AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRONG
KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Khoa Môi trường & Bảo hộ lao động

ThS. LÊ ĐÌNH KHẢI
Phone: 0918.217.857
Email: ldkhaiosh@yahoo.com

MỤC TIÊU ĐẶT RA
• Nhận định thế nào là không gian hạn chế.
• Xác định những nguy hiểm có thể có trong
không gian hạn chế.
• Luôn ý thức vì sao làm việc trong không gian
hạn chế lại rất nguy hiểm.
• Có những biện pháp nào kiểm soát, hạn chế
những nguy hiểm.
• Hiểu rõ những qui trình an toàn khi làm việc
trong không gian hạn chế.
• Chuẩn bị những phương thức cấp cứu và sơ
tán trong trường hợp khẩn cấp.
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Một vài vụ tai nạn
Ngày 1/11/2006 hai công nhân tháo coffa nắp
hầm xử lý chất thải, sau khi xuống hầm làm
việc 10 phút 01 công nhân được phát hiện
chết ngạt
Nguyên nhân:
• Không có biện pháp đảm bảo an toàn,không
thực hiện thông gió
• Không có người giám sát an toàn
• Công nhân không được huấn luyện an
toàn,không biết cách bảo vệ khi làm việc
trong hầm kín

Một vài vụ tai nạn
Trưa ngày 10/12/2005 ông H đưa máy bơm xăng đến
bơm nước trong hầm chứa nước của tàu để thi
công gỏ rỉ và sơn mà không chờ tổ phục vụ bơm
của nhà máy, 14h30 phát hiện ông H và công nhân
L bất tỉnh dưới hầm tàu. Đưa lên bong thì anh L đã
chết,ông H chết tại bệnh viện
Nguyên nhân:
• Không có biện pháp thông gió, hút khí thải
• Không cử người giám sát bên trên
• Không có PTBVCN và kiểm tra nồng độ Oxy
• Giao khoán mà không kiểm tra an toàn lao động
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Một vài vụ tai nạn
Một vụ tai nạn thương tâm làm thiệt mạng 2 cha con
và 3 người nhiễm độc nặng phải đưa đi cấp cứu đã
xảy ra vào sáng 16-5-2009, tại xã Mường Than,
huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Người con 14 tuổi leo xuống giếng bắt ếch và nằm
gục ở đó, người cha vội vã leo xuống cứu và cũng bị
ngạt gục tại chỗ. Ba người hàng xóm lần lượt xuống
cứu và đều bị ngạt thở
Khi người dân địa phương tổ chức đưa những người
bị nạn lên khỏi miệng giếng, 2 cha con anh Yêu đã tử
vong, 3 người hàng xóm phải đưa đi cấp cứu

Miệng hầm nước 3 công nhân xuống và chết ngạt

Để đưa 4 công nhân lên, mọi người phải
đập một lỗ khác xuống hầm
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TN trong bồn trộn bêtông C.ty
Lê Phan ngày 12/5/2010

CN chết ngạt dưới
cống thoát nước tại
Tân Kỳ Tân Quý ngày
11/8/2010

3 người chết trong lòng giếng sâu 2,5m để sửa máy bơm do bị ngạt khí độc
CO2 (Gia Lai)
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Giám đốc cùng 5 nhân viên chết ngạt trong bồn
mỡ cá (4/9/2013)

THẾ NÀO LÀ KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
Khi có một hoặc kết hợp các yếu
tố sau đây:
• Không được thiết kế như là nơi
làm việc thường xuyên. Có
điều kiện khắc nghiệt
• Bị hạn chế không gian ra /vào
• Hạn chế về không gian và vị trí
làm việc
• Hạn chế việc trao đổi không
khí với môi trường bên ngoài
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NHỮNG NƠI CÓ THỂ LÀ KGHC
- Là nơi thiếu Oxy (thiếu trao đổi không
khí)
- Là nơi mà môi trƣờng làm việc nhƣ là:
• Những thùng, bồn khép kín
• Những bể chứa nƣớc, hóa chất
• Hệ thống cống rãnh
• Nồi hơi, bồn trộn
• Hố ga
• Là nơi mà lối ra vào khó khăn

NHỮNG NƠI CÓ THỂ LÀ KGHC
 Là nơi mà không khí có thể có chất độc
hại.
 Những hố đào sâu
 Nơi có thể gây ra sự vùi lấp.
 Là nơi điều kiện môi trƣờng làm việc
không đƣợc bình thƣờng
 Là nơi mà điều kiện thời tiết khắc
nghiệt
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XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Lối ra vào không an toàn
• Lối ra vào hẹp
• Có thể có những cạnh viền sắc
• Lối ra vào thẳng đứng, phải
dùng thiết bị hỗ trợ …

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Thiết bị hoạt động khi có người
làm việc bên trong
•
•
•
•

Các trục của máy
Các dây xích
Những cánh quạt
Nguyên vật liệu di chuyển, sụp đổ…
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XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Khả năng bị vùi
lấp
• Khối lượng máy móc thiết
bị bên trên hầm, hố
• Thiết bị máy móc bên
trên hoạt động tạo độ
rung dẫn đến kết cấu
chống đỡ bị lỏng lẻo hay
bị phá vỡ dẫn tới đổ sập

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Thiếu Oxy (<19.5%)
• <16% Sự hô hấp và phán đoán suy
giảm
• <14% Phán đoán sai, hô hấp tăng
mạnh, mệt mỏi nhanh
• 10-12% Tím môi và rối loạn thần kinh
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XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Thừa Oxy (>23.5%) có thể dẫn
tới cháy nổ
• Chất cháy nổ tiểm ẩn hoặc sử dụng vật
liệu, chất dễ gây cháy nổ
• Các dụng cụ điện
• Các nguồn phát ra tia lửa
• Hoạt động hàn, cắt…làm nhiệt độ tăng
cao

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Nguy cơ nhiễm độc, không gian
tiềm ẩn các chất có hại
• Xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với nguồn khí
độc chứa trong bồn, có sẵn trong lòng đất
hoặc hầm lò
• Khí độc đến theo các cửa hoặc đường ống
thông với khu vực làm việc
• Do thiếu gió, thiếu thông thoáng
• Bụi, khói tạo ra trong quá trình làm việc
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XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Bị điện giật
Tiếng ồn hay hơi nóng
•
•
•
•
•
•

Gây ra phỏng
Say nắng
Ngất xỉu
Điếc tai
Hạn chế thông tin liên lạc
Giảm hiệu quả công việc

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY HIỂM

Tư thế làm việc và chiếu sáng
• Tư thế không thuận lợi, gò bó tay chân
• Vấp té, trượt ngã, ngã cao, va chạm
• Chiếu sáng không đảm bảo, hạn chế
tầm nhìn

Lê Đình Khải-ĐH Tôn Đức Thắng

10

Những sai phạm thường gặp
• Không kiểm tra, theo dõi sự thay đổi không khí
• Không trang bị/sử dụng đúng thiết bị bảo hộ lao
động
• Không có giấy phép làm việc và các qui trình trong
trường hợp khẩn cấp.
• Chưa được huấn luyện
• Không có sẵn thiết bị cấp cứu
• Cho phép người khác vào sau khi có người bị ngất
• Không tuân thủ qui trình tiến hành công việc

Vì sao làm việc trong không gian hạn
chế lại nguy hiểm hơn?
• Không khí khó lưu thông, trong đó thiếu oxi để thở bình
thường
• Không khí trong đó tích lũy các hơi khí độc, các khí gây
ngạt đơn thuần, các hơi khí có thể cháy hoặc nổ
được…
• Nếu đưa thêm các hoạt động khác vào thì sẽ nguy hiểm
hơn nữa (hóa chất, vận hành thiết bị…)
• Người làm việc khó nhận biết thay đổi bên ngoài và khó
khăn trong việc tự cứu mình
• Điều kiện có thể thay đổi rất nhanh chóng. Khó khăn
trong việc tiếp cận ứng cứu người bên trong
• Những nguy hiểm không phải bao giờ cũng được phát
hiện tức thì ngay cả khi các biện pháp kiểm tra đã được
tiến hành
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Biện pháp đảm bảo an toàn

Khi tiến hành làm việc trong không
gian hạn chế cần phải:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm sóat rủi ro
Thực hiện cấp giấy phép làm việc
Lập phương án cứu hộ
Cách ly các thiết bị liên quan
Kiểm tra, theo dõi không khí bên trong
Thực hiện thông gió và chiếu sáng
Giám sát và thực hiện công việc bên trong
không gian kín
Tạm ngưng, Kết thúc công việc, Đóng giấy phép
làm việc
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Các việc cần làm trước khi vào
không gian hạn chế
•
•
•
•
•

Xác định và đánh giá các mối nguy hại
Kiểm tra không khí
Thực hiện việc cách ly năng lượng
Kiểm tra thiết bị và cấp giấy phép làm việc
Trang bị PTBVCN thích hợp và huấn luyện
an toàn
• Chuẩn bị dụng cụ và kế hoạch ứng cứu
• Cử người theo dõi và liên lạc

Khi tiến hành công việc trong
không gian hạn chế
• Người thường trực luôn có mặt bên ngoài và
giữ liên lạc với người làm việc bên trong .
• Luôn theo dõi nồng độ khí độc và Oxy
• Theo dõi nhiệt độ trong khu vực làm việc
• Hệ thống chiếu sáng an toàn, đầy đủ
• Các lối thoát/phương án cứu hộ luôn sẵn
sàng
• Hệ thống thông gió luôn được đảm bảo
• Luôn kiểm soát việc sử dụng các loại hóa
chất trong khu vực làm việc
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CAÀN LÖU YÙ
• TRƢỚC KHI VÀO
KHÔNG
GIAN
HẠN CHẾ, LUÔN
LUÔN PHẢI TỰ
HỎI MÌNH CÓ
ĐƢỢC PHÉP VÀO
VÀ CÓ AN TOÀN
KHÔNG ???

Yêu cầu với người làm việc trong
không gian hạn chế
• Hiễu rõ các nguy cơ có thể xảy ra, các hiện tượng và
hậu quả khi xảy ra tai nạn.
• Sử dụng các thiết bị phù hợp khi vào không gian kín, ví
dụ như mang vào người dây bảo hiểm nối với dây kéo
chắc chắn ra phía ngoài, sử dụng thang được treo chắc
chắn,…
• Thông tin cho người hỗ trợ bên ngoài liên tục.
• Báo ngay cho người hỗ trợ biết nếu phát hiện có các
dấu hiệu nguy hiểm trong khi làm việc.
• Thoát ra ngoài khu vực hạn chế càng sớm càng tốt khi
có yêu cầu thoát, hoặc khi phát hiện các dấu hiệu nguy
hiểm. Người hỗ trợ bên ngoài sẽ hỗ trợ để kéo người
đang làm việc bên trong ra ngoài bằng dây bảo hiểm

Lê Đình Khải-ĐH Tôn Đức Thắng

14

Yêu cầu đối với người hỗ trợ
• Hiểu rõ các nguy cơ có thể xảy ra.
• Thông tin liên tục với người đang làm việc trong không gian
kín để chắc chắn rằng người bên trong vẫn an toàn.
• Bảo đảm các hoạt động bên trong cũng như bên ngoài khu
vực hạn chế an toàn cho người làm việc bên trong.
• Báo ngay cho người bên trong thoát nhanh ra khỏi khu vực
hạn chế nếu phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, và hỗ trợ
kéo người bên trong ra bằng dây bảo hiểm. Kêu gọi thêm sự
hỗ trợ khác xung quanh khu vực đang làm việc.
• Không cho phép bất cứ người nào không có trách nhiệm
đến gần khu vực xung quanh.
• Sơ tán khu vực không gian hạn chế khi có sự cố xảy ra
• Không được làm bất cứ công việc nào khác và không được
rời khỏi vị trí trong thời gian người bên trong vẫn còn làm
việc

Nhiệm vụ của người hỗ trợ
• Ghi cheùp kieåm tra ngöôøi ra vaøo.
• Ngaên chaën nhöõng ngöôøi khoâng coù traùch nhieäm
• Theo doõi moïi thay ñoåi coù theå aûnh höôûng ñeán söï an
toaøn cuûa nhöõng ngöôøi beân trong.
• Thöôøng xuyeân giöõ lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi beân
trong.
• Doïn deïp thoaùng loái ra vaøo.
• Sô taùn khu vöïc khoâng gian haïn cheá khi coù söï coá xaûy
ra.
• Lieân heä vôùi caùc ñôn vò hoã trôï caáp cöùu trong tröôøng
hôïp khaån caáp.
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Giấy phép làm việc

Giấy phép làm việc
• Là văn bản cho phép thực hiện các công
việc
• Và bắt buộc người thực hiện phải tuân thủ
các điều kiện, biện pháp an toàn đã được
quy định trong giấy phép
• Trước và trong khi tiến hành công việc
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Yêu cầu của Giấy phép làm việc
• Xác định rõ phạm vi/nội dung của công việc.
• Nhận định các mối nguy hiểm/rủi ro
• Thiết lập các biện pháp kiểm soát nhằm loại
trừ hoặc giảm thiểu các mối nguy hiểm.
• Phải thiết lập mối liên hệ giữa công việc sắp
tiến hành với các Giấy phép làm việc khác có
liên quan hoặc sẽ được tiến hành đồng thời.

Yêu cầu của Giấy phép làm việc

• Được phép của người có thẩm quyền
• Phổ biến các thông tin trên tới tất cả
những người tham gia vào công việc
• Đảm bảo có sự kiểm soát chặt chẽ
sau khi công việc kết thúc và trở lại
trạng thái làm việc bình thường.
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Giấy phép làm việc
• Tên người làm việc/Tên người hỗ trợ, giám
sát/Người cấp phép
• Các vị trí của không gian hạn chế
• Công việc thực hiện trong không gian hạn chế
• Thời gian cho phép làm việc
• Kết quả kiểm tra/giám sát thành phần không
khí/không gian hạn chế
• Các yêu cầu về trang bị bảo hộ lao động cần thiết
• Các yêu cầu khác (nếu có)
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LOTOTO
• LOCK OUT
• TAG OUT
• TRY OUT

Vì sao cần thực hiện khóa an toàn?
(Mục đích,phạm vi áp dụng)
•Đảm bảo an toàn cho các thiết bị, máy
móc ở vị trí không hoạt động (kiểm soát
nguồn năng lượng)
•Khi thực hiện các hoạt động bảo trì hoặc
quy trình mà nó còn năng lượng tồn lưu
bên trong
•Nơi mà việc khởi động, chuyển động hoặc
rò rỉ năng lượng có thể bất ngờ xảy ra
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Khi thực hiện khóa an toàn
• Xem xét vị trí
• Xác định vị trí nguồn năng
lượng
• Kết quả/hậu quả nếu nguồn
năng lượng thoát ra (rò rỉ)

Thủ tục thực hiện khóa an toàn

• Xác định thiết bị cần khóa
• Dừng máy
• Ngắt/dừng nguồn cấp năng
lượng
• Lắp khóa an toàn
• Kiểm tra sự hoạt động của thiết
bị
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Thẻ an toàn
•Người cách ly/ Cách ly bộ phận nào
•Vai trò như một thông điệp cảnh báo
(không dùng thay thế cho khóa an toàn)

• KHOÙA AN TOAØN THOÂNG THÖÔØNG:
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MỘT SỐ LOẠI VAN CÁCH LY
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