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TOOL BOX TALK 

Five Senses – Safety 

5 giác quan – An toàn 

Như hầu hết chúng ta đều biết, rằng chúng tôi, nếu chúng ta may mắn, đã được đưa ra năm giác quan (cảnh, mùi, 
nghe, cảm ứng và hương vị). Với mục đích là thích hợp để các trang web việc làm HMI, chúng tôi sẽ chỉ được thảo 
luận về tầm nhìn, thính giác, mùi và liên lạc. Mỗi trong số này có thể được sử dụng để bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm 
hoặc thương tích. 

Cảnh là tất nhiên phổ biến nhất của các giác quan được sử dụng trên công việc để cảm giác nguy hiểm. Vấn đề là, khi 
chúng tôi là như vậy tập trung vào nhiệm vụ riêng của chúng tôi cụ thể, chúng tôi không nhìn xung quanh tại các bức 
tranh lớn. Chúng tôi cần luôn được chu đáo, trong khi đi bộ qua các trang web việc làm, trong tìm kiếm bất kỳ điều 
kiện có thể không an toàn hoặc nguy hiểm. Khi những điều kiện này được quan sát đó là trách nhiệm của mọi người 
để sửa chữa chúng. Nếu chúng tôi không thể tự sửa chữa chúng, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức báo cáo cho người giám 
sát của chúng tôi. Nhưng, tại không có thời gian, chúng ta nên rời khỏi điều kiện không giám sát.  

Bây giờ hãy xem xét một lựa chọn khác, nghe. Mặc dù, nó có thể được dễ dàng hơn để xem nguy hiểm hơn để nghe 
họ, chúng tôi có thể nghe các tín hiệu cảnh báo xung quanh chúng ta. Không chỉ trong một hướng. Gần như tất cả các 
khu vực của xưởng đóng tàu được làm đầy với nhiều âm thanh. Từ các thiết bị nặng với động cơ diesel lớn của họ, 
để squeal của một người lái xe tác động. Ngay cả các răng nghiến của một họa sĩ phun là đáng chú ý nếu các điều kiện 
là chính xác. Và, trong gần như mọi trường hợp một công cụ hoặc một mảnh thiết bị sẽ cung cấp cho thông báo nâng 
cao nếu nó về để phá vỡ.  Chúng ta cần phải làm quen với các âm thanh hoạt động thích hợp của thiết bị, công cụ và 
xe xung quanh chúng ta.  

Bây giờ đến thời gian khi tất cả những người mặc bảo vệ nghe nói. "Điều gì nếu tôi không thể nghe thấy, Máy mài góc 
phá vỡ, với các nút tai trong tai của tôi"? Vậy thì, có lẽ chúng ta có thể sử dụng cảm giác của mình. Không chỉ hầu hết 
các công cụ và thiết bị sẽ cung cấp cho chúng tôi một cảnh báo thính giác, nhưng cảm giác của hầu hết các mặt hàng 
này sẽ thay đổi trong tay của chúng tôi khi họ đang phá vỡ. Ví dụ, nếu máy mài góc của bạn hoặc động cơ khoan bắt 
đầu rattle hoặc rung nhiều hơn bình thường, mang nó ra khỏi Dịch vụ và có nó xem xét trước khi tiếp tục với nhiệm 
vụ và đặt công cụ trở lại trong dịch vụ. Nếu tay lái trên xe nâng địa hình gồ ghề bắt đầu nghiến răng trở lại hoặc giật 
bùng nổ trong khi được mở rộng ra ngoài. Đóng cửa và thông báo cho người giám sát của bạn rằng nó cần dịch vụ. 
Cảm giác liên lạc, thường chỉ hữu ích với bàn tay về công việc nhưng, có thể cực kỳ hữu ích để ngăn ngừa thương 
tích. 

Tôi biết những gì bạn đang suy nghĩ. Không phải tất cả các mối nguy hiểm có thể được nhìn thấy, nghe hoặc cảm thấy. 
Điều gì sau đó? Cảm giác mùi có thể được sử dụng trong trường hợp của một động cơ công cụ điện cầm tay cho phép 
của một mùi cháy để rò rỉ khí. Propane là rất phổ biến trong các xưởng đóng tàu và có mùi trứng thối đặc biệt từ một 
phụ gia hóa học được gọi là "mercaptan", chỉ để người dân có thể ngửi nó. Bây giờ, như đã nêu trước, nếu bạn quan 
sát một mối nguy hiểm, sửa chữa nó. Nếu bạn nhận thấy một mùi cháy đến từ máy xay của bạn, ngay lập tức đưa nó 
ra khỏi Dịch vụ cho đến khi nó đã được sửa chữa. Nếu bạn không thể tìm thấy nguồn gốc của một rò rỉ khí hoặc sửa 
chữa vấn đề, thông báo cho người giám sát của bạn để rò rỉ có thể được sửa chữa một cách nhanh chóng bởi một ai 
đó có thẩm quyền để làm như vậy. Một lần nữa, không bao giờ để lại một mối nguy hiểm. 

Bây giờ, tôi biết chúng tôi đã nói trước đó rằng chúng tôi sẽ không nói về ý thức của hương vị, nhưng chúng tôi xem 
xét lại cho những người có thể cần nó trong tương lai. Hương vị có thể giúp trong trường hợp được tiếp xúc với hóa 
chất, chẳng hạn như chì hoặc thủy ngân. Hít phải số tiền dư thừa trong số này sẽ gây ra một hương vị kim loại trong 
miệng của bạn. Nếu đã từng theo ý nghĩa này, hãy thông báo cho người giám sát của bạn và ngay lập tức sơ tán khu.      
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Đặc biệt Reminder:  Vì sự an toàn của bạn khi đi xe điện vui lòng Vẫn Ngồi tại tất cả các lần và giữ bàn tay, cánh 
tay, bàn chân và chân bên trong trong khi xe điện đang di chuyển và wait đến xe điện đến một dừng hoàn chỉnh 
trước khi vào hoặc ra khỏi xe điện.   

Làm việc một cách an toàn có thể có được cũ, nhưng như vậy làm những 
người thực hành nó. 
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