
 Hãy nhận ra rằng các mối nguy hiểm không có một kỳ 

nghỉ, vậy phải luôn luôn chú ý đến quá trình an toàn. 

 Khi kỷ niệm ngày lễ, hãy nhớ lịch làm việc của bạn, chắc 

chắn rằng bạn ngủ đủ giấc, và sẵn sàng làm việc khi bạn trở 

lại nhà máy. 

 Phải luôn sẵn sàng khi bạn được yêu cầu làm việc trong 

một kỳ nghỉ hoặc cuối tuần. Đừng làm cho người khác phải 

làm thêm giờ để thay thế cho bạn. Điều này có thể làm cho 

đồng nghiệp mệt mỏi hơn và có nguy cơ bị tai nạn hoặc chấn 

thương. 

 Đừng quên một số quá trình vẫn đang hoạt động ngay cả 

khi nhà máy đang tạm ngưng, chẳng hạn như một tháp 

chưng cất trên quá trình hồi lưu. Ghi lại các dữ liệu cần thiết 

và để mắt tới những hoạt động này trong trường hợp một sự 

sai lệch xảy ra. 

Những gì bạn có thể làm? 

  

  

     Những gì xảy ra ở một nhà máy trong một kỳ nghỉ lễ? Nhiều nhà máy ngừng hoặc giảm hoạt động trong 

khoảng thời gian nghỉ lễ. Thiết bị có thể ở tình trạng không sẵn sàng trong khi nhà máy tạm ngừng hoặc đóng 

cửa. Mặc dù nhà máy đang tạm ngừng, các chất độc hại vẫn có khả năng hiện diện trong các thùng chứa và 

bình công nghệ. Thiết bị đang ngừng hoạt động có thể được mở ra để kiểm tra, bảo trì. Số lượng nhân viên 

bảo trì và nhà thầu có thể đông hơn số nhân viên vận hành. Sau kỳ nghỉ, các nhà máy được vận hành trở lại, 

đôi khi có một số đã được sửa đổi trong thời gian này. 

 

     Một số nhà máy tiếp tục hoạt động trong một kỳ nghỉ nhưng với số lượng nhân viên giảm đi, các hoạt động 

ít quan trọng được trì hoãn để cho phép mọi người dành kỳ nghỉ với gia đình của họ. Một số it cán bộ quản lý 

và nhân viên kỹ thuật có thể có mặt để giám sát hoặc giải quyết các thắc mắc. 
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 Hãy nhớ rằng các thùng chứa và bình công nghệ có thể 

chứa chất độc hại, ngay cả khi nhà máy ngưng hoạt động cho 

kỳ nghỉ. Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa và các bình..  

 Đừng ngần ngại gọi cho người quản lý hoặc kỹ sư ngay 

sau khi bạn nghi ngờ một vấn đề nào đó. Không nên trì hoãn 

cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả trong một kỳ nghỉ vì đó 

là công việc của họ để giúp bạn! 

 Nếu bạn có các nhà thầu vẫn làm việc để tiến hành bảo 

dưỡng hoặc kiểm tra khi nhà máy ngưng hoạt động trong kỳ 

nghỉ, hãy chắc chắn rằng họ làm theo đúng quy trình an toàn 

của nhà máy. 

 Theo đúng các quy trình khi khởi động thiết bị sau một kỳ 

nghỉ. Hãy chắc chắn rằng thiết bị đã sẵn sàng và đánh giá an 

toàn trước khi khởi động đã xem xét đầy đủ nếu có bảo trì 

hoặc sửa đổi trong thời gian nhà máy tạm ngưng hoạt động. 
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