Mẹo An Toàn Hàng Đầu Ở Công Trường Xây Dựng
An Toàn Xây Dựng Là Trách Nhiệm Của Mọi Người
Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utilities - SPU) cố gắng hết sức để giữ an toàn cho nhân viên, nhóm
làm việc và người dân ở các địa điểm xây dựng của chúng tôi. Trong quá trình xây dựng, máy móc, công cụ và vật liệu
nặng có thể gây nguy hiểm. Do đó, chúng tôi yêu cầu quý vị thực hiện các mẹo an toàn này.

Mẹo Chung
•
•
•

Bất cứ khi nào có thể, hãy tránh đến gần khu vực xây dựng.
Tuân theo tất cả các biển báo giao thông và hướng dẫn của các nhóm làm việc và người cầm cờ hiệu ở công trường
xây dựng.
Chú ý và tránh bị phân tâm khi ở trong hoặc gần khu vực xây dựng.

Người lái xe
• Vui lòng không lái xe qua công trường. Quý vị có nguy cơ làm bị
thương đội xây dựng cũng như chính mình. Nếu quý vị phải lái xe
qua khu vực công trình xây dựng để về nhà hoặc tới cơ sở kinh
doanh, hãy cẩn thận và tuân theo chỉ dẫn của nhân viên tại công
trường.
• Khi lùi xe ra khỏi đường lái xe của quý vị, hãy kiểm tra phía sau
quý vị trong trường hợp có các hoạt động xây dựng hoặc thiết bị
cản trở.
• Nếu đường phố hoặc đường lái xe của quý vị bị chặn, hãy nhớ di
chuyển xe hơi của quý vị ra ngoài khu vực xây dựng trước khi công
việc bắt đầu.

Người đi bộ
•
•
•
•
•

Giảm tốc độ và đi theo các biển báo cho quý vị biết nơi để đi bộ, lăn bánh (xe lăn hoặc xe tập đi) hoặc xe đạp.
Dừng lại, nhìn và lắng nghe xe tải và máy móc xây dựng. Đảm bảo rằng người lái xe nhìn thấy quý vị nếu họ ở gần.
Để ý mặt đường hoặc lối đi không bằng phẳng.
Nhắc nhở trẻ em không đi bộ, chạy, đi xe đạp hoặc chơi trong khu vực xây dựng.
Giữ tất cả thú nuôi trên dây xích khi ở quanh khu vực xây dựng.

Khả năng tiếp cận
Hãy liên hệ với quản lý dự án ở SPU để cho họ biết nếu quý vị cần hỗ trợ tiếp cận hoặc có các nhu cầu đặc biệt
khác..
Vui lòng không đến gần công trường đào đất hoặc xây dựng để nói chuyện với đội xây dựng. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi
hoặc nhận xét nào liên quan đến an toàn xây dựng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/email trên thông báo
dự án mà quý vị nhận được.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.seattle.gov/utilities/constructionsafety

Cảm ơn quý vị đã giúp chúng tôi giữ an toàn cho công trường của chúng tôi!

