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TOOL BOX TALK 

Safety Awareness 

Nhận thức về an toàn 
Nhận thức về an toàn giống như hầu như tất cả mọi thứ khác, chúng tôi làm tại HMI... nó được học, không 
phải bản năng. Chúng tôi không được sinh ra với nhận thức về mối quan tâm an toàn... trong thực tế, bất 
cứ ai có trẻ nhỏ hoặc cháu biết điều này tay đầu tiên khi họ nhìn thấy chúng đi xung quanh làm những điều 
không an toàn liên tục. 

Chúng tôi tìm hiểu thông qua các phương tiện khác nhau. Một số học bằng cách làm, những người khác 
bằng cách xem, một số bằng cách đọc. Những người khác tìm hiểu Từ sai lầm của họ hoặc những sai lầm 
của những người khác mà là một trong những lý do chúng tôi đăng bài và nói về gần bỏ lỡ và bài học được 
học. 

Vậy làm thế nào để bạn biết bạn đã phát triển nhận thức về an toàn tốt? Dưới đây là một số ví dụ tốt về 
hành vi đề nghị bạn có nhận thức về an toàn tốt: 

• Trước khi bạn bắt đầu một công việc, bạn xem xét làm thế nào để làm điều đó một cách an toàn hơn. 
• Bạn chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào và khi sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. 
• Khi bạn làm việc, bạn kiểm tra xem bạn có vị trí để giảm căng thẳng trên cơ thể của bạn. 
• Trong khi bạn đang làm việc, bạn trở thành nhận thức của bất kỳ thay đổi trong khu vực-người đến 

hoặc đi, công việc bắt đầu hoặc kết thúc. 
• Bạn bắt đầu nói chuyện với những người khác về an toàn. 

Màn hình chính mình hôm nay và xem nếu bạn đã có nhận thức về an toàn tốt. Nếu bạn không, một trong 
những cách tốt nhất để đạt được nâng cao nhận thức hơn nữa là bước trở lại và có một cái nhìn cứng tại 
của bạn hoặc một hành động của coworker khi họ đang thực hiện một công việc. Xem cho các hành động 
nguy hiểm. Bạn sẽ được học và nếu bạn đang xem một đồng nghiệp... chia sẻ những quan sát với họ để 
giúp họ về nhà một cách an toàn và mỗi ngày. 

Có thể là quốc gia xe gắn máy an toàn nhận thức tháng 

Khi mùa xuân là trong không khí, xe máy có ở khắp mọi nơi. Bạn có lâu dài cho sự tự do mà đi kèm với cưỡi 
trên đường mở? Sau đó, nó quan trọng để tôn trọng máy tính của bạn và cải thiện kỹ năng của bạn trong suốt 
cuộc đời của bạn.  Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Người lái xe quan tâm chỉ trong xe bốn bánh vẫn còn 
có một trách nhiệm lớn trong việc giữ xe máy an toàn trên đường. 

Trong sự công nhận của Tháng nhận thức về an toàn xe máy quốc gia trong tháng năm, hội đồng an toàn 
quốc gia nhắc Riders-và trình điều khiển-để làm một phần của họ. 

• Double-kiểm tra giao thông tại interđoạn trước khi bạn bật hoặc kéo ra ngoài. 
• Luôn kiểm tra điểm mù của bạn trước khi thay đổi làn đường. 
• Điều trị motorngười đi cùng với sự tôn trọng cùng bạn cho người lái xe khác. 

(Tiếp tục) 
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• Để lại ít nhất một khoảng cách bốn giây giữa xe của bạn và một chiếc xe gắn máy ở phía trước của bạn. 
Lưu ý khi một chiếc xe gắn máy vượt qua một điểm trên đường. 

• Đừng lái xe bị phân tâm! Lái xe bị phân tâm là bất cứ điều gì mà cần sự chú ý của bạn đi từ nhiệm vụ 
chính của lái xe. 

Nhìn hai lần, Lưu một cuộc sống! 
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