「③ 新 規 入 場 者 の 皆 さ ん へ」をベトナム語に翻訳してあります。
本用紙と所定の用紙（日本語版）を併用して説明してください。

③

Dành cho những người mới khi vào công trường

Kiểm tra bằng nhiệm vụ an toàn
（

Mục tiêu chất lượng ISO

③ Chu trình xây dựng an to
àn

từ）

Kiểm tra trước khi làm việc
（

từ）

Cuộc họp quản
của đốc
（

（Mục tiêu nơi làm việc）

từ）

Cuộc họp an toàn, hoạt động của KY

mục tiêu môi trường ISO

（

từ）

Dọn dẹp
・記載の（作業所目標）については、事業主、職長より説明し、理解を深めてください。

Nghi lễ an toàn và thể dục buổi sáng

④

Các vấn đề được tuân thủ
trong công việc

１．Mặc đúng quần áo bảo hộ khi làm việc

（

（

từ）

từ）

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.

Tổng quan về nơi làm việc

1. Tên công trình
・記載の（作業所の概要）、（安全衛生活動）については、
事業主、職長より説明し、理解を深めてください。

2. Điạ điểm công trình

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.

3. Thời gian thi công

⑤Ưu tiên của nơi làm việc của chúng tôi quan sát chặt chẽ các vấn đề

4. Người đặt hàng
5. Người giám sát
6.

Tổng quan công trình

7.

Số điện thoại cô
ng trường

8.

Người phụ trách
công trình

・記載の（作業所の安全施工サイクル）、（作業所内遵守事項）、（当作業所重点厳守事項）
については、事業主、職長より説明し、理解を深めてください。

②Hoạt động an toàn và sức khỏe
An toàn và sức khỏe
hội đồng
hàng
Làm sạch tất cả trong
công trường
hàng

tuần

ｔhứ

tuần

thứ

⑥Bản đồ hướng dẫn nơi làm việc (bãi đậu xe, nhà vệ sinh, vv)
phút

※Khi sử dụng lửa, thiết bị sưởi, hoặc công cụ khác,hãy gửi một thông báo sử dụng và thực hiện một đề nghị tại một cuộc họp, cuộc họp buổi sáng, vv.

