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HỘP công cụ nói chuyện ngày _ _ 
Bảo vệ tay 

Hvà tổn thương tài khoản cho Khoảng 40 phần trăm của Tất cả Chấn thương Lúc Hmi. Điều này là do bàn 
tay được tham gia vào hầu hết các hoạt động trên công việc. Bạn có thể tưởng tượng bất kỳ nghề nghiệp 
mà không làm cho việc sử dụng bàn tay? Tay rất quan trọng vì tiện ích của họ. Họ cung cấp cho chúng tôi 
với khéo léo cần thiết để thực hiện hầu hết các hoạt động hàng ngày. Trong thực tế, bàn tay, như là công 
cụ, rất linh hoạt và có thể thực hiện nhiều chức năng phức tạp hơn bất kỳ công cụ được biết đến duy nhất 
được phát triển bởi con người. 

Không có bàn tay tự hỏi rất hữu ích về công việc của chúng tôi. Có nhiều điều kiện nguy hiểm về công việc 
mà bàn tay luôn được tiếp xúc. Sharp cạnh, bề mặt nóng, pinch điểm, nhô ra đối tượng, nẹp, tiếp xúc với 
lưỡi trên không máy móc và nhiều hơn nữa. Những điều kiện này có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng 
cho người làm việc. 

Pinch điểm về cơ bản là bẫy cho bàn tay đặc biệt. Cửa có thể pinch ngón tay của bạn nếu bạn nhận được 
chúng bắt gặp trong một giơ. Chú ý và đang được nhận thức của sự tồn tại của họ giúp chúng tôi để tránh 
các điểm pinch. Chúng tôi cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh bị 
pinched. 

Bàn tay của chúng tôi cũng có thể cắt giảm, vết bầm tím, bỏng và poking. Xử lý các đối tượng sắc nét, các 
đối tượng nóng, vật liệu thô và nẹp không có bảo vệ tay cần thiết chắc chắn dấu hiệu của lời mời cho 
thương tích tay. Một đề phòng cần thiết để có được đeo găng tay làm việc được chấp thuận. Không phải 
tất cả găng tay bảo vệ bạn khỏi tất cả các thương tích tay. Kiểm tra phù hợp của găng tay cho công việc 
trước khi sử dụng chúng. Biện pháp phòng ngừa vẫn phải được thực hiện để giảm mức độ nguy hiểm 
trước khi xử lý vật liệu rất nguy hiểm. Lockout máy móc và sức mạnh trước khi đạt vào chúng. Kiểm tra và 
rõ ràng cöûa ra vaøo và aisles và chắc chắn rằng bạn có đúng đầu của giải phóng mặt bằng trước khi bạn 
di chuyển tải qua. 

Máy được bảo vệ để tránh tiếp xúc tình cờ của các bộ phận chuyển động của nó để bàn tay và các bộ 
phận của cơ thể. Hãy chắc chắn rằng máy được bảo vệ ở tất cả các lần. Không đeo nhẫn hoặc ban nhạc 
đám cưới khi làm việc với máy móc. Không nhận thủy tinh vỡ hoặc các bộ phận máy đổ với bàn tay trần 
của bạn. Hãy nhớ tay của bạn sẽ tuân theo bất kỳ lệnh não 
của bạn gửi cho họ. Sử dụng bộ não của bạn. Tránh nguy 
hiểm và bảo vệ bàn tay của bạn. Bạn cần chúng Miễn là bạn 
sống. 

Biện pháp phòng ngừa  

Thực hiện theo các Thích hợp thực tiễn làm việc và sử dụng 
găng tay mà được cung cấp bởi Hmi. Găng tay và thủ tục an 
toàn sẽ không hoạt động nếu chúng không được sử dụng hoặc theo sau. Hãy nhận biết các nhiệm vụ công 
việc, thiết bị và vật liệu có thể tạo ra một nguy cơ cho một chấn thương bàn tay hoặc đặt làn da của bạn 
tiếp xúc với một hóa chất và biết các bước cần được thực hiện để ngăn chặn tiếp xúc và thương tích. 

 


