

chống vách đất. Có nhiều phương pháp chống vách đất như dùng ván gỗ, 

ván cừ larsen,…, tuy nhiên trong phần này chỉ đề cập tới việc chống vách 

đất bằng ván gỗ.  
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Dùng ván dày 4 ÷ 5 cm, đặt chúng nằm ngang áp sát vào vách đất theo 

mức đào sâu dần, phía ngoài có cọc giữ thẳng đứng với các văng chống 

ngang. Hình 3.30 là cảnh công nhân đang gia cố thành hố đào thẳng đứng 

bằng các tấm ván gỗ, cọc giữ và văng ngang. Khoảng cách các cọc giữ hay 

các thanh văng ngang phải được tính toán tùy thuộc vào từng điều kiện địa 

chất cụ thể, và được thực hiện bởi các kỹ sư xây dựng tại công trường. 

- Đối với các hố (hào) có độ sâu lớn, việc chống vách phải thực hiện 

thành nhiều đợt từ trên xuống, mỗi đợt cao từ 1 ÷ 1.2m (phù hợp với chiều 

cao làm việc của người công nhân).  

- Trong quá trình đào đất thủ công hay bằng máy hoặc khi tiến hành các 

công việc khác trong lòng hố móng, cố gắng không va chạm mạnh tới hệ 

văng chống vì có thể làm xê dịch vị trí hoặc hư hỏng các bộ phận của hệ này. 

- Trong quá trình thi 

công, phải luôn luôn theo dõi 

kết cấu chống vách đất hố 

đào. Nếu có điều gì nghi ngờ 

(ván lát bị phình, văng ngang 

hoặc cọc giữ bị uốn cong 

nhiều,…) có thể dẫn tới gãy 

hoặc sập hố đào thì phải 

ngừng thi công ngay, yêu cầu 

mọi người ra khỏi hố (hào) và 

có biện pháp gia cố kịp thời 

(tăng số lượng cọc giữ và 

văng chống,…). Khi bảo đảm 

hệ văng chống chắc chắn, an 

toàn thì mới tiếp tục làm việc 

ở dưới hố đào. 

*) Đào hố sâu có mái dốc: 

- Độ dốc của vách hố (hào) phụ thuộc vào từng loại đất cụ thể. Tham 

khảo TCVN-5038-1991 về góc mái dốc tối đa cho phép của thành hố (hào) 

đối với một số loại đất. 

Cọc giữThanh văng ngang Ván gỗ Cọc giữThanh văng ngang Ván gỗ

Hình 3.30. Gia cố thành hố đào 

 thẳng đứng 
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- Các trường hợp không đề cập trong tiêu chuẩn trên thì phải được tính 

toán bởi kỹ sư công trường. 

b) Đề phòng người bị ngã xuống hố đào 

- Khi đào hố (hào) sâu, công nhân lên xuống phải dùng thang chắc chắn 

hoặc tạo bậc đất lên xuống, như trong hình 3.30 hoặc 3.31. 

- Không nên nhảy qua hay leo trèo trên kết cấu văng chống vách đất. 

- Khi phải đứng làm việc trên mái dốc có độ dốc lớn hơn 450 mà chiều 

sâu hố (hào) hoặc chiều cao mái dốc lớn hơn 3m; hoặc khi độ dốc của mái 

đất nhỏ hơn 450 mà mái dốc lại trơn ướt, thì công nhân phải đeo dây an toàn 

và dây an toàn này phải được móc vào các cọc giữ chắc chắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi đào hố (hào) ở nơi có nhiều người đi lại như bên cạnh đường đi, 

trong sân bãi hoặc gần nơi làm việc… thì phải làm rào ngăn chắc chắn cao ít 

nhất 1m và phải có biển báo cách mép hố (hào) 1m, buổi tối phải có đèn đỏ 

báo hiệu. Nếu tạm dừng thi công thì phải có lưới che đậy hố móng, như ở 

hình 3.32. 

- Để đi lại qua hố (hào), phải bắc cầu nhỏ rộng ít nhất 0,8m đối với cầu 

đi lại một chiều và rộng 1,5m đối với cầu đi lại hai chiều. Cầu phải có lan 

can bảo vệ chắc chắn cao 1m. Buổi tối phải có đèn chiếu sáng cầu. 

Hình 3.31. Hố đào sâu và thang 

lên xuống cho công nhân 
Hình 3.32. Rào ngăn và che đậy hố 

đào khi tạm ngừng thi công 
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c) Đề phòng đất (đá) lăn hoặc rơi từ trên cao xuống 

- Đất (đá) đào từ dưới lên, khi đổ lên bờ phải để cách xa mép hố, hào ít 

nhất là 0,5m.  

- Hố (hào) đào ở gần đường đi lại thì xung quanh mép hố cần dựng ván 

chắn cao khoảng 15cm để ngăn không cho đất hay vật rơi xuống hố. 

- Đống đất đổ lên bờ phải có độc dốc không quá 450 so với phương nằm 

ngang.  

- Trong khi đào đất, nếu có các tảng đá hoặc cục đất to nhô ra khỏi mặt 

phẳng mái dốc thì cần phá bỏ nó đi từ phía trên, nếu không nó sẽ tiếp tục 

trồi ra và lăn xuống người làm việc ở dưới. 

- Trong lúc nghỉ giải lao, mọi người không được ngồi ở dưới hố (hào).  

- Khi đào đất bằng máy đào, trong lúc máy đang hoạt động, cấm công 

nhân đứng trong phạm vi tầm quay của tay cần máy đào. 

- Không được bố trí người làm việc trên miệng hố (hào) trong khi đang 

có người làm việc ở dưới. 

d) Đề phòng ngạt thở do khí độc 

- Khi đào hố (hào), nếu phát hiện thấy hơi hoặc khí khó ngửi, dẫn tới 

hiện tượng người chóng mặt, khó thở, nhức đầu… thì phải ngừng ngay công 

việc. Mọi người phải ra xa chỗ đó hoặc phải lên bờ ngay để đề phòng nhiễm 

độc. Chỉ khi nào đã xử lý xong, bảo đảm không còn hơi, khí độc hoặc nồng 

độ khí không còn nguy hiểm đến sức khỏe con người thì mới cho tiếp tục thi 

công. Trường hợp vẫn phải làm việc trong điều kiện có hơi, khí độc thì công 

nhân phải sử dụng mặt nạ chống hơi khí độc, bình thở ô-xy,… 

- Trước khi xuống làm việc ở hố (hào) sâu, phải kiểm tra không khí xem 

có hơi, khí độc bằng dụng cụ đo chuyên dùng. Có thể đưa chim bồ câu hoặc 

gà con xuống để kiểm tra. Nếu những con vật này vẫn bình thường thì người 

mới xuống làm việc.  

- Khi phát hiện có hơi khí độc thì phải dùng quạt hay máy hút khí để 

giải tỏa.  
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IV. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG PHẦN THÂN CÔNG 

TRÌNH 

Thi công phần thân công trình bao gồm nhiều phần việc như: thi công 

cột, dầm sàn, xây tường và hoàn thiện công trình,... Các phần việc như vậy thì 

lại bao gồm những công việc chuyên môn như gia công và lắp dựng cốp pha, 

cốt thép; đổ bê tông,… Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trong các công việc 

chuyên môn là tương đối nhiều. Do đó, người làm việc cần nắm được các 

biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công phần thân công trình. 

1. An toàn lao động trong gia công cốp pha 

Nếu công trường sử dụng cốp pha bằng gỗ thì công nhân cần gia công 

chúng để có thể lắp ghép thành hệ cốp pha các cấu kiện như: móng, cột, 

dầm, sàn, lõi thang máy và cầu thang,… Việc gia công cốp pha hiện nay đều 

chủ yếu sử dụng các máy để nâng cao năng suất lao động, như: máy cưa, 

máy bào,… Vì vậy, an toàn lao động trong phần này liên quan tới an toàn 

khi làm việc với máy xây dựng, như đã đề cập trong Chương 4. Ngoài ra, 

một số công cụ thủ công cũng được sử dụng khi gia công cốp pha. 

1.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong gia công cốp pha 

- Công nhân có thể bị chấn thương do sử dụng các máy gia công (cưa 

đĩa,  bào,…) hoặc các dụng cụ thủ công (cưa, đục,…). 

- Tham khảo các nguy cơ  gây tai nạn lao động khi sử dụng máy và thiết 

bị thi công xây dựng tại Chương 4.  

1.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong gia công cốp pha 

- Tham khảo phần các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi làm việc 

với máy hoặc thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4. 

- Khi cưa hoặc xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa, phải tuyệt đối chấp hành nội 

quy an toàn khi sử dụng. Ví dụ ở hình 3.33 công nhân cần phải dùng một 

thanh đẩy để đẩy thanh gỗ vào lưỡi cưa, giữ an toàn cho các ngón tay trong 

quá trình cưa máy. 

- Các dụng cụ thủ công (cưa tay, búa hoặc đục,…v.v.) phải chắc chắn, an 

toàn và tiện dụng. Công nhân cần sử dụng đúng công cụ đối với các công việc 
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cụ thể. Cán của những dụng cụ này phải làm bằng gỗ cứng và đủ dài (gỗ sồi, 

sến hoặc lim). Bề  mặt  cán phải được gia công nhẵn, không có vết nứt, chỗ 

mắt cây, vết vỡ và xước, lõm. Phần làm việc của dụng cụ như đầu búa, lưỡi 

rìu hoặc lưỡi đục phải được lắp chắc chắn vào đầu cán bằng vòng kim loại. 

Lưỡi cưa, đục hay rìu phải sắc và không được có vết nứt hoặc sứt mẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. An toàn lao động trong gia công cốt thép 

Các thanh thép sau khi được vận chuyển từ nhà máy về công trường cần 

phải được gia công cho đúng với các yêu cầu của thiết kế. Việc gia công cốt 

thép chủ yếu phải dùng các máy chuyên dùng như: máy đánh gỉ, cắt hoặc 

uốn thép,… Có nơi,  gia công cốt thép bằng các dụng thủ công, ví dụ khi 

khối lượng công việc ít, công nhân có thể nắn thẳng cốt thép bằng dụng cụ 

như: vam, búa hoặc đe. 

Hình 3.34 là hình ảnh một máy cắt thép sử dụng điện và máy uốn thép 

thông dụng hiện nay ở Việt Nam. 

 

Tấm gỗ đang được cưaLưỡi cưa

Thanh đẩy

Tấm gỗ đang được cưaLưỡi cưa

Thanh đẩy

Hình 3.33. Sử dụng que đẩy khi gia công cốp 

pha để giữ an toàn cho các ngón tay 
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2.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong gia công cốt thép 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với máy 

hoặc thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4. 

- Người làm việc bị vảy sắt hoặc gỉ sắt bắn vào mắt trong khi làm việc. 

- Khi cắt hoặc uốn cốt thép bằng máy, có thể xảy ra các trường hợp tai 

nạn do máy cuốn hay kẹp vào tay công nhân. Cốt thép đang gia công văng 

vào người, hoặc điện giật,…v.v. Nguyên nhân có thể là do tình trạng máy 

không tốt, bị hỏng hóc, không có đầy đủ các thiết bị an toàn và không thực 

hiện nối đất chống điện giật. 

- Các thanh thép bị đứt hoặc tuột trong quá trình căng hoặc kéo để đánh 

gỉ hoặc để cắt, uốn và quật hoặc văng vào người làm việc, đặc biệt nguy 

hiểm khi đầu thanh thép văng vào mặt người làm việc. 

- Khi chặt cốt thép thủ công bằng búa để đập lên đục hoặc chạm, rất dễ 

xảy ra tai nạn do búa va đập vào tay người giữ cán hoặc chạm, vì người quai 

búa không chính xác hoặc do cán búa gãy khiến búa tuột khỏi cán, hay đầu 

cốt thép chặt văng bắn vào người. 

- Khi uốn cốt thép bằng vam trên bàn uốn, có thể xảy ra tai nạn khi kéo 

vam làm bàn uốn bị nghiêng đổ hay chốt tựa bị bật ra làm công nhân bị mất 

đà ngã hay cốt thép văng vào người. 

Hình 3.34. Hình ảnh máy cắt và uốn thép 

a) Máy cắt thép b) Máy uốn thép 
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2.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong gia công cốt thép 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi làm việc với 

máy hoặc thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4. 

- Công nhân phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn khi sử dụng 

máy và thiết bị tại xưởng gia công cốt thép.  

- Trước khi làm việc, cần cho máy chạy không tải để kiểm tra. 

- Bụi và vẩy kim loại phát sinh khi đánh gỉ và uốn cốt thép cần được dọn 

sạch khỏi bàn gia công hoặc máy gia công bằng cách dùng bơm hút hay dùng 

chổi quét. Cấm dùng tay, ngay cả khi có găng tay, để phủi bụi và vẩy sắt.  

- Để đề phòng vảy hoặc gỉ sắt bắn vào mắt và làm xước tay, khi làm 

việc công nhân phải đeo kính và găng tay bảo hộ lao động. 

- Đối với máy cắt dẫn động cơ khí, cấm cắt các đoạn cốt thép ngắn hơn 

30cm nếu không có bộ phận che chắn bảo vệ. 

- Đối với máy uốn, chỉ được dịch chuyển vị trí và chèn cốt thép, đặt lại 

chốt và cữ chặt trên máy lúc đĩa máy không quay. 

- Các loại máy gia công cốt thép đều phải thực hiện nối đất hoặc nối 

không để đảm bảo an toàn điện. 

- Cốt thép đã được gia công xong cần xếp gọn vào nơi quy định, không 

được để trên máy, bên cạnh máy hay trên lối đi lại. 

- Để đề phòng cốt thép bị đứt do bị căng quá mức khi kéo, trên cáp kéo 

phải có thiết bị đo lực căng hoặc đơn giản hơn có thể dùng đối trọng với 

trọng lực cân bằng với sức căng yêu cầu. 

- Để đề phòng cốt thép bị tuột, đầu cốt thép phải được cố định vào đầu 

cáp kéo bằng thiết bị kẹp, không được nối theo cách buộc. 

- Để tránh cốt thép bị đứt, tuột và văng quật vào người, công nhân 

không được đứng gần cốt thép khi đang kéo căng. Khu vực kéo căng cốt 

thép phải được rào ngăn không để người lạ vào. Khi cốt thép đã được kéo 

thẳng phải từ từ hãm tời để giảm lực căng cho đến khi tời dừng hẳn, lúc đó 

công nhân mới được đến gần tháo đầu cốt thép ở kẹp và lấy cốt thép đã 

được nắn thẳng ra. 
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- Khi chặt thép thủ công, phải sử dụng các dụng cụ thật tốt: búa phải có 

cán chắc, đầu búa không được có ba via, xờm và được chêm chặt vào cán. 

Đục phải sắc, mồm chạm phải khít với đường kính cốt thép chặt. Người 

quai búa tạ không được đeo găng tay. Người quai búa và người giữ chạm 

phải phối hợp thật nhịp nhàng. Trong khi làm việc phải tập trung chú ý vào 

công việc.  

- Có thể uốn cốt thép thủ công nếu khối lượng cốt thép ít và đường kính 

cốt thép không lớn quá 20mm. 

- Khi uốn thép thủ công, chú ý cố định bàn uốn thật chắc chắn xuống 

nền nhà và đóng thật chắc các chốt thép trên bàn uốn (dùng làm điểm tựa để 

uốn cốt thép). 

3. An toàn lao động khi trộn bê tông bằng máy trộn cưỡng bức 

Các công trường nói chung đều sử dụng máy trộn bê tông cưỡng bức để 

cung cấp bê tông trong quá trình xây dựng. Có nhiều loại máy trộn bê tông 

cưỡng bức khác nhau như: loại mini và loại thông thường, (hình 3.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Máy trộn bê tông mini 
b) Máy trộn bê tông thông thường 

Hình 3.35. Máy trộn bê tông cưỡng bức 

Gầu nạp vật liệu liệu 

Dây cáp giữ gầu 

Thùng trộn 
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3.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi trộn bê tông bằng máy trộn 

cưỡng bức 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với máy 

hoặc thiết bị thi công xây dựng tại Chương 4. 

- Công nhân đứng dưới gầu nạp nhiên liệu khi gầu đang nâng lên mà 

chưa được cố định vững có thể gầu bất ngờ tụt xuống khi phanh bị tuột hay 

cáp giữ bị đứt. 

- Công nhân vô tình hoặc cố ý cho xẻng vào thùng trộn khi máy đang 

quay. 

- Sửa chữa máy trong lúc máy đang làm việc. 

3.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi trộn bê tông bằng 

máy trộn cưỡng bức 

- Chỉ cho phép công nhân nào đã qua đào tạo về chuyên môn và huấn 

luyện an toàn lao động mới được vận hành và phục vụ máy trộn. 

- Chỉ được làm sạch hố và gầu nạp liệu của máy trộn sau khi đã cố định 

chắc gầu ở vị trí nâng. 

- Công nhân không được đứng dưới gầu khi chưa được cố định chắc 

chắn. 

- Máy trộn phải được thực hiện nối đất hoặc nối không bảo vệ để đề 

phòng điện giật do chạm mát. 

- Không sửa chữa các hỏng hóc của máy trộn bê tông khi máy đang hoạt 

động. 

- Không được cho xẻng vào trong thùng trộn khi đang quay dù là quay 

chậm. 

- Sau một đợt trộn, phải rửa sạch thùng trộn. Không để bê tông đông 

cứng trong thùng. Việc cạo rửa làm vệ sinh thùng trộn chỉ được tiến hành 

khi đã ngắt cầu dao điện và máy đã dừng. Cầu dao điện phải đặt trong hộp 

kín và có khóa. Khi sửa chữa và làm vệ sinh máy, nếu hộp cầu dao điện 

không khóa thì phải treo biển báo tại đó như: "Cấm đóng điện, đang có 

người làm việc". 
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4. An toàn lao động khi lắp dựng và tháo dỡ cốp pha 

Cốp pha trong thi công xây dựng dân dụng gồm các loại chủ yếu như: 

hệ cốp pha cấu kiện móng, tường, cột, dầm, sàn và cầu thang,…v.v. Hệ cốp 

pha này được cấu tạo bởi các tấm ván liên kết lại với nhau và được giữ ổn 

định chắc chắn bởi hệ thống gông, nẹp, cột chống thẳng đứng hoặc chống 

xiên,…, tùy từng loại cấu kiện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.36. là hình ảnh một hệ ván khuôn cột bằng thép đang được thi 

công trên sàn bê tông của một nhà cao tầng, với hệ thống các tấm ván 

khuôn, gông và cột chống xiên bằng thép ống. Hình 3.37. Hệ ván khuôn 

Hình 3.36. Hệ cốp pha cột 

Ván khuôn cột

Hệ thống gông cột Cột chống xiên

Ván khuôn cột

Hệ thống gông cột Cột chống xiên

Hình 3.37. Hệ cốp pha dầm 

Các xà gồ đỡ ván khuôn đáy dầmVán khuôn đáy dầm

Hệ dàn giáo đỡ
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dầm bằng thép đang được thi công với hệ thống các xà gồ gỗ và hệ giáo đỡ 

định hình. Hình 3.38. Hệ cốp pha tường đang được lắp dựng. 

Nói chung, hệ cốp pha các cấu kiện bê tông cốt thép đều được thi công 

bằng thủ công do việc phải lắp ghép các bộ phận của hệ cốp pha lại với 

nhau. Đặc điểm của công tác lắp dựng cốp pha là người công nhân hầu như 

phải làm việc ở trên cao so với mặt đất. Khi tháo dỡ cốp pha có rất nhiều 

đinh hoặc gỗ vụn sắc nhọn,… trên các sàn tầng nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi lắp dựng hệ cốp pha  

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc trên cao tại 

Chương 5. 

- Công nhân bị ngã khi lắp đặt và tháo dỡ cốp pha do chỗ làm việc 

không bảo đảm an toàn không sử dụng dàn giáo; có sử dụng giàn giáo 

nhưng chất lượng của chúng không đáp ứng các yêu cầu an toàn về điều 

kiện chịu lực và ổn định nên bị gãy hoặc đổ; sàn thao tác không có lan can 

bảo vệ; đứng thao tác ở những nơi chênh vênh nguy hiểm mà không đeo dây 

an toàn,… 

Hình 3.38. Hệ cốp pha tường 
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- Cốp pha, dụng cụ hoặc vật liệu bị đổ hoặc rơi từ trên cao xuống do 

việc lắp đặt hệ cốp pha không đúng quy trình kỹ thuật;  

4.2. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi tháo dỡ hệ cốp pha  

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc trên cao tại 

Chương 5. 

- Cốp pha, dụng cụ hoặc vật liệu bị đổ hoặc rơi từ trên cao xuống do 

việc tháo dỡ hệ cốp pha không đúng quy trình kỹ thuật;  

- Ném hoặc vứt gỗ ván, cột chống và các bộ phận của hệ cốp pha từ trên 

cao xuống. 

- Dẫm phải đinh hay va quệt vào các cạnh sắc nhọn của cốp pha do sau 

khi tháo dỡ xong không xếp gọn gàng vào đúng nơi quy định. 

4.3. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi lắp dựng hệ cốp pha 

- Để đề phòng cốp pha bị sập đổ khi gia công chế tạo và lắp đặt, phải 

thực hiện theo đúng thiết kế và chỉ dẫn của kỹ sư công trường. 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi thi công trên 

cao tại Chương 5. 

- Khi làm việc, công nhân phải đeo dây an toàn và dây an toàn phải cố 

định vào các bộ phận hoặc kết cấu vững chắc.  

- Khi lắp đặt cốt pha ở độ cao từ 1,5 m trở lên so với mặt đất hay sàn 

nhà, công nhân phải đứng trên sàn thao tác chắc chắn, được bắc trên khung 

đỡ, giáo ghế hay giáo cao, có lan can bảo vệ cao ít nhất 1m và hai thanh 

chắn ngang cách nhau 30cm. 

- Khi lắp đặt cốt pha cột hay rầm có độ cao tới 5,5 m, có thể dùng giáo 

ghế di động, nếu cao hơn 5,5 m thì dùng giáo cao. 

- Khi thi công cốt pha tường bê tông cốt thép bằng cốp pha luân lưu 

phải có sàn thao tác có lan can chắc chắn, như trong hình 3.39. 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Đối với cốp pha trượt (áp dụng để thi công các công trình bê tông cốt 

thép cao như: ống khói, xilô, bể chứa hoặc trụ đài nước,…) tất cả các bộ 

phận của cốp pha trượt như: khung kích, giá đỡ, giá treo,… phải được chế 

tạo, lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế đã được duyệt. Máy móc, thiết bị, 

dụng cụ hoặc vật liệu đặt trên sàn cốp pha trượt phải phù hợp với tải trọng 

tính toán. Không được tập trung đông người trên sàn cốp pha trượt và giá 

treo vì như vậy có thể làm gãy các kết cấu đỡ do quá tải. 

- Khi lắp đặt cốp pha tấm lớn theo nhiều đợt (cốp pha tường), chỉ được 

lắp đặt đợt trên sau khi cốp pha đợt dưới đã được cố định chắc chắn. Cốp 

pha ghép sẵn thành khối hay tấm lớn phải đảm bảo vững chắc và khi cẩu lắp 

bằng máy trục phải tránh va chạm vào các bộ phận kết cấu đã lắp trước. 

- Những bộ phận chống đỡ cốp pha (cột chống hay miếng kê) cần được 

đặt trên nền chắc chắn, tránh bị lún trong quá trình thi công. 

4.4. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi tháo dỡ hệ cốp pha 

- Chỉ được tháo dỡ cốp pha sau khi bê tông của kết cấu đã đạt cường độ 

cho phép và được phép của cán bộ kỹ thuật phụ trách.  

- Khi tháo dỡ phải thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới, tháo dần 

từng bộ phận, không được kéo sập đồng thời từng mảng lớn. 

Hình 3.39. Hệ ván khuôn leo có lan can an toàn 

Hệ ván khuôn leo

Lan can
an toàn

Hệ ván khuôn leo

Lan can
an toàn
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- Khi tháo dỡ cốp pha ở trên cao (trên 1,5 m so với sàn hoặc mặt đất), 

công nhân phải đứng trên sàn thao tác an toàn. Nơi nào không có sàn thao 

tác công nhân phải đeo dây an toàn được móc vào kết cấu vững chắc. 

- Cốp pha, cột chống và thanh giằng sau khi tháo dỡ xong phải đưa ngay 

xuống sàn, không được đặt gác lên trên các bộ phận chưa tháo dỡ và phải 

xếp gọn gàng không làm cản trở đi lại, gây va vấp hoặc dẫm phải đinh đối 

với người làm việc. Khi cần đưa xuống thấp, phải chuyển từng bộ phận. Với 

những bộ phận cốp pha nặng và cồng kềnh, cần tập trung lại và đưa xuống 

bằng phương tiện nâng chuyển như: tời, ròng rọc hoặc cần trục. Cấm ném 

các bộ phận của hệ cốp pha từ trên cao xuống. 

- Xung quanh những chỗ tháo dỡ cốp pha ở trên cao, để đề phòng các 

bộ phận rơi vào người làm việc hoặc qua lại ở phía dưới, phải làm sàn che 

chắn hoặc có rào ngăn và biển báo. 

- Trong khi tháo cốp pha, phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ 

phận kết cấu, nếu có hiện tượng kết cấu biến dạng như võng hoặc nứt thì 

phải ngừng tháo và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

5. An toàn lao động khi lắp dựng cốt thép 

Các cấu kiện bê tông cốt thép như: móng, cột, rầm hoặc sàn sau khi 

được lắp dựng ván khuôn phải được lắp dựng cốt thép. Nói chung, công tác 

lắp dựng cốt thép được thực hiện chủ yếu bằng thủ công do việc phải liên 

kết các thanh thép lại với nhau thành hệ khung thép hay lưới thép. Các thanh 

được liên kết với nhau bằng biện pháp hàn hoặc buộc.  

5.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi lắp dựng cốt thép  

- Tham khảo Chương 4 về các nguy cơ gây mất an toàn lao động khi 

làm việc với các máy hoặc thiết bị thi công xây dựng có sử dụng điện. 

- Công nhân bị các đầu thanh thép đâm vào tay do không đeo găng tay 

khi buộc thép. 

- Hệ khung hoặc lưới thép sau khi buộc xong được cẩu lắp vào vị trí. Do 

đó có thể có nguy cơ các chi tiết liên kết của hệ khung hoặc lưới thép đó bị 

tuột hoặc bật ra, đặc biệt là với hệ lưới thép nặng mà liên kết của các chi tiết 

là hàn đính. Dây cáp có thể bị tuột hoặc đứt trong khi cẩu lắp hệ khung hoặc 

lưới thép.  
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- Cốt thép chất lên hệ ván khuôn quá nhiều và tập trung cục bộ, khiến 

một phần hoặc toàn bộ hệ ván khuôn có thể bị hỏng hoặc sập. 

- Công nhân buộc cốt thép trên các cột, dầm hoặc sàn ở trên cao có thể 

bị trượt ngã. Tham khảo các nguy cơ gây mất an toàn lao động khi làm việc 

trên cao tại Chương 5. 

- Công nhân hoặc máy vận chuyển các thanh thép ở trên cao gần các 

dây điện nên có thể bị phóng điện hoặc chạm phải các dây điện trần.  

5.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi lắp dựng cốt thép  

- Khi liên kết cốt thép bằng phương pháp buộc, phải sử dụng móc buộc. 

Công nhân phải đeo găng tay trong quá trình làm việc.  

- Khi lắp đặt cốt thép các kết cấu như cột, dầm hoặc tường ở trên cao 

(trên 1,5m so với mặt đất hoặc sàn tầng), công nhân phải đứng trên sàn thao 

tác vững chắc có lan can an toàn. Không được đứng bám trên các khung 

hoặc lưới thép của cột, dầm hoặc tường đó để thi công. 

- Khi lên xuống phải có thang cố định chắc, không được leo trên khung 

hoặc lưới thép.  

- Không được chất cốt thép lên sàn công tác hoặc trên hệ cốp pha quá 

tải trọng cho phép trong thiết kế. 

- Trước khi đưa các khung lưới cốt thép đến vị trí lắp đặt, phải kiểm tra 

các mối hàn, mối buộc và các điểm treo buộc khi dùng dây cáp để cẩu và 

vận chuyển. 

- Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện, trường hợp không cắt 

được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép chạm vào dây điện. 

6. An toàn lao động trong công tác đổ bê tông 

Công tác đổ bê tông các cấu kiện được thực hiện sau khi cốt thép của các 

cấu kiện đó đã được lắp dựng. Có nhiều biện pháp để đổ bê tông như biện pháp 

thủ công, biện pháp dùng thùng đổ bê tông (được cẩu bởi cần trục), như trong 

hình 3.40, hoặc biện pháp sử dụng máy bơm bê tông, như trong hình 3.41.  

6.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác đổ bê tông 

- Hệ cốp pha và cột chống không đảm bảo khả năng chịu lực nên bị sập 

một phần hay toàn bộ trong quá trình đổ bê tông.  
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- Sàn hoặc ván bắc cầu đi lại không chắc chắn hoặc quá yếu làm cho 

công nhân trong lúc vận chuyển bê tông thì bị ngã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Các hộc (thúng) để vận chuyển bê tông có kích thước không phù hợp 

(quá to) khiến người công nhân không chịu nổi trọng lượng của bê tông sau 

một thời gian làm việc. 

- Các hộc (thúng) đó có thể không chắc chắn nên bị bục, vỡ trong khi 

công nhân đang vận chuyển bê tông. 

Vị trí móc cẩu

Cửa xả bê tông

Hình 3.40. Thùng đổ bê tông sử dụng cần trục 

Hình 3.41. Đổ bê tông sử dụng xe bơm bê tông 

Vòi bơm bê tông Xe bơm bê tông
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- Tư thế nhấc hộc (thúng) lên vai hoặc đầu người công nhân không 

đúng, làm cho họ bị đau xương sống lưng, đau đầu hoặc đau người. 

- Thùng đổ bê tông quá yếu nên có thể bị bục hoặc thủng trong quá trình 

cẩu và vận chuyển. 

- Cửa đổ bê tông của thùng đổ bất ngờ mở ra do chốt khóa của thùng bị 

tuột hoặc hỏng, làm cho bê tông trào ra khỏi thùng khi đang cẩu.  

- Dây cáp cẩu thùng đổ có thể bị tuột hoặc đứt trong khi vận chuyển các 

thùng đổ bê tông. 

- Khi đổ bê tông trên các tầng, tham khảo các nguy cơ gây mất an toàn 

lao động khi làm việc trên cao tại Chương 5. 

- Công nhân có thể bị điện giật trong khi đầm bê tông bằng máy đầm do 

dây điện bị hở (khi kéo đầm từ vị trí này sang vị trí khác làm dây điện cọ 

vào cốt thép và bị hở điện) hoặc vỏ máy đầm bị chạm mát điện. 

- Khi sử dụng máy bơm bê tông, cần máy bơm chạm phải dây điện ở 

gần công trường, làm cho các công nhân đang làm việc có thể bị giật, như 

trong hình 3.42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.42. Vòi bơm bê tông chạm phải dây điện  

trong khi đổ bê tông. 

Dây điệnDây điện
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6.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong công tác đổ bê tông 

- Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật phải nghiệm thu tình trạng cốp 

pha, cốt thép, cột chống đỡ và sàn thao tác để đề phòng sự cố gãy hoặc đổ 

hệ cốp pha. 

- Lối qua lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và 

biển cấm. Trường hợp bắt buộc có người qua lại thì phải làm các tấm che ở 

phía trên lối qua lại đó. 

- Ván sàn để công nhân vận chuyển bê tông phải chắc chắn và ổn định. 

- Trước khi vận chuyển đổ bê tông bằng cần trục, phải kiểm tra an toàn 

đối với cần trục, thùng đựng vữa bê tông phải kín, chắc chắn, cửa thùng phải 

có chốt then cài để tránh bê tông bị tụt ra bất ngờ. Việc đóng mở chốt then 

cửa phải dễ dàng, không tốn nhiều sức. 

- Khi đổ bê tông từ độ cao trên 1,5 m xuống, để tránh hiện tượng phân 

tầng, có thể dùng ống vòi voi hay máng nghiêng để đổ. Khi đó, phễu hứng 

bê tông, ống vòi voi và máng nghiêng phải được cố định chắc vào cốp pha 

hay sàn thao tác. 

- Khi đổ bê tông ở độ cao 1,5 m trở lên so với mặt đất hay nền sàn, công 

nhân phải đứng trên sàn thao tác vững chắc và có lan can an toàn. 

- Khi thi công bê tông ở những bộ phận kết cấu có độ nghiêng từ 300 trở 

lên, công nhân phải đeo dây an toàn. 

- Khi thi công bê tông ở ngoài trời, phải có lán che mưa nắng, ban đêm 

phải có đèn chiếu sáng, cường độ chiếu sáng chung từ 40 ÷ 80 lux (tối đa 

150 lux). 

- Khi đầm bê tông bằng đầm rung, phải có biện pháp đề phòng điện giật 

và giảm tác hại do rung động của máy đối với cơ thể. Mọi công nhân điều 

khiển đầm rung đều phải được kiểm tra sức khỏe khi nhận việc và phải định 

kỳ kiểm tra lại sức khỏe. 

- Trước khi làm việc, vỏ đầm rung phải được nối đất qua phích cắm 

chuyên dùng, dây dẫn để cấp điện phải có vỏ bọc bằng cao su. 
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- Trong lúc làm việc với đầm bàn, không được dùng tay ấn trên đầm. 

- Khi di chuyển đầm bàn, cần dùng dây kéo mềm, không được nắm vào 

dây dẫn điện hay cáp điện để kéo vì dây có thể bị đứt và người sẽ bị điện giật. 

- Để tránh đầm bị quá nóng, cứ sau 30 phút làm việc phải tắt máy và nghỉ 

khoảng 5 ÷ 7 phút để máy nguội. Không được làm nguội máy bằng nước. 

- Khi nghỉ giải lao hoặc đi khỏi nơi làm việc, phải tắt máy đầm. 

- Sau khi kết thúc công việc, máy đầm rung và dây dẫn điện cần được làm 

sạch khỏi bê tông và chất bẩn, lau khô, cuốn dây và cất vào kho bảo quản. 

- Công nhân điều khiển đầm rung cần phải sử dụng găng tay có lớp đệm 

dày ở lòng bàn tay. 

- Khi bảo dưỡng bê tông phải dùng giàn giáo hoặc giá đỡ. Không được 

đứng lên các cột chống hoặc cạnh cốp pha. Không được dùng thang tựa vào 

các bộ phận kết cấu bê tông đang bảo dưỡng. 

- Nếu bảo dưỡng bê tông về ban đêm hoặc những bộ phận kết cấu bê 

tông bị che khuất, phải có đèn chiếu sáng. 

7. An toàn lao động trong công tác lắp ghép 

Trong xây dựng dân dụng, không phải lúc nào các công trình cũng được 

thi công bằng biện pháp đổ bê tông cốt thép toàn khối. Nhiều công trình 

được thi công bằng cách lắp ghép các cấu kiện đã được sản xuất sẵn trong 

nhà máy để trở thành một công trình hoàn chỉnh. Các cấu kiện được sản 

xuất sẵn có thể là các cấu kiện gỗ, thép hình hay bê tông cốt thép, bao gồm 

móng, cột, dầm, các tấm panen hoặc sàn ứng lực trước,... Biện pháp thi công 

lắp ghép các cấu kiện là sử dụng cần trục để cẩu chúng vào vị trí thiết kế. 

Hình 3.43. là hình ảnh cần trục đang cẩu một tấm panen vào vị trí thiết kế 

của công trình. Sau đó, mối nối của các cấu kiện này được cố định bằng 

cách sử dụng bu lông, hàn hoặc đổ bê tông. Thông thường, trừ các kết cấu 

móng, công việc lắp ghép các cấu kiện chủ yếu phải thực hiện ở trên cao so 

với mặt đất hoặc mặt sàn các tầng nhà.  
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7.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác lắp ghép 

- Sử dụng cần trục để cẩu lắp không đáp ứng với các thông số yêu cầu về 

trọng lượng, khoảng cách và chiều cao lắp đặt các cấu kiện nên có thể dẫn tới 

cần trục bị quá tải, tay cần bị với, cấu kiện bị kéo lê hoặc va chạm vào các kết 

cấu đã lắp đặt trước, gây sập đổ công trình hay gãy đổ cần trục.  Hình 3.44. là 

hình ảnh cần trục bị gãy trong khi cẩu lắp các cấu kiện do bị quá tải. 

- Cấu kiện cẩu lắp bị rơi do sử dụng các dụng cụ và phương pháp treo 

buộc không đúng kỹ thuật: nút buộc không chắc chắn; dây treo, móc cẩu 

không đủ chịu lực nên bị đứt hoặc gãy; xác định vị trí treo buộc cấu kiện 

không đúng làm cấu kiện mất cân bằng, chao đảo, nghiêng lật hoặc làm thay 

đổi khả năng chịu lực của các bộ phận kết cấu dẫn đến bị gãy, vỡ hoặc biến 

dạng; tai hoặc móc treo bị bật ra khỏi cấu kiện,…v.v. 

- Cấu kiện bị rơi, đổ khi điều chỉnh và cố định vào vị trí thiết kế (khi mà 

các cấu kiện đã tháo khỏi móc cẩu của cần trục). Cố định tạm không vững 

chắc cũng làm cấu kiện bị lật đổ. 

- Người ngã từ trên cao xuống do không đứng làm việc trên sàn thao tác 

lại không đeo dây an toàn. 

- Lắp ghép không theo đúng theo trình tự thiết kế, không đảm bảo sự ổn 

định của từng cấu kiện hay của bộ phận công trình đã lắp ghép dẫn đến sập 

đổ hệ cấu kiện. 

Hình 3.43. Cần trục cẩu lắp tấm panen vào vị trí thiết kế.  
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- Liên kết hàn, đinh tán, bulông 

hay đổ bê tông mối nối giữa các cấu 

kiện với nhau không đảm bảo chất 

lượng làm cho chúng bị rơi hoặc đổ 

trong hoặc sau khi liên kết. 

- Công nhân phục vụ công tác 

lắp ghép (lái cẩu, thợ treo buộc, thợ 

lắp ghép hoặc thợ hàn,…) vi phạm 

nội quy kỷ luật lao động và nội quy 

an toàn lao động: đi lại, lên xuống 

không theo thang mà leo trèo trên 

đỉnh các cấu kiện đang cẩu lắp; bám 

hoặc đứng ngồi trên cấu kiện; ném 

hoặc bắt vật liệu. dụng cụ làm việc ở 

trên cao,... Hình 3.45. Công nhân 

trong khi lắp ghép kết cấu thép 

không đeo dây an toàn và có thể bị ngã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong công tác lắp ghép 

a) Các biện pháp đề phòng chung 

- Để phòng ngừa tai nạn lao động trong công tác lắp ghép, những biện 

pháp cơ bản về kỹ thuật an toàn phải được nghiên cứu, đề xuất trong thiết kế 

Hình 3.44. Cần trục bị gãy trong 

quá trình cẩu lắp cấu kiện 

Hình 3.45. Công nhân không đeo dây an toàn  
khi lắp ghép kết cấu thép 
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và những thành viên trong đội lắp ghép phải được học tập để nắm vững và 

thực hiện đúng khi thi công. 

- Trong phần thuyết minh và các bản vẽ thiết kế thi công lắp ghép phải 

chỉ rõ: 

+  Loại cần trục sử dụng để lắp ghép. 

+  Vị trí và phương pháp xếp đặt các cấu kiện trên mặt bằng cẩu lắp. 

+  Cách bố trí và khu vực hoạt động của cần trục cẩu lắp.   

+ Các dụng cụ, phụ tùng và phương pháp treo buộc các cấu kiện; 

phương pháp khuếch đại và gia cường cấu kiện trước khi cẩu lắp trong 

trường hợp cần thiết. 

+  Trình tự lắp ghép các cấu kiện của công trình. 

+  Phương pháp lắp ghép từng loại cấu kiện vào vị trí thiết kế: cẩu 

chuyển, lắp đặt, điều chỉnh cấu kiện vào vị trí theo đúng thiết kế, cố định 

tạm hoặc cố định vĩnh viễn. 

+  Bố trí phương tiện làm việc trên cao (giàn giáo, giáo ghế, giáo treo, 

thang hoặc sàn thao tác,…). 

b) Bố trí và sắp xếp các cấu kiện trên mặt bằng cẩu lắp 

- Các cấu kiện phải được bố trí trong tầm hoạt động của cần trục và 

được xếp đặt theo đúng chiều cao và khoảng cách giữa các chồng cấu kiện. 

- Chiều cao các chồng cấu kiện bê tông và cốt thép quy định như sau: 

+ Panen sàn xếp từ 10 đến 12 lớp với chiều cao không quá 2,5m. 

+ Khối móng và tường xếp bốn lớp, không quá 2,25m. 

+ Dầm và cột không cao quá 2m. 

+ Giữa các lớp phải có gỗ kê với tiết diện 60 x 60mm hoặc 100 x 100mm. 

+ Panen tường phải xếp trong các khung giá chữ A. 

+ Giữa các chồng cấu kiện phải chừa khoảng cách tối thiểu là 1m. 
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c) Đề phòng sự cố hoặc tai nạn lao động khi sử dụng cần trục lắp ghép 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn lao động khi làm việc với 

máy và thiết bị xây dựng, như đã đề cập trong Chương 4. 

- Các cần trục để cẩu lắp phải đáp ứng với các thông số yêu cầu lắp 

ghép cấu kiện về trọng lượng, kích thước (chiều dài, chiều rộng và chiều 

cao), vị trí lắp đặt chúng trên công trình (cao trình, mốc lắp đặt và khoảng 

cách từ vị trí lắp đặt của cấu kiện đến cần trục).  

- Trong mọi trường hợp, không được cẩu lắp cấu kiện có trọng lượng 

lớn hơn trọng tải (sức cẩu) của cần trục ở tầm với tương ứng.  

- Không được cẩu cấu kiện bị vùi lấp dưới đất hoặc bị vật nặng khác đè lên.  

- Không được cẩu cấu kiện đặt ở ngoài tầm với lớn nhất để tránh phải 

cẩu với, cẩu kéo lê cấu kiện hoặc công nhân phải kéo hay đẩy cấu kiện khi 

còn treo lơ lửng trên không. 

d) Đề phòng cấu kiện bị rơi khi treo buộc 

Treo buộc các cấu kiện cẩu lắp là một thao tác rất quan trọng để ngăn 

ngừa chúng bị tuột, gãy hoặc rơi, gây tai nạn lao động. 

- Dây treo buộc thường là cáp bằng thép với đường kính và khả năng 

chịu lực đã tính toán phù hợp với trọng lượng vật cẩu.  

- Các nút buộc phải chặt, chỗ treo móc phải chắc chắn, không để tuột rơi 

cấu kiện khi cẩu lắp. 

- Dây treo buộc phải được kiểm tra thường xuyên. Nếu số sợi thép của 

cáp bị đứt hoặc đường kính cáp bị mài mòn quá quy định theo tiêu chuẩn 

hoặc khi các tao cáp đã bị tách rời hoặc không bện chặt vào nhau nữa thì 

phải loại bỏ.  

- Vị trí treo buộc phải chọn sao cho khi cẩu lên cấu kiện ở trạng thái cân 

bằng, không bị nghiêng hoặc lật. Nếu cấu kiện có cạnh sắc, chỗ buộc dây 

treo phải có đệm lót bằng gỗ hay cao su để dây không bị mài mòn hoặc đứt. 

Miếng đệm phải được gắn chặt vào cấu kiện hoặc dây treo để tránh rơi 

xuống lúc dây bị chùng hay lúc đã đặt cấu kiện vào vị trí. Hình 3.46. là hình 

ảnh dụng các đệm lót trong quá trình cẩu lắp cấu kiện.  
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- Móc cẩu của cần trục cũng như móc treo ở các đầu dây treo phải có 

khóa an toàn để cáp không tuột khỏi móc cẩu, làm rơi cấu kiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Đề phòng tai nạn lao động khi cẩu chuyển cấu kiện 

- Khi cẩu chuyển cấu kiện theo phương ngang, phải nâng cấu kiện lên 

cao hơn các vật khác tối thiểu là 0,5m. 

- Khi cẩu chuyển những cấu kiện dài trên 6m, để giữ cho cấu kiện khỏi 

quay, có thể dùng dây chão đường kính không nhỏ hơn 25mm hay cáp thép 

nhỏ để giằng giữ và điều chỉnh.  

- Nếu trọng lượng của cấu kiện xấp xỉ bằng trọng tải ở tầm với tương 

ứng của cần trục, phải kiểm tra sự ổn định của cần trục và độ an toàn của 

phanh bằng cách cẩu thử trước cấu kiện đó lên độ cao khoảng 10 ÷ 20 cm. 

Nếu tải treo hoặc cần trục chưa cân thì phải cho hạ tải xuống mặt bằng để 

hiệu chỉnh lại. Cấm hiệu chỉnh tải khi tải đang ở trạng thái treo lơ lửng. 

- Khi cẩu chuyển,  cấm  tuyệt  đối  người bám vào hoặc ngồi, đứng trên 

cấu kiện cũng như cấm gá đặt bất kỳ vật gì ở trên đó nếu không được buộc 

giữ chắc chắn. 

- Trong thời gian cẩu lắp cấu kiện, khu vực nguy hiểm phải được rào 

ngăn và có tín hiệu và biển báo đề phòng. Cấm người đứng ở dưới mà ở trên 

Hình 3.46. Sử dụng đệm lót khi cẩu lắp các cấu kiện 

Tấm đệm lótTấm đệm lót
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đang tiến hành lắp ghép, cũng như ở trong khu vực di chuyển cấu kiện bằng 

cần trục. 

- Cấm để cấu kiện lắp ghép treo lơ lửng trên không lúc nghỉ việc. 

f) Đề phòng cấu kiện đổ hoặc rơi trong lúc hạ, đặt và điều chỉnh 

- Khi lắp đặt cấu kiện vào vị trí, chỉ khi nào cấu kiện đó đã hạ xuống 

thấp cách mốc đặt không quá 30cm, công nhân mới được đến gần để đón, 

đặt và điều chỉnh vào vị trí thiết kế. 

- Để đề phòng bị đổ, rơi trong lúc điều chỉnh và cố định (tạm thời hay vĩnh 

viễn) cấu kiện vào vị trí thiết kế, chỉ được tháo móc cẩu của cần trục ra khỏi 

cấu kiện khi đã lắp đặt xong, sau khi chúng đã được cố định chắc chắn. 

- Sau khi cấu kiện đã được tháo khỏi móc cẩu, cấm tiến hành bất kỳ một 

sự dịch chuyển nào nữa. Nếu cần xê dịch vị trí của cấu kiện đã lắp đặt thì 

phải treo lại vào móc cẩu của cần trục, cẩu nhấc lên và điều chỉnh khi cấu 

kiện đang treo trên móc cẩu. 

- Để cố định tạm thời các cấu kiện đã đặt vào vị trí thiết kế phải dùng 

các dụng cụ cố định tạm thời phù hợp cho mỗi loại. 

g) Đề phòng công nhân lắp ghép bị ngã từ trên cao 

- Để phòng ngừa công nhân bị ngã khi lắp ghép, trong thiết kế thi công 

phải quy định vị trí lắp đặt các phương tiện làm việc trên cao (giáo cao, giáo 

ghế, thang treo hoặc nôi treo,…) để công nhân có vị trí thao tác chắc chắn. 

Hình 3.47 là hình ảnh sử dụng treo cho công nhân khi lắp ghép kết cấu thép. 

- Khi lên cao hay xuống thấp, công nhân phải sử dụng thang treo gắn 

vào kết cấu vững chắc. Cấm leo trèo theo các bộ phận của kết cấu. 

- Cấm công nhân đi lại dọc trên đỉnh các tấm tường, đỉnh dầm, xà gồ 

hoặc dàn mái,… 

- Khi lắp ghép ở những vị trí không có phương tiện bảo vệ khi làm việc 

trên cao, nhất thiết công nhân phải đeo dây an toàn và dây này phải buộc 

vào các vị trí vững chắc. 
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- Công nhân lắp ghép phải là người có kinh nghiệm và nắm vững các 

biện pháp an toàn về lắp ghép, phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá 

nhân: dây an toàn, giày và mũ bảo hộ lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong quá trình lắp ghép, phải có cán bộ kỹ thuật thi công hoặc đội 

trưởng hướng dẫn và giám sát. 

- Phải ngừng cẩu lắp khi có gió từ cấp 5 trở lên hoặc khi trời tối. 

h) Đề phòng tai nạn lao động khi lắp ghép các cấu kiện thép 

Ngoài các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động như đã nêu trên, khi 

lắp ghép các cấu kiện thép cần chú ý thêm các biện pháp sau: 

- Đối với các cấu kiện thép có kích thước lớn, trước khi cẩu lắp, phải 

được gia cường bằng các thiết bị giằng chống tạm để đảm bảo ổn định, 

chống bị biến dạng, cong vênh, thậm chí bị biến dạng hoặc gãy cục bộ. 

- Để đảm bảo ổn định của nhà hay công trình lắp ghép, cần đặt các thanh 

giằng vĩnh viễn hay tạm thời cùng lúc với việc lắp ghép các cấu kiện chính. 

- Khi lắp mái, cấm công nhân đi lại trên các thanh giằng, xà gồ và trên 

thanh cánh thượng của dàn vì kèo. Chỉ được đi lại trên thanh cánh hạ của 

dàn khi có dây cáp căng dọc theo dàn để móc dây an toàn. Hình 3.48 công 

nhân phải đeo dây an toàn khi lắp ghép kết cấu thép. 

Hình 3.47. Sử dụng nôi treo khi lắp ghép kết cấu thép 
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- Muốn đi lại trên thanh cánh thượng của dàn thép phải làm sàn rộng ít 

nhất là 0,5 m và có lan can bảo vệ cao 1m. 

- Chỉ được tháo móc cẩu ra khỏi các cấu kiện sau khi đã được cố định 

tạm vững chắc: 

+ Đối với cột phải có ít nhất bốn bulông neo giữ ở các phía hoặc sau khi 

đã có các dây giằng neo tạm. 

+ Đối với dàn vì kèo, sau khi đã lắp xong các thanh giằng tạm hoặc các 

xà gồ với các dàn đã lắp đặt và cố định trước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đối với dầm cầu trục và dàn đỡ vì kèo, sau khi đã bắt chặt ít nhất 50% 

số bulông hoặc đinh tán theo thiết kế. 

+ Đối với các kết cấu hàn, dùng bulông tạm thời bắt vào tất cả các lỗ 

bulông. 

+ Đối với các kết cấu tấm mỏng tán đinh, sau khi đã bắt bulông với số 

lượng ít nhất bằng 20% số lỗ theo chu vi. Khi không dùng bulông hay đồ gá 

siết chặt thì tiến hành hàn đính với độ dài ít nhất bằng 10% đường hàn theo 

thiết kế và không ngắn hơn 50mm. 

i) Đề phòng tai nạn lao động khi lắp ghép các cấu kiện bê tông cốt thép 

- Trước khi cẩu lắp phải đánh dấu các đường trục và độ cao vào các 

cấu kiện. 

Hình 3.48. Sử dụng dây an toàn khi lắp ghép kết cấu thép 
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- Sau khi lắp cột vào móng chậu (móng cốc), nếu cột có chiều dài dưới 

10m, có thể cố định tạm thời chân cột bằng các chêm gỗ hay chêm bê tông. 

- Đối với các cột có chiều dài trên 10m, ngoài chêm ra cần phải sử dụng 

thêm dây giằng neo xuống đất hay khung dẫn đặt trên mặt móng. 

- Cột nhà nhiều tầng có thể cố định tạm bằng dây giằng neo hay thanh 

chống xiên xuống sàn, tốt nhất là dùng khung dẫn vừa đảm bảo ổn định vừa 

tạo điều kiện dễ dàng cho việc điều chỉnh đoạn cột phía trên. 

- Đối với các kết cấu như: rầm cầu trục, rầm sàn, rầm và dàn mái, sau 

khi đặt vào vị trí thiết kế, có thể cố định bằng dây giằng neo ở hai phía 

xuống đất hay sàn; hoặc dùng thanh giằng ngang móc vào dầm hay dàn đã 

lắp đặt và cố định trước. 

- Đối với các tấm tường, khi cẩu lắp phải để theo phương thẳng đứng, 

không được để nằm ngang.  

- Đối với các tấm sàn hoặc tấm mái, chỉ được lắp ghép sau khi đã cố 

định chắc chắn các dầm hoặc dàn đỡ chúng. 

- Khi lắp các tấm ban công hoặc ô văng, phải có thanh chống trước khi 

cố định vĩnh viễn. 

- Các công việc hàn và đổ bê tông các mối nối liên kết giữa các cấu kiện 

phải được tiến hành từ sàn thao tác trên giáo, ghế di động hoặc sàn treo có 

lan can an toàn. Không được dùng thang tựa để thực hiện các công việc trên. 

- Chỉ được lắp ghép các kết cấu của tầng trên sau khi đã lắp xong hoàn 

toàn tầng dưới. 

V. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN 

CÔNG TRÌNH 

Sau khi phần khung công trình đã được thi công xong, phần hoàn thiện 

cần phải tiếp tục được thực hiện. Hoàn thiện công trình bao gồm những phần 

việc như: xây tường bao che, trát tường, ốp tường, lát nền, sơn tường và lắp 

các thiết bị của công trình như hệ thống điện, nước và điều hòa không khí,... 

Các công việc hoàn thiện được thực hiện chủ yếu bằng thủ công như 

xây hoặc trát. Một số công việc khác có sự hỗ trợ của các máy điện cầm tay 
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(máy cắt gạch hoặc máy khoan tường,...) như ốp, lát hoặc khi lắp đặt hệ 

thống điện, nước vào tường,... 

1. An toàn lao động trong công tác xây tường 

Tường của công trình nói chung được xây ở nhiều vị trí khác nhau như 

ở dưới mặt đất khi xây móng, ở trên cao khi xây tường của các tầng nhà. 

Nếu công nhân không nắm được các biện pháp an toàn khi xây tường 

thì rất có thể tai nạn sẽ xảy ra. Do đó, họ cần hiểu những nguy cơ có thể xảy 

tai nạn lao động và biện pháp đề phòng.  

1.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác xây tường 

a) Khối xây bị đổ  

Các nguy cơ làm cho khối xây bị đổ chủ yếu là như sau: 

- Vữa xây không bảo đảm chất lượng về độ dính kết và cường độ chịu lực.  

- Khi trộn vữa không bảo đảm đúng tỷ lệ phối liệu vôi, cát, xi măng và 

nước. Việc nhào trộn vữa không kỹ làm cho vữa không nhuyễn đều. 

- Vi phạm quy tắc kỹ thuật xây:  

+ Đặt gạch không đúng quy tắc, các lớp xây gây trùng mạch nhiều. 

+ Vữa xây không lấp kín mạch (không no vữa).  

+ Lớp vữa xây quá dầy. 

+ Tường xây nghiêng, không thẳng đứng. 

+ Mặt xây không ngang bằng. 

+ Xây quá chiều cao quy định cho mỗi đợt xây. 

+ Xây tường 11cm (tường con kiến) quá dài mà không bổ trụ. 

+ Gạch ở vị trí các mỏ không ăn khớp giữa đợt xây trước và đợt xây sau. 

- Tường mới xây bị mưa to mà không được che đậy làm cho vữa xây bị 

rữa, gây đổ tường. 

- Bức tường xây gặp gió, bão hoặc lốc bất ngờ không chống đỡ kịp. 
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b) Không bố trí các phương tiện làm việc vững chắc và an toàn khi xây 

ở trên cao  

Hệ giàn giáo như giáo ngoài công trình, giáo trong công trình, sàn thao 

tác không có, không chắc chắn hoặc thiếu lan can an toàn. 

c) Vi phạm qui tắc an toàn khi vận chuyển vật liệu đến vị trí làm việc  

- Tung hoặc ném gạch lên cao hoặc xuống dưới. 

- Đổ gạch ồ ạt từ trên mặt đất xuống hố móng. 

d) Vật liệu hoặc dụng cụ rơi xuống người làm việc ở dưới 

- Ở phía trên chỗ làm việc hoặc lối người qua lại phía dưới không có 

sàn, lưới chắn vật rơi. 

- Không rào ngăn xung quanh công trình đang thi công ở trên cao. 

Hình 3.49 gạch xếp trên sàn công tác không có ván hay lưới chắn vật 

rơi, có thể gây nguy hiểm cho người ở dưới. 

e) Công nhân vi phạm nội qui an toàn và kỷ luật lao động  

- Đi, đứng hoặc làm việc trên đỉnh bức tường hay trụ tường. 

- Xây ở chỗ nguy hiểm trên cao (góc sàn ở tầng cao hay mép công trình 

trên cao,...) nhưng không đeo dây an toàn. 

- Chất nhiều vật liệu quá quy định trên sàn công tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.49. Gạch đặt trên sàn công tác mà không có ván chắn vật 

i
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1.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong công tác xây tường 

a) An toàn khi xây móng 

- Trước khi làm việc ở dưới hố móng, phải kiểm tra tình trạng vách đất 

(thẳng đứng hay mái dốc), hoặc hệ kết cấu chống vách (nếu có) để xem có 

dấu hiệu gì mất an toàn không. Đặc biệt chú ý hố đào ở những nơi đất tơi 

xốp, đất quá ẩm ướt hoặc ở gần đường vận chuyển, chịu ảnh hưởng chấn 

động của xe cộ. Kiểm tra xem trên mép bờ hố móng có chất vật liệu, gạch 

đá hoặc bố trí máy móc có thể gây sụt lở vách hố không. 

- Dọc theo bờ hố móng phải chừa lại một giải đất trống rộng ít nhất 

0.5m, trên đó không được chất đống đất đào lên hoặc chất vật liệu để chuẩn 

bị xây móng, không được bố trí máy móc nặng hoặc cho xe đi vào. 

- Vật liệu vữa, gạch đá đưa xuống hố móng có thể đựng trong các thùng 

chứa vững chắc và chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc thủ công;  

- Có thể vận chuyển gạch bằng ván trượt, nhưng cấm chuyển gạch theo 

ván trượt cùng lúc với người tiếp nhận ở phía dưới. 

- Không được đổ ồ ạt hoặc ném gạch, đá xuống hố. Như vậy có thể gây 

chấn thương cho người ở dưới, làm sạt lở vách hố hoặc hư hỏng kết cấu 

chống vách. 

- Cấm làm việc hoặc vận chuyển vật liệu trên miệng hố trong khu vực 

đang có người làm việc ở dưới nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Khi cẩu chuyển vật liệu xuống hố phải hạ từ từ, không được lắc, giật 

hoặc va đập mạnh thùng chứa vật liệu.  

- Cấm người đứng dưới thùng chứa vật liệu khi đang di chuyển hay 

đang hạ xuống.  

- Chỉ được đến gần thùng chứa khi nó đã được hạ xuống thấp cách chỗ 

đặt khoảng 20 ÷ 30 cm. 

- Khi thi công xây tường, nếu hố móng bị ngập nước do mưa hay nước 

ngầm thì phải bơm, tát hết nước trước khi tiếp tục làm việc. 

- Không được lấp đất một bên móng trước khi vữa cứng hoàn toàn 

(tránh tường móng có thể bị đổ do áp lực đẩy ngang của đất). Đối với tường 

chắn, chỉ được lấp đất sau khi tường đã đạt tới cường độ thiết kế. 
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- Nếu hố móng được lấp đất ở gần móng của một công trình khác mà 

đáy móng này cao hơn đáy móng lấp đất thì hệ thống chống vách nên để 

nguyên ở trong đất. 

b) An toàn khi xây tường (biện pháp chung) 

- Trước khi xây tường, phải xem xét tình trạng của phần tường đã xây 

trước, cũng như tình trạng các phương tiện làm việc trên cao như dàn giáo. 

- Kiểm tra việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân làm việc trên 

sàn thao tác bảo đảm an toàn. 

- Khi xây tường cao từ 1,2m trở lên kể từ nền nhà hay sàn tầng, phải 

đứng trên giáo ghế có thành chắn. Mặt sàn thao tác phải thấp hơn mặt tường 

xây 2 ÷ 3 lớp gạch để công nhân không phải cúi xuống phía dưới và tạo nên 

gờ bảo vệ cho công nhân. 

- Tường xây dày 33cm trở lên phải bắc giáo cả hai bên trong và ngoài tường. 

- Để phòng ngừa vật liệu, dụng cụ rơi từ trên cao xuống, khi xây tường 

cao dưới 7m, phải làm rào ngăn ở phía ngoài theo chu vi ngôi nhà, cách 

tường ít nhất 1,5 m.   

- Khi xây tường cao trên 7m, theo chu vi cả ngôi nhà, phải bố trí tấm 

che bảo vệ ở phía ngoài nhà bằng các tấm ván che. Tấm ván che này phải 

rộng ít nhất 1,2m và có ván chắc ở mép ngoài. Tầng thứ nhất của các tấm 

che bảo vệ cần bố trí ở độ cao cách mặt đất không quá 6m, còn các tầng che 

bảo vệ phía trên đặt cách nhau một tầng nhà. Tầng che thứ nhất phải để lại 

cho đến khi hoàn toàn xây xong công trình, còn tầng thứ hai sẽ được chuyển 

dần lên cao theo mức xây của bức tường. 

- Khi lắp đặt và tháo dỡ tấm che bảo vệ, công nhân phải đeo dây an toàn. 

- Cấm sử dụng tấm che bảo vệ để làm giàn giáo, đi lại hoặc xếp vật liệu 

trên đó. 

- Cấm xây tường quá hai tầng nhà khi tầng giữa chưa có sàn tầng hoặc 

sàn tạm. Phải che chắn những lỗ tường từ tầng hai trở lên, nếu người có thể 

lọt qua được. 

- Khi xây mái đua (mái hắt) nhô ra khỏi tường quá 30cm, phải có giá đỡ 

con sơn. Công nhân phải đứng trên giáo ngoài hoặc giáo con sơn, sàn thao 
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tác phải có lan can an toàn cao 1m, khoảng cách giữa lan can và mép ngoài 

mái đua ít nhất là 60cm.  

- Cấm đứng trên mặt tường để xây. 

- Cấm đi lại trên mặt tường, để bất kỳ vật gì trên mặt tường đang xây. 

- Cấm dựa thang vào tường mới xây để lên xuống. 

- Vật liệu gạch hay vữa chuyển lên sàn thao tác từ 2m trở lên phải dùng 

các thiết bị nâng (tời, thăng tải hoặc cần trục). Bàn nâng hoặc thùng chứa 

gạch phải có thành chắn, bảo đảm gạch không bị rơi khi nâng chuyển. 

- Chỗ (sàn) nhận vật liệu phải chắc chắn, mép sàn công trình và sàn của 

bàn nâng thăng tải không được cách nhau quá 5cm. Sàn nhận vật liệu nếu 

nhô ra khỏi sàn nhà phải có lan can chắn hai bên.  

- Vận chuyển vật liệu trên hành lang và sàn giàn giáo, mép sàn phía 

ngoài phải có lan can an toàn. 

- Cấm chuyển gạch bằng cách tung lên cao quá 2m. 

- Trong một ngày, một đợt xây không được cao quá 1,2m.  

- Khi xây, nếu có mưa to, giông hoặc gió cấp 6 trở lên phải che đậy, 

chống đỡ khối xây cẩn thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi 

người phải đến nơi ẩn nấp an toàn. 

- Khi xây xong trụ độc lập hoặc tường đầu hồi, về mùa mưa bão phải 

làm mái che ngay. 

2. An toàn lao động trong công tác trát 

Công tác trát bao gồm trát tường trong, tường ngoài, trần, phào và trát 

tạo các chi tiết kiến trúc cho công trình. Công tác trát, chủ yếu được thực 

hiện bằng thủ công. Ngoài ra, một số công trường sử dụng máy phun vữa để 

trát. Khi làm việc, tại nhiều vị trí, người công nhân phải làm việc ở trên cao 

so với mặt đất hoặc mặt sàn tầng nhà theo chiều cao công trình, với sự trợ 

giúp của hệ thống dàn giáo. 

2.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác trát 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc trên cao tại 

Chương 5. 
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- Các mảng vữa trát trần rơi xuống mặt người công nhân do nền trát quá 

ẩm khiến vữa trát bị chảy.  

- Nếu sử dụng biện pháp trát bằng máy, tham khảo các nguy cơ gây tai 

nạn lao động khi làm việc với máy và thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

- Vòi phun vữa có thể bị hở hay thủng khiến vữa phun vào người công 

nhân. 

2.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong công tác trát 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn khi làm việc với máy và 

thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn khi thi công trên cao tại 

Chương 5. 

a) Đề phòng tai nạn lao động khi trát trong công trình 

- Chỉ được tiến hành công tác trát trong sau khi đã lắp đặt xong khung 

cửa, vách ngăn, hộp thông gió và các công việc xây lắp chuyên môn khác,... 

- Chỉ được tiến hành trên các loại giàn giáo hoặc giáo ghế với lan can an 

toàn chắc chắn cả 4 phía. 

- Chỉ được phép dùng thang treo ở những nơi riêng biệt, có khối lượng ít. 

b) Đề phòng tai nạn lao động khi trát ngoài công trình 

- Khi tiến hành trát ở hai hay nhiều tầng cùng một lúc, cần bố trí sàn bảo 

vệ trung gian giữa những người làm việc tại các tầng. Công nhân phải đứng 

trát ở các vị trí so le nhau giữa các tầng. 

c) Đề phòng tai nạn lao động khi sử dụng máy phun vữa 

- Những người không có trách nhiệm phải đứng cách xa máy ít nhất 

10m. 

- Chỉ sử dụng công nhân đã được đào tạo về sử dụng máy phun vữa vì 

công việc này đòi hỏi thực hiện rất nghiêm túc qui trình kỹ thuật và kỹ thuật 

an toàn. 

- Công nhân vận hành máy cần được trang bị các phương tiện bảo hộ 

lao động như mặt nạ, kính hoặc găng tay,...  
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- Trước khi làm việc, phải kiểm tra tất cả các bộ phận của máy như: vòi 

phun, đường ống cao su, đồng hồ báo áp lực, van an toàn hoặc hệ thống tín 

hiệu,... 

- Trong khi làm việc, luôn theo dõi, không để cho ống dẫn vữa bị gấp 

khúc hay xoắn thành vòng. Nếu thấy hiện tượng bất thường như vòi hở hoặc 

nứt thì phải ngừng công việc lại ngay và tiến hành thay ống khác.  

- Cấm việc ngừng cung cấp vữa vào vòi phun bằng cách bẻ gập ống dẫn 

vữa. 

- Sau khi xong công việc, phải thổi rửa lại hệ thống ống (sau khi những 

người không có trách nhiệm đã ra khỏi khu vực nguy hiểm xung quanh 

máy). Phải ngắt điện cho máy khi thôi rửa hoặc sửa chữa máy. 

- Chỉ thôi rửa, lau chùi hoặc sửa chữa máy sau khi đã hạ hết áp suất 

trong máy. 

3. An toàn lao động trong công tác ốp tường và lát nền 

Công tác ốp tường và lát nền nói chung đều phải sử dụng các máy sử 

dụng điện để cắt hoặc mài các viên gạch ceramic để được bề mặt hoàn thiện 

đúng với kích thước thiết kế. 

Do đó, về phần này, tham khảo phần an toàn lao động khi làm việc với 

máy hoặc thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

4. An toàn lao động trong công tác lắp đặt thiết bị công trình 

Các công trình xây dựng đều có phần việc về lắp đặt các thiết bị bên 

trong công trình như các hệ thống điện, nước hoặc điều hòa không khí,... 

Trong công tác này, người công nhân cần phải sử dụng các máy điện 

cầm tay khoan vào tường để đặt các ốc hoặc vít. Tại nhiều vị trí họ phải làm 

việc trên cao, như khi lắp đặt hệ thống điều hòa không khí,… 

Do đó, về phần này, tham khảo phần an toàn lao động khi làm việc với 

máy hoặc thiết bị xây dựng tại Chương 4 và khi làm việc trên cao tại 

Chương 5. 

5. An toàn lao động trong công tác sơn và quét vôi công trình 

Công tác sơn và quét vôi công trình thường được thực hiện sau cùng, 

khi các công việc kỹ thuật chuyên môn khác đã được thực hiện.  
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Đặc điểm của công việc sơn là người công nhân làm việc trong môi 

trường độc hại và dễ cháy nổ. Đặc điểm của công tác quét vôi là người công 

nhân phải làm việc trên cao. Có thể sơn, quét vôi bằng biện pháp thủ công 

hoặc bằng máy (phun sơn) ở các vị trí dưới thấp hoặc trên cao, tùy từng vị 

trí công trình. 

5.1. Các nguy cơ gây tai nạn lao động trong công tác sơn và quét vôi 

công trình 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc với máy và 

thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

- Tham khảo các nguy cơ gây tai nạn lao động khi làm việc trên cao tại 

Chương 5. 

- Tham khảo các nguy cơ gây cháy nổ tại Chương 6. 

- Công nhân bị ngạt thở hặc nhiễm độc do nhiễm phải hơi sơn trong lúc 

làm việc hoặc do đi vào trong các phòng kín mới sơn xong. 

5.2. Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động trong công tác sơn và 

quét vôi công trình 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn khi làm việc với máy và 

thiết bị xây dựng tại Chương 4. 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng tai nạn khi thi công trên cao tại 

Chương 5. 

- Tham khảo các biện pháp đề phòng cháy nổ tại Chương 6. 

- Công nhân phải được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo vệ cá nhân như: 

kính, mũ, khẩu trang và găng tay. Trường hợp phòng sơn quá kín mà chưa 

thông gió được thì công nhân phải được trang bị bình thở ô-xy.  

- Trong mọi trường hợp, phải dùng hệ thống thông gió cục bộ như quạt 

để thông gió khu vực sơn. Phải đảm bảo thay đổi không khí ít nhất 2 lần 

trong 1 giờ. 

- Trước khi làm việc với máy phun sơn, cần kiểm tra ống dẫn cao su và 

thử với áp suất gấp 1.5 lần so với áp suất làm việc. 

- Cấm người lưu lại trong phòng mới sơn quá 4 tiếng. 
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Ch−¬ng IV 

 AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG MÁY, 

THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 

 

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ 

DỤNG MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 

Máy, thiết bị thi công xây dựng là không thể thiếu để đảm bảo công 

trình thi công đạt chất lượng và đúng tiến độ đã đề ra. Trên công trường xây 

dựng, các máy và thiết bị thi công giúp tăng năng suất lao động và giảm bớt 

khối lượng nặng nhọc cho công nhân. Tuy nhiên, nếu người làm việc không 

nắm được các biện pháp và kỹ thuật an toàn khi làm việc với các máy hay 

thiết bị thì chính chúng lại là một trong những nguồn gây ra tai nạn lao 

động. Do đó, đảm bảo an toàn lao động trong sử dụng máy, thiết bị thi công 

là rất quan trọng trên công trường xây dựng. 

II. CÁC NHÓM MÁY XÂY DỰNG 

Các máy, thiết bị thi công trong xây dựng rất nhiều và đa dạng, trong đó 

có nhiều loại nằm trong danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động do Nhà nước qui định, có thể được phân ra thành các nhóm như sau:  

- Các máy thi công nền, móng cọc như máy đóng cọc, khoan cọc, ép 

cọc,...  

- Các máy thi công đất như máy xúc, máy ủi, máy đầm đất,… 

- Các máy nâng, hạ vật liệu như cần trục hoặc vận thăng,... 

- Các máy vận chuyển vật liệu trên mặt bằng như ôtô hay máy xúc 

lật,… 

- Các máy gia công ván khuôn (cưa, bào,…), gia công cốt thép (đánh gỉ, 

uốn, cắt, hàn,…)… 



 100 

- Các máy chế tạo vật liệu tại công trường như máy trộn vữa, trộn bê 

tông,… 

- Các máy phục vụ công tác đổ bê tông như máy đầm, máy đánh mặt bê 

tông,… 

- Các máy phục vụ công tác hoàn thiện như máy cưa, cắt gạch, máy mài 

đá, máy phun sơn,… 

- Các máy cung cấp khí áp lực cao như máy nén khí,… 

- Các thiết bị kéo ứng suất trước như kích thủy lực,…  

- Các máy điện như máy phát điện, máy biến áp,... 

III. CÁC NGUY CƠ GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG 

MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 

Đối với mỗi nhóm máy xây dựng, các nhà sản xuất đều đưa ra những 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi làm việc với từng máy hoặc thiết bị. 

Tuy nhiên, khi sử dụng các máy hoặc thiết bị đó vào thực tế thi công thì cần 

có các yêu cầu và biện pháp an toàn thích hợp với thực tế thi công đó. Nội 

dung phần này chủ yếu đề cập tới những nguy cơ gây tai nạn lao động khi 

lắp đặt và sử dụng máy và hoặc bị thi công xây dựng trên công trường. 

1. Thiếu sót trong quản lý máy 

- Không thực hiện đăng ký, kiểm d?nh, khám nghiệm hoặc thực hiện 

chế độ duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy định. 

- Giao trách nhiệm không rõ ràng trong việc quản lý và sử dụng máy. 

- Thiếu hoặc không có hồ sơ, lý lịch, tài liệu hướng dẫn về lắp đặt, sử 

dụng và bảo quản máy. 

2. Tình trạng máy sử dụng không tốt 

2.1. Máy không hoàn chỉnh 

- Thiếu các thiết bị cảnh báo nguy hiểm hoặc có nhưng hoạt động không 

chính xác, ví dụ như: chuông, còi báo động khi thiết bị nâng bị quá tải; đồng 

hồ báo áp suất ở các máy nén khí, đồng hồ báo hiệu điện thế và cường độ 

dòng điện,…; 
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- Thiếu các thiết bị an toàn hoặc có nhưng đã bị hỏng, mất tác dụng 

hoặc hoạt động không chính xác. Do đó, máy có thể xuất hiện các yếu tố 

nguy hiểm khi phải làm việc quá tính năng hoặc giới hạn cho phép. Đặc biệt 

là khi máy thiếu các thiết bị khống chế quá tải (bộ phận đối trọng của các 

máy nâng, hạ); van xả khi áp suất máy nén khí quá cao; hoặc cầu chảy khi 

cường độ điện tăng cao quá giá trị cho phép,.... 

2.2. Máy đã hư hỏng 

- Các hỏng hóc của máy phát sinh trong quá trình sử dụng do tác động 

của ngoại lực dưới dạng cơ, nhiệt, hoá năng nếu không được sửa chữa, thay 

thế đúng lúc sẽ gây ra sự cố, tai nạn. Hình 4.1 và hình 4.2 mô tả một máy 

trộn bê tông và ôtô quá cũ nhưng vẫn được sử dụng. Chúng có thể gây tai 

nạn lao động bất ngờ cho người vận hành do hệ thống điện, cơ,… không còn 

hoạt động tốt. 

- Các bộ phận, chi tiết cấu tạo của máy bị biến dạng, cong vênh, méo 

hoặc móp,... như đứt bulông hoặc bong mối hàn,... 

- Hộp số bị trục trặc làm cho vận tốc chuyển động theo phương ngang, 

phương đứng hoặc xoay không chính xác theo sự điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.2. Ôtô quá cũ nhưng  

vẫn được sử dụng 
Hình 4.1. Máy trộn bê tông quá cũ 

nhưng vẫn được sử dụng 
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- Hệ thống phanh điều khiển bị rơ mòn, mômen phanh tạo ra nhỏ không 

đủ tác dụng hãm. 

3. Máy bị mất cân bằng ổn định 

Mất ổn định đối với máy đặt cố định hay di động là một trong những 

nguy cơ chủ yếu gây ra sự cố và tai nạn. Mất cân bằng dẫn tới rung lắc hoặc 

nghiêng làm cho các thao tác kém chính xác hoặc có thể làm lật đổ máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những nguy cơ gây mất ổn định thường là: 

- Máy đặt lên nền (móng) không vững chắc như nền đất yếu gây lún 

hoặc đất dốc vượt quá góc nghiêng cho phép (hình 4.3). Xe vận chuyển đất 

bị nghiêng do nền đất bị lún. 

- Cẩu hoặc nâng vật quá trọng tải cho phép đối với máy xúc hoặc cần 

trục, như trên hình 4.4. 

- Không tuân theo các vận tốc chuyển động qui định khi di chuyển, 

nâng, hạ vật hoặc khi quay (gây ra mômen ly tâm lớn). Đặc biệt khi phanh 

hãm đột ngột có thể gây lật đổ máy, như trong hình 4.5. 

Hình 4.4. Cần trục bánh lốp bị lật 

do cẩu quá tải 

Hình 4.3. Ôtô chở đất bị nghiêng 

do nền đất bị lún 
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- Bị tác dụng của ngoại lực lớn như bị xô đẩy do các phương tiện vận 

chuyển, do các máy khác va chạm phải hoặc khi máy làm việc mà có gió 

lớn (trên cấp 6), đặc biệt đối với các máy có trọng tâm ở cao như cần trục 

tháp,… (hình 4.6). Cần trục tháp bị gãy tay cần sau một cơn bão. 

4. Thiếu các thiết bị che chắn hoặc rào ngăn vùng nguy hiểm 

Vùng nguy hiểm của máy móc là khoảng không gian trong đó có các 

yếu tố tác dụng thường xuyên hay nhất thời có thể gây ra mối nguy hiểm 

cho sức khỏe và tính mạng con người. Các máy phục vụ xây dựng đều có 

vùng nguy hiểm nhất định. Các nguy cơ gây tai nạn lao động chủ yếu là: 

- Máy cắt, kẹp hoặc cuộn vào áo, quần hoặc các bộ phận của cơ thể 

người lao động  (tóc, tay hoặc chân) ở các bộ phận chuyển động, ví dụ như: 

vùng nằm giữa dây xích và bánh răng;  giữa  dây  đai  truyền (dây curoa) và 

trục quay;  giữa  hai  bánh răng; hoặc giữa hai trục cán, ép,… (hình 4.7). Tai 

nạn lao động đã xảy ra khi công nhân làm việc với máy cưa mà lưỡi cưa 

không được bao che. 

- Các mảnh dụng cụ và vật liệu gia công văng bắn vào người như: mảnh 

vỡ của đá mài, răng đĩa máy cưa, phoi tiện hoặc các đầu mẩu gỗ,…. 

Hình 4.6. Cần trục tháp bị  

gãy tay cần sau cơn bão 

Tay cần bị gãy

Hình 4.5. Máy nâng hàng bị 

đổ do phanh gấp 
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- Bụi hoặc hơi khí độc tỏa ra ở các máy như máy đập đá, máy phun 

sơn,... gây nên các ảnh hưởng tới mắt, cơ quan hô hấp hoặc tiêu hóa - là 

nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động, như trong hình 4.8. 

- Các bộ phận máy va đập vào người; đất, đá hay vật được cẩu rơi 

xuống người (khi họ đứng trong vùng nguy hiểm - vùng hoạt động trong 

tầm với của cần trục, khoang đào ở các máy đào hoặc máy xúc,…). 

5. Gặp sự cố tai nạn điện 

- Xe hoặc máy thi công đè lên dây điện đặt dưới đất hoặc va chạm vào 

đường dây điện trên cao, như trong các hình 3.42, 4.9 và 4.10. 

- Bị giật do dòng điện rò ra vỏ hoặc các bộ phận kim loại của máy bị 

hỏng chất cách điện, như  trên hình 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Lưỡi cưa không được bao che và tai nạn lao động đã xảy ra 

a) Lưỡi cưa không được bao che Ngón tay bị đứt do chạm phải 
lưỡi cưa máy 

Dây điệnDây điện

Hình 4.9. Ôtô đè vào dây điện 
Hình 4.8. Công nhân hít phải khí độc 

khi  phun sơn 
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 - Dây điện đặt ở các vị trí nguy hiểm 

như hình 4.7 hoặc 4.12. Tại các vị trí này, 

dây điện có thể bị máy cắt qua trong lúc 

vận hành và có nguy cơ gây điện giật 

người làm việc. 

- Dây điện bị quá tải, gây cháy dây và 

có nguy cơ hỏa hoạn, như trên hình 4.13.  

- Vi phạm các qui định về phòng 

chống cháy nổ khi làm việc với điện, như 

trong hình 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.10. Cần trục chạm vào 

dây điện trong lúc làm việc 

Hình 4.12. Dây điện  đặt ở vị trí 

nguy hiểm 

Hình 4.11. Máy khoan bị hỏng  

chất cách điện 

Hình 4.13. Dây điện cháy vì quá tải 



 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thiếu ánh sáng 

Chiếu sáng không đủ hoặc quá mạnh trong các nhà xưởng, tại vị trí làm 

việc (ban ngày, đêm hoặc lúc trời sương mù,...) làm cho người lao động 

không nhìn rõ các bộ phận trên máy và khu vực xung quanh. Đó là một 

trong những nguy cơ có thể dẫn tới tai nạn lao động. 

7. Do người vận hành máy 

- Không bảo đảm trình độ chuyên môn như: chưa thành thạo tay 

nghề, các thao tác không chuẩn xác, chưa có kinh nghiệm xử lý kịp thời 

các sự cố.... 

- Vi phạm điều lệ, nội quy, quy phạm về an toàn như sử dụng máy 

không đúng công dụng, tính năng kỹ thuật (quá công suất, quá tải hoặc quá 

tốc độ,…). 

Hình 4.15. Một vụ tai nạn xảy ra với máy xúc gầu nghịch khi người 

điều khiển không đảm bảo trình độ chuyên môn, chạy máy quá tốc độ, 

không xử lý tình huống kịp đã gây tai nạn. 

- Không bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe như mắt kém, tai nghễnh 

ngãng hoặc bị các bệnh về tim mạch…. 

- Vi phạm kỷ luật lao động như rời khỏi máy khi máy còn đang hoạt 

động, say rượu, bia trong lúc vận hành máy; giao máy cho người không có 

nhiệm vụ và nghiệp vụ điều khiển,.... 

Hình 4.14. Nguy cơ bị cháy và bỏng khi hàn điện 
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IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TAI NẠN LAO ĐỘNG KHI SỬ 

DỤNG MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG: 

1. Biện pháp về tổ chức 

1.1. Tổ chức tốt việc quản lý máy 

Thủ trưởng đơn vị sử dụng quyết định bằng văn bản cho đơn vị và cá 

nhân chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng máy, bao gồm: Quản lý hồ sơ, lý 

lịch, thuyết minh, hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, bảo quản và sử dụng an toàn; 

thực hiện đăng kiểm với cơ quan chức năng nhà Nước những máy thuộc 

diện đăng kiểm; thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ theo kế hoạch. 

Khi có sự cố hay hư hỏng máy, phải thực hiện sửa chữa, đại tu, chạy thử và 

thử nghiệm theo quy chế của nhà sản xuất. 

Hình 4.15. Tai nạn của máy xúc do lỗi của người lái 
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1.2. Tuyển chọn và sử dụng thợ vận hành 

Người vận hành máy phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Có giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe do cơ quan y tế cấp. 

- Có văn bằng, chứng chỉ về đào tạo chuyên môn do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Có thẻ hoặc giấy chứng nhận đã được huấn luyện về an toàn lao động. 

- Được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với 

công việc thực hiện. 

2. Bảo đảm chất lượng máy tốt, an toàn khi vận hành 

2.1. Có đầy đủ các thiết bị an toàn phù hợp, hoạt động chính xác và 

bảo đảm độ tin cậy 

Theo chức năng và công dụng, các thiết bị an toàn được phân thành các 

nhóm chủ yếu sau: thiết bị an toàn tự động, thiết bị phòng ngừa và thiết bị 

phát tín hiệu khi có nguy hiểm. 

- Thiết bị an toàn tự động có tác dụng làm ngừng hoạt động của một bộ 

phận nào đó khi nó làm việc đến mức giới hạn cho phép (ví dụ: thiết bị 

không chế quá tải ở cần trục) hoặc làm giảm tác động của yếu tố nào đó đã 

vượt qua giới hạn cho phép (ví dụ: van giảm áp của thiết bị chịu áp lực,….). 

- Thiết bị phòng ngừa có tác dụng báo hiệu mức độ làm việc của máy 

(ví dụ: thiết bị chỉ sức nâng của cần trục ở tầm với tương ứng hoặc áp kế ở 

thiết bị chịu áp lực,….). 

- Thiết bị phát tín hiệu khi có nguy hiểm như ánh sáng, màu sắc hoặc 

âm thanh. 

2.2. Kiểm tra, thử nghiệm độ bền và độ tin cậy của các bộ phận, cơ 

cấu chuyển động và các chi tiết máy: 

- Kiểm tra độ bền của dây cáp hoặc dây xích: Không để dây cáp hay dây 

xích bị kéo căng quá lực căng cho phép. 
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- Trong quá trình sử dụng, dây cáp hoặc dây xích sẽ bị hư mòn, có thể bị 

đứt trong quá trình làm việc và gây nguy hiểm, do đó phải tiến hành kiểm 

tra để loại bỏ khi không còn bảo đảm tiêu chuẩn (hình 4.16) Dây xích và cáp 

bị hỏng cần được thay thế. 

Tiêu chuẩn loại bỏ cáp là: căn cứ vào số sợi đứt trên chiều dài một bước 

bện cáp khi bị mòn rỉ đến 40% đường kính ban đầu. 

Cách xác định chiều dài bước bện cáp, được mô tả trên hình 4.17 là: 

Trên bề mặt cáp đánh dấu một điểm A. Từ điểm đó dọc theo trục cáp, đếm 

số bó sợi (tao cáp) có trong tiết diện là bao nhiêu thì cách bấy nhiêu tao cáp 

xác định điểm B. Khoảng cách AB là chiều dài bước bện. Ví dụ cáp có 6 

tao, sau khi đếm đến tao thứ 7 sẽ xác định được điểm B (nếu cáp cấu tạo bởi 

nhiều lớp tao cáp, thì số tao chỉ tính theo lớp  ngoài cùng). 

Tiêu chuẩn loại bỏ xích là: khi mắt xích đã bị mòn quá 10% kích thước 

ban đầu. 

- Kiểm tra thử nghiệm các bộ phận kết cấu: Tất cả các máy móc thiết bị 

sau khi lắp đặt, sửa chữa lớn hay sau một quá trình làm việc phải được kiểm 

A B

Bước bện

A B

Bước bện

Hình 4.17. Cách xác định bước bện cáp 

Hình 4.16. Dây xích và dây cáp bị hỏng cần phải thay thế 

a) Dây xích b) Dây cáp 
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tra thử nghiệm theo quy định của nhà sản xuất. Một trong những phương 

pháp kiểm tra là thử quá tải. Thử quá tải thường áp dụng với cần trục hoặc 

thiết bị chịu áp lực…. 

- Kiểm tra phanh: Phanh là một cơ cấu rất quan trọng để bảo đảm an 

toàn khi vận hành máy, tác dụng của nó là dùng để giảm hoặc ngừng chuyển 

động của một bộ phận nào đó. Luôn kiểm tra để đảm bảo mômen do phanh 

sinh ra thắng được mômen ở trục quay của máy. Khi phanh không còn tác 

dụng thì phải loại bỏ ngay. 

3. Bảo đảm sự ổn định của máy 

Sự ổn định của bất kỳ loại máy xây dựng nào đều là điều kiện cần thiết để 

sử dụng máy an toàn. Sự ổn định cần được bảo đảm đối với máy đặt cố định ở 

một chỗ, khi di chuyển, trong lúc máy làm việc hoặc khi không làm việc. 

Cần chú ý một số nguyên tắc chính như sau: 

- Không cẩu quá tải làm tăng mômen lật. 

- Không đặt cần trục lên nền hoặc đường ray có độ dốc lớn. 

- Không phanh đột ngột khi hạ vật cẩu. 

- Không quay cần trục hay tay cần nhanh. 

- Không nâng hạ tay cần nhanh. 

- Không làm việc khi có gió lớn (trên cấp 6). 

4. Lắp đặt các thiết bị che chắn và rào ngăn vùng nguy hiểm của 

máy 

Thiết bị che chắn và rào ngăn có tác dụng ngăn cách các bộ phận cơ thể 

của người làm việc xâm phạm vùng nguy hiểm của máy để không xảy ra tai 

nạn lao động. Tất cả các loại thiết bị che chắn và rào ngăn đều phải đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Phải ngăn ngừa được tác động của các yếu tố nguy hiểm lên người 
(hình 4.18). Thiết bị che chắn tay người làm việc chạm phải lưỡi cưa máy. 

- Phải bền chắc dưới các tác động của cơ, nhiệt hoặc hoá năng vì các tác 

động này có thể gây biến dạng hình học, nóng chảy hoặc ăn mòn máy. 
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Hình 4.18. Thiết bị bảo vệ tay người làm việc tại vị trí lưỡi cưa máy 

Lưỡi cưa máy

Thiết bị bảo vệ tay người làm việc

Hình 4.19. Thực hiện khóa máy khi không sử dụng 

- Không gây cản trở cho việc quan sát, xem xét, làm vệ sinh hoặc tra 

dầu mỡ các bộ phận được che chắn. 

- Luôn khóa máy (để ngắt nguồn năng lượng) khi dùng xong để tránh 

những người không có trách nhiệm thao tác máy, như ví dụ ở hình 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Thực hiện các biện pháp đề phòng sự cố tai nạn điện 

5.1. Đề phòng bị điện giật khi chạm vào các phần mang điện 

- Đảm bảo cách điện tốt cho các thiết bị và đường dây. Thường xuyên 

kiểm tra chất cách điện (ít nhất một năm một lần). Nếu dòng điện dò vượt 
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quá 10mA đối với dòng điện xoay chiều và 50mA đối với dòng điện một 

chiều thì phải thay thế chất cách điện. 

- Bao che, ngăn cách các bộ phận mang điện.  

- Nếu vỏ máy, dây điện bị vỡ, hở hoặc thủng thì phải thay ngay.  

- Cầu dao, công tắc điện của máy phải để trong hộp kín có khóa ở 

những nơi khô ráo và thuận tiện cho thao tác. 

- Khi đang làm việc mà mất điện thì phải ngắt điện cho các máy khỏi 

lưới điện.   

5.2. Đề phòng bị giật điện khi chạm vào vỏ máy bị chạm mát 

Thực hiện nối đất từ vỏ máy như thể hiện trên hình 4.20. Điện trở nối 

đất là cọc sắt hoặc nhôm có điện trở Rnđ nhỏ hơn 4 Ω.  Trường hợp a) nối 

vỏ máy qua dây trung tính, áp dụng trong trường hợp máy sử dụng nguồn 

điện có dây trung tính nối đất (thường là từ lưới điện quốc gia); trường hợp 

b) nối vỏ máy trực tiếp xuống đất, áp dụng trong trường hợp máy sử dụng 

nguồn điện mà không có dây trung tính (thường là từ máy phát điện chạy 

xăng hoặc dầu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Nối vỏ máy qua dây trung tính 

Rn® ≤ 4 Ω
Cäc nèi ®Êt

ĐÕ m¸y c¸ch ®iÖn

1

2

3

0
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6. An toàn khi làm việc với máy xúc 

Máy xúc trên công trường chủ yếu được dùng để đào đất và chuyển 

những vật nặng (bằng cách treo vào gầu) trong cự ly ngắn rất có hiệu quả 

(đường ống, các tấm ván gỗ hoặc thép,….). Trong tất cả các quá trình làm 

việc với máy xúc, việc người đứng trên gầu, như trong hình 4.21 là tuyệt đối 

cấm. Sau đây là một số chú ý về an toàn trên công trường khi làm việc với 

máy xúc: 

- Không được làm việc dưới tay cần hoặc gầu của máy xúc. 

- Luôn quan sát khu vực xung quanh máy trước khi làm việc, đảm bảo 

không có người hoặc động vật. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.20. Nối đất bảo vệ cho thiết bị điện 

Rn® ≤ 4 Ω
Cäc nèi ®Êt

ĐÕ m¸y c¸ch ®iÖn

1

2

3

0

Hình 4.21. Tuyệt đối cấm đứng trên gầu của máy xúc 
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Hình 4.22. Ra tín hiệu cho người lái máy xúc 

Người xi nhanRa tín hiệu  

 

 

 

 

 

 

 

- Cấm người đứng trên máy trong quá trình di chuyển hoặc làm việc. 

- Không cho máy làm việc bên dưới đường dây điện, trừ khi có khoảng 

trống đủ an toàn (dây điện phải cao hơn vị trí cao nhất của gầu). 

- Rất cẩn thận khi máy đào ngang (phần trên của máy quay 900 so với 

phương dọc của máy) vì khi đó máy dễ bị mất ổn định nhất - có thể sẽ bị lật.  

- Máy phải được điều khiển một cách từ từ, không nên thao tác một 

cách bất ngờ hoặc vội vã. 

- Khi đào các vị trí (hố sâu) mà người lái máy bị che khuất tầm nhìn thì 

phải có người ra tín hiệu, như  trong hình 4.22.  

  

 

 

 

 

 

 
a) Nên 

b) Không nên 

Sườn dốc 
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- Vị trí đất tập kết sau khi được máy đào lên phải được tính toán bởi các 

kỹ sư công trường (tùy thuộc vào các điều kiện địa chất khác nhau) – phải 

cách xa mép hố một khoảng đủ lớn để không gây sụt lở đất xuống hố.  

- Rất cẩn thận khi cho máy lên hoặc xuống dốc, luôn cố gắng tiến thẳng 

lên hoặc xuống dốc với tốc độ chậm, không cho máy đi vuông góc hoặc 

chéo góc so với sườn dốc. Nếu phải dừng lại ở sườn dốc thì phải có các 

khúc gỗ chặn ở phần bánh xe hay xích của máy, như trong hình 4.23. 

- Khi cần làm việc ở mái dốc thì phải tuân theo đúng góc nghiêng cho 

phép của mái dốc để ổn định máy (do hãng sản xuất máy đưa ra). 

 

 

 

 

 

 

 

Sườn dốc

Tấm gỗ chặn

Sườn dốc

Tấm gỗ chặn

c) Chặn xích máy xúc khi máy dừng ở lưng dốc 

Hình 4.23. Các chú ý khi làm việc với máy xúc ở trên dốc 

Hình 4.24. Máy xúc bị đổ vì đi sát miệng hố đào  

và tại nơi đất không ổn định 
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- Không được di chuyển máy phía bên trên mương, rãnh đang đào hay 

vùng đất không ổn định vì máy có thể bị đổ xuống mương hay rãnh đó do 

đất bị trượt, như trong hình 4.24. 

- Luôn chuẩn bị nền (đất) tại vị trí máy làm việc thật ổn định, ví dụ như: 

đầm, nén hoặc sử dụng tấm đệm bằng thép,…. 

Trước khi làm việc với máy xúc để nâng vận chuyển vật nặng, cần chú 

ý những điểm sau: 

- Biểu đồ tính năng tải trọng làm việc của máy xúc đã có trong cabin 

của máy chưa? 

- Người lái máy đã được đào tạo chưa? 

- Người xi-nhan cho người lái đã được đào tạo chưa? 

- Khả năng của máy có nâng được vật nặng đó không? 

- Hệ thống cảnh báo quá tải đã được kiểm tra chưa? 

- Điểm treo buộc trên vật nặng đã được đúng chưa (theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất vật nặng đó hoặc theo tính toán của kỹ sư công trường)? 

- Việc nâng vật này có được thực hiện ở trên nền ổn định không? 

- Các bước thao tác công việc sao cho an toàn đã được thiết lập chưa? 

Không được nâng, hạ hay vận chuyển vật khi: 

- Việc nâng hoặc hạ vật ở gần một ai đó khi nhận thấy họ có thể bị vật 

va đập vào. 

- Nhận thấy dây cáp hoặc các móc có vấn đề về mất an toàn lao động (móc 

quá yếu, móc không chặt, dây cáp sắp bị tuột,….), như trong hình 4.25. 

- Móc cẩu không có khóa an toàn (móc cẩu có khóa an toàn trong hình 

4.26). 

 

 

 

 

 

 Hình 4.25. Dây cáp không tốt, có khả năng gây nguy hiểm khi làm việc 
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- Việc nâng, hạ vật liệu chưa được 

tính toán kiểm tra (dây cáp, điểm treo 

buộc,….). 

- Nâng hạ không có sự theo dõi của 

người giám sát thi công. 

7. An toàn khi làm việc với cần trục 

Cần trục hiện nay được sử dụng phổ 

biến để làm công vận chuyển vật liệu hoặc 

thiết bị trong thi công xây dựng. Các thống 

kê cho thấy cần trục có thể gây ra rất nhiều 

tai nạn lao động nghiêm trọng. Những tai nạn đó có thể phòng tránh được 

nếu cần trục được sử dụng đúng cách.   

Khi sử dụng cần trục, cần chắc chắn những thiết bị sau vẫn hoạt động tốt: 

- Thiết bị thông báo tải trọng nâng và cảnh báo quá tải. Thiết bị này phải 

được nối với hệ thống tự động ngắt các hoạt động của cần trục khi quá tải.   

- Hệ thống phanh: Luôn phải đảm bảo làm việc tốt, phải phanh tự động 

khi có sự sụt giảm hay mất năng lượng đột ngột (như mất điện hay chập 

điện, mất áp lực dầu thủy lực do thủng đường ống dẫn,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa an toànKhóa an toàn

Hình 4.26. Móc treo có 

khóa an toàn 

Hình 4.27. Bulông liên kết phần thân cần trục với móng  

bị hỏng gây đổ cần trục 
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Về an toàn lao động khi sử dụng cần trục, cần chú ý các vấn đề sau: 

- Người vận hành cần trục phải được trau dồi cách sử dụng hàng ngày 

trước khi vào làm việc. 

- Luôn kiểm tra các bu lông liên kết thân của cần trục với móng xem có 

bị rỉ hay bị ăn mòn không. Nếu không kiểm tra, cần trục có thể bị đổ bất ngờ 

khi đang làm việc, như trong hình 4.27. 

- Đảm bảo hệ thống neo cần trục với công trình luôn ổn định và chắc 

chắn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, như trong hình 4.28. 

- Không được vận hành cần trục nếu thấy các bộ phận cảnh báo, dây 

cáp, xích hoặc các thiết bị khác bị mòn, hỏng hoặc đang trong tình trạng ọp 

ẹp, không ổn định,…. 

- Khi vận chuyển hàng phải báo hiệu để mọi người xung quanh được biết 

để họ tránh xa - tới vị trí an toàn (ngoài vị trí ở bên dưới vật đang được cẩu). 

- Tuyệt đối cấm 

người đứng phía dưới 

vật đang được cẩu. 

- Cần di chuyển vật 

(đang được cẩu) một 

cách từ từ và cẩn trọng. 

Không lặp đi lặp lại 

chuyển động của vật 

nâng theo một hướng 

nào đó. 

- Vật được cẩu phải 

được đặt cẩn thận, 

vuông vắn và chắc chắn 

trong các thùng hay rọ, 

nếu không có thể bị rơi 

khi đang được cẩu, như 

trong hình 4.29.  
Hình 4.28. Hệ thống neo cần trục  

với công trình 

Neo của cần trục

với công trình
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- Các dây xích, cáp thép, dây treo ny lông phải được tính toán đủ số dây, 

góc nghiêng của dây so với phương ngang phải lớn hơn 45 độ, và phải được 

đặt vào móc cẩu một cách chắc chắn trước khi nâng vật, như trong Hình 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 max900 max 900 max900 max

Hình 4.30. Góc lớn nhất giữa hai dây cáp khi cẩu vật 

a) b) 

SAISAI ĐÚNGĐÚNG

Hình 4.29. Vật cẩu phải được buộc chắc chắn trong quá trình cẩu 

a) b) 
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8. An toàn khi làm việc với xe hoặc máy di chuyển trên công trường 

Các xe hoặc máy di chuyển trên công trường gồm các loại như ôtô, máy 

xúc, cần trục tự hành,…. Tai nạn lao động do xe hoặc máy di chuyển trên 

công trường được đánh giá là tương đối nhiều và nghiêm trọng không 

những đối với người lái xe mà còn đối với những người làm việc ở trên 

công trường.  

Các nguy cơ gây tai nạn lao động chủ yếu là khi làm việc với xe hoặc 

máy di chuyển trên công trường thường là: 

- Xe hoặc máy bị đổ (lộn) khi đi trên mái dốc, đất sụt, lún, gồ ghề hoặc 

máy đi cạnh mép hố đào. 

- Xe hoặc máy đâm phải người đi bộ bất ngờ đi qua đường ở các vị trí 

khuất tầm mắt do người lái xe và người đi bộ không chú ý quan sát. 

- Người lái xe bị hất văng ra khỏi máy khi đi qua chỗ gồ ghề. 

- Người lái xe mắc lỗi trong quá trình điều khiển xe. 

- Vật liệu rơi khỏi xe trong khi vận chuyển có thể gây tai nạn, như được 

chỉ ra trong hình 4.31 và hình 4.32. 

- Người không ngồi vào cabin mà ngồi trong thùng xe, do bất cẩn mà bị 

ngã khỏi xe khi xe chạy, như mô tả trong hình 4.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 4.31. Vật liệu sắp rơi khỏi xe trong quá trình vận chuyển 

Vật liệu sắp

rơi khỏi xe
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Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trên mặt bằng công trình: 

- Cần duy trì tình trạng mặt đường sao cho ít nhất các ổ gà, ổ trâu, rãnh 

sâu, gạch đá  hay gỗ vụn,… 

- Tránh làm những đường dốc, đặc biệt là tại vị trí giao nhau với hướng 

vận chuyển trên công trường. Nếu bắt buộc phải có đường dốc thì phải kiểm 

tra kỹ càng và đảm bảo rằng xe, máy có thể vượt qua được.  

- Khi xe, máy phải đi gần các mép hố đào, cần chắc chắn rằng hố đó 

được gia cố, hoặc có những rào ngăn không cho xe, máy đi lệch khỏi đường 

dành riêng cho xe hoặc máy đó. 

- Vị trí dừng xe ben, xe xúc lật để đổ vật liệu phải cách xa một khoảng 

đủ an toàn tới mép hố đào để tránh đổ máy trong quá trình đổ vật liệu ra 

khỏi ben. Khoảng cách này do kỹ sư công trường tính toán tùy từng điều 

kiện địa chất cụ thể. 

- Khi đổ ben, nền đất xe đứng phải bằng phẳng. 

- Không cho người trên công trường đứng gần các xe hoặc máy đang 

làm việc. Nếu có thể thì làm một con đường nhỏ dành riêng cho những 

Hình 4.33. Người ngã khi  

xe đang chạy 

Hình 4.32. Vật liệu rơi khi  

xe đang chạy 
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người trên công trường đi lại. Trong trường hợp xe, máy cùng làm việc với 

người trên công trường thì phải có 1 đường dành cho người dọc theo hướng 

di chuyển của máy. 

Về các biện pháp an toàn đối với xe, máy: 

- Cấm dùng xe chở hàng để chở người.  

- Cấm đứng, ngồi trong ben, trong rơ moóc, nóc xe, nắp ca pô,.... 

- Không được chở quá tải trọng cho phép của xe vì có thể gây hỏng xe, 

lật xe khi đi qua chỗ dốc hoặc khó dừng lại một cách an toàn.  

- Các vật liệu chở trên xe phải được chằng hoặc buộc gọn gàng, cẩn 

thận hoặc phải có thành chắn tránh rơi vãi, như trong hình 4.34. 

- Xe phải được làm việc sao cho luôn ổn định tại mọi vị trí trên công 

trường. 

- Trong công trường, không chạy xe với vận tốc quá 10km/h, ở chỗ 

vòng không vượt quá 5km/h. 

- Khi rời xe phải tắt máy và rút chìa khóa điện. 

- Người lái xe cần chú ý an toàn trong quá trình làm việc, tránh bị vật 

liệu rơi phải người trong khi trút vào xe hoặc khi xe đổ vật liệu ra khỏi ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.34. Vật được buộc chắc chắn khi xe chạy 
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9. An toàn khi làm việc với các thiết bị điện cầm tay 

Có 5 nguyên tắc chính là: 

a) Luôn đảm bảo các thiết bị này được bảo quản đúng phương pháp và 

vẫn còn trong điều kiện làm việc tốt. 

b) Sử dụng công cụ hoặc thiết bị phù hợp với công việc của mình. 

c) Xem xét cẩn thận các thiết bị trước khi sử dụng chúng và không sử 

dụng những dụng cụ đã hư hỏng. 

d) Sử dụng các thiết bị đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất. 

e) Được cung cấp và dùng đúng phương pháp các thiết bị bảo vệ cá 

nhân đi kèm. 

Một số biện pháp an toàn cụ thể khi làm việc với các thiết bị điện cầm 

tay: 

- Người lao động phải được đào tạo và huấn luyện trước khi vào làm việc. 

- Vị trí làm việc phải luôn được quét dọn gọn gàng để người lao động 

không bị vấp hoặc trượt ngã vào các thiết bị. 

- Khi làm việc với các máy có lưỡi cưa, dao sắc, thì người lao động phải 

hướng những máy đó ra xa vùng đi lại của công nhân và không được hướng 

vào những người khác cùng làm việc. 

- Đối với những máy phát ra tia lửa, tuyệt đối không được dùng trong 

môi trường có hơi xăng, gas hoặc bụi than,.... 

- Khi chuyển thiết bị tới những vị trí làm việc khác không được cầm vào 

dây điện, vòi hay ống để lôi đi, cũng như không được giật mạnh. 

- Không được để dây điện, vòi hay ống gần các nguồn nhiệt, nơi có 

xăng dầu hoặc có các vật sắc nhọn. 

- Không cho những người không có trách nhiệm tới gần các thiết bị. 

- Luôn giữ thăng bằng cơ thể trong lúc làm việc. 

- Hạn chế hoặc không đeo đồ trang sức vì nó có thể bị cuốn vào máy khi 

làm việc. 
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- Không cố dùng các thiết bị mà có một bộ phận nào đó bị trục trặc, đặc 

biệt là các bộ phận liên quan đến điện. 

- Luôn chú ý tới việc đi giày cách điện với đất. 

- Luôn đảm bảo đủ ánh sáng tại nơi làm việc. 

- Sau khi dùng xong các thiết bị phải lau chùi sạch sẽ các bộ phận và 

bảo quản cận thận. 

- Khi không dùng tới máy, cất chúng ở những nơi khô ráo. 

10. An toàn khi làm việc với kích thủy lực 

- Dầu bơm vào kích phải được kiểm định, không cháy và phải giữ được 

các thông số của nó ở nhiệt độ cao mà khi đó nó có thể bị phát tán ra ngoài 

môi trường tự nhiên (do kích bị vỡ vì quá tải).  

- Áp lực trong vòi cấp, thoát dầu thủy lực, trong các van, ống cứng, bộ 

lọc,.... không được vượt quá giá trị qui định của nhà sản xuất; 

- Tất cả các loại kích thủy lực phải có thiết bị báo mức quá áp. Mức này 

phải được đặt (như dán, treo) tại vị trí làm việc của kích thủy lực. 

- Áp lực dầu phải được tăng hay giảm một cách từ từ; 

- Đế của giá kích phải được đặt trên một nền cứng, ổn định và ngang 

bằng; 

- Bảo quản đúng phương pháp là một trong các yếu tố để đảm bảo an 

toàn: Luôn được bôi dầu bôi trơn (theo hướng dẫn của nhà sản xuất); đối với 

kích dùng liên tục thì phải kiểm tra ít nhất 6 tháng một lần. 
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Ch−¬ng V 

PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG DO NGÃ CAO 

 

I. KHÁI NIỆM VỀ LÀM VIỆC TRÊN CAO 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, vị trí làm việc của người 

công nhân hầu như là ở trên cao so với mặt đất như lắp dựng ván khuôn, đổ 

bê tông cột, dầm hoặc sàn, làm việc trên mái hay lắp ghép các cấu kiện,.... 

Theo các tài liệu thống kê thì tai nạn ngã cao chiếm một tỉ lệ tương đối cao 

ở nước ta, xảy ra ở tất cả các dạng thi công trên cao. Chính vì vậy, an toàn 

lao động khi làm việc trên cao là một vấn đề rất cần thiết trong trong quá 

trình thi công trên công trường. 

II. CÁC NGUY CƠ GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG DO NGÃ CAO 

1. Về tổ chức 

- Bố trí công nhân không đủ sức khỏe để làm việc trên cao như người có 

bệnh tim,  huyết áp hoặc mắt kém,.... 

- Công nhân chưa được huấn luyện về chuyên môn và an toàn lao động. 

- Thiếu giám sát và kiểm tra thường xuyên để phát hiện, ngăn chặn và 

khắc phục kịp thời các hiện tượng làm việc trên cao thiếu an toàn. 

- Thiếu các phương tiện bảo vệ cá nhân như dây an toàn hoặc mũ bảo hộ 

lao động,.... 

2. Về kỹ thuật 

2.1. Không sử dụng các phương tiện trợ giúp an toàn: như dây an 

toàn, các loại thang, các loại giàn giáo, lan can hoặc lưới để tạo ra chỗ làm 

việc hoặc đi lại an toàn. 

Hình 5.1. Nguy cơ trượt ngã khi làm việc trên mái nhà vì không sử dụng 

dây an toàn. 
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Hình 5.2. Nguy cơ ngã vì không sử dụng giàn giáo và lan can bảo vệ.  

Hình 5.3. và 5.4. Nguy cơ ngã vì không sử dụng thang hoặc giàn giáo 

khi làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2. Nguy cơ bị ngã cao vì không có giàn giáo hoặc lan can bảo vệ 

a) b) 

Hình 5.1. Nguy cơ bị trượt ngã vì không có dây an toàn 
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2.2. Sử dụng các phương tiện trợ giúp an toàn không đúng các yêu 

cầu về an toàn: Thiếu các chi tiết đảm bảo an toàn, bắc thang không đúng 

phương pháp,.... 

Hình 5.6. Công nhân sử dụng thang nôi thiếu các chi tiết chống lật và thiếu 

bộ phận hãm bánh xe, do đó nguy cơ bị đổ thang do mất cân bằng, do gió, bão 

hoặc ngoại lực xô ngang và nguy cơ bị trôi thang là không thể tránh khỏi.    

Hình 5.3. Nguy cơ bị ngã cao do không sử dụng thang 

a) 
b) 

Hình 5.4. Nguy cơ bị ngã cao vì không  

có giàn giáo hoặc lan can bảo vệ 

a) b) 
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Hình 5.7. Công nhân làm việc với thang không đúng yêu cầu về an toàn, 

trong đó hình 5.7 a) Chân thang không được cố định chặt trước khi làm việc 

và nguy cơ là gây trượt thang khi trèo lên; hình 5.7b) Thang được dựng 

đứng hoặc thoải quá đều gây nguy cơ ngã đối với người làm việc; Hình 

5.7c)  Vị trí dựng thang sát cửa ra vào mà không khóa nên nguy cơ người bị 

ngã khi cửa bất ngờ được mở ra; hình 5.7d) Thang không được giữ cố định 

nên người có thể bị ngã khi làm với tay.  

Hình 5.8. Sử dụng thang không đúng yêu cầu về an toàn, trong đó hình 

5.8a) Thang được tựa lên hai mặt phẳng của hai bức tường là không ổn định 

và rất dễ bị trượt; hình 5.8b) Đầu trên của thang được tựa vào một cây gỗ 

tròn, còn đầu dưới được chống vào gầu của một xe xúc lật. Như vậy, nguy 

cơ gây tai nạn lao động ở đây thể hiện ở hai vị trí không an toàn. Vị trí thứ 

nhất là ở đầu thang khi nó có thể bị trượt một cách dễ dàng và vị trí thứ hai 

là ở chân thang nếu như máy xúc không ổn định hoặc ai đó có thể vô ý 

chạm vào cần điều khiển của máy, khiến gầu có thể hạ xuống đột ngột. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.6. Sử dụng thang nôi không đúng  

yêu cầu về an toàn 

a) b) 
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Hình 5.9. Leo lên thang không đúng yêu cầu về an toàn, nguy cơ gây tai 

nạn lao động do thang bị gãy bất ngờ vì bị quá tải. 

Hình 5.10. Công nhân vận hành máy khoan sử dụng thang trong tư thế 

rất nguy hiểm. Nguy cơ gây tai nạn lao động ở đây là nếu trong lúc khoan, 

người công nhân có thể vô tình đứng lệch trọng tâm cơ thể sang bên trái, 

bên phải hoặc ngửa ra đằng sau, thì có thể bị ngã xuống đất.   

Hình 5.11. Không chú ý khi sử dụng thang nôi ở gần các dây điện trần, 

có thể thang chạm vào dây điện. 

Hình 5.7. Trèo thang và làm việc trên thang không đúng  

yêu cầu về an toàn 

a
b) 

c) d) 
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Hình 5.12 Sử dụng thang nôi máy không đúng yêu cầu về an toàn. Nguy 

cơ tai nạn lao động là thang nôi đó bị mất cân bằng và lật đổ khi được một 

máy nâng hàng nâng lên cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.8. Làm việc trên thang và sử dụng thang không đúng  

yêu cầu về an toàn 

a) b) 

Hình 5.9. Nguy cơ tai nạn do 

thang có thể bị gãy 

Hình 510. Nguy cơ bị ngã do 

người đứng lệch trọng tâm cơ thể 
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2.3. Vi phạm những qui định về an toàn khi sử dụng hệ giàn giáo 

- Giàn giáo đặt trên nền không vững và có thể bị lún, như trong hình 

5.13. Khi đó, chân giáo có thể bị trượt và giàn giáo bị nghiêng hoặc đổ trong 

quá trình sử dụng.  

- Không bố trí đủ và đúng vị trí các điểm neo giàn giáo vào công trình; 

- Sàn thao tác không có lan can an toàn, hoặc có nhưng lỏng lẻo, như trong 

hình 5.14 và hình 5.14. a)  Người  bị ngã khi làm việc trên giàn giáo không có 

lan can an toàn. Hình 5.14. b) Nếu lan can an toàn được liên kết không chắc 

chắn thì người cũng có thể bị ngã khi làm việc.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.12. Sử dụng thang nôi máy 

không đúng yêu cầu về an toàn 
Hình 5.11. Sử dụng thang nôi 

 không chú ý  

Hình 5.13. Chân giáo được đặt trên nền đất không ổn định 

a) b) 
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- Sàn thao tác có nhiều khe và lỗ rộng hoặc sàn thao tác cách quá xa 

công trình, như trong Hình 5.15 và 5.16. Khi đó, người lao động có thể bị 

ngã hoặc vật liệu và dụng cụ làm việc bị rơi qua các khe, lỗ đó xuống dưới, 

có thể gây tai nạn lao động cho người làm việc ở dưới. 

- Hình 5.16. Chân giáo phụ ở tầng trên đặt vào vị trí khe hở ván sàn của 

giàn giáo tầng dưới.  

- Sàn công tác không có thành chắn nên vật liệu hoặc dụng cụ làm việc 

có thể rơi xuống người làm việc ở dưới, như trong hình 5.17.  

- Sàn công tác quá yếu cũng là một trong những nguy cơ bị sập trong 

quá trình người và vật liệu ở trên sàn đó, như trong hình 5.18. 

- Không có thang lên xuống giữa các đợt tầng sàn của giàn giáo, như 

trên hình 5.19. Người làm việc phải leo trèo trên các khung giáo và có thể bị 

trượt ngã. 

- Bố trí giàn giáo ở những nơi nguy hiểm như ở bên trên miệng hố hoặc 

lỗ, khiến người làm việc khi trèo lên giáo có thể bị trượt ngã xuống hố hoặc 

lỗ đó, như trong Hình 5.20. 

Hình 5.14. Sử dụng giàn giáo không có lan can an toàn  

và lan can an toàn lỏng lẻo 

a) b) 
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- Giàn giáo bố trí gần các dây điện, nguy cơ gây điện giật cho người làm 

việc, như trong hình 5.21. 

- Giàn giáo bị quá tải và biến dạng, như trong hình 5.22. Như vậy, khả 

năng chịu lực đã bị suy giảm. Nếu  vẫn  cố  tình  sử  dụng giàn giáo đó, 

nguy cơ gây mất an toàn lao động là nó sẽ bị phá hoại nhanh chóng và làm 

sập đổ hệ giàn giáo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.15. Sàn công tác có nhiều 

khe và lỗ rộng 

Hình 5.16. Sàn công tác cách quá 

xa công trình và chân giáo đặt vào 

khe hở của sàn  

Hình 5.17. Sàn công tác không 

có ván chắn 

Hình 5.18. Sàn quá yếu 
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- Sử dụng hệ giàn giáo treo không đúng yêu cầu về an toàn có thể dẫn 

tới tai nạn lao động, như trong hình 5.23 và 5.24.  

Hình 5.23 a) Các dây treo thang phải được kéo lên hay xuống một cách 

đồng thời, nếu không, tải trọng trên các dây sẽ khác nhau. Nguy cơ gây tai 

nạn lao động ở đây là dây treo thang có thể bị đứt.  

Hình 5.19. Giàn giáo không  

có thang 

Hình 5.20. Giàn giáo bố trí  

ở nơi  nguy hiểm 

Hình 5.21. Giàn giáo bố trí quá gần dây điện 

a) b) 
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Hình 5.23 b) Khi dây treo thang được kéo không đều thì người làm việc 

có thể bị ngã. 

Hình 5.24 Cách buộc dây treo thang chưa đúng, có thể làm cho dây bị 

đứt trong quá trình có người làm việc.  

- Bố trí công nhân làm việc trên các tầng giáo liền kề nhau theo một 

phương có thể gây tai nạn lao động do vật liệu hoặc dụng cụ rơi từ sàn làm 

việc tầng trên xuống sàn làm việc tầng dưới, như trong hình 5.25.  

Hình 5.23. Sử dụng thang treo không đúng 

a) b) 

Hình 5.22. Giàn giáo bị quá tải và biến dạng 
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Hình 5.25. Người làm việc trên ba tầng sàn liền kề  

theo phương thẳng đứng 

Hình 5.24. Buộc dây treo thang sai và đúng 

Sai

Đúng
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III. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TAI NẠN LAO ĐỘNG DO 

NGÃ CAO 

1. Biện pháp tổ chức 

1.1. Yêu cầu đối với người làm việc trên cao 

a) Tuổi và sức khỏe 

- Tuổi từ 18 trở lên. 

- Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe do cơ quan y tế cấp. 

- Định kỳ hàng năm phải được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần. 

- Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, mạch, điếc hoặc mắt kém không 

được làm việc trên cao. 

b) Có giấy chứng nhận đã được huấn luyện về an toàn lao động do chủ 

nhiệm công trình xác nhận 

c) Được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với 

điều kiện làm việc theo chế độ quy định 

d) Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật và nội quy an toàn lao 

động khi làm việc trên cao 

-  Nhất thiết phải đeo dây an toàn tại những nơi đã quy định; 

- Việc đi lại và di chuyển chỗ làm việc phải được thực hiện đúng nơi, đúng 

tuyến quy định. Cấm leo trèo để lên xuống các tầng dáo hoặc tầng nhà. Cấm đi 

lại trên mặt tường, mặt rầm, thanh giàn hoặc các kết cấu lắp ghép khác; 

- Cấm đùa nghịch, leo trèo qua lan can an toàn; 

- Không được đi dép không có quai hậu, guốc, giày cao gót khi làm 

việc; 

- Trước và trong quá trình làm việc không được uống rượu, bia hoặc hút 

thuốc; 

- Công nhân phải có túi dụng cụ và đồ nghề cá nhân. Cấm vứt hoặc ném 

các loại dụng cụ và đồ nghề hoặc bất kỳ vật gì từ trên cao xuống phía dưới; 

- Khi trời tối, mưa to, giông bão hoặc có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, 

không được làm việc trên giàn giáo cao, ống khói, đài nước, cột tháp, trụ 

hoặc rầm cầu, mái nhà hai tầng trở lên; 
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- Cần bố trí công việc hợp lý, sao cho công nhân không phải đi lại hoặc 

di chuyển vị trí công tác nhiều lần trong ca làm việc. 

1.2. Thực hiện giám sát, kiểm tra an toàn khi làm việc trên cao 

- Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo thi công, đội trưởng sản xuất và cán bộ 

chuyên trách an toàn lao động có trách nhiệm thường xuyên giám sát và 

kiểm tra tình hình an toàn lao động đối với những công việc làm ở trên cao 

để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng làm việc thiếu an toàn. 

- Hàng ngày, trước khi làm việc, phải kiểm tra an toàn tại vị trí làm việc 

của công nhân, bao gồm kiểm tra tình trạng giàn giáo, sàn thao tác, thang, 

lan can an toàn và các phương tiện làm việc trên cao khác. 

- Phải hướng dẫn cách móc dây an toàn cho công nhân. 

- Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá 

nhân như dây an toàn, mũ bảo hộ, giày và quần áo bảo hộ lao động. 

- Khi kiểm tra hoặc trong quá trình làm việc, nếu phát hiện thấy có tình 

trạng nguy hiểm như sàn công tác yếu, giàn giáo bị quá tải,.... thì phải cho 

ngừng công việc và tiến hành khắc phục, sửa chữa ngay. Sau khi thấy đã 

bảo đảm an toàn mới cho công nhân tiếp tục làm việc. 

- Thường xuyên theo dõi nhắc nhở công nhân chấp hành đúng kỷ luật lao 

động và nội quy an toàn lao động khi làm việc trên cao. Trường hợp đã nhắc 

nhở mà công nhân vẫn tiếp tục vi phạm nội quy an toàn lao động thì phải cho 

học tập và sát hạch lại về an toàn lao động, hoặc xử lý theo quy định. 

2. Biện pháp kỹ thuật 

Các biện pháp an toàn để phòng ngừa ngã cao phải được nghiên cứu, đề 

xuất và lập cùng với việc thiết kế các biện pháp thi công. Để phòng ngừa tai 

nạn ngã cao, biện pháp cơ bản nhất là phải trang bị lan can an toàn, các trang 

thiết bị bảo hộ cá nhân, hoặc giàn giáo để tạo ra điều kiện làm việc an toàn. 

2.1. Khi không sử dụng giàn giáo: 

- Tại vị trí làm việc trên cao mà không có lan can an toàn thì công nhân 

phải được trang bị dây an toàn, ví dụ khi làm việc trên mái nhà, như được 

mô tả trong hình 5.26.  
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Dây an toàn cũng như các đoạn dây để nối dài thêm, trước khi sử dụng 

lần đầu phải được thử nghiệm độ bền với một lực khoảng 300 KG trong thời 

gian 5 phút, nếu bảo đảm an toàn mới phát cho công nhân. Kiểm tra và thử 

nghiệm định kỳ sáu tháng một lần hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng dây 

(ải, mục hoặc bị sờn nhiều vì cọ sát,....). 

- Hệ thống thang nôi phải được giữ chân một cách chắc chắn xuống nền 

để không cho thang lật đổ khi có tải trọng ngang bất ngờ xuất hiện (do gió 

lớn hoặc xe, máy va chạm vào) và bánh xe ở chân thang phải có hệ thống 

phanh, như trong hình 5.27. 

- Khi dựng thang tựa, góc nghiêng của thang so với phuơng ngang 

khoảng 750, hay tỉ lệ giữa chiều cao và bề rộng khi dựng thang là 4:1, là hợp 

lý nhất, như trong hình 5.28. 

- Chân thang luôn được đặt trên nền cứng, ngang bằng và phải được cố 

định chắc chắn, như trên hình 5.29. Không để dầu mỡ, đất, cát hay bùn bẩn 

ở vị trí đặt thang. 

- Đầu thang cũng phải được cố định hoặc tì một cách chắc chắn vào 

công trình, như trong hình 5.30. 

- Lưu ý vị trí đặt thang không bị ảnh hưởng bởi xe hoặc máy di chuyển 

trên công trường (như bị chạm phải); không bị đẩy bất ngờ tại vị trí cửa ra 

Hình 5.26. Công nhân đeo dây an toàn khi làm việc trên mái nhà  

không có lan can bảo vệ 

a) b) 
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vào hoặc của sổ. Nếu không khắc phục được thì phải có người cảnh giới 

phía dưới. 

- Không nên làm việc liên tục trên thang quá 30 phút; 

- Luôn xem xét và cân nhắc khả năng thang bị quá tải do người và dụng 

cụ làm việc, như thang bị võng, bị nứt,....; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.27. Cố định chân thang nôi xuống nền và hệ thống phanh  

bánh xe ở chân thang 

a) b) 

1

4

1

4

Hình 5.28. Dựng thang hợp lý - góc nghiêng 750 
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- Khi làm việc, không nên đứng trên 3 bậc trên cùng của thang, như 

trong hình 5.30. b) và 5.31. 

- Không nên làm việc trong tư thế bị với như ở hình 5.7 d). Luôn giữ 

cho người được thẳng theo vị trí các bậc thang trong khi làm việc, như trong 

hình 5.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.29. Đặt và cố định chân thang ngang bằng và chắc chắn 

Chỉnh thang
ngang bằng
Chỉnh thang
ngang bằng

a) Đặt chân hang ngang bằng b) Cố định chân thang chắc chắn 

Hình 5.30. Đầu thang được buộc cố định hoặc tì  

chắc chắn vào công trình 

a) Buộc cố định đầu thang  b) Thang được tì chắc vào công trình 
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- Tuyệt đối tránh trường hợp đứng làm việc ở trên thang như trên hình 

5.33. a) vì khi đó, người làm việc có thể bị mất thăng bằng và ngã. Nên xoay 

lại thang hoặc dùng loại thang khác phù hợp, sao cho toàn bộ phía trước của 

người làm việc hướng về phía công việc, như trong hình 5.33. b). 

2.2. Khi sử dụng giàn giáo 

- Đối với những công việc làm ở trên cao phải sử dụng các loại giàn 

giáo tùy theo dạng công việc, vị trí, độ cao và kinh phí mà chọn loại giàn 

giáo sử dụng phù hợp như giáo tre, thép ống hoặc giáo treo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.31. Không đứng trên ba bậc trên cùng của thang 

Hình 5.32. Tư thế làm việc đúng trên thang 



 143 

b) Nên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi lắp dựng giàn giáo, mặt đất hay mặt nền phải bằng phẳng, ngang 

bằng, ổn định và không lún sụt. Trong nhiều trường hợp phải san phẳng, 

đầm chặt và đặt các tấm gỗ kê dưới các chân giáo, như trong hình 5.34. Yêu 

cầu của nền là phải chịu được ít nhất 4 lần tải trọng tại một chân giáo;  

- Dựng hoặc đặt các cột hoặc khung giàn giáo phải bảo đảm thẳng đứng 

và bố trí đủ các  giằng  neo  theo  yêu  cầu của thiết kế.  Có  nhiều  phương 

pháp neo giàn giáo vào công trình, trong đó Hình 5.35 Sử dụng khoan để 

đưa vít nở đường kính trên 20mm vào vị trí dầm biên công trình với chiều 

sâu từ 100 ÷ 150mm. Sau đó, dùng dây thép đường kính khoảng 5mm để 

liên kết giàn giáo với vít nở này. Tuyệt đối không được neo vào các bộ phận 

kết cấu kém ổn định như lan can, ban công, mái đua, hoặc ống thoát nước 

công trình. 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.33. Cách đứng làm việc trên thang. 

a) Không nên 
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Hình 5.35. Một phương pháp liên kết giàn giáo với công trình 

Vít nở đường kính

lớn hơn 20 mm

Dây thép đường 

kính khoảng 5 mm
Dầm bê tông ở dầm

biên công trình

Rầm bê tông ở 

rầm biên công 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giàn giáo bắt buộc phải có hệ thống giằng chéo để giữ ổn định cho cả 

hệ giàn giáo, như trong hình 5.36.  

- Phải có lưới hay ván gỗ để ngăn không cho vật liệu rơi xuống người 

làm việc ở dưới , như trong Hình 5.36. 

- Hệ giàn giáo phải cách xa các đường dây điện ít nhất là 6m. 

 

Hình 5.34. Chân giáo được kê ổn định lên các tấm gỗ 

a) 
b) 
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- Sàn thao tác có độ cao từ 1,5m trở lên so với nền phải có lan can an 

toàn, đặc biệt là ở các tầng giáo, như trong hình 5.37. Lan can  an toàn phải 

có chiều cao tối thiểu 1m so với mặt sàn công tác và có ít nhất 2 thanh 

ngang để phòng ngừa người ngã cao; 

- Sàn làm việc bằng gỗ thì phải dày ít nhất là 30mm, không mục, mọt 

hoặc nứt gãy. 

- Khe hở của các tấm ván sàn làm việc nếu lớn hơn 10mm thì phải có 

tấm đậy, tốt nhất là không để chúng lớn hơn 10mm;  

- Các lỗ trống trên sàn làm việc phải có lan can chắn xung quanh; 

- Để đảm bảo an toàn cho công nhân đi lại, lên xuống giữa các tầng nhà, 

cũng như lên xuống các tầng trên giàn giáo phải có cầu thang tạm, như trong 

hình 5.38. Trường hợp tốt nhất là thi công tầng nào làm luôn cầu thang ở tầng 

đó để công nhân có lối lên, xuống các tầng, hoặc phải bắc thang tạm vững chắc; 

- Mặt sàn thao tác không được trơn trượt. Nếu sàn làm việc là kim loại 

thì phải sử dụng loại có gân tạo nhám. 

- Không được làm việc đồng thời trên hai tầng sàn giàn giáo theo cùng 

một phương thẳng đứng mà không có biện pháp bảo đảm an toàn. 

Hình 5.36. Hệ thống giằng chéo và ván gỗ chắn vật rơi của hệ giàn giáo 
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- Khi vận chuyển vật liệu lên giàn giáo bằng cần trục, không được để 

cho vật liệu va chạm vào giàn giáo. Khi vật liệu còn cách mặt sàn thao tác 

khoảng 1m, phải hạ vật từ từ và đặt nhẹ nhàng lên mặt sàn làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 5.38. Cầu thang tạm giữa các tầng giáo 

Hình 5.37. Hệ thống lan can và các tấm gỗ chắn  

vật rơi của hệ giàn giáo 

a) b) 
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- Khi trời mưa to, giông bão hoặc gió mạnh cấp 6 trở lên, không được 

làm việc trên giàn giáo. 

- Lúc tối trời hoặc vào ban đêm, chỗ làm việc và lối đi lại phải bảo đảm 

được chiếu sáng đầy đủ. 

- Hệ giàn giáo cao làm bằng kim loại, nhất thiết phải có hệ thống chống 

sét được tính toán bởi những người có chuyên môn; 

- Đối với hệ giàn giáo treo và nôi treo, phải lắp đặt và cố định dây treo 

vào các bộ phận kết cấu vững chắc của công trình. Hệ thống này phải được 

tính toán bởi kỹ sư công trường hoặc tuân theo qui định của nhà sản xuất hệ 

giáo treo. 
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Ch−¬ng VI 

PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TRÊN CÔNG TRƯỜNG 

 

I.  KHÁI NIỆM VỀ CHÁY, NỔ TRÊN CÔNG TRƯỜNG 

Trong quá trình xây dựng có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, nổ được sử 

dụng như xăng, dầu, khí gas hoặc gỗ,...v.v. Ngoài ra, một số vật liệu khác 

như giấy dầu, liếp tre,.... cũng thường được sử dụng để làm lán trại cho công 

nhân. Nếu không thận trọng khi sử dụng các vật liệu này và không tuân theo 

các qui định về phòng chống cháy, nổ trên công trường thì nguy cơ xảy ra 

hỏa hoạn là rất lớn, có thể gây chết người, cháy nhà hoặc sập đổ công trình. 

Các nguy cơ đó có thể do chủ quan của con người hoặc phát sinh trong quá 

trình sản xuất hoặc sinh hoạt. Do đó, phòng chống cháy, nổ trên công trường 

là một việc làm quan trọng để đảm bảo an toàn lao động. 

II. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN TỚI CHÁY, NỔ 

Các công việc có liên quan tới cháy, nổ: 

- Lưu trữ, bảo quản, vận chuyển và sử dụng các vật liệu dễ cháy, nổ như 

xăng hoặc dầu cho các máy xây dựng có sử dụng động cơ đốt trong như ôtô, 

máy xúc, máy ủi hoặc máy phát điện,....  

- Sơn, bả hoặc dán keo (các bộ phận công trình) với dung môi là hợp 

chất của xăng hoặc dầu. 

- Hàn điện, hàn xì sử dụng ôxy và axêtilen hoặc hàn dùng khí gas. 

- Sử dụng ngọn lửa như khi hút thuốc hoặc nấu ăn. 

- Sử dụng điện trong sản xuất hay sinh hoạt. 

- Các công việc xuất hiện nhiều bụi từ các chất dễ cháy, nổ như than 

hoặc nhôm khi khai thác, nghiền nhỏ các vật, cưa hoặc mài,.... 
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III. CÁC NGUY CƠ GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG: 

Có rất nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động do cháy, nổ trong các công 

việc được đề cập ở trên, tuy nhiên, có thể phân loại thành các nhóm như sau: 

1. Khi dự trữ, bảo quản và vận chuyển nhiên liệu 

- Các nhiên liệu dễ cháy, nổ bị thoát ra ngoài như hơi gas, hơi xăng hoặc 

dầu do các thiết bị lưu giữ chúng bị hở hoặc thủng. Khi đó, nếu gặp lửa dễ 

gây cháy, nổ. 

- Thiết bị lưu giữ các chất dễ cháy nổ được đặt ở những nơi quá nóng 

như ngoài trời nắng hoặc gần các nguồn nhiệt. 

- Vận chuyển các chất dễ cháy, nổ như xăng hoặc dầu không có các 

thiết bị tiếp đất  nên có thể phát sinh cháy, nổ do tĩnh điện. 

- Đường ống dẫn các chất khí dễ cháy như khí gas bị hở, dẫn tới cháy 

hoặc nổ khi gặp lửa hoặc tia lửa. 

2. Không thận trọng khi dùng lửa 

- Dùng lửa gần nơi có các vật liệu dễ cháy như có hơi xăng, hơi gas 

hoặc gỗ vụn,.... 

- Dùng lửa trần kiểm tra sự rò rỉ của các chất khí dễ cháy như khí gas 

hoặc hơi xăng,.... 

- Quên tắt bếp gas, bếp điện, bếp dầu hoặc bếp củi trong sinh hoạt ở lán trại. 

- Vứt tàn đóm, tàn thuốc lá vào nơi có nhiều vỏ bào, mùn cưa, giấy vụn 

hoặc lá mía khô (thường được sử dụng làm mái lợp cho một số lán trại),.... 

3. Cháy do điện 

- Các thiết bị điện bị quá tải gây ra cháy dây điện và thiết bị điện. 

- Do chập mạch điện. 

- Các vị trí nối dây điện hoặc cầu chì do tiếp xúc không tốt đã phát mà 

sinh ra tia lửa điện, gây cháy, nổ trong môi trường có bụi than, bụi nhôm, 

hơi gas, xăng hoặc dầu. 

- Khi mất điện, người phụ trách về nhà nhưng quên ngắt điện của máy 

với nguồn điện nên khi có điện trở lại, máy hoặc các thiết bị hoạt động, có 

thể sinh ra quá nóng và gây cháy. 
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- Người phụ trách quên ngắt điện các thiết bị khi làm xong việc, dẫn tới 

các thiết bị đó có thể bị quá nóng và gây cháy.  

- Bị cháy do sét đánh trúng nhà hoặc công trình. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG CHÁY, NỔ 

Đề phòng tai nạn cháy, nổ là một hệ thống các biện pháp về tổ chức và 

kỹ thuật không những nhằm ngăn ngừa xảy ra cháy, nổ mà còn hạn chế cháy 

lan, tạo điều kiện dập tắt đám cháy có hiệu quả và thoát người an toàn khi 

có cháy, nổ. 

1. Biện pháp ngăn ngừa xảy ra cháy, nổ 

1.1. Biện pháp tổ chức 

Luôn tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động 

trên công trường chấp hành nghiêm chỉnh các qui định luật pháp về phòng 

chống cháy nổ, như trên hình 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Biện pháp kỹ thuật 

Áp dụng đúng các qui định về phòng chống cháy nổ trên công trường 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành, có xét tới các nguy cơ gây cháy, nổ đã 

nêu ở trên.  

Hình 6.1. Tuyên truyền các qui định về phòng chống cháy nổ 



 151 

2. Biện pháp hạn chế cháy lan 

Khi công trường xảy ra cháy, nổ thì biện pháp hạn chế cháy lan là quan 

trọng,  giúp cho việc chữa cháy được tập trung, không cho đám cháy mở rộng. 

- Cần phân vùng xây dựng, bố trí các nhóm nhà theo tính cháy của vật chất. 

- Các công trình tạm trên công trường như nhà làm việc, lán trại công 

nhân hay kho vật liệu nên được xây dựng bằng các vật liệu không cháy hoặc 

khó cháy như sử dụng khung thép, gạch xỉ, mái tôn,....  

- Để các khoảng trống hoặc trồng cây xanh xung quanh các công trình 

tạm kể trên để ngăn cháy. 

3. Biện pháp tạo điều kiện dập tắt đám cháy có hiệu quả 

- Đảm bảo hệ thống báo động khi có cháy hoạt động nhanh và chính 

xác. Thông thường, có thể sử dụng chuông, còi hoặc kẻng kết hợp với hệ 

thống đèn nhấp nháy màu đỏ để sao cho tất cả mọi người làm việc trên công 

trường đều nhận thấy (âm thanh phải to hơn những tiếng ồn phát ra trên 

công trường). Hệ thống nút chuông báo động phải được đặt ở những nơi có 

nguy cơ xảy ra cháy, nổ và được kiểm tra thường xuyên để chắc chắn  khả 

năng hoạt động tốt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2. Minh họa người chữa cháy chuyên nghiệp chữa cháy 
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- Tổ chức lực lượng chữa cháy luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời - không 

phải tất cả mọi người đều tham gia chữa cháy, như trong hình 6.2. 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện và dụng cụ chữa cháy, nguồn 

nước và bể nước dự trữ. Các phương tiện và dụng cụ chữa cháy phải được 

đặt ở những nơi có nguy cơ cháy nổ và ở vị trí dễ dàng tiếp cận được. Phải 

có bảng hướng dẫn sử dụng ở nơi đặt chúng. 

 4. Biện pháp thoát người an toàn 

Đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng, được thể hiện ở các phương án 

thoát người khi có cháy. 

- Các phương án phải luôn được lập truớc khi bắt đầu công việc và được 

cập nhật cho phù hợp với các giai đoạn thi công trên công trường. 

- Làm cho mọi người trên công trường hiểu việc họ phải làm khi có 

cháy, đó là nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực cháy bằng thang, lối thoát 

người có biển chỉ dẫn rõ ràng,...., như trên hình 6.3. và 6.4. 

- Khi có cháy, đảm bảo ít nhất có 2 hướng thoát ra ngoài khác nhau với 

khoảng cách tới chỗ thoát ra là ngắn nhất. Lối thoát này luôn để mở  khi có 

người làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.3. Dùng thang để thoát người khi có cháy 
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- Các đèn báo cháy phải đặt dọc theo các hành lang hoặc đường thoát 

người, có đủ độ sáng để người công nhân không bị lẫn với ánh lửa và đi 

theo chúng để thoát ra ngoài.  

- Cầu thang nên sử dụng vật liệu khó cháy như bằng thép có bọc nhựa 

cứng chống cháy. 

- Sau khi đã thoát ra phải kiểm tra số lượng công nhân để xác định việc 

cấp cứu nốt người còn bị kẹt. 

 

 

 

 

Hình 6.4. Biển chỉ dẫn thoát người to và rõ ràng 

LỐI RA
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Ch−¬ng VII 

VỆ SINH TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

 

Vệ sinh trên công trường xây dựng ở đây chủ yếu đề cập tới vấn đề rác 

thải của công trường như: đất, gỗ vụn, giấy rác hoặc dầu, mỡ phế thải,.... 

Chúng có thể làm ảnh hưởng tới người lao động trong quá trình làm việc và là 

những nguyên nhân gián tiếp dẫn tới tai nạn lao động như trượt ngã, dẫm phải 

đinh hoặc chịu quá nhiều bụi. Về lâu dài, một số phế thải của công trường 

như bụi, hơi xăng, dầu,.... còn làm tổn hại tới sức khỏe người công nhân. 

Chương này không đi sâu vào phần vệ sinh lao động như xem xét các 

ảnh hưởng của bụi, ồn, rung động, chất độc, chiếu sáng,.... tới cơ thể con 

người và các biện pháp phòng chống tác hại của chúng. 

I.  RÁC VÀ PHẾ THẢI CỦA CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

Trong quá trình xây dựng, công trường là nơi xuất hiện rất nhiều rác và 

phế thải như gỗ vụn, bùn đất bẩn hoặc vữa khô.... Một số vị trí trên công 

trường có nhiều rác hoặc phế thải được chỉ ra như trong hình 7.1. đến 7.5. 

Hình 7.1. Công trường có rất nhiều đất bùn, gây khó khăn cho công nhân 

khi đi lại. Công nhân có thể bị trượt ngã, dẫn tới sứt da chảy máu hoặc bị 

nhiễm trùng,....  Ngoài ra, đất bẩn xung quanh lán trại của công nhân còn 

làm cho không khí bị ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.1. Công trường có nhiều đất bùn bẩn 
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Hình 7.2 và 7.3. Nhiều vị trí trên công trường có gỗ vụn phế liệu. Đây là 

những nơi người lao động có thể dẫm phải đinh, hoặc bị trượt ngã gây sước 

xát chân tay,.... Ngoài ra, nếu họ bị ngã từ trên cao xuống các đống gỗ vụn 

này thì nguy cơ gặp tai nạn lao động nặng là rất lớn. 

Hình 7.4. và 7.5. Dầu, mỡ của các máy xây dựng chảy trên nền đất công 

trường và ngay bên trong công trình xây dựng. Người công nhân có thể bị 

Hình 7.3. Công trường có nhiều gỗ phế liệu 

Hình 7.2. Công trường có nhiều đất, gỗ vụn phế liệu 
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trượt ngã, dính phải dầu mỡ hoặc hít thở không khí có hơi của các dầu mỡ 

này, dẫn tới sự suy giảm về sức khỏe, đặc biệt là với hệ thần kinh. Đó chính 

là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.4. Dầu mỡ của các máy xây dựng bị đổ trên nền đất công trường 

Hình 7.5. Dầu mỡ bị chảy ra bên trong công trình 
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II. BIỆN PHÁP GIỮ VỆ SINH TRÊN CÔNG TRƯỜNG 

- Đất bẩn cần được vận chuyển đi ngay sau khi được đào lên. 

- Gỗ vụn, giấy rác hoặc vữa khô phế liệu,.... trên các tầng phải được đưa 

xuống và tập kết ở một vị trí được quây kín ở tầng một thông qua các đường 

ống kín bằng gỗ hoặc bằng nhựa, như trên Hình 7.6 và 7.7. Sau đó, chúng 

phải được vận chuyển ra ngoài công trường. 

- Dầu, mỡ của các máy thi công xây dựng không được cho chảy ra môi 

trường tự nhiên. Phải có các biện pháp như đậy kín can, thùng phuy để đề 

phòng chúng bị đổ. Kiểm tra thường xuyên vỏ thùng chứa xem có bị thủng 

hay han rỉ không để có phương án chuyển dầu, mỡ sang thùng khác. 

- Tại các xưởng gia công phụ trợ: xưởng mộc, xưởng gia công cốt 

thép,.... cần được dọn dẹp sau mỗi ca làm việc, như ở hình 7.8. 

- Tại văn phòng làm việc: Cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ, tạo không 

gian làm việc tốt cho cán bộ. 

- Trên công trường phải có các khu vệ sinh riêng cho nam, nữ. Ngoài ra 

phải có các khu vực tắm rửa cho công nhân và cán bộ sau mỗi ca làm việc, 

như trong hình 7.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường ống kín bằng nhựaĐường ống kín bằng nhựa

Hình 7.6. Đường ống thu rác bằng nhựa trên công trình 
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Hình 7.7. Hình ảnh chụp gần ống thu rác bằng nhựa trên công trình 

Đường ống kín bằng nhựaĐường ống kín bằng nhựa

NAM NỮNAM NỮNAM NỮ

Hình 7.8. Dọn dẹp sau mỗi ca làm việc 

Hình 7.9. Buồng vệ sinh nam, nữ riêng biệt 
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PHỤ LỤC 

 

I. MỘT SỐ BIỂN BÁO HIỆU BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN: 

1. Hình 1 mô tả biển báo bắt buộc phải đi bộ. 

2. Hình 2 mô tả biển báo bắt buộc phải đi bộ sang bên phải. 

3. Hình 3 mô tả biển báo bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng độc. 

4. Hình 4 mô tả biển báo bắt buộc phải rửa tay sạch sẽ. 

5. Hình 5 mô tả biển báo bắt buộc phải sử dụng bộ phận bảo vệ tại lưỡi 

cưa máy. 

II. MỘT SỐ BIỂN BÁO HIỆU HƯỚNG DẪN TRONG TRƯỜNG 

HỢP NGUY HIỂM 

1. Hình 6 mô tả biển báo hướng dẫn hãy chạy thẳng về phía trước khi có 

cháy xảy ra. 

2. Hình 7 mô tả biển báo hướng dẫn hãy chạy thẳng về bên phải khi có 

cháy xảy ra. 

3. Hình 8 mô tả biển báo hướng dẫn hãy chạy thẳng về bên trái khi có 

cháy xảy ra. 

4. Hình 9 mô tả biển báo hướng dẫn không sử dụng thang máy khi có 

cháy xảy ra mà hãy sử dụng thang bộ. 

 

 

 

 



 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Biển báo hiệu  

bắt buộc phải đi bộ 

Hình 3. Biển báo hiệu  

bắt buộc phải đeo mặt nạ phòng độc 

Hình 2. Biển báo hiệu  

bắt buộc phải đi bộ sang phải 

Hình 4. Biển báo hiệu  

bắt buộc phải rửa tay 

Hình 5. Biển báo hiệu bắt buộc sử dụng thiết bị  

bảo vệ tại lưỡi cưa máy 
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LỐI RA
KHI CHÁY

LỐI RA
KHI CHÁY

Hình 6. Biển báo hiệu hướng dẫn lối thoát người  

về phía trước khi có cháy 

LỐI RA
KHI CHÁY

LỐI RA
KHI CHÁY

LỐI RA
KHI CHÁY

LỐI RA
KHI CHÁY

Hình 7. Biển báo hiệu  hướng 

dẫn lối thoát người về bên phải 

khi có cháy 

Hình 8. Biển báo hiệu hướng 

dẫn lối  thoát người về bên trái 

khi có cháy 

KHI CÓ CHÁY

KHÔNG DÙNG 
THANG MÁY

CHỈ DÙNG
THANG BỘ

KHI CÓ CHÁY

KHÔNG DÙNG 
THANG MÁY

CHỈ DÙNG
THANG BỘ
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