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Giới thiệu 
Sổ Tay Y Tế và An Toàn cho Nhân Viên được cung 
cấp nhằm giúp nhân viên làm quen với Chương 
Trình Phòng Ngừa Tai Nạn của Khu Học Chánh. 
Chương trình này được phát triển nhằm xây dựng 
một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn. Các 
cấu phần của chương trình này bao quát một loạt 
các lĩnh vực; tất cả đều được thiết kế để phòng tránh 
tai nạn và thương tật.  
 
Từng cấu phần của chương trình, nếu xét riêng lẻ, 
đều có tác động rất nhỏ, nhưng nếu là một chương 
trình hợp nhất, cùng với sự hỗ trợ của nhân viên 
thuộc mọi cấp độ, thì chương trình đó có thể giúp 
giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của 
những thương tật liên quan đến công việc cho nhân 
viên trong khu học chánh.  
 
Quý vị bắt buộc phải dành thời gian để đọc toàn bộ 
thông tin này. Sau khi đọc sổ tay này, hãy yêu cầu 
giám sát viên của mình trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà 
quý vị có thể có.  
 
Trách Nhiệm 
Sở làm chịu trách nhiệm cung cấp một môi trường 
làm việc lành mạnh và an toàn, không có mối nguy 
hại đã được ghi nhận:  
 
 Thiết lập, giám sát và thực thi các quy tắc an 

toàn.  
 Cung cấp khoá đào tạo về an toàn bắt buộc 

cho mọi nhân viên.  
 Đảm bảo rằng mọi nhân viên đều mặc thiết bị 

bảo hộ cá nhân (PPE) theo yêu cầu của nhiệm 
vụ.  

 Tiến hành điều tra tất cả các vụ tai nạn, bất kể  
mức độ nghiêm trọng. 

 
Nhân viên được yêu cầu phải:  
 
 Biết và tuân thủ tất cả các quy tắc và quy trình 

an toàn.  
 Báo cáo ngay mọi tai nạn tới giám sát viên của 

mình.  
 Xác định và báo cáo mọi mối nguy hại tiềm 

tàng, đóng vai trò chủ động trong việc tạo ra 
một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn.  

 Tự chịu trách nhiệm đảm bảo lao động an toàn 
và tuân thủ ý thức chung khi triển khai công 
việc của mình.  

 
Những việc chúng ta làm không đáng để xảy ra 
thương tật! 
 
Chính Sách An Toàn  
Khu học chánh này cam kết cung cấp 
một môi trường làm việc an toàn và 
lành mạnh cho mọi nhân sự của khu 
học chánh. Mục tiêu của chúng tôi là giảm tần suất 
và mức độ nghiêm trọng của các thương tật do tai 
nạn bằng cách cung cấp cho các nhân viên thông tin 
an toàn và khoá đào tạo về an toàn phù hợp, như 
một hình thức bảo vệ an sinh cho nhân viên. 

 

Các Quy Tắc An Toàn 
Các quy tắc an toàn được 
thiết lập để giảm tần suất và 
mức độ nghiêm trọng của các 
thương tật do tai nạn.  
 
Mọi tai nạn đều có thể phòng tránh được.  
Trách nhiệm của quý vị là tuân thủ các quy tắc an 
toàn liên quan đến công việc của mình. 

 
 Hãy hỏi giám sát viên của quý vị về các quy tắc 

an toàn cụ thể liên quan tới công việc của mình. 
 Tất cả các quy tắc an toàn đều liên quan tới các 

nhân viên có ý thức chung và hiểu biết về 
những mối nguy hại trong môi trường làm việc 
của họ. 

 Việc không tuân thủ các quy tắc an toàn có thể 
dẫn tới xử lý kỷ luật. 

 
Điều Tra và Báo Cáo Tai Nạn 
Báo cáo với giám sát viên của 
quý vị về mọi tai nạn hoặc các 
trường hợp cận nguy do các 
điều kiện nguy hiểm. Nếu bị 
thương trong khi làm việc, quý bị buộc phải điền vào 
mẫu đơn Accident/Incident Report (Báo Cáo Sự 
Việc/Tai Nạn) trực tuyến. Truy cập trang web của 
chúng tôi theo địa chỉ: www.pswct.org, để bắt đầu 
điền vào bản báo cáo sự việc/tai nạn trực tuyến. 
 
Nếu quý vị bị thương trong khi làm việc và tìm kiếm sự 
hỗ trợ y tế từ bác sĩ, vui lòng yêu cầu giám sát viên tại 
cơ sở của quý vị cung cấp thông tin bồi thường tai nạn 
lao động. Quý vị sẽ cần điền vào một bản Self-Insurer 
Accident Report (Báo Cáo Tai Nạn Tự Bảo Hiểm) 
(SIF-2). Truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ: 
www.pswct.org, để bắt đầu điền trực tuyến vào bản SIF-
2. 
  
Nhìn chung, quý vị không cần phải báo cáo những 
thương tật nhỏ, ngẫu nhiên (vết cắt, bầm tím, trầy 
xước). Nếu quý vị chưa rõ có cần phải báo cáo tai 
nạn hay không, hãy thảo luận với giám sát viên của 
mình. 
 
Yêu Cầu Sơ Cứu 
Khu học chánh sẽ cung cấp 
khoá đào tạo sơ cứu cho nhiều 
nhân viên. Luật pháp yêu cầu 
rằng các khu học chánh cần có ít 
nhất một nhân viên Sơ Cứu/Hồi Sức Tim Phổi (CPR) 
có chuyên môn tại mỗi cơ sở. Vui lòng hỏi giám sát 
viên tại cơ sở của quý vị về nhân viên có chuyên 
môn tại khu vực của mình. 
 
Các chỉ dẫn sơ cứu chung cho biết rằng nhân viên 
sẽ được cung cấp "Các Bộ Sơ Cứu" để sử dụng. Vui 
lòng hỏi giám sát viên tại cơ sở của quý vị về nơi đặt 
bộ sơ cứu. 

Hội Đồng An Toàn 
Khu học chánh có một hội đồng an toàn bao gồm 
các thành viên được nhân viên đề cử và được quản 
lý chỉ định.  

http://www.pswct.org/
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Chức năng chính của hội đồng này là giám sát hiệu 
quả của Chương Trình Phòng Ngừa Tai Nạn.  
 
Hội đồng này đảm bảo hiệu quả bằng cách: 
 
 Rà soát các báo cáo thanh tra của các cơ quan 

bên ngoài. 
 Rà soát các cuộc điều tra tai nạn nhằm đảm bảo 

triển khai các biện pháp khắc phục. 
 Điều tra bất kỳ mối nguy hại nào được nhân viên 

báo cáo với họ. 
 Cung cấp thông tin về an toàn và đăng tải biên 

bản các cuộc họp về an toàn lên bản tin an toàn 
của khu học chánh. 

 
Khoá Đào Tạo về Sức Khoẻ và An Toàn 
Các chương trình giáo dục sức khoẻ và an toàn liên 
tục sẽ được cung cấp cho mọi nhân viên nhằm nỗ 
lực nâng cao nhận thức về các yếu tố gây tai nạn, cải 
thiện tinh thần bằng cách mô tả sự quan tâm của 
cấp quản lý đối với sự an toàn của nhân viên, và 
thúc đẩy việc chấp nhận các quy định về sức khoẻ và 
an toàn bằng cách minh hoạ việc phòng chống tai 
nạn là một phần tích cực, được kỳ vọng và không thể 
thiếu trong mọi hoạt động. 
 
Các Hành Động Khẩn Cấp 
Tất cả nhân viên đều được đào 
tạo về những hành động khẩn 
cấp trong buổi định hướng về 
an toàn dành cho nhân viên 
hoặc khi chuyển sang một cơ 
sở mới. Các kế hoạch hành động khẩn cấp được xây 
dựng cho mỗi địa điểm sẽ được sử dụng làm hướng 
dẫn đào tạo.  
 
Dưới đây là một vài điểm quan trọng cần nhớ: 
 
 Biết lối thoát hiểm phòng trường hợp khẩn cấp 

(hoả hoạn, động đất, v.v.). Học quy trình sơ tán 
khẩn cấp và tham gia diễn tập sơ tán khẩn cấp và 
phòng cháy chữa cháy 

 Biết địa điểm đặt các thiết bị khẩn cấp (bình cứu 
hoả, hộp báo cháy khẩn cấp, bộ sơ cứu sử dụng 
khi có thảm hoạ thiên nhiên). 

 Làm quen với Emergency Preparedness Plan (Kế 
Hoạch Phòng Bị Trường Hợp Khẩn Cấp) (EPP) 
của khu học chánh, trong đó xác định một loạt 
những mối nguy và hành động cần thực hiện 
trong trường hợp khẩn cấp hoặc có thảm hoạ 
thiên nhiên. 

 Vui lòng hỏi giám sát viên của quý vị để biết địa 
điểm lối thoát hiểm đã thông báo.  

 
Báo Cáo Mối Nguy Hiểm 
Mối nguy hiểm là một tai nạn đang 
chờ xảy ra! Vui lòng dành thời gian 
để nghĩ về các mối nguy mà quý vị 
gặp phải hàng ngày tại nơi làm việc. 
Đôi khi tai nạn không gây thương 
tích. Loại tai nạn này thường được gọi là “trường 
hợp cận nguy.” Cần báo cáo “trường hợp cận nguy” 
cho giám sát viên của quý vị ngay lập tức. Giám sát 
viên của quý vị sẽ điều tra sự việc và đánh giá để 
đưa ra biện pháp khắc phục.  

 
Đây chính là trách nhiệm của quý vị! 
 
 Việc báo cáo bất kỳ hành vi, điều kiện hoặc quy 

trình nào không an toàn mà nhân viên gặp phải 
là quyền lợi và trách nhiệm của chính họ. 

 Báo cáo mọi mối nguy hiểm cho giám sát viên 
của quý vị bằng văn bản hoặc qua email. 

 Nếu có thể, cần khắc phục mọi mối nguy hiểm 
tại cấp độ cơ sở. Một vài mối nguy hiểm cần hỗ 
trợ bổ sung từ bộ phận bảo trì để giải quyết triệt 
để.  

 Các biểu mẫu báo cáo mối nguy hiểm đều được 
cung cấp sẵn tại Bảng Tin về An Toàn của quý 
vị. 

           
Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân 
Chỉ dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ cá 
nhân (PPE) sẽ được giám sát viên 
cung cấp cho mọi nhân viên đang 
đảm nhiệm các vị trí cần sử dụng 
thiết bị này. Chỉ dẫn này sẽ bao 
gồm: 
 
 Yêu cầu sử dụng, chăm sóc và bảo quản thiết bị 

bảo hộ cá nhân. 
 Thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ được cấp phát miễn 

phí cho mỗi nhân viên có công việc cần sử dụng 
thiết bị này. 

 Việc không sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi 
làm việc có thể bị xử lý kỷ luật. 

 
Bảng Tin An Toàn 
Bảng Tin An Toàn được sử dụng 
để truyền thông tới nhân viên 
các thông tin liên quan đến an 
toàn.  
Biết địa điểm Bảng Tin An Toàn 
của quý vị. Bảng Tin An Toàn sẽ 
bao gồm: 

 
 Tên của các Thành Viên Hội Đồng An Toàn. 
 Tên của các nhân sự Sơ Cứu được chứng nhận. 
 Các số điện thoại cấp cứu. 
 Biên bản họp của Hội Đồng An Toàn. 
 Áp phích theo yêu cầu của WISHA/DOSH. 
 Các biểu mẫu báo cáo mối nguy hiểm. 

 
 Tìm hiểu địa điểm đặt Bảng Tin An Toàn tại cơ sở 
của quý vị. 
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CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN CỦA KHU HỌC 
CHÁNH 

 
 
Chương Trình Thông Báo về Mối Nguy Hại   
Chương Trình Thông Báo về Mối 
Nguy Hại được xây dựng nhằm đảm 
bảo nhân viên được thông báo về 
những mối nguy hoá học liên quan 
tới các sản phẩm được sử dụng tại 
khu vực làm việc. Các chương trình này tuân thủ các 
yêu cầu mới về ghi nhãn của Hệ Thống Hài Hoà 
Toàn Cầu (GHS) nhằm đảm bảo các hoá chất được 
xác định một cách thống nhất và rõ ràng. 
 
Đây gọi là tiêu chuẩn về “Quyền Được Biết của 
Người Lao Động” áp dụng với các hoá chất tại nơi 
làm việc. Tiêu chuẩn này phát biểu rằng: 
 
 Nhân viên sẽ được truy cập thông tin SDS 

(Phiếu An Toàn Hoá Chất) đối với mọi hoá chất 
được sử dụng tại nơi làm việc. 

 Nhân viên được đào tạo về cách sử dụng thiết bị 
bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp liên quan đến 
các hoá chất họ đang sử dụng. 

 Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết được 
cung cấp miễn phí. 

 
Xin Lưu Ý: Nhân viên không được khuyến khích 
mang các hoá chất từ nhà đến nơi làm việc. Vui lòng 
hỏi giám sát viên của quý vị trước khi sử dụng bất kỳ 
sản phẩm làm sạch được pha chế dành cho người 
tiêu dùng tại nơi làm việc. 
 
Chương Trình An Toàn tại Phòng Thí Nghiệm 
Khoa Học    
Phạm vi của chương trình này là 
đảm bảo rằng những nhân viên làm 
việc với các hóa chất nguy hiểm 
trong phòng thí nghiệm được thông 
báo về các mối nguy, biết các phương pháp đánh giá 
nguy hại phù hợp, và biết cách thức bảo vệ bản thân 
khỏi nguy cơ phơi nhiễm hoá chất.  
 
Khu học chánh sẽ cử một Nhân Viên Vệ Sinh Hoá 
Chất (CHO) để xây dựng một bản Kế Hoạch Vệ Sinh 
Hoá Chất và cung cấp khoá đào tạo hàng năm cho 
nhân viên làm việc với các hóa chất trong phòng thí 
nghiệm. 
 
Chương Trình Khoá và Treo 
Thẻ Thiết Bị 
Chương trình này thiết lập các 
yêu cầu với việc khoá hãm hoặc 
gắn thẻ các nguồn năng lượng.  
 
Chương trình này được sử dụng để đảm bảo rằng các 
máy móc hoặc thiết bị được cô lập khỏi mọi nguồn 
năng lượng nguy hiểm tiềm tàng, được khoá hãm 
hoặc gắn thẻ trước khi nhân viên thực hiện bất cứ 
hành động bảo trì hoặc bảo dưỡng nào, mà khi đó 
việc cấp năng lượng, khởi động hoặc giải phóng năng 
lượng lưu trữ bất ngờ có thể gây ra thương tật. 
 

Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được đào tạo cụ 
thể về quy trình khoá hãm hoặc gắn thẻ trong khoá 
đào tạo đầu tiên về an toàn trong công việc do giám 
sát viên của họ triển khai.  

  
Mỗi nhân viên mới hoặc được điều chuyển, cùng các 
nhân viên khác có nhiệm vụ vận hành ở hoặc có thể 
ở trong khu vực, sẽ được chỉ dẫn về quy trình khoá 
hãm hoặc gắn thẻ. 

 
Chương Trình Đối Thoại về 
Nguy Cơ Khiếm Thính   
Chương trình này được phát 
triển để bảo vệ nhân viên khỏi 
nguy cơ có thể bị khiếm thính do 
phơi nhiễm với các mức độ tiếng ồn cao tại nơi làm 
việc.  
 
Khu học chánh xác định tất cả những khu vực có 
mức độ tiếng ồn vượt quá mức chỉ định, và thực hiện 
các biện pháp phòng tránh để giảm độ phơi nhiễm 
tùy theo các mức độ tiếng ồn. 

 
Chương Trình về Phơi Nhiễm 
Nhiệt Ngoài Trời (Căng Thẳng 
Do Nhiệt) 
Mọi nhân viên có vị trí cần phải 
làm việc ngoài trời trong thời tiết 
nắng nóng đều có thể bị ốm 
nghiêm trọng, thậm chí tử vong. 
Những công nhân tiếp xúc với mức nhiệt cực cao có 
thể mắc triệu chứng của các bệnh liên quan đến 
nhiệt (HRI), như chuột rút do nhiệt, phát ban nhiệt, 
kiệt sức vì nóng, ngất xỉu, sốc nhiệt và các triệu 
chứng khác. 
 
Bệnh liên quan đến nhiệt cũng có liên quan tới 
những thương tật do rơi ngã, tai nạn vận hành thiết 
bị, và các sự cố tại chỗ khác. Quy tắc Phơi Nhiễm 
Nhiệt Ngoài Trời áp dụng từ ngày 1 tháng Năm tới 
hết ngày 30 tháng Chín mỗi năm, khi nhân viên phải 
tiếp xúc với nhiệt ngoài trời tại hoặc trên mức nhiệt 
độ được quy định. Nhân viên được khuyến khích 
thường xuyên uống nước hoặc các loại đồ uống được 
phép khác để đảm bảo cơ thể tránh mất nước và 
hiểu rõ các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh liên 
quan đến nhiệt, cách thức các bệnh này ảnh hưởng 
tới sức khoẻ của mình, và cách phòng tránh phù 
hợp. 
 
 
Chương Trình về Mặt Nạ Phòng 
Độc  
Chương trình này thiết lập yêu cầu 
đối với việc sử dụng đúng cách mặt 
nạ phòng độc, các loại lưới lọc, kiểm 
tra độ ôm khít và đào tạo dành cho nhân viên phải 
phơi nhiễm với khí độc trong quá trình làm việc.  
 
Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được kiểm tra y tế 
và đào tạo chuyên môn trước khi được yêu cầu đeo 
mặt nạ phòng độc. 
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Chương Trình Quản Lý Amiăng  
Amiăng trong các khu học chánh 
được quy định bởi Asbestos Hazard 
Emergency Response Act (Đạo Luật 
Phản Ứng Khẩn Cấp Với Mối Nguy 
Amiăng) (AHERA).  
 
AHERA yêu cầu khu học chánh có người quản lý 
amiăng được công nhận thích hợp, thực hiện thanh 
tra dọc các khu học chánh nhằm phát hiện các vật 
liệu xây dựng có chứa amiăng, chuẩn bị phương án 
quản lý, và đưa ra thông báo liên quan tới amiăng 
cho phụ huynh, giáo viên, và các tổ chức của nhân 
viên.  

 
Chương Trình Bảo Vệ Khỏi 
Nguy Cơ Rơi Ngã 
Chương trình này được phát 
triển để bảo vệ nhân viên của 
khu học chánh khi họ phải thực 
hiện các nhiệm vụ hoặc hoạt động ở độ cao từ bốn 
feet trở lên. Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được 
đào tạo chuyên môn về cách bảo vệ khỏi nguy cơ rơi 
ngã.  
 
Tuân thủ những chỉ dẫn sau có thể giúp phòng tránh 
nguy cơ rơi ngã:   

 
 Luôn sử dụng tay vịn khi đi cầu thang.  
 Thận trọng khi đi trên các bề mặt có băng, 

tuyết, đá, dầu, nước, hoặc các vật liệu hay tình 
trạng bất lợi hoặc không ổn định khác. 

 Dọn dẹp chất tràn đổ ngay lập tức.  
 Ngăn ngừa nguy cơ rơi ngã bằng cách giữ sạch 

khu vực cầu thang, lối đi, hành lang và khu vực 
đi bộ, đảm bảo không xuất hiện hộp, vật liệu 
lỏng lẻo, dây dợ và các đồ vật khác. 

 Chọn loại giày thoải mái và an toàn, phù hợp với 
môi trường làm việc của quý vị. 

 Không đứng hoặc trèo lên bàn, ghế, hoặc bề mặt 
không chắc chắn khác để lấy đồ vật. Hãy sử 
dụng thang! 

 
Chương Trình cho Khu Vực Hạn 
Chế 
Với chương trình này, mọi địa điểm 
thoả mãn định nghĩa của 
WISHA/DOSH về khu vực hạn chế 
đều được xác định và phân loại dựa trên bất kỳ điều 
kiện nguy hiểm tiềm tàng nào.  
 
Một khu vực hạn chế là một không gian đủ lớn để 
nhân viên có thể ra vào hoặc phá vỡ lối ra vào, hạn 
chế phương tiện ra vào, có hệ thống thông gió tự 
nhiên không thuận lợi và không được thiết kế để 
nhân viên ở liên tục trong đó.  
 
Ví dụ về các khu vực hạn chế bao gồm, nhưng không 
giới hạn trong: bể chứa, đường hầm, hào, hầm, cống 
rãnh, và/hoặc hầm chứa. 

 
Các khu học chánh cần xác định mọi khu vực hạn 
chế, đồng thời duy trì chính sách và quy trình ra vào 
khu vực hạn chế.  
 

Không ra vào một khu vực hạn chế hoặc phá vỡ lối 
ra vào bằng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nếu quý 
vị không được đào tạo cách vào và không thực hiện 
đầy đủ quy trình ra vào khu vực hạn chế.  

 
Kế Hoạch Kiểm Soát Phơi Nhiễm Mầm Bệnh Lây 
Truyền Qua Đường Máu 
Chương trình này đưa ra các yêu 
cầu nhằm bảo vệ nhân viên khỏi 
nguy cơ phơi nhiễm với máu hoặc 
các vật liệu có khả năng lây nhiễm 
khác (OPIM) có thể chứa mầm bệnh 
lây truyền qua đường máu.  
 
Ví dụ về các mầm bệnh lây truyền qua đường máu 
như virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và 
virus viêm gan B (HBV). Nhân viên có khả năng phơi 
nhiễm với máu hoặc các vật liệu có khả năng lây 
nhiễm khác khi làm việc sẽ được đào tạo chuyên 
sâu.  
 

HƯỚNG DẪN AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC 

Nâng Vác An Toàn  
Hầu hết các tổn thương vùng lưng là kết quả của 
việc nâng vác không phù hợp. Bảo vệ lưng của quý vị 
bằng cách luyện tập các kỹ thuật nâng vác đúng 
cách. Hãy nhớ rằng: Phòng tránh các tổn thương về 
lưng dễ hơn phục hồi!  
 
Chuẩn bị nâng vác - hãy cân nhắc khối lượng mà 
quý vị cần nâng. Hãy tự hỏi:  

 
 Tôi có thể nâng vật này một mình được không?  
 Tôi có cần đến các trợ giúp cơ học như xe đẩy 

hoặc xe moóc không?  
 Có phải việc này là quá khó cho một người 

không?  
 Tôi có nên yêu cầu đồng nghiệp giúp đỡ, hoặc 

chia nhỏ khối lượng ra không? 
 
Nếu quý vị quyết định rằng mình có thể tự mình xử lý 
khối lượng đó, hãy tuân thủ các bước tiếp theo: 

 
Hóp xương chậu - Siết cơ bụng và hóp xương chậu. 
Việc siết cơ bụng sẽ tự động hỗ trợ nâng đỡ phần 
lưng dưới. 
 
Co gối - Luôn co gối khi nâng bất cứ vật gì. Điều này 
giúp duy trì trọng tâm của quý vị cân bằng và cho 
phép các cơ khỏe của chân thực hiện việc nâng và 
bảo vệ lưng của quý vị. 
 
Ôm lấy vật - Đưa vật đang nâng vào càng gần cơ thể 
càng tốt. Giữ lưng thẳng khi nâng. Từ từ duỗi thẳng 
chân về tư thế đứng để nâng vật. 

 
Nhấc vật lên - Đảm bảo bàn chân, đầu gối và thân 
của quý vị hướng về phía vật khi nâng.  
Chuyển sang tư thế thẳng đứng, sau đó xoay người 
bằng chân. Khi mang vác vật, hãy đổi hướng bằng 
chân, chứ không vặn người. Vặn và nâng cùng một 
lúc có thể khiến cột sống của quý vị bị quá tải. Khi 
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đã sẵn sàng để đặt vật xuống, hướng mũi chân về 
phía vật.  
 
Đặt vật xuống - Nếu có thể, hãy chọn một nơi khác 
ngoài sàn nhà để đặt vật xuống, vì như vậy việc nâng 
vật lên sẽ dễ dàng hơn nếu phải di chuyển tiếp. 
Tránh nâng cao hơn vai của bạn.  

Khoa Học Lao Động tại Văn 
Phòng 
Không thể phủ nhận rằng máy 
tính đã hoàn toàn thay đổi nơi làm 
việc của chúng ta. 
Chúng khiến việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ 
phức tạp trở nên dễ dàng hơn cho hàng triệu công 
nhân mỗi ngày.  
 
Mặc dù máy tính rất hữu ích nhưng chúng cũng có 
thể gây ra những rủi ro về khoa học lao động. Chấn 
Thương do Căng Cơ Lặp Đi Lặp Lại (RSI) có thể xảy 
ra do chuyển động lặp đi lặp lại của bàn tay và cánh 
tay. Ngoài ra, tư thế và vị trí không đúng có thể gây 
mỏi lưng, cổ và mắt.  
 
Những chấn thương này thường xuyên xảy ra ở nơi 
làm việc. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta 
đều nghĩ đến chấn thương trong công việc do các 
hoạt động thể chất, nhưng sự thật là ngay cả những 
công việc văn phòng phổ biến nhất cũng có thể dẫn 
đến chấn thương. Một số biện pháp phòng ngừa có 
thể giúp bạn thoát khỏi đau đớn và khổ sở. Dưới đây 
là một số hướng dẫn đơn giản để giúp ngăn ngừa 
RSI tại nơi làm việc. 
 
Ghế ngồi  
 
 Điều chỉnh độ cao của ghế để có thể đặt chân 

trên đệm lót hoặc với chiều cao bàn làm việc 
phù hợp, hãy đặt bàn chân của bạn bằng phẳng 
trên sàn. 

 Đảm bảo góc giữa thân và chân của bạn lớn hơn 
90°.  

 Đảm bảo phần sau đầu gối cách mép ghế 
khoảng 2-4 inch. 

 Thả lỏng vai.  
 Nâng đỡ cẳng tay, đồng thời giữ cho khuỷu tay 

và cổ tay ở vị trí trung lập, sao cho cổ tay bằng 
hoặc thấp hơn chiều cao của khuỷu tay. 

 Đặt tựa lưng gần như thẳng đứng hoặc hơi ngả 
ra nếu quý vị có gối đỡ đầu.  

 Điều chỉnh phần tựa lưng để chống đỡ đầy đủ 
cho đường cong thắt lưng. 

 
 
 
 
Bàn phím  
 
 Điều chỉnh bàn phím để giữ cho cánh tay, cổ tay 

và bàn tay của quý vị trên một đường thẳng. Tay 
của quý vị nên thấp hơn khuỷu tay một chút.  

 Đặt chuột và bàn phím ở cùng độ cao, sao cho 
chuột nằm gần bàn phím.  

 Dành đủ khoảng trống bên dưới bàn phím để đầu 
gối và chân của bạn di chuyển (ít nhất là 1-2 
inch).  
 

 
Màn hình  
 
 Đặt ngay phía trước bàn phím (căn giữa phím 

"g/h" của bàn phím), sao cho phần màn hình 
phía trên nằm ngang bằng hoặc thấp hơn tầm 
mắt (cách mắt bạn ít nhất 24 inch).  

 Điều chỉnh góc màn hình để không bị chói mắt.  
 Dùng giá đỡ tài liệu để đặt tài liệu càng gần màn 

hình càng tốt, tốt nhất là ở cùng độ cao và trong 
phạm vi quan sát cùng với màn hình của quý vị.  

 Chiếu sáng tài liệu thích hợp bằng ánh sáng 
chiếu trực tiếp.  

 Để giảm mỏi mắt, hãy thường xuyên hướng mắt 
khỏi màn hình và tập trung vào các vật thể ở xa.  
 
 
 
 
 

 

 

Trượt, Vấp và Ngã 
Trong những năm qua, trượt, vấp 
và ngã là nguyên nhân gây 
thương tật chính được ghi nhận 
trong các chương trình bảo hiểm bồi thường tai nạn 
lao động.  
 
Trong một năm hợp đồng điển hình có khoảng 25% 
tổng số thương tật được báo cáo là có thể do nhiều 
hình thức trượt, vấp và ngã. Chúng tôi hy vọng, với 
việc xem các hướng dẫn an toàn quan trọng sau 
đây, nhân viên của khu học chánh sẽ chuẩn bị tốt 
hơn để phát hiện, đánh giá và kiểm soát những mối 
nguy hiểm này. 
 
Để tránh trượt, vấp và ngã, hãy làm theo các hướng 
dẫn chung sau: 

 
 Hiểu Biết về Môi Trường – Để ý nơi quý vị đang 

đi. 
 Hãy cứ thong thả – Quý vị thường đi đường tắt 

và thiếu chú ý khi đang vội. 
 Dùng tay vịn – Đặc biệt trên các bậc thang và 

đường dốc. 
 Mang giày dép phù hợp – Tốt nhất nên đi giày 

chống trơn trượt, có đế bằng, đế cao su, có rãnh 
gai rộng. 

 
Nguy cơ vấp ngã xảy ra nhiều trên bề mặt ướt hoặc 
băng giá. Những khu vực thường thấy là phòng tắm, 
xung quanh đài phun nước và trong nhà ăn. 

 
 Hãy cứ thong thả – Đi chậm và cẩn thận. 
 Tránh những khu vực ẩm ướt hoặc băng giá – 

Chọn đường đi an toàn hơn để đến nơi cần đến. 
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 Vào những ngày trời lạnh hoặc mưa, hãy đặc 
biệt cẩn thận khi đi lại ở những khu vực có thể 
có băng tích tụ. 

 
Ngoài các bề mặt ẩm ướt, băng giá và trơn trượt, các 
nhân viên của khu học chánh đã gặp phải nguy cơ 
trượt chân khi đi lại trong các tình huống sau: 
 
 Hộp đựng thiết bị văn phòng – Để hộp và các 

vật dụng cất giữ ở ngoài lối đi. 
 Dây điện – Dây máy tính và thiết bị phải được 

quản lý đúng cách để tránh gây nguy cơ vấp 
ngã. 

 Khăn và thảm – Đảm bảo khăn và thảm được 
gắn chặt ở mặt sàn và không có các cạnh bị 
cuộn lên. 

 Ngăn kéo bàn và tủ tài liệu – Đóng ngăn kéo 
bàn và tủ hồ sơ khi không sử dụng. 

 Gờ giảm tốc và cản dừng trong bãi đậu xe – Gờ 
giảm tốc và cản dừng phải được sơn màu để dễ 
nhìn. Khi trời tối, rất khó quan sát các gờ này. 

 Ổ gà và vỉa hè không bằng phẳng – Báo cáo về 
các ổ gà và bề mặt không bằng phẳng cho bộ 
phận bảo trì để sửa chữa. 

 
Vui lòng dành thời gian để đánh giá khu vực làm 
việc của quý vị để phát hiện bất kỳ nguy cơ té ngã 
nào mà quý vị có thể gặp phải. 

An Toàn Khi Sử Dụng Thang 
An toàn khi sử dụng thang là bài học 
thường bị bỏ qua. Mỗi năm, có hơn 
500,000 người bị thương do ngã khi 
sử dụng thang. Hầu hết các sự cố 
này xảy ra do nạn nhân không tuân thủ những quy 
tắc cơ bản về an toàn khi sử dụng thang.   
 
Thang di động được sử dụng tại các địa điểm thuộc 
khu học chánh của chúng ta để phục vụ nhiều mục 
đích: bảo trì, học tập và hành chính. Việc sử dụng 
thang di động sai cách có thể gây ra thương tích 
nghiêm trọng do ngã thang, thậm chí trong một số 
trường hợp còn có thể gây tử vong.   
 
Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin về an 
toàn cho các thành viên trong khu học chánh nhằm 
giảm nguy cơ bị thương khi sử dụng thang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vui lòng làm theo các hướng dẫn về an toàn khi sử 
dụng thang sau đây. 
 
 Sử dụng thang có độ dài phù hợp để chạm đến 

chiều cao mà quý vị cần. Các loại bàn, ghế hay 
hộp không phải là thang và không an toàn khi 
đứng trên các đồ vật này. 

 Bảo đảm rằng quý vị chọn loại thang phù hợp 
với trọng lượng của mình để có thể thực hiện 
được công việc. 

 Kiểm tra thang TRƯỚC KHI sử dụng. Kiểm tra 
bậc thang, thanh gập cố định chân và hai thanh 
bám tay ở cạnh thang trước khi sử dụng. Không 
bao giờ sử dụng thang bị hỏng.  

 Đặt chân thang trên bề mặt chắc chắn và bằng 
phẳng. Đáy thang cần cách tường khoảng 1 feet 
đối với mỗi 4 feet chiều cao của thang. Phần 
trên và phần dưới của các thanh trượt ở thang 
trượt phải chồng lên nhau để tạo sự ổn định. 

 Đứng đối diện với thang và dùng cả HAI tay để 
bám vào thang khi leo lên. Đứng ở giữa bậc 
thang. 

 Không nghiêng người về phía cạnh của thang. 
Không vươn người sao cho thắt lưng của quý vị 
vượt quá thanh bám tay. Sử dụng đai đeo dụng 
cụ để đựng dụng cụ hoặc mang dụng cụ lên, 
xuống bằng dây  

 Khi sử dụng thang đơn hoặc thang trượt, tuyệt 
đối không đứng quá bậc thang thứ ba từ trên 
xuống và không trèo lên cao hơn điểm tiếp xúc 
giữa thang và tường hoặc cột chống thẳng. 

 
Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Tai Nạn Lao 
Động - Trực Tuyến 
 
Tôi bị thương khi làm việc và phải 
đi khám bác sĩ. Tiếp theo, tôi cần 
làm gì? 

 
Hãy thông báo cho giám sát viên về thương tích 
của quý vị. Truy cập trang web của chúng tôi 
theo địa chỉ: www.pswct.org, để nộp đơn điện 
tử về yêu cầu bồi thường thương tích của quý vị 
(SIF-2). Quý vị chỉ điền mẫu đơn yêu cầu bồi 
thường trực tuyến này khi thương tích của quý 
vị cần chăm sóc y tế.  
 
Sau khi quý vị hoàn thành mẫu đơn trực tuyến, 
quản trị viên xử lý yêu cầu bồi thường khu học 
chánh của quý vị sẽ nhận được một bản sao. Khi 
hoàn thành mẫu đơn trực tuyến, quý vị sẽ được 
cấp giấy tờ để mang đến cho bác sĩ của mình. 
Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường từ Puget 
Sound Workers’ Compensation Trust (Quỹ Tín 
Thác Bồi Thường Tai Nạn Lao Động vùng Puget 
Sound) sẽ liên hệ với quý vị để thảo luận về yêu 
cầu bồi thường của quý vị. 
 
Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ với 
Quỹ Tín Thác Bồi Thường Tai Nạn Lao Động 
vùng Puget Sound theo số  
(425) 917-7667.

http://www.pswct.org/


 

Thông Tin Nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường Tai Nạn Lao Động 
 

KHI XẢY RA THƯƠNG TÍCH HAY BỆNH TẬT TẠI NƠI LÀM VIỆC 
 

        Học Khu Này  tuân theo luật bảo hiểm lao động của Tiểu Bang Washington 
và đã được tiểu bang phê duyệt để chi trả quyền lợi bồi thường tai nạn lao động riêng của mình. Các 
sở làm tự chi trả bảo hiểm phải chi trả mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật. Bộ Lao Động và 
Công Nghệ quản lý việc sở làm của quý vị tuân thủ các điều luật này. Nếu quý vị bị thương khi làm 
việc hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, quý vị sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm lao động. Sở làm của quý 
vị sẽ xử lý yêu cầu và chi trả quyền lợi bồi thường tai nạn lao động của quý vị. 

 

TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG HOẶC MẮC BỆNH 
 

BÁO CÁO THƯƠNG TÍCH HOẶC BỆNH TẬT CỦA QUÝ VỊ cho giám sát viên (được ghi 
dưới đây). 

 

Sở làm của quý vị phải cung cấp cho quý vị mẫu “Self-Insured Accident Report” (Báo Cáo Tai 
Nạn Tự Bảo Hiểm) (SIF-2). Quý vị phải hoàn thành mẫu này cùng sở làm của mình nếu quý vị 
muốn được điều trị y tế. 

 

NHẬN SỰ CHĂM SÓC Y TẾ. Quý vị có quyền đến gặp bác sĩ do mình lựa chọn. 
 

Hoàn thành mẫu “Physician’s Initial Report” (Báo Cáo Ban Đầu của Bác Sĩ) tại văn phòng của 
bác sĩ khám cho quý vị. Yêu cầu bác sĩ của quý vị gửi mẫu này theo đường bưu điện đến địa 
chỉ quản lý yêu cầu bồi thường của sở làm được ghi bên dưới. Quản trị viên yêu cầu bồi thường 
sẽ đánh giá yêu cầu bồi thường quyền lợi bảo hiểm của quý vị. Sở làm của quý vị sẽ chi trả tất 
cả các hóa đơn y tế đối với thương tích xảy ra khi làm việc hoặc bệnh nghề nghiệp được công 
nhận. Quý vị có thể được hưởng quyền lợi thay thế lương hoặc các quyền lợi khác. Sở làm của 
quý vị sẽ giải thích việc này cho quý vị. 

 

QUAN TRỌNG 
 

Sở làm của quý vị không thể từ chối quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường của quý vị và họ cũng không 
thể phạt hoặc phân biệt đối xử đối với quý vị khi quý vị nộp đơn yêu cầu bồi thường. Mọi người lao 
động đều có quyền hưởng quyền lợi bồi thường tai nạn lao động đối với thương tích hoặc bệnh tật xảy ra 
khi làm việc. 
 

Bất kỳ yêu cầu bồi thường không đúng sự thật nào mà người lao động đệ trình đều có thể bị truy tố 
theo phạm vi pháp luật cao nhất. 

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc mối quan ngại nào, vui lòng liên hệ với đại diện của sở làm của quý vị theo địa 
chỉ quản lý yêu cầu bồi thường hoặc theo số điện thoại dưới đây, hoặc gọi điện tới Bộ Lao Động và Công 
Nghệ, Bộ Phận Tự Bảo Hiểm (360) 902-6901. 
 

SỞ LÀM PHẢI ĐIỀN CÁC THÔNG TIN SAU: 
Báo cáo thương tích của quý vị đến:  Địa chỉ quản lý yêu cầu bồi thường: 

 
Giám Sát Viên hoặc Quản Lý Tại Cơ Sở Puget Sound Workers’ Compensation Trust 

       800 Oakesdale Ave SW 
       Renton WA 98057-5221 
       (425) 917-7667 
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