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Nh»ng NgÜ©i ñánh Bóng Sàn Nhà B¢ng G‡ ñã BÎ Ch‰t Khi Sän PhÄm
ñánh Bóng Sàn Nhà BÓc Cháy- Ÿ Ti‹u Bang Massachusetts.
BÓi Cänh. ViŒc Çánh bóng sàn nhà b¢ng g‡ có th‹ gây cho các ngÜ©i th®, nh»ng

ngÜ©i cÜ ngø trong toà nhà, và nh»ng ngÜ©i chû nhà nh»ng thiŒt håi do l»a cháy. Tåi
Bang Massachusetts, ba ngÜ©i th® Çánh bóng sàn nhà Çã ch‰t trong vòng th©i gian 10
tháng (tháng Chín 2004 Ç‰n tháng Bäy 2005) trong hai vø cháy riêng biŒt khi h† Çang
kh¢n kín sàn nhà thì l§p sÖn sàn nhà nhåy l»a Çã bÓc cháy. Loåi sÖn kh¢n kín sàn nhà
dùng trong các s¿ cÓ này có Ç¶ bén l»a rÃt cao (Ç¶ bén l»a 9o F/-13 o C). Cä ba ngÜ©i
th® bÎ thÜÖng và ch‰t này ÇŠu là các di dân ngÜ©i ViŒt Nam.
S¿ viŒc thÙ nhÃt. Hai ngÜ©i Çánh bóng sàn nhà Çã bÎ l»a cháy Ç‰n ch‰t và hai người
bị phỏng m¶t cách nghiêm tr†ng trong lúc Çang Çánh bóng lần cuối các sàn nhà b¢ng
g‡ trong m¶t ngôi nhà có ba gia Çình cÜ ngø. Cæn nhà Çã b¡t l»a trong lúc h† Çang
kh¢n kín sàn nhà b¢ng m¶t loåi sÖn sàn nhà mà nó Çã bÓc cháy do ng†n l»a mồi tØ
m¶t b‰p lò gas mà vẫn còn chÜa t¡t. Vào lúc xäy ra s¿ cÓ, các cºa s° ÇŠu Çóng kín và
không m¶t phÜÖng tiŒn thông gió nào ÇÜ®c sº døng.
S¿ viŒc thÙ hai. M¶t ngÜ©i Çánh bóng sàn nhà bÎ cháy Ç‰n ch‰t và m¶t người khác bị
cháy phỏng không nghiêm trọng trong khi những ngÜ©i th® này Çang Çánh bóng lần
cuối sàn nhà trong m¶t ngôi nhà chÌ có m¶t gia Çình cÜ ngø. Cæn nhà Çã b¡t l»a khi
những người thợ này Çang kh¢n kín sàn nhà b¢ng m¶t sản phẫm sÖn mà nó Çã phát hÕa do
ng†n l»a mồi vẫn còn cháy từ máy nÜ§c nóng ÇÓt b¢ng gas Ç¥t trong tủ nhÕ tr ê n cùng
l âu sàn nhà Çang làm. Tåi lúc xäy ra s¿ cÓ, cºa trÜ§c cæn nhà Çang mª, nhung các cºa s°
ÇŠu Çóng và không m¶t phÜÖng tiŒn thông gió nào ÇÜ®c sº døng.

Các L©i Khuyên Nh¢m Tránh Các S¿ CÓ TÜÖng T¿
Dùng các sän phÄm làm bóng sàn nhà b¢ng g° ít nhåy l»a (các sän phÄm v§i Çi‹m
bÓc cháy l§n hÖn 100o F/38o C) khi làm công viŒc này bên trong nhà.
T¡t tÃt cä các ng†n l»a Çang cháy và các nguÒn gây b¡t l»a trÜ§c khi b¡t ÇÀu công
viŒc làm bóng sàn nhà.
?
?
?
?

BÉN LºA, DỂ CHÁY
ñi‹m bÓc cháy cûa
m¶t chÃt lÕng là gì?
ñi‹m bÓc cháy là nhiŒt Ç¶ thÃp
nhÃt mà tåi Çó chÃt lÕng này sän
sinh ra Çû chÃt hÖi bÓc cháy khi
nó g¥p m¶t nguÒn l»a mÒi gây
cháy. ñi‹m bÓc cháy càng thÃp
thì chÃt lÕng Çó càng dÍ bén
l»a. ñi‹m bÓc cháy ÇÜ®c liŒt kê
trong các mÅu giÃy ghi các d»
kiŒn an toàn nguyên liŒu có s£n
tØ các nhà sän xuÃt sän phÄm.

T¡t ngọn l»a mồi cûa các thi‰t bÎ dùng gas (nÖi các b‰p lò, máy sÜªi b¢ng
hÖi nÜ§c, các døng cø sÜªi nóng, máy sÃy quÀn áo).
Tắt và rút dây điện các máy thi‰t bÎ có động cõ ÇiŒn (nhÜ tû lånh, các máy
sÜªi, máy sÜªi nóng b¢ng hÖi nÜ§c) và các thi‰t bÎ ÇiŒn khác.
Không ÇÓt thuÓc và hút thuÓc.
Không bÆt sáng ho¥c t¡t Çèn trong suÓt th©i gian làm viŒc Çánh bóng sàn nhà (tắt điện chổ làm việc
nếu có thể).

Làm thông gió m¶t cách thích h®p cho khu v¿c làm viŒc trong suÓt th©i gian Çánh bóng sàn nhà.
?

Mª các cºa s°; và ti‰p tøc mª trong khi làm viŒc cho Ç‰n khi sän phÄm làm bóng sàn nhà khô låi.
N‰u dùng quåt ÇiŒn Ç‹ thông gió thì chúng phäi là loåi chÓng nổ và cấm điện vào ổ cấm ngoài nõi
làm việc.

CÀn ghi nh§ thêm, các ngÜ©i chû phäi:
Cung cÃp viŒc huÃn luyŒn an toàn cho nh»ng ngÜ©i th®, theo yêu cÀu cûa pháp luÆt*, vŠ các nguy håi cûa
nh»ng hoá chÃt mà h† sº døng và s¿ luyŒn tÆp vŠ th¿c hiŒn công viŒc m¶t cách an toàn trong lúc làm việc.
Sự luyện tập phải ðýợc cung cấp bằng ngôn ngữ của những ngýời thợ.
*Tiêu chuẩn cho thông tin về nguy hại từ T° chÙc An Toàn và SÙc KhÕe NghŠ NghiŒp (OSHA)
(29 CFR 1910.1200)

Chỉ đạo viŒc phân tích các nguy håi cûa công viŒc làm trýớc khi làm mỗi công việc. Và phải đòi
hÕi nh»ng ngÜ©i th® làm ÇÀy Çû m¶t bän liŒt kê các møc cÀn ki‹m tra về sự an toàn trÜ§c khi b¡t
ÇÀu m‡i công viŒc h† làm.
TrÜ§c kh TrÜ§c khi b¡t ÇÀu công viŒc Çánh bóng sàn nhà, nh»ng ngÜ©i chû nên tìm có ÇÜ®c các thông tin
vŠ nh»ng khuy‰n cáo an toàn cûa các nhà sän xuÃt sän phÄm Çánh bóng sàn nhà, vŠ các nguÒn gây cháy và
ch†n cách thông gió khu v¿c làm viŒc. Nh»ng thông tin này nên ÇÜ®c tÆp h®p låi và vi‰t vào bän liŒt kê các
møc cÀn ki‹m tra và giao cho toán th® trÜ§c khi h† Çi Ç‰n nÖi làm viŒc. Các ngÜ©i chû cÀn bäo Çäm ch¡c
ch¡n r¢ng bän liŒt kê các møc cÀn ki‹m tra Çã ÇÜ®c ghi ÇÀy Çû trÜ§c khi b¡t ÇÀu làm viŒc.
ñ‹ có bän sao ÇÀy Çû các báo cáo vŠ các s¿ cÓ trên hãy liên hŒ Massachusetts FACE tåi 617-624-5632.

Bản báo cáo về cuộc điều tra về rủi ro tánh mạng

Xin Vui Lòng Niêm Yết

Những thông tin về FACE
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B¶ Y T‰ Massachusetts, h®p tác v§i ViŒn QuÓc Gia An Toàn Và SÙc KhÕe NghŠ
NghiŒp, ti‰n hành viŒc ÇiŠu tra vŠ những tổn thương có thể mạng gây ra bởi công
việc làm. D¿ án này ÇÜ®c hi‹u nhÜ là FACE (LÜ®ng ĐÎnh vŠ Rûi Ro Ch‰t Chóc và
Đánh Giá ViŒc Ki‹m Tra KiŠm Ch‰), tìm cách nhÆn bi‰t cho ÇÜ®c các y‰u tÓ ÇÜa Ç‰n
nh»ng ruÌ ro nghŠ nghiŒp Çó. Cänh báo này đã ÇÜ®c phát triển b«i d¿ án FACE cûa
Tiểu Bang Massachusetts và ChÌ huy trÜªng phòng chÓng cháy.
Vui lòng ph° bi‰n bäng cänh báo này cho nh»ng ngÜ©i khác ÇÜ®c bi‰t. ñây là m¶t
tài liŒu công c¶ng và có th‹ t¿ do sao chép Ç‹ tìm hi‹u và ph° bi‰n: nó có th‹ ÇÜ®c
tìm thÃy cùng nh»ng tài liŒu khác tåi mång ÇiŒn toán DPH http://www.mass.gov/
dph/ohsp. N‰u quí vÎ có ÇŠ nghÎ hay th¡c m¡c gì liên quan, vui lòng g†i D¿ án FACE
tåi sÓ 1-800-338-5223 hay ChÌ Huy TrÜªng Ch»a Cháy Ti‹u Bang tåi sÓ 877-9NOFIRE.

Occupational Health Surveillance Program
Massachusetts Department of Public Health
250 Washington Street, 6th Floor
Boston, MA 02108
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Các t° chÙc giúp Çª cûa Bang Massachusetts
Phân Cục An Toàn NghŠ NghiŒp Massachusetts: cung
cÃp các dÎch vø tham khäo miÍn phí giúp các ngÜ©i chû
nhÆn thÙc và ki‹m tra an toàn nÖi làm viŒc và nh»ng
nguy håi cho sÙc khÕe, cäi thiŒn chÜÖng trình an toàn và
sÙc khÕe cho h† và huÃn luyŒn cho các ngÜ©i th®. (www.
mass.gov/dos/consult/index.htm).

Văn Phòng ChÌ Huy TrÜªng Ch»a Cháy. Những hoạt
động để cứu nhân mạng và của cải từ lửa cháy và sự nổ
bằng cách ngăn ngừa, thiết kế xây dựng, giáo dục, và thi
hành luật lệ: www.mass.gov/dfs/osfm/fireprevention/

Cøc Ç¥c trách tai nån kÏ nghŒ Massachusetts: tr® cÃp
cho viŒc huÃn luyŒn vŠ sÙc khÕe và an toàn nÖi làm
viŒc cho chû và th® trong các công ty ÇÜ®c bao gồm
b«i LuÆt Bäo Hi‹m ĐŠn Bù cho Công Nhân cûa Bang
Massachusetts. (www.mass.gov/dia/Safety/index.htm)

Tiêu chuẩn cho thông tin về nguy hại từ T° chÙc An
Toàn và SÙc KhÕe NghŠ NghiŒp (OSHA)
(29 CFR 1910.1200)
(www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_
document?p_table=STANDARDS&p_id=10099)
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