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AN TOÀN MÁY MÓC 
BẮT ĐẦU VỚI QUÝ VỊ.

Mỗi năm hàng nghìn công nhân tại NSW gặp tai nạn khi sử dụng máy móc, làm cho họ bị thương 
tích kinh hoàng và thay đổi đến cuộc sống của họ. Nếu quý vị làm việc với máy móc, hướng dẫn 
này sẽ giúp quý vị được an toàn.

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.
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CÁC BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN VỀ AN TOÀNDÀNH CHO 
NGƯỜI SỬ DỤNG MÁY MÓC

• Chỉ dùng một máy nếu quý vị đã được huấn luyện cách 
sử dụng và chủ nhân của quý vị cho phép quý vị sử dụng 
máy đó. 

• Luôn làm theo các thủ tục vận hành để sắp đặt, vận hành, 
lau dọn và bảo trì máy móc.

• Nếu có khó khăn trong việc làm theo các thủ tục, nên thảo 
luận về việc này với giám thị (supervisor) của quý vị.

• Nếu cần, nên cột tóc ra phía sau, hoặc mang lưới bao tóc, 
hoặc mũ trùm tóc, và mặc quần áo gọn sát để tránh bị 
vướng mắc vào máy.

• Đừng mang găng tay hoặc mặc quần áo thùng thình khi 
vận hành máy chẳng hạn như máy khoan hoặc máy tiện vì 
có thể kéo quý vị vào trong máy.

• Đừng dùng máy khi thiết bị che chắn (guards) đã được 
tháo ra.

• Đừng dùng máy nếu thiết bị khóa liên động (interlocks) 
không hoạt động.

• Đừng tháo thiết bị che chắn hoặc bỏ qua các thiết bị an 
toàn, kể cả thiết bị khóa liên động.

• Nếu cần, nên thực hiện việc kiểm tra trước khi bắt đầu 
sử dụng máy móc, để đảm bảo máy được an toàn để sử 
dụng.

• Khi thiết bị che chắn (guards) có thể điều chỉnh được, và 
nếu quý vị đã được huấn luyện, thì nên điều chỉnh thiết bị 
này để được bảo vệ hữu hiệu nhất trong khi làm việc.

• Tránh khom lưng, vặn vẹo thân mình, nâng nhấc vật nặng 
và các động tác lập lại mà có thể gây ra thương tích trong 
khi lao động – hãy thảo luận các vấn đề này với giám thị 
hoặc HSR (đại diện y tế và an toàn).

• Làm theo các hướng dẫn, các thủ tục và bảng dấu hiệu 
nhắc nhở về việc hoạt động an toàn, và nhớ mang vật 
dụng bảo vệ cá nhân (PPE) cần thiết, chẳng hạn như kính 
an toàn và thiết bị che tai (ear muffs). 

• Giữ cho khu vực quanh máy được sạch sẽ và gọn gàng để 
tránh trượt té và vấp ngã.

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN

Viếng trang mạng www.safework.nsw.gov.au hoặc gọi đến 
chúng tôi qua số 13 10 50.
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