
GIỮ KHOẢNG CÁCH GIỮA XE NÂNG VÀ NGƯỜI ĐI BỘ 

HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC GẦN XE NÂNG (FORKLIFTS)

AN TOÀN XE NÂNG
BẮT ĐẦU VỚI QUÝ VỊ.

Muốn biết thêm thông tin về nghĩa vụ pháp lý của quý vị, 
hoặc muốn làm bản Tuyên hứa về An toàn (Safety Promise), 
Chương trình Cố vấn hoặc Chương trình Chước giảm cho 
Tiểu thương, viếng trang mạng  
www.safework.nsw.gov.au hoặc gọi số 13 10 50.

Không nhận trách nhiệm: Ấn bản này có thể có thông tin về việc điều hành và áp buộc 
luật lệ sức khỏe và an toàn lao động tại NSW. Thông tin này có thể bao gồm một số nghĩa 
vụ của quý vị chiếu theo một số luật lệ mà SafeWork NSW điều hành. Để đảm chắc việc 
tuân thủ với nghĩa vụ pháp lý của mình, quý vị phải tham khảo luật lệ thích ứng.
Muốn biết thông tin về luật lệ mới nhất, quý vị có thể viếng trang mạng luật lệ NSW  
www.legislation.nsw.gov.au Ấn bản này không đại diện bản tuyên khai sâu rộng của luật 
pháp được áp dụng vào vấn đề riêng biệt hoặc cá nhân và cũng không thay thế tư vấn 
pháp lý. Quý vị nên tìm tư vấn pháp lý độc lập nếu cần trợ giúp trong việc áp dụng luật 
lệ vào tình huống của mình. Tài liệu này có thể được trưng bày, in và sao chép mà không 
sửa đổi; để sử dụng cho mục đích cá nhân, nội bộ hoặc phi thương mãi.
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Nếu quý vị làm việc gần xe nâng, hướng dẫn này sẽ giúp giữ an toàn cho quý vị.

VIETNAMESE

  GIỮ KHOẢNG CÁCH 

Một chiếc xe nâng (loại thông thường) với hàng hóa 
chất đầy trên đó có thể có tổng số trọng lượng là năm 
(5) tấn hoặc hơn.

Người làm việc gần xe nâng thì có nguy cơ bị thương 
tích trầm trọng hoặc tử vong do bị xe đụng hoặc cán, 
cũng như có nguy cơ bị hàng hóa trên xe đổ xuống 
hoặc va đập vào người.

Quý vị có nhiều nhất nguy cơ bị xe nâng hoặc hàng hóa 
trên xe đụng phải nếu quý vị:

• Đi bộ dọc theo chiếc xe
• Lấy hàng hóa từ một kệ gần đó 
• Đi bộ vào khoảng giữa của chiếc xe nâng và một xe giao 

hàng 
• Bước vào lối đi của xe nâng, hoặc 
• Phụ giúp việc chất/dỡ hàng.

  NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CÓ THỂ THỰC HIỆN:

• Luôn giữ khoảng cách an toàn
• Luôn theo lối đi dành cho người đi bộ và/hoặc ở trong các 

khu vực an toàn
• Nhận thức được rằng tầm nhìn của người lái xe nâng bị 

che khuất bởi cột nâng (mast) và hàng hóa – đừng tưởng 
rằng họ đã nhìn thấy quý vị

• Đừng bao giờ tới gần một chiếc xe nâng đang chạy để nói 
chuyện với người lái xe. Hãy chờ cho xe dừng và người lái 
xe biết đến sự có mặt của quý vị trước khi quý vị tới gần

• Nhớ tiếp xúc bằng mắt với người lái xe nâng trước khi quý 
vị băng qua lối đi giữa các dãy

• Đừng trợ giúp chất hàng hoặc dỡ hàng trừ khi quý vị đã 
được huấn luyện hoặc được phép làm việc đó

• Nhường lối cho xe cộ đang di chuyển, kể cả xe nâng
• Đừng dùng điện thoại di động hoặc tai nghe 

(headphones)
• Mang một công cụ giúp cảnh báo khoảng cách giữa 

xe nâng và người làm việc (forklift-to-worker proximity 
warning device), nếu có

• Mặc quần áo loại dễ nhìn thấy (ví dụ: áo phản quang) và 
các vật dụng bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp. 

Luôn làm theo các quy tắc an toàn của cơ sở, kế hoạch 
quản lý lưu thông và các hướng dẫn an toàn từ chủ nhân.

Muốn biết thêm chi tiết về an toàn xe nâng, xem 
safework.nsw.gov.au hoặc gọi số 13 10 50
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