
Stt Mối nguy Tiêu chuẩn Biện pháp kiểm soát đề nghị

A Các mối nguy thường gặp trong môi trường làm việc bình thường

1 Ánh sáng Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số VI - QĐ 3733/2002/BYT Tăng cường chiếu sáng theo yêu cầu

2 Các yếu tố vi khí hậu (Nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm) Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số VII - QĐ 3733/2002/BYT Nhiệt độ - Tốc độ gió - Độ ẩm

3 Bụi Silic Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số VIII - QĐ 3733/2002/BYT + Bảng cảnh báo - Khẩu trang phù hợp - Cách ly nguồn phát bụi

4 Bụi không chứa Silic Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số IX - QĐ 3733/2002/BYT + Bảng cảnh báo - Khẩu trang phù hợp - Cách ly nguồn phát bụi

5 Tiếng ồn Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số XII - QĐ 3733/2002/BYT

+ Bảng cảnh báo - Đo tiếng ồn - Nút tai chống ồn - Cách ly và cô lập nguồn 

phát tiếng ồn…

6 Bức xạ, tử ngoại Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số XVIII - QĐ 3733/2002/BYT + Theo yêu cầu đơn vị/nhà sản xuất thiết bị phát bức xạ hoặc tử ngoại

7 Phóng xạ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số XIX - QĐ 3733/2002/BYT + Theo yêu cầu đơn vị/nhà sản xuất thiết bị phát phóng xạ

8 Tia X Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số XX - QĐ 3733/2002/BYT + Theo yêu cầu đơn vị/nhà sản xuất thiết bị phát tia X

+ Bảng cảnh báo

+ Trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp

+ Cách ly khu vực có hơi khí độc - Hạn chế hoặc không có người trong khu 

vực có hơi khí độc

+ Các biện pháp khác

B Các môi trường/khu vực làm việc đặc biệt

= hoặc >2 mét + Có phương tiện để tiếp cận độ cao làm việc

< 2 mét nhưng bên dưới có mối nguy hiểm tiềm ẩn + Phương tiện tiếp cận độ cao đảm bảo an toàn và đúng tiêu chuẩn

+ Phương tiện tiếp cận độ cao được kiểm soát (khóa)

+ Bảng nhắc cần giấy phép công tác trước khi tiếp cận độ cao làm việc

+ Bảng cảnh báo treo ở tầm nhìn của người

+ Nón bảo hộ sử dụng trong khu vực

+ Chế độ kiểm tra các vật trên cao, treo cao đảm bảo không bị rơi trong quá 

trình sử dụng

+ Làm lưới ngăn vật rơi

+ Bảng cảnh báo

+ Mã màu cho các đường ống chất lỏng

+ Chế độ bảo trì phát hiện rò rỉ

+ Nón bảo hộ sử dụng trong khu vực

+ Bảng cảnh báo

+ Giày bảo hộ lao động phù hợp

+ Vệ sinh thường xuyên hoặc theo quy định

+ Giấy phép công tác

+ Các phương tiện bảo hộ lao động

+ Giấy phép công tác

+ Các chứng chỉ đo hơi khí độc

+ Thông khí trong quá trình làm việc

+ Phương án cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp

+ Các hỗ trợ khác (nước uống, luân phiên làm việc…)

+ Các phương tiện bảo hộ lao động

+ Giấy phép công tác

+ Phương án cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp

+ Các phương tiện bảo hộ lao động

7 Khu vực làm việc là cac nơi cheo leo hoặc bên dưới có nguy hiểm

9 Nồng độ hơi hóa chất Tiêu chuẩn vệ sinh lao động số XXI - QĐ 3733/2002/BYT

4 Mặt sàn trơn trượt hoặc mặt sàn có mối nguy hiểm tiềm ẩn

5 Khu vực làm việc là các sàn thao tác

6 Khu vực làm việc hạn hẹp hoặc trong buồng kín, bồn kín

3 Các đường ống chứa chất lỏng nguy hiểm/độc hại trên cao

HANDOUT NOTE 6A:                                            CÁC MỐI NGUY THƯỜNG GẶP TRONG KHU VỰC/VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1
Các loại độ cao (VD: Nóc bồn chứa, sàn thao tác khu công nghệ, mái 

nhà…)

2 Có vật nguy hiểm trên cao, treo trên cao
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