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TOOL BOX TALK 
Horseplay in the Workplace 

Ngựa chơi ở nơi làm việc 

Trong những năm qua tại HMI chúng tôi đã đi một chặng đường dài có Nhiều ít xu hướng tham gia vào horseplay 
ngày hôm nay hơn đã có nhiều năm trước đây.  Không nghi ngờ gì bạn đã nghe nói về những câu chuyện cười đơn 
giản mà thường được kéo vào nhân viên mới, chẳng hạn như gửi chúng đến phòng công cụ cho một cờ lê khỉ tay trái 
hoặc thậm chí một móc bầu trời. 

Horseplay là gì? 
Horseplay là thô hoặc ồn ào chơi hoặc Pranks xảy ra tại nơi làm việc. Horseplay có thể là các hoạt động như nói đùa 
rằng bao gồm liên hệ với vật lý, chơi xung quanh, đua xe, grabbing, hoạt động xe ngu ngốc, áp lực xã hội để tham gia 
vào các hành vi không an toàn, quấy rối, và các cuộc thi trái phép. Thường thì nơi làm việc sự cố horseplay đi không 
được chú ý hoặc bị bỏ qua như là vô hại thú vị. Tuy nhiên, làm cho horseplay một phần của ngày làm việc của bạn có 
thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc chết người. 

Mỗi năm có hàng trăm thương tích tại Hoa Kỳ từ Pranks tại nơi làm việc. Sự cố horseplay trên Workplace có thể dẫn 
đến chấn thương nghiêm trọng trong công việc, phân chia nơi làm việc, và ngăn chặn nhân viên nhận được công việc 
làm của họ. Trong một số tiểu bang, horseplay rằng kết quả trong chấn thương có thể dẫn đến truy tố hình sự.  

Ví dụ về sự nguy hiểm của horseplay  
Bạn có biết lừa xung quanh với ống không khí đã gây ra nhiều trường hợp bị vỡ màng nhĩ và vỡ ruột?  
• Một vụ nổ của không khí dưới 40 pounds mỗi inch vuông (psi) của áp lực từ 4 inch đi có thể vỡ ruột hoặc timpanele 

và gây tổn thương não. 
• Ít như 12 psi có thể pop một nhãn cầu từ ổ cắm của nó. 
• Không khí có thể nhập rốn, thậm chí thông qua một lớp quần áo, và thổi phồng và vỡ ruột.  
• Nếu hướng vào miệng, không khí nén có thể vỡ phổi. 

 
Làm thế nào horseplay ảnh hưởng đến Workplace  
Khi cười thực tế là phổ biến tại nơi làm việc, thật khó để chú ý đến công việc của bạn bởi vì bạn luôn ở trên Lookout 
cho joke tiếp theo. Horseplay là một mối nguy hiểm an toàn có thể nhanh chóng có được ra khỏi tầm tay và dẫn đến 
chấn thương hoặc tử vong. Nếu một người nào khác bị tổn thương như là kết quả của horseplay của bạn hoặc đùa, 
bạn có thể chịu trách nhiệm về thiệt hại và bạn sẽ có nguy cơ mất việc làm của bạn. Thậm chí nếu một trò đùa thực 
tế không phải là nguy hiểm trong chính nó, nó có thể dẫn đến sỉ nhục, bối rối, tức giận, đau cảm xúc, mất tin cậy và 
thậm chí là một mong muốn trả thù. 

Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn horseplay tại nơi làm việc? 
• Không bắt đầu nó và không bị áp lực vào tham gia vào nó.  
•  Tránh bị xao lãng trong công việc.  
•  Nếu bạn thấy ai đó đang hành xử theo cách không chuyên nghiệp hoặc không an toàn tại nơi làm việc, báo cáo 

cho người giám sát. 
•  Làm theo hướng dẫn và tuân thủ các quy tắc an toàn được thiết kế để bảo vệ bạn 

 
Trách nhiệm của nhân viên  
• Không tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ loại hành vi không an toàn hoặc hành vi. 
• Tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc công việc để đảm bảo sự an toàn của cá nhân hoặc nhân viên khác.  
• Đảm bảo thiết bị bảo hộ được sử dụng đúng cách và vận hành máy móc được sửa chữa tốt và không có nguy cơ 

cho nhân viên. 
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Giám sát và trách nhiệm quản lý – Có trách nhiệm quản lý để đảm bảo tất cả nhân viên có quyền truy cập vào 
một nơi tự do an toàn, tôn trọng và quấy rối để làm việc.  
• Cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên.  
• Thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của nhân viên.  
• Đảm bảo rằng nhân viên hiểu và tuân thủ các quy trình hoạt động và an toàn của công ty. 


