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An toàn trong vận chuyển
và lưu trữ nông sản.

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản

1. Giữ lối đi thông thoáng và luôn trong tình trạng tốt, tạo 
thuận lợi cho việc di chuyển người và nông sản.

Vận chuyển nông sản sẽ dễ dàng hơn nếu bề mặt đường vận chuyển bằng phẳng 
và không có chướng ngại vật.

Bên trong nhà và khu vực lưu trữ
Đường vận chuyển thông thoáng giúp tiếp cận dễ dàng các vị trí làm việc và khu 
vực lưu trữ
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2. Loại bỏ sự chênh lệch độ cao đột ngột và các lỗ hổng trên 
đường vận chuyển.

Làm cho bề mặt đường vận chuyển 
bằng phẳng, không trơn trượt và 
không có chướng ngại vật. 

Sự chênh lệch độ cao đột ngột và các chỗ trũng trên bề mặt có thể gây vấp ngã 
hoặc tai nạn,  làm hỏng các phương tiện và sản phẩm nông nghiệp.

Đường vận chuyển tốt đảm bảo an toàn khi vận chuyển, hạn chế tiêu hao, hư 
hỏng nông sản.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản

Bề mặt đường vận chuyển bên trong cơ sở sản 
xuất có thể che hoặc sơn một lớp phủ có độ 
ma sát cao, giúp giảm nguy cơ trơn trượt. 
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3. Thiết kế đường dốc thoai thoải thay vì sử dụng bậc thang.

Những vị trí có sự chênh lệch độ cao đột 
ngột hoặc cầu thang chỉ với vài bậc, hãy 
thay thế bằng một đoạn đường nối có độ 
dốc thoai thoải.

Đường dốc có độ nghiêng thoai thoải tạo 
thuận lợi cho việc sử dụng xe đẩy và giá chứa 
nông sản có bánh xe.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản
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4. Sử dụng xe đẩy, xe kéo tay hoặc các thiết bị có bánh xe khi
di chuyển vật liệu. 

Khi sử dụng xe đẩy và các thiết bị di động khác, số lần vận chuyển giảm đi đáng 
kể. Tăng hiệu quả trong công việc và cải thiện an toàn trong lao động.

Đảm bảo các bánh xe đủ lớn để hoạt 
động hiệu quả trên các tuyến đường 
gồ ghề, lầy lội.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản
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5. Sử dụng kệ lưu trữ di động hoặc giá đựng có bánh xe để
tránh bốc dỡ không cần thiết.

Nếu các vật dụng được để trên các giá di động và sau đó chuyển đến các vị trí 
tiếp theo, chúng ta có thể giảm đi khá nhiều chuyến vận chuyển không cần thiết.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản
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6. Chọn các thùng chứa hoặc giỏ có kích cỡ phù hợp và có tay 
nắm chắc chắn để lưu trữ và vận chuyển nông sản. 

Sử dụng tay nắm tốt ít có khả năng 
rơi tải , phòng ngừa hư hỏng vật 
liệu, nông sản. Tay nắm tốt giúp có 
tầm nhìn rõ khi tiến về phía trước

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản
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7. Lắp đặt các kệ hoặc giá nhiều tầng gần nơi làm việc để lưu
trữ vật dụng, dụng cụ và nông sản. 

Lưu trữ nhiều vật dụng trong khu vực làm việc làm giảm không gian dành riêng
cho các hoạt động sản xuất.

Giá nhiều tầng cho phép sử dụng không gian tốt hơn và giúp bảo quản nông 
sản hoặc dụng cụ nông nghiệp.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản
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8. Chia nhỏ vật khuân thành các đơn vị nhỏ hơn và phân 
đều cho mỗi tay để cân bằng tải trọng.

Thay vì phải mang vật nặng, hãy chia thành những đơn vị nhỏ nhẹ hơn.

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản

20kg

Lưu ý: Trọng lượng nhẹ là trọng lượng an toàn
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9. Ứng dụng chuyển động dạng trượt để di chuyển nông sản 
khi làm việc trên triền dốc. 

Chuyển động trượt 
giúp di chuyển vật 
nặng mà không cần 
thao tác nâng hạ. Hạn 
chế các tư thế bất lợi 
như cúi gập, khom 
người dễ gây tổn 
thương lưng. 

Ghi nhớ: Thao tác đẩy 
và kéo ít vất vả và an 
toàn hơn so với nâng 
và hạ đặc biệt là 
những vật nặng. 

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản



10

10. Di chuyển vật liệu theo chiều ngang cùng một độ cao với 
vị trí làm việc.

Hoạt động nâng 
hạ là nguyên 
nhân chính gây 
ra chấn thương 
lưng, thiệt hại 
tài sản và 
không sinh lợi.

Hiệu chỉnh vị trí làm việc ở độ cao phù hợp để có thể thực hiện việc xếp dỡ với
độ cao chênh lệch tối thiểu

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản

Khớp chiều cao của sàn xe
với khu vực chất hàng để
có thể thực hiện việc bốc
dỡ với sự chênh lệch độ cao
tối thiểu. 

Sử dụng bàn 
nâng thuỷ lực 
để điều chỉnh 
độ cao khi 
cần di chuyển 
vật liệu
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11. Sử dụng các thiết bị nâng hạ cơ khí để có thể nâng hạ 
hiệu quả và an toàn hơn.

Nâng, hạ và di chuyển vật liệu nặng thủ công là nguyên nhân chính gây ra tai 
nạn và chấn thương chủ yếu là chấn thương lưng

Cách tốt nhất để ngăn ngừa là loại bỏ các công việc thủ công và sử dụng 
các thiết bị cơ khí.

Sử dụng pa lăng xích để nhổ gốc cây cà phê,  

Chuyên đề 1 An toàn trong vận chuyển và lưu trữ nông sản



Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản
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An toàn trong chăm sóc, 
thu hái và sơ chế nông sản.

Chuyên
đề 2

12. Trang bị dụng cụ có tay nắm dày, có chiều dài, hình dạng
và kích thước thích hợp.

Trang bị các dụng cụ cầm tay có tay nắm đủ lực, có độ ma sát tốt hoặc có chốt
thắng để tránh trượt và kẹp.

Cưa cành dạng gấp thiết thực hơn vì dụng 
cụ cầm tay dạng gấp rất tiện dụng, có thể bỏ 
vừa vặn trong túi áo.

Để đảm bảo an toàn, cưa cành nên trang bị 
tay nắm chống trượt và có chỗ tựa ngón cái 
và khoen để treo dụng cụ sau sử dụng
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13. Cấp “nhà” cho mỗi dụng cụ. 

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Giúp chúng ta: 
• phát hiện nhanh
• kiểm kê dễ dàng. 
• sử dụng đúng dụng cụ.
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14. Chọn các dụng cụ có thể thao tác với lực tối thiểu.

Chọn các dụng cụ nhẹ để giảm bớt gánh nặng công việc. Các dụng cụ lớn hơn 
như cuốc và xẻng cần có chiều dài thích hợp.

Tay nắm tốt 
cho phép 
người lao 
động kiểm 
soát dụng cụ 
chắc chắn 
hơn và sử 
dụng ít lực 
hơn. 

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Xẻng có tay nắm phụ
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15. Trang bị các dụng cụ cầm tay sử dụng động cơ thật an 
toàn và có che chắn bảo vệ.

Dụng cụ cầm tay sử dụng động cơ có trang bị thêm che chắn an toàn thường 
có năng suất cao hơn.

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Cẩn thận với các trường hợp giật ngược 
khi sử dụng máy cưa xích

Máy cắt cỏ

Khi vận hành máy cắt cỏ dây cước, phải gắn bao che an toàn để phòng tránh 
vật cứng như  sỏi, đá, võ cây… bắn vào mặt, mắt, vào cơ thể gây tổn thương.

Giật ngược xảy ra khi phần mũi thanh dẫn 
tiếp xúc với một vật rắn hoặc bị kẹp gây 
ra lực dội ngược và có thể ném thanh dẫn 
hướng ngược về phía người vận hành 
dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Bộ phận bao che đủ để bảo vệ người lao 
động và không làm cản trở công việc.
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16. Đặt nông sản, dụng cụ và nút điều khiển thường dùng
trong tầm với.

Để tiết kiệm thời gian và công sức,  đặt nông sản, dụng cụ và nút điều khiển 
ngay trong tầm với của người lao động.

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Các dụng 
cụ nông 
nghiệp 
như dao, 
cuốc, liềm 
đặt trong 
tầm với.

Đặt các nút điều khiển thường sử dụng trong khu vực chuyển động thuận lợi của 
tay.

Vật thường dùng càng phải để gần.
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17. Xếp nông sản vào thùng chứa, giá đựng trong tầm với.

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Thùng chứa thường xuyên sử dụng được đặt trong tầm tay của người lao động. 

Thiết kế vị trí tay cầm để có thể hướng 
tải trọng ra phía trước cơ thể

Gắn các móc treo soong, chảo và vật thường 
dùng trong tầm với của các bà nội trợ.
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18. Điều chỉnh chiều cao làm việc ở tầm khuỷu tay hoặc thấp
hơn một chút.

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Sử dụng bục kê chân cho người lao động thấp để đảm bảo chiều cao làm việc 
thích hợp ở tầm khuỷu tay.

Đối với công việc đòi hỏi cơ thể di chuyển nhiều và cần sử dụng nhiều lực, điều 
chỉnh độ cao làm việc thấp hơn một chút so với tầm khuỷu tay 

Hầu hết các thao tác được thực hiện tốt nhất quanh mức khuỷu tay.



19

19. Trang bị ghế có tựa lưng cho người lao động ở tư thế ngồi.  

Trang bị ghế ngồi tốt giúp thư giãn cơ lưng, giảm mệt mỏi, nâng cao hiệu quả và
tăng sự hài lòng trong công việc.

Đứng liên tục rất mệt. Đứng lâu gây đau lưng, chân và bàn chân và ảnh hưởng 
đến chất lượng công việc. Tạo điều kiện cho người lao động thỉnh thoảng ngồi 
giúp giảm mệt mỏi.

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản
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20. Lắp đặt công tắc khẩn cấp dễ thấy và dễ tiếp cận từ vị trí 
làm việc của người vận hành. 

Chuyên đề 2 An toàn trong chăm sóc, thu hái và sơ chế nông sản

Nút dừng khẩn cấp cần được thiết kế phù hợp để mọi người, kể cả khách vãng 
lai và người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy và hành động ngay tức thì.

Thiết kế nút dừng khẩn cấp thật lớn và
dễ kích hoạt
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An toàn máy móc, xe nông
nghiệp và thiết bị điện. 

Chuyên
đề 3

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

21. Sử dụng các thiết bị cấp và ra liệu an toàn để tránh nguy
hiểm và tăng năng suất. 

Tay của người vận hành máy thường gặp 
nhiều rủi ro khi trực tiếp đưa nguyên liệu 
vào máy. Sử dụng các thiết bị vào liệu an 
toàn có thể giảm thiểu rủi ro và giúp ngăn 
ngừa các tai nạn nghiêm trọng

Cấp liệu dạng băng chuyền giúp gia
tăng đáng kể năng suất lao động.

Cách làm đơn giản nhất là thiết kế
và lắp đặt cấp liệu dạng máng thả
hoặc trọng lực.

Kết hợp cấp liệu dạng băng
chuyền và dạng máng thả để
thu gom và xay xát hạt cà phê .
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22. Gắn các che chắn thích hợp vào các bộ phận chuyển
động nguy hiểm của máy. 

Khi làm việc gần các bộ phận chuyển động của 
máy, người lao động có thể gặp chấn thương từ 
các bộ phận truyền điện, hoặc từ các vật thể 
bắn ra như mảnh vỡ, tia lửa hoặc kim loại nóng.

Biện pháp bảo vệ tốt nhất là tìm cách ngăn chặn 
tiếp xúc thông qua các phương tiện cơ học, thay 
vì bảo người lao động phải cẩn thận hoặc hạn 
chế tiếp xúc .

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện
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23. Bảo dưỡng đúng cách và giữ máy móc luôn trong trình
trạng tốt. 
Ngay cả khi có che chắn tại chỗ, máy ít được bảo dưỡng có thể gây nguy hiểm 
cho người lao động, gặp nhiều sự cố hơn.

Bảo trì máy móc được thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn sẽ giảm 
số lần sửa chữa và giảm bớt trình trạng người lao động tự tháo bỏ các bộ phận 
che chắn bảo vệ máy. 

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

Máy móc sau khi bảo trì được sắp xếp trên giá kệ  ngăn nắp và luôn trong trình 
trạng tốt , sẵn sàng cho vụ mùa sắp tới.
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24. Sử dụng máy cày tay có che chắn an toàn và tự động
dừng khi nhả cần điểu khiển.

Các tai nạn phổ biến của loại máy cày tay này là vướng bàn chân, vướng quần 
áo, cơ thể hoặc cánh tay vào bộ phận xới đất.

Sử dụng an toàn máy cày tay

• Giàn xới luôn đi kèm với che chắn bảo vệ. 
• Loại bỏ đá, rễ cây, dây và các vật lạ 
• Mang giày bảo hộ và quần áo bó sát.
• Dừng ngay lập tức khi máy bắt đầu phát 

ra tiếng ồn hoặc có độ rung bất thường.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

Sử dụng loại máy cày tay dễ vận hành và
tự động dừng khi buông tay ra khỏi cần
điều khiển.
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25. Trang bị Cấu trúc Bảo vệ Chống lật để bảo vệ người vận 
hành khi lật máy kéo. 

Khi so sánh với ô tô con hoặc ô tô 
bán tải, máy kéo có trọng tâm xe 
tương đối cao, thực tế này khiến xe 
dễ bị lật hơn. 

Sử dụng Cấu trúc Bảo vệ Chống lật 
và dây thắt an toàn bất cứ khi nào 
và bất cứ nơi nào có thể

Cấu trúc Bảo vệ Chống lật (ROPS) tạo 
không gian an toàn cho người vận 
hành trong trường hợp xảy ra sự cố lật 
xe máy kéo.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

- ROPS hạn chế việc lật xe lộn nhào 90 0 

và ngăn người vận hành không bị đè 
bẹp.
- ROPS chỉ hoạt động có hiệu quả nếu 
người điều khiển thắt dây an toàn, 
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26. Đảm bảo các phương tiện không bị lật ngang hoặc lộn 
ngược khi đang vận hành. 

Tai nạn nghiêm trọng nhất trong nông nghiệp thường xảy ra khi xe nông nghiệp 
lật ngang hoặc bị lộn ngược. 

Đòn kéo của 
máy kéo là nơi 
an toàn duy 
nhất để kết nối 
tải phòng khi 
máy kéo chồm 
lên phía trước 
và lật nhào.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

Không bao giờ gắn rờ móc cao hơn đòn kéo để duy trì lực kéo luôn thấp hơn 
trọng tâm của xe đầu kéo

Các bộ phận lai dắt chỉ được gắn vào 
đòn kéo. 

Hạ thấp trọng tâm xe bằng cách lắp các phụ kiện nặng ở vị trí thấp của xe.

Tránh vận hành máy kéo ở độ dốc 
quá 150. 
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27. Trang bị đủ gương chiếu hậu và các biển phản quang 
khi tham gia giao thông.

Xe nông nghiệp có hình dáng không khác gì ô tô. Các tấm phản quang được 
đặt ở các góc xe và các phụ kiện gắn vào xe rất quan trọng, đặc biệt là khi 
tham gia giao thông công cộng.

Đặt thêm gương và tấm phản quang ở những chỗ rẽ gấp và ở những khu vực 
đường hẹp hoặc không bằng phẳng.

Gương rất quan trọng đối với xe nông 
nghiệp để đảm bảo tầm nhìn tốt đặc biệt 
khi lưu thông trong lô, rẫy.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

Luôn giữ các tấm phản quang an toàn 
sạch sẽ và tránh bám bụi bẩn.
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28. Đảm bảo có đủ lối đi và đường dốc cho xe di chuyển. 
Bố trí các đường dốc chắc chắn trên đường vận chuyển và loại bỏ các chênh 
lệch độ cao không cần thiết.

Loại bỏ hoặc giảm chênh lệch độ cao trên đường vận chuyển, đảm bảo không 
có chướng ngại vật. Nếu cần, thiết kế các đường dốc đủ rộng. Cần chú ý đến các 
cây cầu bắc qua mương, kênh, rạch.

Đảm bảo rằng các 
tuyến đường cho xe 
nông nghiệp di chuyển 
đủ rộng và nếu có thể 
nên loại bỏ sự chênh 
lệch độ cao.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện
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29. Kết nối điện an toàn cho thiết bị và đèn chiếu sáng và bố
trí đủ các bình chữa cháy, để vừa tầm tay.

Chuyên đề 3 An toàn máy móc, xe nông nghiệp và thiết bị điện

Bảo vệ tốt các kết nối điện sẽ đảm bảo an toàn cho người vận hành máy và khách 
vãng lai. Kiểm tra xem các mạch điện luôn được bao bọc và bảo vệ bằng bộ ngắt 
mạch điện.

Cô lập những mối nối điện vào những
hộp nối cáp đặc biệt để tránh rò rỉ điện.

Kiểm tra tất cả các mối nối điện. Bao 
che cẩn thận bằng băng keo điện. Nếu 
cần thay thế ngay nếu bị lão hoá hoặc 
hư hỏng. 

Bình chữa cháy xách tay chỉ có tác dụng 
trong giai đoạn đầu của đám cháy. Đặt đủ 
số lượng bình chữa cháy dễ tiếp cận và sử 
dụng càng sớm càng tốt.
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Môi trường lao động và
kiểm soát hoá chất độc hại.

Chuyên
đề 4

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

30. Tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên và sử dụng 
màu sáng cho tường và trần nhà.
Ánh sáng tự nhiên có hiệu quả nhất trong việc cải thiện khả năng chiếu sáng. 
Sử dụng ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện tinh thần làm việc

Sử dụng ánh 
sáng tự nhiên 
trong nhà 
giúp tiết kiệm 
điện và là 
hành động 
thân thiện với 
môi trường.

Tường và trần nhà có màu sáng tiết kiệm năng lượng vì gia tăng độ chiếu sáng 
nên sử dụng ít đèn hơn.
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31. Sử dụng chiếu sáng cục bộ cho công việc chính xác và
hiệu chỉnh các nguồn sáng để chống chói.

Công việc chính xác cần nhiều ánh sáng hơn so với công việc bình thường. Bố trí 
đèn chiếu sáng cục bộ một cách hợp lý góp phần nâng cao chất lượng công việc.

Công việc càng chi tiết thì càng sử dụng 
nhiều ánh sáng để người lao động thực 
hiện công việc một cách hiệu quả.

Bố trí đèn chiếu sáng cục bộ thích
hợp giúp cải thiện đáng kể an toàn
và hiệu quả công việc cần độ chính
xác cao. 

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại
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32. Tận dụng tốt luồng khí ngang để cải thiện sự thích nghi
nhiệt và kiểm soát độ ẩm.

Luồng khí thổi ngang giúp cải thiện sự thích nghi nhiệt cho 
người lao động và loại bỏ ô nhiễm. Mở cửa sổ là cách làm 
phổ biến và đơn giản nhất để tao thông gió chéo. 

Bố trí hoặc di dời các cửa sổ và lỗ thoáng 
ở vị trí cao hơn hoặc sử dụng quạt trần để 
hướng không khí nóng ra bên ngoài.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

Thiết kế các khe hở trên mái ví dụ như cửa 
thông gió hoặc hệ thống thông gió trên mái 
để thoát hơi nóng

Không khí nóng có xu hướng tăng cao, vì vậy 
việc sử dụng quạt trần và cửa sổ ở những vị 
trí cao giúp cải thiện thông gió hiệu quả. 
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33. Sử dụng các vách ngăn và vật liệu cách nhiệt để sàng lọc
nhiệt và tiếng ồn. 
Sử dụng các tấm chắn hoặc vách ngăn để cách ly các loại máy phát tiếng ồn 
trong khu vực người lao động đang làm việc .

Đối với nguồn nhiệt, sử dụng các tấm chắn được làm bằng vật liệu phản xạ 
hoặc vật liệu hấp thụ nhiệt (gạch chịu lửa) ngăn cách giữa người lao động và 
nguồn bức xạ nhiệt .

Lắp đặt hệ thống thông gió cục 
bộ tại các điểm tỏa nhiệt cao.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

Đối với tiếng ồn, cách tốt nhất là che
kín toàn bộ máy hoặc các bộ phận
gây ồn .

Di dời các loại máy móc phát tiếng ồn ra 
khỏi nơi làm việc của người lao động.
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34. Chọn thuốc trừ sâu ít độc hại và sử dụng với số lượng tối 
thiểu.
Thuốc trừ sâu rất độc, không chỉ đối với người sử dụng mà còn đối với người 
tiêu dùng và môi trường. Nhiều sản phẩm có tác dụng lâu dài rất khó phát hiện.

Cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ 
nhiễm hóa chất là tránh sử dụng hoặc 
thay thế bằng loại ít nguy hiểm hơn.

So sánh thuốc trừ sâu với các giải pháp
khác (vd IPM) vì có thể có những cách xử
lý khác để kiểm soát sâu bệnh.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

Bảng dữ liệu an toàn hoá chất
(SDS) 

Yêu cầu các cơ sở bán thuốc trừ sâu 
cung cấp tờ SDS, ghi rõ thông tin của 
hoá chất, cách lưu trữ, thải bỏ và 
trang bị bảo hộ… Nếu người bán 
không có đủ thông tin, nên tìm lời 
khuyên từ các cơ quan chuyên ngành

Các sở nông nghiệp địa phương là 
địa chỉ đáng tin cậy cung cấp thông 
tin liên quan về việc sử dụng an 
toàn thuốc bảo vệ thực vật
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35. Ghi nhãn rõ ràng và cất giữ thuốc bảo vệ thực vật, dụng 
cụ phun xịt ở chỗ an toàn.

Dụng cụ phun thuốc cũng là một nguồn ô nhiễm, nên được lưu trữ trong một 
khu vực có hệ thống thông gió thích hợp. 

Chọn một căn phòng thông thoáng cách xa chỗ sinh hoạt gia đình, tránh xa 
nguồn nước và thực phẩm để lưu trữ thuốc trừ sâu.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

Khi chiết ra 
các chai lọ 
nhỏ để sử 
dụng, ghi lại 
nhãn để ngăn 
ngừa sự cố 
nhầm lẫn.
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36. Bảo vệ người lao động khỏi rủi ro phơi nhiễm hóa chất 
độc hại. 
Thuốc trừ sâu có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường da, mắt, miệng và hô 
hấp. Một số bộ phận của cơ thể hấp thụ thuốc trừ sâu cực nhanh do đó cần 
được bảo vệ tốt. Đó là đầu và khu vực giữa rốn và đùi.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại

Trang bị Phòng hộ cá nhân

Găng tay Mang găng tay chống hóa chất dài đến
khuỷu tay để ngăn thuốc xâm nhập vào găng tay.

Phòng hộ cơ thể Mặc một bộ quần áo bảo hộ 
sạch và khô để che toàn bộ cơ thể từ cổ tay 
đến mắt cá chân. 
Ủng Mang ủng chống hóa chất che mắt cá 
chân. Chọn ủng có đế dày.

Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt

Nạ phòng độc có lõi lọc
• Nạ phòng độc toàn phần che toàn khuôn 

mặt có khả năng bảo vệ phòng chống các 
chất ô nhiễm cao hơn so với nạ phòng độc 
bán phần.

• Lõi lọc nên được thay thế sau tám giờ sử 
dụng hoặc khi xảy ra hiện tượng "rò rỉ" -
tức là khi bắt đầu cảm nhận được mùi hoá 
chất qua miệng, mũi hoặc bị chóng mặt 
hoặc kích thích.
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37. Có biện pháp an toàn để xử lý các bao bì thuốc bảo vệ
thực vật sau sử dụng. 

Các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng thường có chứa dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật nên có hại cho sức khỏe và môi trường.

Nhặt các bao bì 
thuốc bảo vệ thực 
vật đã sử dụng , lưu 
trữ trong các thùng 
dành riêng rồi tập 
trung đem xử lý tại 
các nhà máy chuyên 
dụng.

Chỗ thu gom 
phải ở xa khu 
vực sinh sống, 
có hàng rào và 
được đánh dấu 
bằng các dấu 
hiệu cảnh báo.

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại
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38. Biết cách phòng tránh các loại động vật, côn trùng như rắn, 
rết, ong… có thể gây hại cho người lao động một cách bất ngờ.

Người nông dân cần tự bảo vệ 
mình trước các côn trùng và động 
vật gây hại, như rắn, rết, ong…..

Đảm bảo sử dụng phương tiện bảo 
vệ cá nhân thích hợp khi làm việc.

Trang bị ghệt chống rắn 

Biết cách sơ cứu khi bị rắn độc cắn

1. Trấn an nạn nhân.
2. Hạn chế cử động.
3. Băng bó, cố định chỗ cắn.
4. Đặt vùng bị cắn thấp hơn mức tim.
5. Đưa đến bệnh viện càng sớm càng 

tốt

1. Rạch, hút nọc
2. Quấn garo quá chặt.
3. Tìm cách bắt rắn.
4. Đưa vùng bị cắn cao hơn mức tim.
5. Chườm, bôi hoá chất, đắp lá cây…

Nên

Không nên

Chuyên đề 4 Môi trường lao động và kiểm soát hoá chất độc hại
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Đảm bảo điều kiện vệ sinh và
sức khỏe cho người lao động. 

Chuyên
đề 5

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

39. Thúc đẩy thực hành tốt tại nơi làm việc để mọi người đều 
thực hiện rửa tay đúng cách. 

Cung cấp đầy đủ các bồn rửa tay hoặc 
dung dịch cồn khô và bố trí ở những vị 
trí thuận tiện

Đảm bảo rằng tất cả người lao động 
thực hiện vệ sinh tay hiệu quả ở mọi 
nơi mọi lúc.

Khuyến khích phép lịch sự khi ho 
hoặc hắt hơi bằng cách che mũi 
miệng bằng khăn giấy. 
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40. Khuyến khích người lao động sử dụng khẩu trang đúng
cách khi làm việc.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Cung cấp và khuyến khích đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi và tránh chạm vào 
mắt, mũi và miệng càng nhiều càng tốt.
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41. Tăng cường lưu thông không khí bằng cách mở toang
cửa sổ và vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. 

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Mở toang cửa ra vào và cửa sổ để giảm sự lây lan vi rút trong không gian làm việc.

Tăng tần suất làm sạch ở các khu vực công cộng, các bề mặt, vật dụng thường 
xuyên đụng chạm.
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42. Cung cấp điều kiện ăn, uống hợp vệ sinh và các phương 
tiện nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. 

Cung cấp nước uống hợp vệ sinh, có khu ăn uống và thư giãn luôn trong tình 
trạng tốt rất hữu ích giúp người lao động giảm mệt mỏi và đảm bảo năng suất.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Giữ thói quen ăn uống tốt, bổ dưỡng, chọn thực phẩm ít muối, đường và chất 
béo. Hỗ trợ lối sống, sinh hoạt, làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Chỗ nghỉ ngơi tách biệt nơi làm việc
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43. Trang bị và giữ sạch sẽ các công trình vệ sinh.

Tại nhà riêng của người lao động, trình trạng thiếu các công trình hợp vệ sinh sẽ 
gây ô nhiễm môi trường và làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm.

Có một số loại nhà vệ sinh giá rẻ 
phù hợp với cộng đồng nông thôn. 

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động



44

44. Trang bị các phương tiện phòng hộ cá nhân có khả năng 
bảo vệ đầy đủ cho người lao động.

Trang bị phòng hộ cá nhân giúp bảo vệ 
một vài bộ phận nhất định của cơ thể. Sử 
dụng sai trang bị phòng hộ cá nhân mang 
lại cho người sử dụng có  cảm giác an 
toàn sai lầm. Điều này rất nguy hiểm.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Bố trí chỗ lưu trữ phù hợp các 
phương tiện phòng hộ cá nhân
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45. Bố trí tủ thuốc cấp cứu gần nơi làm việc và dễ tiếp cận. 

Tủ thuốc cấp cứu bố trí tại nơi làm 
việc có thể giúp phòng tránh sự chậm 
trễ trong điều trị khi người lao động 
mắc các chứng bệnh thông thường.

Trang bị tủ cấp cứu dễ tiếp cận và đặt 
gần khu vực làm việc có thể giúp ứng 
phó nhanh với trường hợp khẩn cấp.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động
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46. Quan tâm đúng mức đến điều kiện an toàn và sức khỏe
của phụ nữ có thai và cho con bú.

Phụ nữ mang thai có thể hoạt động hiệu quả khi có các biện pháp hỗ trợ phù
hợp.. Chọn công việc nhẹ dàng và thoải mái cho phụ nữ mang thai.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Đôi khi các bà mẹ đi làm phải nghỉ thai sản lâu hơn để cho con bú vì nơi làm việc 
của họ không thích hợp cho con bú. 

Chỗ cho con bú chỉ đơn giản là một 
không gian nhỏ, sạch sẽ, gần nơi làm 
việc với một chiếc ghế. Có rèm hoặc cửa 
để tạo sự riêng tư và không gian bảo 
quản an toàn cho việc vắt sữa.
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47. Hỗ trợ lao động trẻ và lao động nhập cư thực hiện công 
việc thật an toàn và hiệu quả.

Lao động trẻ có năng lực thể chất 
và tinh thần khác với lao động 
trưởng thành. Họ thường không có 
đủ kinh nghiệm với công việc của 
mình và cần được hỗ trợ đầy đủ.

Cách tốt nhất để giúp lao động trẻ 
tăng hiệu suất công việc là giao cho 
những người lớn tuổi có kinh 
nghiệm hướng dẫn và đào tạo.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Lao động nhập cư đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế và cung cấp nguồn lao 
động cho cơ sở sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ có nhu cầu lao 
động cao điểm.

• Tạo bầu không khí tại nơi làm việc cởi mở và thân thiện, 
• Giải thích cẩn thận về tất cả các ký hiệu, biển báo và hướng dẫn an 

toàn tại nơi làm việc.
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48. Bảo vệ trẻ em chống lại các hình thức lao động tồi tệ, tai 
nạn hoặc bệnh tật trong môi trường trang trại.

Ở các vùng nông thôn, trẻ em phải đối 
mặt với nhiều nguy cơ như:
- rơi xuống hào,
- động vật hoặc côn trùng cắn,
- thương tích do vật sắc nhọn gây ra,
- tiếp xúc với thuốc trừ sâu và
- các tác nhân nguy hiểm khác.

Dựng rào chắn, trang bị các biển báo nguy hiểm dễ thấy tại các bờ hào, mương 
rãnh, các hố dọc theo các tuyến đường đông đúc.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Đưa tất cả trẻ em đến trường. Ngoài giờ học ở trường, động viên sự tham gia 
của trẻ trong việc bảo vệ môi trường.
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49. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình để tránh làm quá tải cho
bất cứ thành viên cá biệt nào trong gia đình.
Chia sẻ trách nhiệm gia đình giúp gia tăng sự hòa thuận trong gia đình và nâng
cao năng suất công việc. Điều này giúp tránh quá tải cho bất cứ thành viên cá
biệt nào trong gia đình.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Chia sẻ trách nhiệm gia đình
giúp gia tăng sự hòa thuận
trong gia đình và nâng cao
năng suất công việc.
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50. Tổ chức các hoạt động làm việc nhóm để thực hiện các
công việc nặng nhọc trong cộng đồng.

Có nhiều công việc khác 
nhau trong cộng đồng đòi 
hỏi sự hợp tác của nhiều 
người. như xây dựng đường 
xá, cầu, nhà ở, khoan giếng, 
nạo vét kênh mương hoặc 
vận chuyển vật nặng.

Hình thành nhóm nông dân tình nguyện giúp thực hiện các công việc nặng nhọc 
đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho những người tham gia.

Chuyên đề 5 Đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho người lao động

Công việc cộng đồng 
thường đòi hỏi các kỹ năng 
đặc biệt và các biện pháp 
an toàn. Có sự hợp tác tốt, 
công việc cộng đồng sẽ hiệu
quả và an toàn hơn. 




