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TOOL BOX TALK 
5 Steps Employees Can Take to Prevent Accidents 

5 bước nhân viên có thể làm để ngăn ngừa tai nạn 
 

Nhiều lần, sau một hộp công cụ thảo luận cuộc họp tại HMI, một nhân viên sẽ nhận xét: "tôi có thể làm gì về phòng 
chống tai nạn? Tôi chỉ làm việc ở đây. Và, thường xuyên hơn không, người ta thấy khó để đi lên với một câu trả lời 
nhanh cho câu hỏi đó. Nó là hiển nhiên mặc dù, rằng kể từ khi an toàn, hoặc không chắc chắn, điều kiện, và thực tiễn, 
xảy ra ở cấp độ nhân viên, phải có rất nhiều nhân viên có thể làm về phòng chống tai nạn. 
 
1. Xác định nguy hiểm: Nếu nhân viên không biết những gì đang có nguy cơ-hoặc có thể được-họ có thể không có 
hiệu quả bảo vệ chống lại họ. Do đó các nhân viên nên: 

• Hãy suy nghĩ về các nhiệm vụ mà họ thực hiện và những gì có thể đi sai và gây ra một tai nạn. 
• Kiểm tra khu vực làm việc và máy trạm của họ ở đầu mỗi thay đổi công việc. 
• Kiểm tra thiết bị, PPE, và các vật liệu trước khi sử dụng. 
• Xem xét Thái độ an toàn của họ và thể dục để làm việc (ví dụ, là họ nghỉ? tập trung? thông Limber?). 

2. Kế hoạch trước. Trước khi bắt đầu một công việc, nhân viên nên suy nghĩ về những điều như: 

• PPE, thiết bị và vật liệu họ sẽ làm việc với 
• Nhiệm vụ cụ thể mà họ sẽ được thực hiện 
• Ở đâu và với người mà họ sẽ làm việc 
• Quy chế an toàn áp dụng 
• Những gì họ sẽ cần phải làm trong trường hợp khẩn cấp 

3. Vẫn đang cảnh báo. Để làm việc an toàn, nhân viên phải chú ý trong khi họ làm việc. Họ phải: 

• Cung cấp cho các nhiệm vụ quan tâm đầy đủ của họ. 
• Tránh phiền nhiễu. 
• Hãy coi chừng trở thành mãn về an toàn hoặc lấy phím tắt, không có vấn đề bao nhiêu lần họ đã thực hiện 

một nhiệm vụ hoặc làm thế nào nhiều năm kinh nghiệm mà họ có. 
• Chú ý đến người dân và điều kiện xung quanh họ và của bất kỳ thay đổi trong các hoạt động hoặc điều kiện 

có thể tạo ra các mối nguy hiểm mới hoặc khác nhau. 

4. Đặt câu hỏi. Nhân viên nên hỏi người giám sát của họ bất cứ khi nào: 

• Họ không chắc chắn phải làm gì hoặc không hiểu một quy tắc an toàn hoặc thủ tục 
• Họ không chắc liệu một cái gì đó là một nguy hiểm 
• Họ không biết loại PPE để sử dụng 
• Họ đang đối phó với một chất mới, thủ tục, hoặc mảnh thiết bị 
• Một cái gì đó có vẻ sai, nhưng họ không chắc chắn những gì 

5. Hãy gần bỏ lỡ nghiêm túc. Gần bỏ lỡ nên được thực hiện như là một cảnh báo rằng một cái gì đó sai trái và cần 
phải được sửa chữa. Theo Hội đồng an toàn quốc gia, 75 phần trăm của tất cả các tai nạn được trước bởi một hoặc 
nhiều gần bỏ lỡ. 

Mong đợi sự bất ngờ, và luôn được bảo vệ. 
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