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TOOL BOX TALK 

Knife Safety 

Dao an toàn 
Cắt giảm là một trong những thương tích ngăn chặn nhất trong khi làm việc tại bất kỳ thiết bị HMI.  
Các mức độ nghiêm trọng của loại chấn thương có thể khác nhau từ nhỏ, chỉ cần một ban nhạc viện 
trợ, để đe dọa tính mạng.  Tầm quan trọng của việc sử dụng đúng công cụ đúng cách áp dụng cho tất 
cả các công cụ, đặc biệt là dao.  Khi được sử dụng không đúng cách, dao gây ra nhiều chấn thương 
vô hiệu hóa hơn bất kỳ công cụ cầm tay khác.  
Những gì bạn cần làm: 

Khi sử dụng các loại được ủy quyền của dao trong công việc, hoặc dao khác ở nhà, làm theo các gợi 
ý an toàn:   

• Mặc cắt giảm Găng tay để bảo vệ bàn tay của bạn nên trượt con dao của bạn.  
• Hãy cẩn thận khi sử dụng một con dao trong một khu vực đông đúc hoặc trong một lối đi, 

nơi ai đó có thể dễ dàng bump vào bạn.  
• Hãy chắc chắn rằng bàn tay của bạn và xử lý dao là khô, không trơn.  
• Không bao giờ cố gắng để bắt một con dao rơi.  
• Không để lại một con dao mở trong túi hoặc túi công cụ của bạn.  
• Khi cắt bất cứ điều gì, làm cho chuyển động cắt ra khỏi cơ thể của bạn. Nếu điều này là 

không thể, Giữ cho cơ thể của bạn rõ ràng về đột quỵ và mặc quần áo bảo hộ.  
• Giữ lưỡi dao sắc nét để giảm thiểu lực lượng cần thiết để cắt giảm vật liệu và giảm nguy cơ 

bị trượt và làm bị thương mình.  
• Không bao giờ lau một lưỡi dao ra trên quần áo hoặc sân đỗ của bạn. Sử dụng một miếng vải 

và đảm bảo cạnh sắc nét được bật ra khỏi bạn.  
• Hãy chắc chắn rằng một con dao gấp có một lưỡi khóa và bạn khóa lưỡi trước khi sử dụng 

con dao.  
• Dao tiện ích hiện nay mối nguy hiểm đặc biệt: chắc chắn là lưỡi dao hoàn toàn mở rộng và 

bị khóa trước khi sử dụng.  
• Hãy chắc chắn lưỡi dao Tiện ích là hoàn toàn rút khi bạn kết thúc bằng cách sử dụng nó.  
• Cài đặt đúng lưỡi dao trong ngăn chứa, do đó, nó sẽ không rơi ra khi bạn đang sử dụng nó.  
• Không bao giờ sử dụng một lưỡi không có trong nhà ở Dao tiện ích.  

• NEVER use a dull knife!!!   

An toàn bắt đầu với bạn. 


