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KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TRONG NHỮNG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP  

GOODVN xây dựng kế hoạch kế hoạch ứng phó trong những tình trạng khẩn 

cấp như sau :  

MỤC ĐÍCH :  

• Để thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam về an toàn 

sức khoẻ và môi trường.   

• Nhằm tạo nên một môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp lành mạnh cho người lao 

động và cộng đồng xung quanh, tổng giám đốc GOOD VIỆT NAM đã ban hành chính sách 

của công ty như là lời cam kết của công ty đối với việc bảo vệ môi trường và sức khoẻ của 

người lao động, cụ thể được thể hiện trong việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, xây dựng 

công trình luôn chọn phương án và giải pháp đảm bảo an toàn, sức khoẻ và môi trường của 

công ty  

• Tuy nhiên, để ngăn ngừa và ứng phó được những tai nạn và sự cố xảy ra trong quá 

trình làm việc, ban giám đốc yêu cầu bộ phận an toàn – sức khoẻ - môi trường của công ty 

xây dựng và ban hành những kế hoạch ứng phó đối với những trường hợp khẩn cấp nhằm 

mục đích giảm thiểu tuyệt đối những thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi 

trường có thể xảy ra, kế hoạch ứng phó được ban hành bao gồm các nội dung cụ thể như 

sau :  

1. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra tình trạng cháy nổ tại nhà máy  

2. Kế hoạch ứng phó khi xảy ra tai nạn lao động tại nhà máy  

3. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi tình trạng ngộ độc thực phẩm tại nhà máy  

4. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra tình trạng tràn đổ dầu nhớt tại nhà máy 5. Kê 

hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra tình trạng tràn đổ hoá chất tại nhà máy  

LƯU Ý:  

Các xưởng phải có nghĩa vụ thông báo cho công nhân biết về các kế hoạch ứng phó 

khẩn cấp này tại nơi dễ nhìn thấy nhất.  
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1. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP KHI XẢY RA TÌNH TRẠNG 

CHÁY NỔ TẠI NHÀ MÁY  

 
• Bước 1 :  

Khi phát hiện cháy, người phát hiện có thể ứng phó như sau :  La lớn : Cháy 

, cháy, cháy !!!  

 Nhấn chuông báo động cháy  

• Bước 2 :   

 Tổ trưởng PCCC báo động cho toàn thể nhân viên bảo vệ, bảo trì, công nhân viên nhà máy  

• Bước 3 :  

 Bảo trì của xưởng phải ngắt tất cả các nguồn điện trong nhà máy  

• Bước 4 :  

 Tất cả thành viên trong đội PCCC cơ sở nhanh chóng vào vị trí và thi hành nhiệm vụ được 

phân công. Đội trưởng đội PCCC cơ sở sẽ điều động lực lượng và phối hợp trợ giúp ngay tức 

khắc nếu cần thiết  

• Bước 5 :  

 Tất cả các quản lý xưởng phải có mặt tại các cửa thoát hiểm và bảo đảm cửa thoát hiểm đã 

được mở đúng quy định và không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy. 

Những quản lý khác hoặc bộ phận nhân sự hướng dẫn công nhân, khách tham quan (nếu có) 

sơ tán đến khu vực tập trung theo quy định.  

• Bước 6 :  

 Tất cả công nhân phải ngừng ngay công việc, ngắt tất cả các thiết bị máy móc và nhanh chóng 

chạy ra khỏi khu vực hoả hoạn dưới sự hướng dẫn của các quản lý của mình. Tránh trường 

hợp hoả hoạn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau ….  

• Bước 7 :  
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 Tại khu vực tập trung, quản lý phải điểm danh lại danh sách công nhân và khách tham quan 

(nếu có), và nhanh chóng báo cáo các trường hợp còn kẹt lại cho đội cứu hộ.  

• Bước 8 :  

 Các nhân viên cứu hoả tiến hành các công việc đã được phân công dưới sự hướng dẫn của dội 

trưởng.  

• Bước 9 :  

 Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, kiểm soát đám đông, tránh sự chen lấn xô đẩy, 

mất cắp tài sản hoặc những người không có trách nhiệm trong khu vực cứu hoả.  

• Bước 10 :   

 Nếu xét thấy tình trạng của nhà máy vượt quá khả năng thì phải gọi ngay cho đội PCCC 

chuyên nghiệm hổ trợ theo số điện thoại khẩn cấp : 114 Số điện thoại khẩn cấp :  

 Tổ trưởng PCCC cơ sở : 0945.001..5   

 Tổ CCCN : 114  

 Lực lượng 113 : 113 (đảm bảo trật tự)  

 Công an huyện  

 Công an xã  

 Cấp nước (thiết bị và phương tiện tăng áp lực nước)  

 Trung tâm y tế: 115 ( kêu xe cứu thương và sơ cứu)  
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2. KẾ HOẠCH SƠ CẤP CỨU KHẨN CẤP KHI XẢY RA TAI NẠN LAO 

ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY.  

                

Khi xảy ra các trường hợp tai nạn tài nhà máy như: điền giật, té ngã từ trên 

cao, gãy xương, cắt vào tay, kim đâm vào tay,… người chứng kiến tai nạn xảy ra 

phải làm như sau  

:  

Bước 1 :  

 Nhờ người trợ giúp.  

Bước 2:  

 Đội ngủ sơ cấp cứu tại chổ phải sơ cấp cứu kịp thời cho người bị nạn.  

Bước 3:  

 Báo cho người có trách nhiệm biết trường hợp tai nạn này.  

Bước 4 :  

 Nhanh chóng đưa người bị nạn lên phòng y tế tại nhà máy  

Bước 5 :  

 Nếu tình trạng nguy hiểm phải lập tức đưa nạn nhân đến trung tâm y tế 

gần nhất để được hổ trợ kịp thời, số điện thoại cấp cứu khẩn cấp : 115 Số điện thoại 

khẩn cấp :  

 Y tá nhà máy : ….. 

 Đội sơ cấp cứu cơ sở : Nguyễn Phong Sơn …… 

 Trung tâm y tế : 115 và  
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3. KẾ HOẠCH KHẨN CẤP KHI XẢY RA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM  

                             
  

I. Các Biểu Hiện Khi Bị Ngộ Độc Thực Phẩm :  

 Đau đầu chóng mặt, bủn rủn tay chân, mạch nhanh, huyết áp hạ, kèm sốt.  

 Chướng hoặc đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn.  

 Đau bụng có thể đau dữ dội.  Tiêu chảy nhiều lần.  

Lưu ý : Các triệu chứng của ngộ độc có thể xuất hiện ngay hoặc sau nhiều 

giờ, nhiều ngày sau khi ăn thực phẩm không an toàn.  

II. Xử Lý Khi Bị Ngộ Độc Thực Phẩm :  

Bước 1 :  

 Thông báo ngay cho phòng y tế của công ty.  

Bước 2 :  

 Thông báo cho người có trách nhiệm  

Bước 3 :  

 Người quản lý đơn vị có phương án xữ trí kịp thời khi có nguy cơ nhiều 

người bị ngộ độc thực phẩm  

Bước 4 :  

 Nhanh chóng đưa những người bị ngộ độc đến cơ sở y tế gần nhất để 

được hướng dẫn và điều trị kịp thời.  

 Số điện thoại khần cấp : 115  

 Trung tâm y tế huyện:…… 
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4. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT TẠI NHÀ 

MÁY  

 

Khi có sự cố tràn đổ hoá chát xảy ra, cần thực hiện các bước sau:  

• Bước 1 :  

 La lớn để kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh  

 Báo cáo cho tổ trưởng bộ phận  

• Bước 2 :  

 Ngắt hết các nguồn phát sinh tia lửa/ nhiệt/ điện ở khu vực xảy ra sự cố (nếu có thể)  

• Bước 3 :  

 Lập biển báo nguy hiểm ngăn chặn không cho mọi người tụ họp lại xem, hoặc 

những người không có trách nhiệm vào khu vực xảy ra sự cố.  

• Bước 4 :  

 Người ứng phó phải tìm đọc nội dung bảng thông tin an toàn hoá chất (MSDS) 

mang bảo hộ lao động thích hợp ( như găng tay, ủng, khẩu trang cardbon, kính an 

toàn, tạp dề chống hoá chất….) khi tiến hành công việc   

• Bước 5 :  

 Cách thức xữ lý (như: cát, vải vụn và vật liệu thấm hút,…) khoanh vùng ngăn chặn 

không cho hoá chất lan tràn xung quanh.  

 Đối với hoá chất lỏng là dung môi hữu cơ dùng cát phủ lên vùng tràn đổ cho thấm 

hút hoá chất. Sau đó dùng xẻng để thu gom toàn bộ lượng chất thải đưa về nơi xữ  

lý  

 Đối với chất lỏng là keo nước có thể dùng vải vụn, mút,… cát để cô lập vùng tràn 

đổ, xữ lý các chất cặn, thu gom vật liệu thấm hút đưa về nơi xữ lý  

 Đối với chất bột, hột phải dụng chổi, xẻng để thu gom và mang bảo hồ lao động 

phù hợp tránh hít phải bụi của hoá chất  

• Bước 6 :  

 Trong các tình huống bất thường khác phải tuân theo sự chỉ dẫn đặc biệt của người 

có trách nhiệm.  

   

                  

mailto:info@chungnhanquocgia.com


 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA    

Emai: info@chungnhanquocgia.com                              Website: www. chungnhanquocgia.com 

 

Trụ sở chính/ Head office 

Số 50B Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, 

Q. Hai Hà Trưng, Hà Nội 

Văn phòng Hà Nội:  

Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 

Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Văn phòng HCM 

366/7F Chu Văn An, P. 12, Q. Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

 

5. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP KHI DẦU NHỚT TRÀN ĐỔ  

                

Khi có sự cố xảy ra cần thực hiện các bước sau :  

• Bước 1 :  

 La lớn để được mọi người hổ trợ  Báo cáo cho tổ trưởng của bộ phận  

• Bước 2 :  

 Lập tức ngắt hết các nguồn phát sinh tia lửa/ nhiệt/ điện ở khu vực xảy 

ra sự cố (nếu có thể)  

• Bước 3 :  

 Dùng vật liệu xử lý tràn đổ dầu, nhớt / vật thấm ở nơi gần nhất để thấm 

dầu đổ và ngăn chặn dầu nhớt tràn xuống hệ thống cống rãnh  

• Bước 4 :  

 Tiến hành thu gom các vật liệu thấm dầu nhớt đưa về khu vực xữ lý.  

• Bước 5 :  

 Trong các tình huống bất thường khác phải tuân theo sự chỉ dẫn đặc 

biệt của người có trách nhiệm.  

 

         

 

mailto:info@chungnhanquocgia.com

	1. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP KHI XẢY RA TÌNH TRẠNG CHÁY NỔ TẠI NHÀ MÁY
	3. KẾ HOẠCH KHẨN CẤP KHI XẢY RA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
	4. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT TẠI NHÀ MÁY
	5. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP KHI DẦU NHỚT TRÀN ĐỔ

