「②送り出し教育報告書/新規入場者教育修了届」をベトナム語に翻訳してあります。
本用紙で説明を行った上で、所定の用紙（日本語版）に記入して現場へ提出願います。
số
hiệu

②văn bản báo cáo giáo dục của phái cử/ bản hoàn thành giáo dục cho người mới

ngày thực
hiện

heisei

năm

tháng

ngày

tên công ty

chữ hiragana

ngày
sinh

tên
địa chỉ hiện tại
bạn là quản đốc
phải không

câu hỏi

đúng chứng chỉ quản đốc

bạn là

chủ công ty vừa
và nhỏ

tham gia chế độ đặc
biệt
2.người
1
trả lời chưa tham gia

tuổi

)‐
có

chưa

tên quản
đốc

2.chủ xí nghiệp 3.công ty 1 thà
nh viên

⇒ 1.không tương thích vừa ,nhỏ

có tương thích

chế độ bảo hiểm lao 1.đã tham gia
động
2.chưa tham gia

trả lời =>

ngày

tháng

không đã học khóa an toàn lao động

ai là người mới học chính chỉ trong ngành

sai

2.xí nghiệp vừa ,nhỏ
3.công ty 1 thành viên

có

syouha
năm
heisei
số điện thoại
（
)‐(

số bảo
hiểm

☆ ai không tham gia không được vào công trường
khi bị tai nạn lao động sẽ không được hỗ trợ
luật ９・１０
luật２７～３０

làm việc ở công trường nào thì phải tham gia bảo hiểm ở đó

người tham gia (tham khảo)

chủ xí nhiệp vừa nhỏ

công ty 1 thành viên

chủ
sở hữu dưới 300 lao động
●
300人以下の労働者を常時使用する事業主

●những ai không sử dụng lao động

nhân
viên văn●phòng.người
gia đình cùng làm
●
法人の役員
中小事業主と同居の家族従事者など

với người trong gia đình
●làm
一人親方と同居の家族従事者

2 được nhận vào làm từ khi nào

syouha.heisei.reiwa

3 khi bắt đầu làm đã được chỉ về an toàn lao động chưa
4 lần khám sức khỏe gần nhất khi nào

năm

năm

rồi

など

tháng

ngày

chưa

tháng vấn đề

có không (

)

không

có

bộ phận .1(bình thường) .2.3

đã từng khám huyết áp

không

có

bình thường , huyết áp thấp . huyết áp cao

đã từng khám khả năng chịu chấn động

không

có

bình thường ,khám lần 1 ,khám lần 2

ngoài ra đã từng khám nội dung khác

không

có

dung môi hữu cơ.vv

6 cơ thể có chỗ nào không khỏe

không

có

bộ phận nào

7 trong khi làm việc đã từng bị hoa mắt không

không

5

kiểm tra đặc biệt

đã từng khám qua nội tạng

thi thoảng thường xuyên
kinh
nghiệm

8 nội dung công việc là gì

9 có kinh nghiệm làm việc nơi cao không
có

10 có dụng cụ an toàn không
11 có biết đọc tình huống không

có

12 biết đọc tình huống 1 mình không

có

13 đi làm bằng phương pháp nào

không

có

１năm

・

tháng

năm

２năm

・

３năm hơn

không

không mỗi khi tác nghiệp đều thực hiện đọc tình huống không có
có
đã từng đọc tình huống đúng trong khi làm không
không

1、tự

lái xe của công ty

mình

đi cùng xe của gia đình

14 có sổ tay hỗ trợ tiền nghỉ việc không

viết tên công ty đang làm vào phía dưới
(nếu là công ty con ,thầu lại thì không cần ghi)

có

2、xe máy

không
không

3、xe đạp

4、xe bus tàu điện 5、ngoài ra（

）

số thẻ

không
người phụ trách

người quản lí

tên công ty đang làm
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Nếu bạn có giấy phép và bằng cấp, vui lòng điền vào cột tương ứng dưới đây.
giấy phép

Khả năng kỹ thuật thực hành

dấu○

Đào tạo đặc biệt

dấu○

Hoạt động vận hành cần cẩu (dưới 5t)

Điều hành cẩu di động (5T trở lên）

Tháo dỡ các cấu trúc bê tông (5m trở lên)

Máy móc xây dựng dựa trên xe (dưới 3T)

Nhân viên xử lý thuốc súng an toàn

Dung môi hữu cơ (hòa tan, chuyên môn, amiăng)

Xây dựng dựa trên xe (để nén: con lăn)

Bằng thuốc nổ

Cần cẩu, cẩu di động, cẩu loại lớn (từ1T đến 5T)

Xe vận chuyển địa hình gồ ghề (dưới 1T)

Khả năng kỹ thuật thực hành
Hàn khí, vv
Khai quật mặt đất (hơn 2m)
Công việc lắp ráp chống rung trái đất

dấu○

móc xây dựng (trê

Lắp ráp các tòa nhà bằng gỗ, v.v. (5m trở lên）

phương tiện máy

Bằng lái xe cẩu (5T trở lên)

(để nối đất, vận chuyển, bốc xếp và khoan)

Vận hành thang máy xây dựng

Dành cho công việc nền móng)

Hoạt động của xe tải bơm bê tông

(cho tháo dỡ) Máy nghiền, Máy cắt thép

Xe làm việc ở độ cao lớn (dưới 10M)

Máy nghiền và tháo dỡ bê tông

(cho tháo dỡ) chỉ máy nghiền

dấu○

Hàn nhiệt và nung chảy
Làm việc rủi ro thiếu oxy (công nhân)

Lắp ráp ván khuôn, v.v.

Xe vận tải địa hình gồ ghề (1T trở lên)

Công việc máy nâng(1t trở lên)

Công việc lắp ráp giàn giáo(5m trở lên)

Xe làm việc có độ cao lớn (10M trở lên)

Làm việc trên giàn giáo

Công việc lắp ráp thép (5m trở lên)

Công việc máy nâng(1T trở lên )

Làm việc bằng cách sử dụng lưỡi dao

Khai quật đường, vv

Thiếu oxy（loại 1）、huỳnh lưu hạt nhân（loại 2）

Công việc thay thế mài của đá
Cần trục・thao tác máy cuốn
Sử dụng cưa máy khi cắt cây đứng
Công việc lắp ráp giàn giáo
Dây cáp làm việc trên cao
Đầy đủ các loại dây đai an toàn cho công việc

Các mục sau đây tóm tắt nội dung của trang riêng biệt。
người làm việc phải hứa và tuân thủ quy định để làm việc trong môi trường an toàn và thoải mái
1.Mặc đúng quần áo bảo hộ khi làm việc
2.Trong tuần nhập học, bạn nên đặc biệt cẩn thận về sự an toàn
3.Có các cuộc thảo luận và các cuộc họp dự đoán nguy hiểm trước khi bạn làm việc
4.Tham gia vào cuộc họp vào buổi sáng
5.Không làm việc mà không có giấy phép hoặc trình độ
6.Không hút thuốc bên ngoài những nơi chỉ định
7.Luôn sử dụng đai an toàn cho công việc trên cao
8.Không đứng dưới cáp treo
9.Tôi sẽ nhận được lời khuyên ngay lập tức
10.Máy mà tôi sử dụng chắc chắn sẽ được kiểm tra
11.Chủ động sửa những gì được coi là nguy hiểm
12.Hãy dọn dẹp quanh chỗ bạn làm , và tham gia vào dọn dẹp tổng thể
13.Khi cảm thấy không tốt sẽ báo cáo với quản đốc

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các điều bên trên
[Về việc xử lý thông tin cá nhân]
※Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho việc quản lý an toàn và sức khỏe của nơi làm việc và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi đã chấp nhận việc xử lý thông tin cá nhân
nhóm máu

huyết áp
cao
thấp

họ tên
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