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TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP  
  

I- Những khái niệm cơ bản 

     1- Điều kiện lao động  

 Trong quá trình lao động để tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội, con 

người phải làm việc trong những điều kiện nhất định, gọi là điều kiện lao động. Điều 

kiện lao động nói chung bao gồm và được đánh giá trên hai mặt: Một là quá trình 

lao động; Hai là tình trạng vệ sinh của môi trường trong đó quá trình lao động được 

thực hiện.  

  

 Những đặc trưng của quá trình lao động và tính chất và cường độ lao động, tư thế 

của cơ thể con người khi làm việc, sự căng thẳng của các bộ phận cơ thể tình trạng 

vệ sinh môi trường sản xuất đặc trưng bởi: Điều kiện vì khí hậu, nồng độ hơi, khí, 

bụi trong không khí, mức độ tiếng ồn, rung động, độ chiếu sáng...      2- Tai nạn lao 

động  

 Tai nạn lao động là tai nạn làm chết người hoặc làm tổn thương bất kỳ bộ phận chức 

năng nào của cơ thể con người, do tác động đột ngột của các yếu tố bên ngoài dưới 

dạng cơ, lý, hóa và sinh học, xảy ra trong quá trình lao động.  

     3- Bệnh nghề nghiệp  

 Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do tác động một cách từ từ của các yếu tố độc 

hại ra trong sản xuất lên cơ thể con người trong quá trình lao động.  

 Như vậy cả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đều gây hủy hoại sức khỏe của 

con người hoặc gây chết người, nhưng khác nhau ở chỗ: Tai nạn lao động gây hủy 

hoại đột ngột (còn gọi là chấn thương), còn bệnh nghề nghiệp thì gây suy giảm từ 

từ trong một thời gian nhất định.  

  

II- Điều kiện lao động trong ngành xây dựng 

 Lao động trong ngành xây dựng có đặc thù: Công việc thường được tiến hành ngoài 

trời, trên cao, dưới sâu, sản phẩm đa dạng, phức tạp, địa bàn lao động luôn thay đổi, 

do đó điều kiện lao động của công nhân có những đặc điểm sau:  

- Chỗ làm việc của công nhân luôn thay đổi ngay trong phạm vi một công trình, 

phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, do đó điều kiện lao động cũng thay đổi theo.  

- Trong ngành xây dựng có nhiều nghề, nhiều công việc nặng nhọc (như thi công 

đất, bê tông, vận chuyển vật liệu...), mức độ cơ giới hóa thi công còn thấp nên 

phần lớn công việc và công nhân phải làm thủ công, tốn nhiều công sức và năng 

suất lao động thấp, yếu tố rủi ro còn nhiều.  

- Có nhiều công việc buộc người công nhân phải làm việc ở tư thế gò bó, nhiều 

công việc phải làm ở trên cao, những chỗ chênh vênh nguy hiểm, lại có những 

việc làm ở sâu dưới đất, dưới nước ... nên có nhiều nguy cơ tai nạn.  
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- Nhiều công việc tiến hành trong môi trường độc hại, ô nhiễm (bụi, hơi, khí độc, 

tiếng ồn...) nhiều công việc thực hiện ở ngoài trời, chịu ảnh hưởng xấu của khí 

hậu, thời tiết như nắng gắt, mưa gió... làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người 

lao động.  

- Do địa bàn luôn thay đổi nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt khó khăn, thường là tạm 

bợ, công tác vệ sinh lao động chưa được quan tâm đúng mức. Chính những yếu 

tố đó cũng là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp gây ốm đau, bệnh tật 

và tai nạn cho người lao động.  

- Người lao động chưa được đào tạo một cách có hệ thống nên trong xử lý công 

việc, xử lý tình huống còn lúng túng, thậm chí thao tác sai dẫn đến tai nạn lao 

động.  

 Qua phân tích như trên ta thấy rằng điều kiện lao động trong ngành xây dựng có 

nhiều khó khăn phức tạp, nguy hiểm và độc hại, cho nên phải hết sức quan tâm đến 

cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong quá trình 

lao động.  

III- Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động ngành xây dựng 

     1- Nguyên nhân về thiết kế và thi công công trình  

  a- Nguyên nhân do thiết kế  

 Thông thường tai nạn xảy ra do nguyên nhân này ít, nhưng khi xảy ra thì hết sức 

nghiêm trọng. Những thiếu sót trong thiết kế như tính toán sai, bố trí kết cấu không 

hợp lý, lựa chọn vật liệu không đúng... có thể dẫn đến tai nạn ngay khi chế tạo kết 

cấu hay khi thi công. Tai nạn thường xảy ra như sụp đổ bộ phận công trình khi tháo 

dỡ ván khuôn, đổ tường xây khi có gió bão...  b- Nguyên nhân do thiết kế biện pháp 

công nghệ  

 Để tạo ra bộ phận công trình cần có thiết kế biện pháp công nghệ như biện pháp 

chống đỡ ván khuôn, biện pháp chống sạt lở vách đất khi thi công... sự thiếu sót 

trong thiết kế biện pháp công nghệ có thể dẫn đến sập đổ công trình, gây tai nạn lao 

động.  

c- Nguyên nhân do kỹ thuật thi công  

Đây là nguyên nhân phổ biến trong xây dựng. Do tính đa dạng và phức tạp 

của công việc, do thiếu hụt kiến thức chuyên môn, do trình độ nghiệp vụ của người 

thực hiện công việc thấp, không nắm vững quy trình làm việc đảm bảo an toàn ...  

những yếu tố này trực tiếp gây ra tai nạn lao động.  

d- Nguyên nhân do tổ chức thi công  

 Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra sự cố và tai nạn lao động hiện 

nay ở các công trình xây dựng. Việc tổ chức thi công một cách khoa học không 

những góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình mà còn liên 

quan  rất nhiều đến vấn đề an toàn - vệ sinh lao động. Biểu hiện của công tác này ở 

chỗ  
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- Bố trí ca, kíp không hợp lý hay kéo dài thời gian làm việc của công nhân dẫn 

đến tình trạng sức khỏe giảm sút, thao tác mất chính xác, sử lý tình huống và 

sự cố kém, do đó gây ra tai nạn lao động.  

- Sử dụng công nhân không đúng trình độ nghiệp vụ, làm sai quy trình, dẫn đến 

gây ra sự cố.  

- Thiếu nơi nghỉ ngơi cho công nhân, làm ảnh hưởng đến sức khỏe  

- Bố trí công việc không đúng trình tự, chồng chéo, hạn chế tầm nhìn và hoạt 

động của công nhân.  

- Ý thức trách nhiệm kém, làm ẩu, sử dụng nguyên vật liệu không đúng tiêu 

chuẩn, cắt bớt quy trình thi công.  

  

     2- Nguyên nhân về kỹ thuật  

a- Do dụng cụ, phương tiện, thiết bị máy móc sử dụng không hoàn 
chỉnh  Máy móc, phương tiện, dụng cụ thiếu, không hoàn chỉnh hay hư 

hỏng như thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu 
phòng ngừa...  

b- Do vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn   Thể hiện 

qua một số hình thức sau:  

- Vi phạm trình tự tháo dỡ ván khuôn, đà giáo cho các kết cấu bê tông cốt thép 

đổ tại chỗ.  

- Đào hố móng sâu kiểu hàm ếch, nơi đất yếu đào thành thẳng nhưng không 

chống đỡ vách đất.  

- Làm việc trên cao không có dây an toàn, ở dưới nước không có bình ô xy - 

Dùng phương tiện chuyên chở vật liệu để chở người...  

  

     3- Nguyên nhân về tổ chức  

a- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên  

 Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện và xử lý những sai phạm trong quá 

trình thi công, nếu không làm thường xuyên sẽ dấn đến thiếu ý thức trách nhiệm và 

ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện 

một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai nạn lao động.  

b- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động  Chế độ bảo hộ 

lao động gồm nhiều vấn đề như: Chế độ làm việc,  chế độ nghỉ ngơi, trang bị 

các phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng độc hại... Nếu không thực 

hiện một cách nghiêm chỉnh sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, không hạn 

chế được tai nạn và mức độ nguy hiểm.  

  

     4- Nguyên nhân do môi trường và điều kiện làm việc  

- Làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như: Nắng nóng, mưa, gió, sương 

mù...  

- Môi trường làm việc bị ô nhiễm, chứa nhiều yếu tố độc hại.  
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- Làm việc trong môi trường áp suất cao hay quá thấp.  

- Làm việc trong tư thế gò bó, chênh vênh nguy hiểm  

- Công việc đơn điệu, nhịp điệu lao động quá khẩn trương, căng thẳng vượt quá 

khả năng của các giác quan người lao động.  

  

     5- Nguyên nhân do bản thân người lao động  

  a- Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình   

Người công nhân làm việc không đúng chuyên môn đào tạo dẫn đến thao tác sai.  

 b- Vi phạm kỷ luật lao động  

 Ngoài việc vi phạm các quy định về an toàn trong quá trình làm việc, người công 

nhân nếu thiếu ý thức, đùa nghịch trong khi làm việc, không sử dụng các phương 

tiện bảo vệ cá nhân, tự ý làm những công việc không phải nhiệm vụ của mình... sẽ 

gây ra sự cố tai nạn lao động.  c- Do sức khỏe và trạng thái tâm lý  

 Tuổi tác, trạng thái sức khỏe, trạng thái thần kinh tâm lý, có ảnh hưởng rất lớn đến 

vấn đề an toàn, vì khi đó khả năng làm chủ thao tác kém, thao tác sai hoặc nhầm lẫn, 

làm liều, làm ẩu...  

  

IV- Những nguyên nhân gây ra bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng và 

các biện pháp phòng ngừa 

 Tất cả các yếu tố gây tác dụng có hại lên con người trong điều kiện sản xuất gọi là 

các tác hại nghề nghiệp. Kết quả tác dụng của các tác hại nghề nghiệp lên cơ thể con 

người gây suy giảm sức khỏe có thể gây ra các bệnh, gọi là bệnh nghề nghiệp.  

  

      1- Các tác hại và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng  

 Các tác hại nghề nghiệp tác dụng lên cơ thể người công nhân xây dựng trong quá 

trình lao động có thể được phân loại như sau:  

a. Làm việc trong điều kiện vi khí hậu không tiện nghi: Quá nóng, quá lạnh, gây 

ra bệnh say nóng, say nắng, cảm lạnh, ngất; Với các công việc rèn, làm việc 

trong các buồng lái cần trục, máy đào, các công tác xây dựng ngoài trời về 

mùa hè, những ngày quá lạnh về mùa đông.  

b. Làm việc trong điều kiện chênh lệch về áp xuất cao hoặc thấp hơn áp suất khí 

quyển, gây ra bệnh sung huyết, với những công việc xây dựng trên miền núi 

cao, làm việc ở dưới sâu, trong giếng chìm...  

c. Làm việc trong điều kiện tiếng ồn sản xuất thường xuyên vượt quá mức giới 

hạn 75 dB, những âm thanh quá mạnh, gây ra bệnh giảm độ thính, điếc, với 

những công việc  sử dụng dụng cụ  nén khí, gia công gỗ cơ khí trong xưởng, 

đóng cọc, cừ bằng búa hơi, nổ mìn, làm việc gần máy rung.  

d. Làm việc trong điều kiện rung động tác động thường xuyên với các thông số 

có hại đối với cơ thể con người, gây ra bệnh đau xương, thấp khớp, bệnh rung 

động với những biến đổi bệnh lý không hồi phục, với những công việc đầm 
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bê tông bằng đầm rung, làm việc với các dụng cụ rung động nén khí rung 

động điện.  

e. Làm việc trong điều kiện phải tiếp xúc thường xuyên với bụi sản xuất, đặc 

biệt là bụi độc như bụi ôxít silíc, bụi than, quặng phóng xạ, bụi crôm... gây ra 

các bệnh hủy hoại cơ quan hô hấp, bệnh bụi phổi đơn thuần hoặc kết hợp với 

lao, với những công việc: Nghiền, vận chuyển vật liệu rời, khoan nổ mìn, khai 

thác đá, hàn điện, phun cát, phun sơn...  

f. Làm việc trong điều kiện có tác dụng của các chất độc, tiếp xúc lâu với các 

sản phẩm chưng cất than đá, dầu mỏ, các chất hóa học kích thích (nhựa thông, 

sơn, dung môi, mỡ, khoáng...) gây ra bệnh nhiễm độc cấp tính, mãn tính, 

phồng rộp da, với các công việc sơn, trang trí, tẩy gỉ sắt, tẩm gỗ và vật liệu 

chống thấm, nấu bi tum, nhựa đường...  

g. Làm việc trong điều kiện có tác dụng của các tia phóng xạ, các chất phóng xạ 

và đồng vị, các tia rơn ghen, gây ra các bệnh da cấp tính hay mãn tính, bệnh 

rỗ loét, bệnh quang tuyến, với những công việc dò khuyết tật trong các kết 

cấu kim loại, kiểm tra mối hàn bằng tia γ  

h. Làm việc trong điều kiện có tác dụng thường xuyên của tia năng lượng cường 

độ lớn (tia hồng ngoại, dòng điện tần số cao), gây ra bệnh đau mắt, viêm mắt.  

với những công việc hàn điện, hàn hơi, làm việc với dòng điện tần số cao.  

i. Làm việc trong điều kiện sự nhìn căng thẳng thường xuyên khi chiếu sáng 

không đầy đủ, gây ra bệnh mắt, làm giảm thị lực, gây cận thị, với những công 

việc thi công trong phòng ban ngày hoặc thi công ở ngoài trời ban đêm khi 

không đủ độ rọi (thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng không hợp lý)  

j. Làm việc trong điều kiện mà sự làm việc căng thẳng thường xuyên của các 

bắp thịt đứng lâu một vị trí, tư thế làm việc gò bó, gây ra bệnh khuếch đại tĩnh 

mạch, đau thần kinh, bệnh búi trĩ, với những công việc bốc, dỡ vật nặng thủ 

công, rèn, làm mái, cưa xẻ, bào gỗ thủ công...  

 Mục đích phân loại như trên nhằm giúp cho những người sản xuất dễ dàng hiểu 

được những tác hại, lựa chọn và thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng ngừa trong 

lao động sản xuất thích hợp.  

  

     2- Những biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp  

  Các bệnh nghề nghiệp và nhiễm độc trong xây dựng có thể đề phòng bằng cách 

thực hiện tổng hợp các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm cải thiện chung tình 

trạng chỗ và vùng làm việc, cải thiện môi trường, thực hiện chế độ vệ sinh lao động 

và biện pháp vệ sinh cá nhân.  

  Tổng hợp các biện pháp trên bao gồm những vấn đề sau:  

a. Lựa chọn đúng đắn và bảo đảm các yếu tố vi khí hậu tiện nghi khi thiết kế các 

nhà xưởng.  
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b. Loại trừ tác dụng có hại của các chất độc và nhiệt độ cao lên người lao động 

bằng thiết bị thông gió, hút bụi độc, hơi khí độc. Thay các chất có độc tố cao 

bằng chất ít độc hoặc không độc, hoàn chỉnh tổ chức các quá trình thi công 

xây dựng, nâng cao mức cơ khí hóa các thao tác, làm giảm sự căng thẳng về 

thể lực và loại trừ sự tiếp xúc trực tiếp của người lao động với nơi phát sinh 

độc hại.  

c. Làm giảm và triệt tiêu tiếng ồn và rung động là những yếu tố nguy hiểm trong 

sản xuất, bằng cách làm tiêu âm, cách âm và áp dụng các giải pháp làm giảm 

cường độ rung động truyền đến chỗ làm việc  

d. Có chế độ lao động riêng đối với một số công việc nặng nhọc tiến hành trong 

điều kiện vật lý không bình thường, trong môi trường độc hại ... như rút ngắn 

thời gian làm việc trong ngày, tổ chức các đợt nghỉ ngắn sau 1→2 giờ làm 

việc.  

e. Tổ chức chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo chỗ làm việc, đảm bảo chiếu sáng 

theo tiêu chuẩn yêu cầu.  

f. Đề phòng bệnh nhiễm phóng xạ khi làm việc có liên quan đến việc sử dụng 

các chất phóng xạ và đồng vị của chúng.  

g. Sử dụng các thiết bị vệ sinh đặc biệt dưới dạng màn che, hoặc không khí và 

nước... để làm giảm nóng cho người lao động.  

h. Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân để bảo vệ các cơ quan: Thị giác, hô 

hấp, bề mặt da... như kính, mặt nạ, ống chống khí, quần áo bảo hộ, găng tay, 

ủng...  

  

V- Các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm 

 Hiện nay Nhà nước Việt Nam đã công nhận 21 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm 

đó là:  

- Bệnh bụi phổi do silíc  

- Bệnh bụi phổi do amiăng  

- Bệnh bụi phổi bông  

- Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất của chì  

- Bệnh nhiễm độc benzen và đồng đẳng của benzen  

- Bệnh nhiễm độc thủy ngân và hợp chất của thủy ngân  

- Bệnh nhiễm độc man gan và hợp chất của man gan  

- Bệnh nhiễm độc TNT (Trinitrotoluen)  

- Bệnh nhiễm các tia phóng xạ   

- Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn  

- Bệnh rung chuyển nghề nghiệp  

- Bệnh sạm da nghề nghiệp  

- Bệnh loét da, viêm da, loét vách ngăn mũi  

- Bệnh lao nghề nghiệp  

- Bệnh viêm gan do vi rút nghề nghiệp  
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- Bệnh nhiễm độc asen và các hợp chất của asen  

- Bệnh nhiễm độc  nicôtin nghề nghiệp   

- Bệnh nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp  

- Bệnh giảm áp nghề nghiệp  

- Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp   

- Bệnh do Leptospira nghề nghiệp  

 Trong 21 bệnh trên có tới 70% bệnh do nhiễm độc mãn tính khi tiếp xúc với các 

hóa chất trong công việc.  
CÂU HỎI ÔN TẬP 

1- Thế nào là điều kiện lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

2- Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng.  

3- Các tác hại và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng.  

4- Những biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng.  
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