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TOOL BOX TALK 
KEEP YOUR HAT ON 
Giữ mũ của bạn trên 

Khi nói đến bảo vệ cá nhân, người bạn tốt nhất của bạn về công việc tại HMI là mũ cứng của bạn.  Và bạn đã 
giành được quyền mặc nó tự hào, bởi vì công việc bạn làm là đòi hỏi và có thể gây nguy hiểm. Trong những 
năm qua chúng tôi đã biết tất cả một ai đó mà cuộc sống đã được lưu bởi một hat cứng. Hãy nói về cách mũ 
cứng của bạn không công việc của mình, và làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng nó giữ trên bảo vệ bạn. 
 
Không có vấn đề gì mũ cứng của bạn được làm bằng sợi thủy tinh hoặc nhựa nhiệt, nó được thiết kế đặc biệt 
vàchứng nhận của viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI) để bảo vệ bạn khỏi tác động cao. Bao nhiêu tác động? 
Làm thế nào về một cái búa rơi lên đầu của bạn từ hai câu chuyện ở trên? Một mũ cứng có thể làm điều này 
vì vỏ là linh hoạt, đủ để hấp thụ một số tác động và chuyển phần còn lại của tác động đến hệ thống đặc biệt 
của Webbing bên trong mũ. Các Webbing lần lượt kéo dài và lây lan sốc còn lại trong suốt đầu và cơ thể. Một 
mũ cứng không nhiều hơn bảo vệ bạn khỏi tác động. Không gian trong mũ kết hợp với bề mặt phản xạ để 
giúp bạn giữ một cái đầu mát mẻ, 5 đến 7 độ mát hơn mũ bóng chày trung bình, ví dụ. Ngoài ra để bảo vệ từ 
tác động và nhiệt, lớp A và B Hats cũng bảo vệ từ một số loại sốc điện. 
 
Mũ cứng của bạn được thiết kế cẩn thận; nó sẽ chỉ hoạt động tốt khi bạn sử dụng nó phải. Điều này có nghĩa 
là giữđiều đó không gian giữa các Webbing và vỏ mở, nó không có nghĩa là một nơi để lưu trữ thuốc lá, máy 
tính xách tay của bạn hoặc kính an toàn. Tránh mang mũ dưới mũ cứng của bạn, trừ khi thiết kế đặc biệt cho 
nó. Các quai nên được điều chỉnh để phù hợp với bạn, snug nhưng không chặt chẽ. Chỉ sử dụng mũ cứng của 
riêng bạn. 
 
Kiểm tra mũ của bạn cho vết trầy xước, vết nứt, Hao, hoặc giòn. Rửa Webbing trong chất tẩy rửa ít nhất 
mỗi 30 ngày, thay thế nó khi nó được frayed. Tránh nhận được sáng tạo với trình bao. Khoan lỗ thông gió 
hoặc sơn mũ với dung môi dựa trên sơn có thể làm suy yếu vỏ. Ngẫu nhiên, trước khi bạn đi ra ngoài và kiểm 
tra mũ của bạn bằng cách thả búa trên chúng từ bức tường cánh của Dock Scotia, hãy để tôi chỉ ra rằng một 
mũ cứng được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi tác động này chỉ một lần. Trong thực tế, bất kỳ thời gian mũ của 
bạn nhận được một đòn nặng, bạn nên thay thế nó. Bởi cùng một mã thông báo, tránh rơi hoặc ném mũ của 
bạn.  Một số 70.000 công nhân được vô hiệu hóa bởi chấn thương đầu mỗi năm. Giữ mũ cứng của bạn trên, 
và cơ hội của bạn ở phía trước của những số liệu thống kê chấn thương là tuyệt vời.                                                                  

Là mũ cứng của bạn trong ngày hết hạn? 

ANSI/ISEA quy chế z 89.1-2014 yêu cầu cụ thể 
thông tin được in vĩnh viễn bên trong mỗi mũ 
cứng, bao gồm ngày sản xuất. Các mũ dài nhất 
nên được trong dịch vụ là 4-5 năm kể từ ngày 
sản xuất, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu 
mũ không phải là rõ rệt bị hư hỏng, bạn có thể 
tính toán ngày hết hạn bằng cách kiểm tra ngày 
sản xuất.  
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