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Ngành  điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
Người lao động được trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn sẽ ngăn 
ngừa rủi ro có thể xảy ra cho chính bản thân mình và đồng nghiệp.

Công ty Lưới điện Cao thế TP. HCM biên soạn Cẩm nang an 
toàn kiểm tra, bảo trì, sửa chữa đường dây và cáp ngầm 110, 220kV. 
Cẩm nang được biên soạn với nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực 
quan để công nhân trực tiếp dễ đọc, dễ nhớ. Các kiến thức hữu ích 
này nhằm để người công nhân ngăn ngừa tai nạn lao động, ứng phó 
kịp thời tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình công tác.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp người lao động có ý kiến 
đóng góp quý báu về nội dung, hình thức vui lòng gửi về Công ty để 
quyển tái bản sẽ được bổ sung, điều chỉnh và cải tiến hoàn thiện 
hơn./.

Lời nói đầu
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CÔNG TÁC 
KIỂM TRA KHAI QUANG 
ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ

PHẦN I
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương bàn chân)

Găng tay vải
(Hạn chế 

tổn thương
bàn tay)

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

Kính bảo hộ mắt
(Hạn chế tổn thương vùng mắt)

1

3

4

5

2

8

9

7

Áo phao
(Phòng tránh đuối

nước khi đi trên sông rạch)

Quần áo bảo
 hộ lao động

Túi cứu thương
có thuốc cơ bản 

bên trong.
(Dùng chung cho 01 

nhóm công tác)

10

 Ủng cách
 điện trung thế

6

 Áo phản quang
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Kềm điện

Bút thử điện

Sào cắt cây Cưa tay 
(thay cho dao/rựa khi cần)

Xe gàu nâng người
(Khi cần có kế hoạch thực hiện 
có phương án thi công riêng)

Dao hoặc rựa chặt cây
(Chặt cây khai quang)

Ống nhòm
(Quan sát)

Chìa khóa 17-19

1

4

7 8

9

5

6

3

Mỏ lếch2

Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản
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 Biên bản làm việc
(Lập biên bản nhắc nhở các trường
hợp vi phạm HLATLĐCA)

 Thuốc xịt côn trùng

 Bút xóa
(Ghi ngày kiểm tra trên cột)

1

2

3

Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
c. Danh mục vật tư cơ bản
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

1. Bị đuối nước trong khi đi kiểm tra 
    trên sông rạch.

Sử dụng phương tiện đảm bảo 
an toàn, phù hợp. 

Giải pháp 

(Thuyền lớn,
 trang bị áo phao)

Thuyền Nhỏ
(Không đảm bảo)

Giải pháp 

a. Phương tiện lưu thông trên 
sông nước không đảm bảo an 
toàn (Thuyền nhỏ không đủ tải 
trọng, rạn nứt, bụt nước).

b. Gặp nước xoáy, chảy xiết, kỹ 
năng điều khiển thuyền không 
tốt.

Quan sát tránh khu vực nước 
xoáy/chảy xiết; không cố vượt 
qua; mặc áo phao.Bồi dưỡng 
kỹ năng điều khiển thuyền cho 
người sử dụng.
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

Giải pháp 
Mặc áo phao, 
học kỹ năng  bơi lội.

c. Công nhân không biết bơi, 
    không mặc áo phao. 

Giải pháp 2. Bị tai nạn tàu lửa khi đi kiểm tra 
    đường dây trong hành lang đường sắt.

a. Do không nắm lịch tàu chạy,
    đi vào hành lang đường sắt.

Làm việc với nhân viên gác 
chắn đường sắt gần nhất để 
biết lịch tàu chạy qua; mặc 
áo phản quang. Luôn chú ý 
quan sát khi đi kiểm tra 
trong hành lang đường sắt.

(Nguy hiểm khi
 rớt xuống sông)
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

 

Giải pháp 

 

Giải pháp 

b. Do cố ý vượt qua rào chắn an 
toàn đường sắt khi tàu đang chạy. Không vượt qua hành lang an 

toàn đường sắt khi tàu chạy, 
tuân thủ đèn tín hiệu, biển 
báo, rào chắn.

c. Bất cẩn thiếu quan sát, chú ý 
khi có tàu chạy đến. Chú ý quan sát, lắng nghe tiếng 

tàu chạy từ xa để tránh tàu.
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

 

3.  Bị ngã cao khi leo lên trụ quan sát 
hành lang tuyến do không tuân thủ sử 
dụng dây đeo an toàn có hai dây quàng 
hoặc dây an toàn bị hư hỏng.

Khi leo lên trụ quan sát phải 
sử dụng dây an toàn có hai 
dây quàng; kiểm tra dây an 
toàn trước khi sử dụng.

Giải pháp 

Giải pháp 
Quan sát, dùng bút thử
điện kiểm tra rò điện trước
khi leo trụ kiểm tra.
(theo điều 50 QCKTQGATĐ)

4. Bị điện giật do rò điện từ điện 
cao thế trên trụ, dây câu tạp lên 
trụ.
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

 

5. Bị phóng điện cao thế do cây 
xanh được khai quang ngã vào 
đường dây.

Giải pháp 
Đảm bảo khoảng cách an toàn cây
xanh khi ngã, buộc dây khi chặt
cây, tránh ngã đổ về hướng dây.
(theo điều 65 QTATĐ)

K/C an toàn

 

6.  Bị ngã cao do trèo lên cây xanh để 
chặt cây.

Giải pháp 
Nghiêm cấm trèo lên cây xanh.
(theo HD460)
 

 

K/C an toàn

Khoảng cách
 an toàn
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

 

Giải pháp 
Kiểm tra xem có dây điện hạ thế,
thông tin câu tạp trên cây xanh;
dùng bút thử điện thử điện rò
trên cây xanh khi cần tiếp xúc
cây xanh.
(theo điều 50 QCKTQGATĐ)

7.  Điện giật do điện hạ thế rò điện 
lên cây xanh.

 

Giải pháp 
- Liên hệ trước chủ sở hữu động 
vật điều khiển, cột/ nhốt chó.
- Quan sát cẩn thận, mang ủng bảo 
vệ.  

8.  Bị động vật, côn trùng tấn 
công (chó, rắn, rít, ong …).

a.  Bị chó tấn công khi đi vào 
khuôn viên tư gia/doanh nghiệp.

Mang
ủng cao 

ống
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Phần I.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

 

Giải pháp 
-  Quan sát cẩn thận, mang ủng 
bảo vệ để đề phòng rắn, rít… cắn.
-  Phát quang bụi rậm đường vào 
trụ điện/ gốc trụ điện; sử dụng 
thuốc xịt côn trùng nếu cần thiết. 

   b.  Bị động vật, côn trùng 
nguy hiểm cắn, đốt.

Mang
ủng

Giải pháp 
Chú ý hiện trường làm việc, dọn 
dẹp các vật cản, sắc nhọn khi tiến 
vào vùng làm việc.

9. Bị thương, phơi nhiễm do 
giẫm đạp kim tiêm, vật nhọn 
đâm phải.
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CÔNG TÁC 
KHẢO SÁT HÀNH LANG AN 
TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

PHẦN II
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Phần II.  CÔNG TÁC KHẢO SÁT HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương bàn chân)

Găng tay vải
(Hạn chế 

tổn thương
bàn tay)

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)

Găng cách điện
 cao thế

Ủng cách điện
cao thế

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

Kính bảo hộ mắt
(Hạn chế tổn thương vùng mắt)

1

3

4 7 11

6

2 9

10

85

Quần áo bảo
 hộ lao động

Túi cứu thương - có thuốc cơ 
bản bên trong.
(Dùng chung cho 01 nhóm 
công tác)

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương  

bàn chân) Áo phao
(Phòng tránh đuối
nước khi đi trên sông rạch)

(Phòng tránh điện 
giật, phóng)
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Phần II.  CÔNG TÁC KHẢO SÁT HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI
ĐIỆN CAO ÁP
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

2

Hoặc sào đo độ cao
(Đo khoảng cách đứng 

có tiếp xúc với điện)

3

Thước kéo 10 mét
(Đo khoảng cách 
ngang trực tiếp) 

Ống nhòm đo khoảng cách
(Đo khoảng cách từ xa)

có điện)
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Phần II.  CÔNG TÁC KHẢO SÁT HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI
ĐIỆN CAO ÁP
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần II.  CÔNG TÁC KHẢO SÁT HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP
C. Danh mục vật tư cơ bản

1

2

Bút, thước
(Ghi biên bản và vẽ sơ đồ)

Mẫu Biên bản khảo sát
(Lập biên bản nhắc nhở các 

trường hợp vi phạm HLATLĐCA)
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Phần II.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

Giải pháp 
Quan sát hiện trường nơi làm 
việc; kiểm tra bằng bút thử điện 
hạ thế trước khi tiếp xúc với các 
bộ phận kim loại, quan sát hiện 
trường nơi làm việc.

1.  Điện giật do rò điện hạ thế trên mái 
nhà, hàng rào của nhà dân.

 

Giải pháp 2. Phóng điện do vi phạm khoảng 
cách an toàn với đường dây cao 
thế khi leo trên mái nhà. Quan sát kỹ hiện trường; giữ 

khoảng cách an toàn theo quy 
định (R: đối với điện áp 110kV là 
1,5m; đối với điện áp 220kV là 
2,5m).
(Theo khoản 3, Điều 66, QTATĐ)

R

Quan sáy kỹ hiện trường; giữ 
khoảng cách an toàn theo quy 
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Phần II.  CÔNG TÁC KIỂM TRA KHAI QUANG ĐƯỜNG DÂY ĐỊNH KỲ
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp
phòng tránh

3. Trượt ngã, ngã cao do di 
chuyển, đứng làm việc trên ban 
công, mái nhà không chắc 
chắn.

Giải pháp 
Kiểm tra độ vững chắc của mái 
nhà, và khi di chuyển đi khom 
người trên các đà, kèo; không đi 
thẳng lưng; phải mang giày vải.

4.  Bị phóng điện do sử dụng sào 
đo không đảm bảo cách điện, 
không sử dụng đầy đủ trang cụ an 
toàn.

Giải pháp 
Chỉ sử dụng sào đo còn hạn 
kiểm định đạt yêu cầu; sử 
dụng ủng, găng cách điện 
đúng quy định.
(theo Phụ lục IV QTATĐ)
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PHẦN III

CÔNG TÁC KIỂM TRA
 ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
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Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương bàn chân)

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

Kính bảo hộ mắt
(Hạn chế tổn thương vùng mắt)

1

3

8

2

4

7

6

5

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)

Bao tay

Túi cứu thương - có thuốc 
cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01 
nhóm công tác)

Mặt nạ phòng độc

Quần áo bảo 
hộ lao động

Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
B.  Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Xà beng
(Mở nắp hầm cáp)

2

Nài cáp thép

3

Biển báo công trường
(Rào chắn khu vực thi công)

4

Máy thông gió
(Thông khí trong hầm)

5

Máy bơm nước và ống
(Bơm nước trog hầm)

6

Đèn thơ mỏ

7

Đèn xách tay

10

Dây thừng
(dùng leo lên xuống, kéo 

VTTB và cứu người)

11

Máy đo nồng độ khí

8

Áo phản quang

9

Thang
(dùng để lên xuống hầm)
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
B.  Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Thuốc xịt côn trùng

2

Giẻ lau

3

Hóa chất phá sét

Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
C.  Danh mục vật tư cơ bản
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

 

1.  Ngạt khí độc do khí tích tụ.

-  Đo nồng độ khí
-  Quạt hút thông gió hầm cáp
-  Sử dụng mặt nạ phòng độc khi   
bắt đầu công việc.
(theo QC34)

Giải pháp 

 

2.  Ngã do trơn trượt.

Quan sát, di chuyển cẩn thận.
Giải pháp 

Trượt ngã trong quá trình leo 
lên/ xuống thang hầm cáp.
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

 

3.  Điện giật do rò điện, cảm 
ứng khi sờ chạm vào các kết 
cấu kim loại trong hầm cáp.

Giải pháp 

Giải pháp 

 

4.  Bị côn trùng, động 
vật cắn, đốt.

Quan sát kỹ hiện trường, sử dụng 
thuốc xịt côn trùng nếu cần thiết.

Dùng bút thử điện các bộ phận 
kim loại.
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

 

5.  Bị vật văng bắn, ngạt khí do nổ hộp 
nối cáp.

Giải pháp 
Cắt điện trước khi thực hiện 
công việc.

OFF
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Phần III.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HẦM CÁP NGẦM
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

CÔNG TÁC THAY CHUỖI
 CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO

PHẦN IV
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Găng tay vải
(Hạn chế 

tổn thương
bàn tay)

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

Kính bảo hộ mắt
(Hạn chế tổn thương vùng mắt)

1

2

4
11

6

9

10

85

Quần áo bảo
 hộ lao động

Dây chống rơi

Túi cứu thương - có thuốc cơ 
bản bên trong.

(Dùng chung cho 01 nhóm 
công tác)

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương  

bàn chân)

Áo phao
(Phòng tránh đuối

nước khi đi trên sông rạch)

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao

Giày bảo hộ (Giày vải)
          (Hạn chế tổn thương bàn chân)

7

 Áo phản quang

3
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Đầu thử điện Bộ tiếp đất lưu đông

3

Sào thao tác dùng 
với đầu thử điện

4

Sào thao tác dùng 
với bộ tiếp đất lưu động

5

Sử dụng kích
phù hợp

6

Nài cáp thép hoặc vải

7

Cần lắc 17-19-21
8

Kẹp dây dẫn
9

Dây thừng
(dùng lên xuống 

vật tư thiết bị)

10

Ròng rọc

11

Túi đựng dụng 
cụ đồ nghề

12

Biển báo công trường
(Rào chắn khu vực thi công)

13
Đèn chiếu 

sáng xách tay

14
Xe gàu nâng người

(Khi cần có kế hoạch thực hiện 
có phương án thi công riêng)

15

Đèn chiếu sáng di 
động công suất lớn 

2



37

Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
C.  Danh mục vật tư cơ bản

1

Sứ đỡ /néo

2

Cụm treo chuỗi (U-bolt)  

3

Vòng treo chữ U 

4

Mắc nối điều chỉnh

5

Vòng treo đầu tròn

6

Mắc nối đơn

7

Khóa đỡ dây dẫn

8

Khóa néo dây

9

Bu-lông

10

Bàn chảy sắt

11

Thuốc diệt côn trùng

12

Hóa chất dùng phá sét
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp                 
phòng tránh

Giải pháp  

Đứng xa an toàn

 

Sử dụng dây đeo an toàn 2 dây 
quàng khi leo, di chuyển trên
trụ.

Giải pháp 

1. Công nhân bên dưới bị rơi dụng cụ 
đồ nghề do buộc không chặt, cầm 
nắm không chặt.

2. Ngã cao do không tuân thủ sử dụng 
dây đeo an toàn 2 dây quàng khi 
leo/di chuyển trên trụ; dây an toàn bị 
hư hỏng.

-  Đứng ngoài phạm vi  nguy hiểm 
khi vật phía trên rơi xuống. 
- Ngươi bên dưới đội nón bảo hộ 
lao động. 
- Không để dụng cụ đồ nghề trong 
túi quần/áo. 
- Buộc dụng cụ đồ nghề chắc 
chắn; dây thừng phải buộc lại 
thành vòng kéo vô tận.

TRANG BỊ NÓN 
BHLĐ

Sử dụng
túi chuyên dụng
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp 
phòng tránh

 

3.  Ngã cao do trong quá trình thi 
công thay sứ không sử dụng dây 
chống rơi.

Giải pháp 

Giải pháp 

Sử dụng dây chống rơi theo 
đúng quy định khi làm việc 
trên cao.

Kiểm tra dụng cụ thi công đảm 
bảo an toàn trước khi thi công.

4. Dây nài cáp, dây kích dụng cụ 
đứt tuột bắn vào người gây 
thương tích.
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp                 
phòng tránh

Giải pháp 5. Bị động vật, côn trùng cắn, đốt. 
Chú ý quan sát kiểm tra kỹ 
hiện trường, xịt thuốc xua 
đuổi côn trùng tại vị trí có 
khả năng có côn  trùng, động 
vật trú ẩn. 

Giải pháp 
Kiểm tra loại trừ dây câu tạp lên trụ 
điện; thử điện hạ thế trước khi thực 
hiện.

6. Bị điện giật do rò điện hạ thế 
từ dây câu tạp, treo mắc trên trụ. 
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp 
phòng tránh

Giải pháp 7. Bị điện giật do cảm ứng bởi 
đường dây đi chung mạch còn 
mang điện hoặc do đường dây 
đang cắt điện vì lý do gì đó mà 
có điện lại bất ngờ. 

Tiếp đất đầy đủ về phía nguồn điện 
có khả năng đến, ngay sau khi thử 
điện xong và duy trì tiếp đất suốt 
quá trình thi công. 

Giải pháp 8. Bị điện giật, phóng điện do 
quá trình thi công  vô ý nhầm 
lẫn sang mạch  đường dây còn 
mang điện đối với đường dây 
nhiều mạch đi chung cột 

Treo cờ báo hiệu “màu vàng” tại phía 
đường dây đã nối đất, treo cờ báo 
hiệu “màu đỏ” phía đường dây có 
điện để cảnh báo và đảm bảo nhân 
viên đơn vị công tác nhìn thấy rõ.
(theo mục 2.11 Phụ lục III QTATĐ)

MẠCH CÒN 
MANG ĐIỆN

MẠCH 
CẮT
ĐIỆN 
THI 

CÔNG

Điện 
cảm 
ứng!

  TIẾP ĐỊA  
03 DÂY
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp                 
phòng tránh

Giải pháp 10. Choáng do say nắng, mệt 
mỏi làm việc kéo dài; ảnh hưởng 
của rượu bia... - Kiểm tra đảm bảo sức khỏe trước 

khi làm việc, theo dõi sức khỏe 
thường xuyên, hạn chế làm việc 
khi trời nắng gắt, không làm việc 
quá sức, luôn uống nước đầy đủ.
- Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân 
có các triệu chứng ảnh hưởng đến 
năng lực thể trạng. 

Giải pháp 
Chú ý hiện trường làm việc, dọn 
dẹp các vật cản, sắc nhọn khi tiến 
vào vùng làm việc.

9. Bị thương, phơi nhiễm do 
giẫm đạp kim tiêm, vật nhọn 
đâm phải.
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Phần IV.  CÔNG TÁC THAY CHUỖI CÁCH ĐIỆN ĐỠ/ NÉO
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp 
phòng tránh

Giải pháp 
- Báo cáo ngay với người chỉ huy 
trực tiếp khi bản thân có các triệu 
chứng bất thường về sức khỏe.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành 
vi để chính mình và đồng nghiệp 
không bị phân tâm như: tập trung 
làm việc, không làm ầm ĩ hay đùa 
giỡn tại công trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc và 
các loại chất kích thích.

11. Điện giật, thao tác sai do 
thể trạng mệt mỏi, mất tập 
trung:
- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng 
mặt, huyết áp cao do làm việc 
liên tục kéo dài, nắng nóng, 
trời tối, trời mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử 
dụng rượu, bia; thuốc và các 
loại chất kích thích.

Báo cáo
cấp trên
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CÔNG TÁC KIỂM TRA
 ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY

PHẦN V
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47

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương 

 bàn chân)

5

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

62

4

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

7

Áo phản quang

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân
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1

Bút thử điện 
(kiểm tra rò điện)

2

Ống nhòm hồng ngoại
(Quan sát đêm)

3

Đèn thợ mỏ 
(Chiếu sáng làm việc)

4

 Đèn xách tay 
(chiếu sáng làm việc)

5

Máy đo corocam (kiểm tra rò 
điện chuỗi sứ)

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản



49

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Biên bản kiểm tra
 (ghi chép báo cáo)

2

Thuốc xịt côn trùng ( diệt/xua 
đuổi côn trùng)

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
C. Danh mục vật tư cơ bản
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Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
-  Liên hệ trước chủ nhà sở hữu 
động vật để cột/nhốt động vật 
(chó).
- Quan sát kiểm tra kỹ hiện 
trường, xịt thuốc xua đuổi côn 
trùng độc hại tại các vị trí có khả 
năng xuất hiện.

1. Bị động vật, côn trùng tấn công tại 
vị trí làm việc (rắn, rít, ong, chó…).

Giải pháp 
Khi đi kiểm tra đường dây trên 
sông rạch: sử dụng phương tiện 
đảm bảo an toàn; mặc áo phao 
khi đi trên phương tiện di 
chuyển, điều khiển pương tiện 
tránh khu vực nước xoáy/chảy 
xiết; công nhân được học kỹ 
năng bơi lội.

2. Bị đuối nước trong khi đi kiểm tra 
đêm trên sông rạch: 

a. Phương tiện lưu thông trên 
sông nước không đảm bảo an 
toàn, quá nhỏ, không đủ tải trọng; 
phương tiện gặp nước xoáy, chảy 
xiết gây chìm. 
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Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp 
phòng tránh

Giải pháp 
- Trang bị áo phao khi di 
chuyển trên sông nước.
-  Học kỹ năng bơi lội.

b. Công nhân không biết bơi, 
không trang bị phương tiện bảo 
hộ khi vô tình té ngã. 

(Nguy hiểm khi
 rớt xuống sông)

Giải pháp 
- Làm việc với nhân viên gác chắn 
đường sắt gần nhất để biết lịch tàu 
chạy. 
- Không vượt qua hành lang an toàn 
đường sắt khi tàu chạy.
- Quan sát, lắng nghe tiếng tàu chạy 
từ xa để tránh tàu.

3. Bị tai nạn tàu lửa khi đi kiểm 
tra đêm đường dây trong hành 
lang đường sắt do vượt qua rào 
chắn an toàn đường sắt khi tàu 
đang chạy; bất cẩn thiếu quan 
sát, chú ý băng ngang đường 
ray khi có tàu chạy đến.
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Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Trang bị đèn pin để soi đường đi.

4. Trượt ngã do không nhìn thấy 
rõ trong đêm tối.

Giải pháp 
Chú ý hiện trường làm việc, dọn 
dẹp các vật cản, sắc nhọn khi tiến 
vào vùng làm việc; mang giày 
BHLĐ đúng quy định.

5. Bị thương, phơi nhiễm do 
giẫm đạp kim tiêm, vật nhọn 
đâm phải.
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Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Phần V.  CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐÊM ĐƯỜNG DÂY
D. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp 
phòng tránh

Giải pháp 
Chú ý quan sát hiện trường, đặt 
chân vào nơi bằng phẳng, dùng ván 
lót…

6. Té ngã do bước nhầm hố sâu, 
địa bàn gập ghềnh.
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CÔNG TÁC KHAI QUANG
 CÂY XANH BẰNG XE GÀU

 NÂNG NGƯỜI

PHẦN VI
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI 
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương 

 bàn chân)

7

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

8

2

5

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

4

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)

6

Đèn chớp cảnh báo)

9

Áo phản quang



58

Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE 
GÀU NÂNG NGƯỜI
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Dao hoặc rựa chặt cây
 (Chặt cây gần)

2

Sào cắt cây (cắt cây khi cây 
xa tầm tay)

3

Cưa tay (thay cho dao/rựa 
khi cần)

4

 Xe gàu nâng người
(Thi công chặt tỉa cây

 trên cao)

5

Xe cẩu tải (chở cây sau khi 
chặt/tỉa)

6

Rào chắn
công trường

7

Biển báo 
công trường 5km/h

8

Dây thừng
(dùng lên xuống vật tư,

 dụng cụ)

9

Cưa máy
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE 
GÀU NÂNG NGƯỜI
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE 
GÀU NÂNG NGƯỜI
C. Danh mục vật tư cơ bản

1

Biên bản kiểm tra
 (ghi chép báo cáo)

2

Thuốc xịt côn trùng ( diệt/xua 
đuổi côn trùng)
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Khi làm việc trong thùng gàu phải 
đeo dây an toàn  và mắc vào nơi 
cố định chắc chắn trên gàu; Trên 
gàu luôn luôn có 02  công nhân; 
không làm việc khi có gió lốc 
mạnh.

1. Bị ngã cao

Giải pháp 
Nghiêm cấm việc leo cây.
(theo HD460)

b. Ngã cao khi leo cây.

a. Khi làm việc trong thùng gàu 
mà  không mang dây an toàn khi 
bị côn trùng đốt, gió lốc, lật thùng 
gàu.
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Quan sát khu vực làm việc, dùng 
sào khua khoắng cây xanh để 
đuổi rắn; Khi phát hiện ong, côn 
trùng nguy hiểm dùng thuốc xịt 
xua đuổi trước khi chặt tỉa cây 
xanh.

2. Động vật nguy hiểm (rắn, 
ong) trên cây xanh cắn, đốt do 
không phát hiện chạm phải.

Giải pháp 
- Đảm bảo khoảng cách an toàn cây xanh khi
ngã, buộc dây chằng néo cây để không ngã
vào đường dây.
- Cấm chặt cây khi có gió cấp 4 trở lên.
- Để tránh cây khỏi đổ vào đường dây phải
dùng dây thừng buộc và kéo về phía đối diện
với đường dây.
- Phải cắt điện đường dây khi chặt cây, chặt
cành có khả năng đổ, rơi vào đường dây.
Nếu không cắt điện thì phải có biện pháp để
hạ cây, cành an toàn.
(theo HD460)

3. Bị phóng điện cao thế. 

a. Do cây xanh được khai 
quang ngã vào đường dây; 
dây thừng tiếp xúc hoặc vi 
phạm khoảng cách an toàn 
với dây dẫn đang mang 
điện (gió thổi, cây quá 
cao…).
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Thực hiện theo đúng Phương án thi 
công và Biên pháp an toàn đã được phê 
duyệt. 
- Trước khi di chuyển theo hướng đế gần 
nơi có điện phải thực hiện kiểm tra 
khoảng cách an toàn bằng sào đo 
khoảng cách hoặc máy đo khoảng cách 
từ xa. 
- Luôn đảm bảo khoảng cách an toàn đến 
bộ phận mang điện >1,5m (đối với điện 
áp 110kV) 
hoặc >2,5m 
(đối với điện 
áp 220kV).
(theo khoản 2 
điều 8 QTATĐ)

Giải pháp 5. Cây đỗ vào người gây 
thương tích cho người 
khai quang và người đi 
đường.

- Không đứng ở phía cây đổ và phía đối diện.
- Cấm cưa cây sẵn hàng loạt rồi làm đổ cây 
bằng cách cho cây này làm đổ cây kia.
- Khi chặt cây phải chặt cành mục, cây mục
trước, khi cây sắp đổ, cành sắp gẫy phải báo 
cho người xung quanh biết.
- Khi cưa cây phải có biện pháp tránh cưa rơi 
xuống đất gây nguy hiểm cho người bên dưới
- Thực hiện rào chắn, đặt biển báo khu vực 
làm việc.

4. Phóng điện cao áp do xe gàu 
nâng di chuyển trong hành lang 
an toàn lưới điện cao áp không 
đảm bảo khoảng cách an toàn 
theo quy định.

R
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 6. Dụng cụ chặt cây rơi trúng vào 
người bên dưới.

- Khi sử dụng dụng cụ để chặt cây
phải dùng dây để buộc chuôi dụng
cụ (dao, cưa,…) với cổ tay tránh rơi
vào người khác.
- Không đứng ngay dưới vị trí mà
vật có thể rơi trúng.
- Thực hiện rào chắn, đặt biển báo 
khu vực làm việc.

Giải pháp 
Người thực hiện phải được huấn 
luyện thành thạo quy trình sử 
dụng thiết bị, dụng cụ (cưa máy, 
sào cắt cây…).

7. Bị thương tích khi sử dụng thiết bị, 
dụng cụ khai quang không thành thạo 
(cưa máy, sào cắt cây…).

Rớt cưa,
dao

Buộc dây
 vào cổ tay
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Quan sát, kiểm tra không để va
chạm cần gàu va chạm vào dây
hạ thế, dây câu tạp.
- Người Chỉ huy trực tiếp luôn
quan sát, cảnh báo kịp thời.

8. Điện giật do cần gàu va 
chạm vào dây hạ thế, dây câu 
tạp.

Tỉnh táo, 
tập trung

Giải pháp 
- Thực hiện đúng quy định sử 
dụng thiết bị cẩu kéo; đảm bảo 
số người phù hợp với tải trọng 
cho phép trên thùng gàu; đảm 
bảo tầm với của cần gàu phù 
hợp với tải trọng xe.
- Có phương án thi công đảm 
không để cây xây ngã đổ vào 
hướng gàu.

9. Ngã cẩu, lật gàu do:

02 người
trên gàu

a. Quá tải do nhiều người trên 
gàu; quá tải đột xuất do cây 
xanh đè lên; vươn cần quá tầm 
với của cẩu.
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Có phương án vận hành xe; 
kiểm tra và thực hiện các biện 
pháp kê, lót đảm bảo độ vững 
chắc; chống tó đúng kỹ thuật.

b. Xe không đảm bảo độ vững 
chắc (không sử dụng chân 
chống, hoặc sử dụng chân chống 
không đầy đủ; đậu xe khu vực 
sụt, lún…

Sụt lún

Không sử dụng
chân chống

Giải pháp 
-  Đảm bảo xe cẩu được kiểm 
định đạt yêu cầu theo quy định.
- Kiểm tra độ chắc chắn của 
móc cẩu, xích, cáp… trước khi 
sử dụng.

c. Dây luộc, cáp cẩu, xích, móc 
cẩu, puly… không đảm bảo chắc 
chắn, đứt gây sự cố.
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Xoay mặt về hướng trước gió, 
mang kính bảo hộ lao động để 
bảo vệ mắt.

10. Vật văng bắn, bụi vào mắt khi cưa, 
chặt cây.

Hướng gió

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn 
quan sát, cảnh báo nguy cơ kịp 
thời và ngăn chặn tình huống 
bất cẩn; thực hiện đúng trách 
nhiệm kiểm tra, nhắc nhỡ, giám 
sát đối với công nhân nhóm 
công tác.

11. Điện giật, phóng điện, thao tác 
sai gây sự cố do chế độ giám sát 
không tốt: Người chỉ huy trực tiếp 
lơ là giám sát an toàn, xao lãng 
công việc, chủ quan, mất tập trung 
không kịp thời cảnh báo tình huống 
bất ngờ, không ngăn chặn kịp thời 
thao tác sai, bất cẩn.

Reeng!!Reeng!!
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Phần VI.  CÔNG TÁC KHAI QUANG CÂY XANH BẰNG XE GÀU 
NÂNG NGƯỜI
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

CÔNG TÁC XỬ LÝ
 VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ

PHẦN VII
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ 
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương 

 bàn chân)

5

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

6
2

4

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

7

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

1

Kềm điện

3

Chìa khóa 17-19

4

Bút thử điện

5

Kích 1,5 tấn

6

Kẹp dây chằng

7

Dây thừng
(dùng lên xuống vật tư 

thiết bị)

2

Mỏ lếch 
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
C. Danh mục vật tư cơ bản

1

Cô-dê chằng
(dùng cố định dây 
chằng trên trụ bê

 tông li tâm)

2

Ty neo xoắn 2.4m hoặc 
neo xòe

(Dùng neo dây chằng 
xuống đất)

3

Kẹp 3 bulon
(Dùng cố định dây 

chằng thay cho giáp níu)

4

Bu-lông

5

Vòng treo chữ U 

6

Giáp níu cáp thép 
(Dùng cố định dây

 chằng thay cho kẹp 3 bu-lon)

7

Yếm cáp thép
(Dùng đệm cáp thép/

 giáp níu hạn chế hư hỏng)

8

Sứ chằng phân tiếp
(Dùng cách điện dây chằng)

9

Dây cáp thép chằng
 70mm2

(dùng làm dây chằng)

10

Thuốc xịt côn trùng
(Dùng xua đuổi côn trùng)

11

Hóa chất dùng phá sét
(Dùng phá sét bu-lon cũ/gỉ)

12

Máng che dây chằng
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
Khi leo lên trụ phải sử dụng dây 
an toàn có hai dây quàng.

1. Bị ngã cao khi leo lên trụ.

a. Bị ngã cao khi leo trụ không 
tuân thủ sử dụng dây đeo an 
toàn có hai dây quàng.

Giải pháp 
Người sử dụng kiểm tra dây an 
toàn trước khi sử dụng; thực 
hiện việc thử nghiệm định kỳ dây 
an toàn theo quy định.

b. Dây an toàn bị hư hỏng, tuột móc, 
đứt chỉ; móc nhầm vào đỉa vải.
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 3. Điện giật do sét đánh lan truyền khi
làm việc trong môi trường có sấm sét, 
mưa bão.

Giải pháp 2. Điện giật do nguồn điện từ các dây 
câu tạp (đèn đường, biển hiệu, chiếu 
sáng…), câu mắc trên thân trụ thép bị 
hở, bong tróc. 

Quan sát vị trí công tác, kiểm 
tra tình trạng rò điện khu 
vực xung quanh làm việc.

Không làm việc khi trời mưa 
to, có giông sét.

NGƯNG
CÔNG VIỆC
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Liên hệ trước chủ nhà sở hữu 
động vật để cột/nhốt động vật 
(chó).
- Chú ý quan sát kiểm tra kỹ 
hiện trường, xịt thuốc xua đuổi 
côn trùng… tại  các vị trí có khả 
năng có côn  trùng trú ẩn. 

4. Bị động vật, côn trùng tấn công tại 
vị trí làm việc (rắn, rít, ong, chó…)

5. Chấn thương đầu, thân thể 
do vật rơi từ trên cao. Giải pháp 

a. Không đội nón BHLĐ
Luôn đội nón BHLĐ có cài quai; 
Khi làm việc trên cao phải để 
dụng cụ đồ nghề vào túi chuyên 
dụng.
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 

K/C  AN TOÀN K/C  AN TOÀN

Không đứng trong khu vực mà 
vật tư, thiết bị có thể rơi trúng, 
trong vùng nguy hiểm của thiết 
bị nâng.

Giải pháp c. Tung ném dụng cụ, vật tư.
Không tung ném vật tư, dùng 
dây luộc đưa vật tư, dụng cụ 
lên xuống.

Đứng trong 
khu vực 

nguy hiểm

b. Đứng trong khu vực làm việc mà 
vật tư, thiết bị có thể rơi trúng thân 
thể.
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 6. Sử dụng dây luộc, dụng cụ cẩu kéo 
không đảm bảo chắc chắn; Dây nài cáp, 
dây kích dụng cụ đứt, tuột bắn vào 
người gây thương tích.

Kiểm tra độ chắc chắn của 
dụng cụ thi công đảm bảo an 
toàn trước khi thi công: móc 
xích pa-lăng, puly, dây thừng 
khi kéo vật nặng; móc vào 
điểm tựa chắc chắn.

Giải pháp 
a)  Cắt điện đường dây cao thế trước khi 
thi công.

c)  Có giải pháp chằng néo để dây chằng 
néo không bị văng bắn về phía có điện. 

7.  Phóng điện cao áp do thi công 
để dây chằng vi phạm khoảng 
cách phóng điện khi đường dây 
cao thế còn mang điện vận hành; 
dây chằng, dây thừng bị tuột, đứt 
văng về phía đường dây đang 
mang điện.

b) Trường hợp thi 
công không cắt điện 
cao thế: 
Đảm bảo khoảng cách 
nhỏ nhất cho phép 
giữa dây cáp thép (cáp 
hãm, kéo) và dây 
chằng thép tới dây dẫn 
của đường dây đang 
có điện:
(theo khoản 4 điều 68 
QTATĐ)

Mạch
còn
điện
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 

Giải pháp 9. Phóng điện cao áp do nhầm vị trí 
làm việc còn điện.

- Kiểm tra hiện trường vị trí 
làm việc đúng theo Phiếu 
công tác.
- Luôn thực hiện việc thử 
điện, tiếp địa đối với mạch 
đường dây làm việc.

Trụ được cắt 
điện, làm việc

  TIẾP ĐỊA  
03 DÂY

Treo cờ báo hiệu “màu vàng” tại 
phía đường dây đã nối đất, treo cờ 
báo hiệu “màu đỏ” phía đường dây 
có điện để cảnh báo và đảm bảo 
nhân viên đơn vị công tác nhìn thấy 
rõ.
(theo mục 2.11 Phụ lục III QTATĐ)

8. Bị phóng điện do quá trình 
thi công vô ý nhầm lẫn sang 
mạch đường dây còn mang 
điện đối với đường dây nhiều 
mạch đi chung cột.
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

11. Choáng, ngất do bị say nắng. Giải pháp 
Kiểm tra đảm bảo sức khỏe trước 
khi làm việc, theo dõi sức khỏe 
thường xuyên, hạn chế làm việc 
khi trời nắng gắt, không làm việc 
quá sức, luôn uống nước đầy đủ; 
báo cáo trực tiếp với người chỉ 
huy khi nhận thấy sức khỏe không 
đảm bảo.

Giải pháp 10. Bị điện giật do cảm ứng bởi 
đường dây đi chung mạch còn 
mang điện hoặc do đường dây 
đang cắt điện vì lý do gì đó mà 
có điện lại bất ngờ. 

Nối đất để tạo vùng an toàn sao cho 
đơn vị công tác nằm trọn trong 
vùng bảo vệ của nối đất.
(theo điều 12 QTATĐ)

MẠCH CÒN 
MANG ĐIỆN

MẠCH 
CẮT
ĐIỆN 
THI 

CÔNG

Điện 
cảm 
ứng!

  TIẾP ĐỊA  
03 DÂY
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn 
quan sát, cảnh báo nguy cơ 
kịp thời và ngăn chặn tình 
huống bất cẩn; thực hiện 
đúng trách nhiệm kiểm tra, 
nhắc nhỡ, giám sát đối với 
công nhân nhóm công tác.

13. Điện giật, phóng điện, thao tác sai 
gây sự cố do chế độ giám sát không tốt: 
Người chỉ huy trực tiếp lơ là giám sát an 
toàn, xao lãng công việc, chủ quan, mất 
tập trung không kịp thời cảnh báo tình 
huống bất ngờ, không ngăn chặn kịp 
thời thao tác sai, bất cẩn.

CẨN  THẬN

Giải pháp 
Chú ý, tập trung khi đào đất 
xử lý cọc neo, có giải pháp 
phòng ngừa va đập tay, chân, 
vật văng bắn (đeo kính, găng 
tay bảo hộ…)

12. Va đập tay, chân; vật văng 
bắn vào mắt trong quá trình đào 
đất xử lý cọc neo.
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Phần VII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và 
giải pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ 
huy trực tiếp/ người giám 
sát khi bản thân có các 
triệu chứng ảnh hưởng đến 
tâm lý.
- Tập trung làm việc, không 
đùa giỡn, hút thuốc…

15. Thao tác nhầm, động tác không đúng do 
tâm lý bất an, vội vàng, áp lực thời gian:
   Tác động của giờ giấc đưa rước con, gấp 
gáp; nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
  Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại của 
người thân: người thân bệnh; thiếu tiền; 
nhiều tiền; lo lắng việc riêng như: giao dịch 
nhà đất, làm hồ sơ; đăng ký học, đóng học 
phí người thân; cần tiền sinh hoạt phí; trả 
nợ; xe hư, sửa chữa vật dụng trong nhà.

Báo cáo
cấp trên

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân có 
các triệu chứng ảnh hưởng đến năng 
lực thể trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành vi 
để chính mình và đồng nghiệp không 
bị phân tâm như: tập trung làm việc, 
không làm ầm ĩ hay đùa giỡn tại công 
trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc và 
các loại chất kích thích.

14. Điện giật, thao tác sai do thể trạng 
mệt mỏi, mất tập trung:
- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, huyết 
áp cao do làm việc liên tục kéo dài, nắng 
nóng, trời tối, trời mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử dụng rượu, 
bia; thuốc và các loại chất kích thích.
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CÔNG TÁC 
KIỂM TRA BẢO VỆ HỆ 
THỐNG NỐI ĐẤT TRỤ

PHẦN VIII
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Phần VIII.  CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO VỆ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TRỤ
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương 

 bàn chân)

5

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

6
2

4

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

7

Găng cách điện
 cao thế
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Phần VIII.  CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO VỆ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TRỤ
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

3

Chìa khóa 17-19

4

Bút thử điện

1

Kềm điện

7

Xà beng

8

Xẻng xúc đất

5

Máy đo điện trở nối 
đất loại kẹp

6

Máy đo điện trở nối 
đất loại cọc

2

Mỏ lếch
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3

Bu-lông

1

Hóa chất dùng phá sét

5

Bàn chảy sắt (Dùng vệ sinh 
mối nối tiếp đất)

6

Búa 10kg
(dùng đóng cọc nối đất)

4

Cọc tiếp đất L63x2.4m
(dùng đóng tăng cường 

nối đất).

2

Thuốc xịt côn trùng

Phần VIII.  CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO VỆ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TRỤ
C. Danh mục vật tư cơ bản
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Phần VIII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Dùng bút thử điện kiểm tra 
rò điện trước khi leo trụ kiểm 
tra.

1. Điện hạ áp giật do nguồn điện từ các 
dây câu tạp (đèn đường, biển hiệu…), 
câu mắc trên thân trụ thép bị hở, bong 
tróc.

Giải pháp 
- Liên hệ trước chủ nhà sở hữu 
động vật để cột/ nhốt động vật 
(chó).
- Chú ý quan sát kiểm tra kỹ hiện 
trường, xịt thuốc côn trùng tiêu 
diệt/xua đuổi tại  các vị trí có khả 
năng có côn trùng trú ẩn. 

2. Bị động vật, côn trùng tấn 
công tại vị trí làm việc (rắn, rít, 
ong, chó…)
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Phần VIII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Phần VIII.  CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO VỆ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Chú ý hiện trường làm việc, 
dọn dẹp các vật cản, sắc 
nhọn khi tiến vào vùng làm 
việc.

3. Bị thương, phơi nhiễm do giẫm 
đạp kim tiêm, vật nhọn đâm phải.

Giải pháp 
Chú ý quan sát hiện trường, soi 
đèn, đặt chân vào nơi bằng phẳng, 
dùng ván lót…

4. Té ngã do bước nhầm hố sâu, địa 
bàn gập ghềnh, không đủ ánh sáng.
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Phần VIII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Không đo tiếp đất khi trời có 
mưa giông sét.

5. Điện giật do sét đánh khi đo 
tiếp đất.

NGƯNG
CÔNG VIỆC
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Phần VIII.  CÔNG TÁC XỬ LÝ VÀ THAY DÂY CHẰNG TRỤ
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

CÔNG TÁC TĂNG
 CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ   
MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT

PHẦN IX
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ 
QUÁ NHIỆT 
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân

Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1

Giày bảo hộ
(Hạn chế tổn thương 

 bàn chân)

6

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

7
2

4

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

8

Dây chống rơi

5

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ 
QUÁ NHIỆT 
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

4 5

Cần lắc 17-19-21

1

Đầu thử điện

2

Bộ tiếp đất lưu đông

10

Kéo cắt dây dẫn

11

Biển báo công trường
(Rào chắn khu vực thi công)

7

Ròng rọc 
(dùng kéo VTTB) 

8

Túi đựng dụng
 cụ đồ nghề

6

Dây thừng
(dùng lên xuống vật tư thiết 

bị, giữ thang ra dây)

3

Sào thao tác dùng với 
đầu thử điện

12

Xe gàu nâng người thi công
(Khi cần có kế hoạch thực 

hiện có phương án thi công 

9

 Xe thang ra dây

Sào thao tác dùng 
với bộ tiếp đất lưu động
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ 
QUÁ NHIỆT 
C. Danh mục vật tư cơ bản

1

Hóa chất dùng phá sét (Phá 
sét bu-lon)

2

Thuốc xịt côn trùng (xua đuổi 
côn trùng)

3

Kẹp dây dẫn song song (làm 
mối nối tắng cường)

4

Dây dẫn  (làm mối nối 
tăng cường)

5

Mỡ dẫn điện (Tăng độ 
dẫn điện)

6

Bàn chải sắt (Vệ sinh
 dây dẫn)

7

Giấy nhám (Vệ sinh dây dẫn)

8

Giẻ lau (vệ sinh)
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Luôn đội nón BHLĐ có cài quai; 
Khi làm việc trên cao phải để dụng 
cụ đồ nghề vào túi chuyên dụng.

1. Chấn thương đầu, thân thể do 
vật rơi từ trên cao.

a. Không đội nón BHLĐ.

Giải pháp 
Không đứng trong khu vực mà vật 
tư, thiết bị có thể rơi trúng, trong 
vùng nguy hiểm của thiết bị nâng; 
khoảng cách an toàn là bán kính 
quay của cần trục.

b. Đứng trong khu vực làm việc 
mà vật tư, thiết bị có thể rơi 
trúng thân thể.

K/C  AN TOÀN K/C  AN TOÀN
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT 
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp c. Tung ném dụng cụ, vật tư.

Giải pháp 
Kiểm tra độ chắc chắn của móc 
xích pa-lăng, puly khi kéo vật 
nặng; móc vào điểm tựa chắc 
chắn.

2. Sử dụng dây thừng, dụng cụ cẩu 
kéo không đảm bảo chắc chắn.

Không tung ném vật tư, dùng 
dây luộc đưa vật tư, dụng cụ 
lên xuống.
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 3. Do buộc không chặt, cầm 
nắm không chặt.

Đứng xa an toàn

Buộc dụng cụ đồ nghề chắc chắn; 
dây thừng phải buộc lại thành 
vòng kèo vô tận.

Giải pháp 
Sử dụng dây đeo an toàn 2 dây 
quàng khi leo, di chuyển trên trụ.

4. Ngã cao khi leo/di chuyển trên 
trụ để ra dây dẫn:

a. Do không tuân thủ sử dụng 
dây đeo an toàn 2 dây quàng.

Không bỏ đồ nghề,
 dụng cụ trong túi
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT 
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Người sử dụng kiểm tra dây an 
toàn trước khi sử dụng; thực 
hiện việc thử nghiệm định kỳ dây 
an toàn theo quy định.

Giải pháp 
Sử dụng dây chống rơi theo 
đúng quy định khi làm việc trên 

c. Ngã cao do trong quá trình thi 
công ra dây xử lý mối nối không 
sử dụng dây chống rơi.

b. Dây an toàn bị hư hỏng, 
tuột móc, đứt chỉ; móc nhầm 
vào đỉa vải.
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Chú ý quan sát kiểm tra kỹ hiện 
trường, xịt thuốc côn trùng tiêu 
diệt/xua đuổi tại các vị trí có khả 
năng có côn  trùng trú ẩn. 

5. Động vật nguy hiểm cắn, đốt 
do không phát hiện côn trùng, 
rắn, ong, động vật khác bất ngờ 
xuất hiện trên trụ. 

Giải pháp 
Nối đất để tạo vùng an toàn sao 
cho đơn vị công tác nằm trọn 
trong vùng bảo vệ của nối đất.
(theo điều 12 QTATĐ)

6. Bị điện giật do cảm ứng bởi 
đường dây đi chung mạch còn 
mang điện hoặc do đường dây 
đang cắt điện vì lý do gì đó mà có 
điện lại bất ngờ.

  TIẾP ĐỊA  
03 DÂY
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT 
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Kiểm tra hiện trường vị trí làm
việc đúng theo Phiếu công tác.
- Luôn thực hiện việc thử điện,
tiếp địa đối với mạch đường 
dây làm việc.

8. Phóng điện cao áp do nhầm vị trí 
làm việc còn điện.

Trụ được cắt 
điện, làm việc

  TIẾP ĐỊA  
03 DÂY

Giải pháp 
Treo cờ báo hiệu “màu vàng” tại 
phía đường dây đã nối đất, treo cờ 
báo hiệu “màu đỏ” phía đường dây 
có điện để cảnh báo và đảm bảo 
nhân viên đơn vị công tác nhìn thấy 
rõ.
(theo mục 2.11 Phụ lục III QTATĐ)

7. Bị phóng điện do quá trình 
thi công vô ý nhầm lẫn sang 
mạch đường dây còn mang 
điện đối với đường dây nhiều 
mạch đi chung cột.



100

Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 9. Choáng, ngất do bị say nắng.

Kiểm tra đảm bảo sức khỏe 
trước khi làm việc, theo dõi 
sức khõe thường xuyên, hạn 
chế làm việc khi trời nắng gắt, 
không làm việc quá sức, luôn 
uống nước đầy đủ.
- Báo ngay với người chỉ huy 
trực tiếp/ người giám sát khi 
bản thân có các triệu chứng 
ảnh hưởng đến năng lực thể 
trạng. 

Người Chỉ huy trực tiếp luôn quan 
sát, cảnh báo nguy cơ kịp thời và 
ngăn chặn tình huống bất cẩn; 
thực hiện đúng trách nhiệm kiểm 
tra, nhắc nhở, giám sát đối với 
công nhân nhóm công tác.

 

Chủ quan, 
lơ là trong 
giám sát

Giải pháp 10. Điện giật, phóng điện, thao tác 
sai gây sự cố do chế độ giám sát 
không tốt: Người chỉ huy trực tiếp 
lơ là giám sát an toàn, xao lãng 
công việc, chủ quan, mất tập trung 
không kịp thời cảnh báo tình 
huống bất ngờ, không ngăn chặn 
kịp thời thao tác sai, bất cẩn.
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT 
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân có 
các triệu chứng ảnh hưởng đến 
năng lực thể trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp 
thể hiện qua ứng xử, thói quen và 
hành vi để chính mình và đồng 
nghiệp không bị phân tâm như: tập 
trung làm việc, không làm ầm ĩ hay 
đùa giỡn tại công trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc 
và các loại chất kích thích.

11. Điện giật, thao tác sai do thể 
trạng mệt mỏi, mất tập trung:
- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
huyết áp cao do làm việc liên tục 
kéo dài, nắng nóng, trời tối, trời 
mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử dụng 
rượu, bia; thuốc và các loại chất 
kích thích.

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ 
huy trực tiếp/ người giám 
sát khi bản thân có các triệu 
chứng ảnh hưởng đến tâm 
lý.
- Tập trung làm việc, không 
đùa giỡn, hút thuốc…

Báo cáo
cấp trên

12. Thao tác nhầm, động tác không đúng do tâm 
lý bất an, vội vàng, áp lực thời gian:
   Tác động của giờ giấc đưa rước con, gấp gáp; 
nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
  Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại của 
người thân: người thân bệnh; thiếu tiền; nhiều 
tiền; lo lắng việc riêng như: giao dịch nhà đất, 
làm hồ sơ; đăng ký học, đóng học phí người 
thân; cần tiền sinh hoạt phí; trả nợ; xe hư, sửa 
chữa vật dụng trong nhà.
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Phần IX. CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG MỐI NỐI, XỬ LÝ MỐI NỐI BỊ QUÁ NHIỆT
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Không làm việc khi trời mưa 
to, có giông sét.

13. Điện giật do sét đánh lan truyền 
do làm việc trong môi trường có sấm 
sét, mưa bão.

Giải pháp 
Kiểm tra loại trừ dây câu tạo lên trụ 
điện; thử điện hạ thế trước khi thực 
hiện công việc.

14. Bị điện giật do rò điện hạ thế 
từ dây câu tạp, đèn đường, biển 
hiệu, chiếu sáng treo mắc trên 
trụ thép bị hở, bong tróc. 

NGƯNG
CÔNG VIỆC
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CÔNG TÁC THI CÔNG VỆ 
SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE

PHẦN X
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Nón bảo hộ lao động
(Hạn chế tổn thương vùng đầu)

       Bao tay

1
Giày bảo hộ

(Hạn chế tổn thương 
 bàn chân)

7

Túi cứu thương - 
có thuốc cơ bản bên trong.

(Dùng chung cho 01
 nhóm công tác)

8
2

5

3

Quần áo bảo
 hộ lao động

Kính bảo hộ

4

Ủng cách điện cao thế

9

Dây chống rơi

6

Dây đeo an toàn
(Phòng tránh ngã cao)

10

Găng cách điện 
cao thế

Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
A.  Phương tiện bảo vệ cá nhân
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

4 5

Ống dẫn nước chịu
 áp lực cao 

1

Máy phát điện 3 pha 

2

Máy lọc nước RO

10

Đồng ho đo 
tốc độ gió

11

Đồng hồ đo dòng
 điện rò (mA)

7

Đồng hồ đo điện trở 
suất nước 

8

Đồng hồ đo điện dẫn 
suất nước

6

Đồng hồ đo áp lực 
nước đầu bơm

3

Máy bơm nước áp lực cao

12

Ống dẫn đầu bằng thép

Bồn chứa nước lọc

9

Đồng hồ đo độ ẩm
 không khí
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
B. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản

13 14 15

Súng bắn nước Bộ đàm vô tuyến 5W Loa cầm tay

16 17 18

Ống nhòm Dây nối đất, đồng mềm 
10mm2, bọc nhựa, dài 20m có 

kẹp nối đất

Dây thừng
(dùng lên xuống vật

 tư thiết bị)

19 20 21

Ròng rọc (dùng kéo,
 thả  VTTB) 

Biển báo công trường
Rào chắn khu vực thi công)

Xe gàu nâng người
(Khi cần có kế hoạch thực hiện 
có phương án thi công riêng)

22

Xe cẩu tải (chở thiết bị, vật tư)
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1

Nước lọc (rửa sứ) 

2

Giẻ lau (vệ sinh) 

Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
C. Danh mục vật tư cơ bản
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

Giải pháp 
Khi leo lên trụ phải sử dụng dây 
an toàn có 2 dây quàng.

1. Bị ngã cao khi leo lên trụ:

a. Do không tuân thủ sử dụng dây 
đeo an toàn có 2 dây quàng.

 

Giải pháp 
Người sử dụng kiểm tra dây an 
toàn trước khi sử dụng; thực 
hiện việc thử nghiệm định kỳ dây 
an toàn theo quy định.

b. Dây an toàn bị hư hỏng, tuột móc, 
đứt chỉ; móc nhầm vào đỉa vải.
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Kết nối thiết bị đảm bảo chắc chắn 
không rỏ rỉ nước khi làm việc với áp 
lực cao.
- Cẩn thận khi sử dụng vòi xịt, có 
giải pháp phòng tránh chạm tay, 
chân…vào tia nước hoặc tuột tay 
rớt vòi gây văng bắn.

2. Bị nước áp lực cao văng, bắn 
vào người, vào mắt có khả năng 
gây thương tổn.

Giải pháp 
- Nối đất thiết bị. Lưu ý kiểm tra thông 
mạch từ vị trí nối đất đến đầu súng 
bắn nước.
- Dùng bút thử điện kiểm tra rò rỉ 
điện, đảm bảo các mối nối, điểm hở 
được cách điện tốt; người vận hành 
tiếp xúc với điện hạ áp của máy phát 
sử dụng găng tay bảo vệ.
 

3. Nguồn điện hạ thế từ máy phát 
điện gây điện giật người vận 
hành máy phát, người xịt nước, 
do:
- Rò rỉ điện, phát sinh điểm hở 
trên dây dẫn.
- Người vận hành làm việc trực 
tiếp với điểm mang điện hạ áp mà 
không sử dụng găng tay bảo vệ.

OK
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Trang bị bảo vệ cá nhân, mang 
có găng tay, ủng cách điện.
- Đo kiểm điện trở của nước trước 
khi thi công đảm bảo trị số quy 
định (lần 1 trước ra công trường; 
lần 2 trước khi thi công).
 

4. Bị phóng điện cao thế do 
không trang bị đầy đủ găng tay, 
ủng cách điện; do chất lượng 
nước không đảm bảo khử ion. 

Giải pháp 
Giữ khoảng cách an toàn phóng 
điện giữa người, dụng cụ với điểm 
mang điện cao thế khi vệ sinh sứ:
-  Điện áp 110kV: 2,5 m
-  Điện áp 220kV: 3,5 m
(theo điều 20 QT195)

5. Bị phóng điện do không đảm 
bảo khoảng cách an toàn phóng 
điện giữa người, dụng cụ với 
điểm mang điện cao thế khi xịt 
nước áp lực cao vệ sinh sứ.

R

R

Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh
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Giải pháp 
Có phương án thi công, giám sát đảm 
bảo ống dẫn nước từ máy bơm lên 
gàu/trụ không bị va chạm vào dây 
điện hạ thế, dây câu tạp.

6. Điện giật do ống dẫn nước từ 
máy bơm lên gàu/trụ bị va chạm 
vào dây điện hạn thế, câu tạp.

Giải pháp 
Người Chỉ huy trực tiếp luôn quan 
sát, cảnh báo nguy cơ kịp thời và 
ngăn chặn tình huống bất cẩn; 
thực hiện đúng trách nhiệm kiểm 
tra, nhắc nhở, giám sát đối với 
công nhân nhóm công tác.

7. Điện giật, phóng điện, thao tác sai 
gây sự cố do chế độ giám sát không 
tốt: Người chỉ huy trực tiếp lơ là 
giám sát an toàn, xao lãng công việc, 
chủ quan, mất tập trung không kịp 
thời cảnh báo tình huống bất ngờ, 
không ngăn chặn kịp thời thao tác 
sai, bất cẩn.

Quá số
 người

Giám sát
nhắc nhở

Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh
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Phần x.  CÔNG TÁC THI CÔNG VÊ SINH CÁCH ĐIỆN HOTLINE
D.  Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải 
pháp phòng tránh

Giải pháp 
- Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân có 
các triệu chứng ảnh hưởng đến năng 
lực thể trạng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp thể 
hiện qua ứng xử, thói quen và hành vi 
để chính mình và đồng nghiệp không 
bị phân tâm như: tập trung làm việc, 
không làm ầm ĩ hay đùa giỡn tại công 
trường.
- Không làm việc khi còn ảnh hưởng 
của việc sử dụng rượu, bia; thuốc và 
các loại chất kích thích.

8. Điện giật, thao tác sai do thể 
trạng mệt mỏi, mất tập trung:
- Bị mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, 
huyết áp cao do làm việc liên tục 
kéo dài, nắng nóng, trời tối, trời 
mưa, đói bụng.
- Còn ảnh hưởng của việc sử dụng 
rượu, bia; thuốc và các loại chất 
kích thích.

Giải pháp 
Báo ngay với người chỉ huy trực 
tiếp/ người giám sát khi bản thân 
có các triệu chứng ảnh hưởng 
đến tâm lý.

9. Thao tác nhầm, động tác không đúng do 
tâm lý bất an, vội vàng, áp lực thời gian:
   Tác động của giờ giấc đưa rước con, gấp 
gáp; nôn nóng, lo ra; thiếu tập trung.
  Tác động về tâm lý khi nghe điện thoại của 
người thân: người thân bệnh; thiếu tiền; 
nhiều tiền; lo lắng việc riêng như: giao dịch 
nhà đất, làm hồ sơ; đăng ký học, đóng học 
phí người thân; cần tiền sinh hoạt phí; trả 
nợ; xe hư, sửa chữa vật dụng trong nhà.

Báo cáo
cấp trên
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Giải pháp 
Không tiến hành công việc khi có gió 
cấp 4 trở lên. Không được làm việc 
khi có mưa phùn, mưa giông, sấm sét, 
sương mù hoặc khi độ ẩm không khí 
>90%. 
                (theo điều 8 QT195)

10. Điện giật do sét đánh lan truyền do 
làm việc trong môi trường có sấm sét, 
mưa bão.

Giải pháp 
Quan sát kỹ phát hiện mối nguy tại vị 
trí, khu vực làm việc để phát hiện, xử lý 
kịp thời các nguy cơ trước khi thao tác.

11. Động vật nguy hiểm cắn, đốt do 
không phát hiện côn trùng, rắn, ong, 
động vật khác bất ngờ xuất hiện trên trụ.
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