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TOOL BOX TALK 
Warm Weather Wisdom 

Thời tiết ấm áp Trí tuệ 
Mùa xuân là ở đây, và chúng tôi đã nhìn thấy nhiệt độ trong những năm 80 vì vậy nó là vô cùng quan trọng để 
được lưu tâm của nhiệt độ tăng khi họ có thể tạo ra một nguy cơ an toàn tăng lên trong khi làm việc tại bất kỳ cơ 
sở HMI.  Khi bạn đang làm việc chăm chỉ, chất lỏng cơ thể bị mất thông qua mồ hôi. Nếu chất lỏng bị mất thông 
qua mồ hôi không được thay thế, mất nước và mệt mỏi sớm là không thể tránh khỏi. Mất ngay cả 2% chất lỏng 
cơ thể (ít hơn 3,5 Pounds trong một 180-Pound người) có thể làm giảm hiệu suất bằng cách tăng mệt mỏi và ảnh 
hưởng đến kỹ năng nhận thức. Tin tốt lành là những rủi ro này có thể được giảm đáng kể bằng cách làm theo một 
vài quy tắc đơn giản. 

Những gì bạn có thể làm: 

• Uống nhiều nước. Không đi kéo dài thời gian mà không có chất lỏng (nước) như là cơ thể của bạn mất dịch 
thông qua mồ hôi này có thể gây mất nước. Đổ mồ hôi là một chức năng cần thiết và quan trọng của cơ 
thể và bạn chỉ nên lo lắng khi và nếu bạn ngừng đổ mồ hôi. 

• Tránh đồ uống cao trong caffeine và đường, chẳng hạn như đồ uống năng lượng và nước sô-đa. 
• Không uống thuốc muối trừ khi đạo diễn để làm như vậy bởi bác sĩ của bạn. Đối với hầu hết người dân nội 

dung muối trong thực phẩm của họ là đủ để duy trì số lượng yêu cầu của natri nhu cầu cơ thể của bạn. 
• Không sử dụng đường khí nén hoặc oxy từ cắt hoặc đốt ngọn đuốc để thổi tắt quần áo của bạn hoặc luồng 

không khí trực tiếp vào bất kỳ phần nào của cơ thể. Tiềm năng thương tích từ áp lực cao có thể dẫn đến 
quần áo của bạn đang được bão hòa với oxy và một tia lửa hoặc ngọn đuốc từ một đèn pin hoặc thậm chí 
là một nhẹ hơn có thể đốt cháy quần áo của bạn và đốt cháy ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với bình thường. 

• Để tránh bị cháy nắng, bạn nên sử dụng kem chống nắng ít nhất mười lăm hoặc cao hơn. Mặt trời có thể 
và không gây ung thư da, đặc biệt là trong ánh sáng da người. 

• Thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ, và tính khí của bạn có thể ngắn hơn bình thường.  
Làm tốt nhất của bạn để giữ cho tinh thần mát mẻ. Hãy nhớ, suy nghĩ trước khi bạn hành động. Bước trở 
lại, đếm đến mười, và suy nghĩ về các kết quả có thể.  

 

 

 

 

 

 

 


