
An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công

    

  

   1. Chỉ những ai hội đủ các các điều kiện sau mới được làm công việc đào đất thủ công :

  

   - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước.

  

   - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế.

  

   - Được đào tạo chuyên môn và được giao làm việc đó.

  

   - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chúng chỉ kèm theo.

  

   2. Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo
chế độ gồm : áo quần vải dày, nón cứng, giày vải ngắn cổ (nếu làm đất ở nơi khô ráo.)

  

   3. Trước khi bắt tay vào đào đất phải yêu cầu cán bộ chỉ huy thi công cho biết :

  

   - Đặc điểm của đất nền và những điều cần chú ý khi làm việc với nó.

  

   - Tại nơi đào đất có nhữg công trình kết cấu ngầm nào cần né tránh .

  

   4. Các dụng cụ cầm tay (cuốc , xẻng v.v..) dùng cho việc đào đất phải được kiểm tra về tình
trạng hoàn hảo của chúng trước khi làm việc. Các dụng cụ bị hư hỏng phải được thu hồi để đưa
đi sửa chữa hay hủy bỏ và người công nhân đào đất không được sử dụng các dụng cụ đó với bất
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cứ lý do gì.

  

   5. Đào đất dưới móng dưới đường hào lên phải phải đổ cách miệng hố đào ít nhất là 0,5m. Đối
với những hố đào có mái dốc mà góc nghiêng lớn hơn góc trượt tự nhiên của đất thì phải tính
toán xác định vị trí đổ đất nhưng không được nhỏ hơn 0,5m. Đất đổ lên miệng hào phải có độ
dốc ít nhất là 45 độ theo mặt phẳng nằm ngang . Khi đào đất lên triền đồi núi phải có biện pháp
đề phòng đất đá lăn theo bờ dốc.

  

   6. Phải làm mương rãnh thoát nước và có biện pháp chống xói lở vê mùa mưa cho khu vực
đang đào đất . Trong khi đào phải chú ý quan sát tình trạng của đất đề kịp thời chủ động ngăn
chặn hiện tượng lở đất.

  

   7. Khi hố móng, đường hào đạt tới dộ sâu 0,5m phải làm bậc hay dùng thang cho công nhân
lên xuống, bậc phải có kích thước tối thiểu là 0,75m theo chiều dài và 0,40m theo chiều rộng:
Cấm bám vào các thanh chống vách của hố đào để lên xuống.

  

   Đất ở các bậc lên xuống bị trơn trợt khi mưa xuống phải được rắc cát để tạo ma sát nhằm
chống té ngã.

  

   8. Cấm ngồi nghỉ (nhất là tụ tập đông người) tại cạnh hố đào hoặc thành đất đắp đề phòng
sụt lở đất.

  

   9. Khi hố móng đạt tới độ sâu 2,0m phải thường xuyên bố trí không ít 2 người cùng làm việc
nhưng đứng cách xa nhau một khoảng cần thiết để có thể cấp cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn
bất ngờ.

  

   10. Trong khu vực đang đào đất phải chú ý :

  

   - Giữ khoảng cách hợp lý giữa các người cùng làm việc, không hướng dụng cụ về phía nhau
(ví dụ khi cuốc) để tránh gây tai nạn cho nhau.
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   - Cần bố trí người làm việc đồng thời trên miệng hố đào và bên dưới hố đào tạo cùng một vị
trí để ngăn ngừa đất đá lớ xuống người ở dưới.

  

   11. Nghiêm cấm đào đất theo kiểu hàm ếch trong bất cứ hoàn cảnh nào.

  

   12. Xung quanh khu vực đang đào đất phải đặt rào cấm hay biển báo để ngăn không cho
người lạ mặt, đặc biệt là trẻ con rơi xuống hố, nhất là hố ngập nước về mùa mưa .

  

   13. Kết thúc ca làm việc phải thu dọn và làm vệ sinh dụng cụ, làm vệ sinh cá nhân trước khi ra
về.
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