สุขภาพและความปลอดภัยในการขายปลีก
Health & Safety for Retail

การขนยายวัสดุดวยมือ

การขนยายวัสดุดวยมือกอใหเกิดอุบัติเหตุ
มากถึงหนึ่งในสามของอุบัติเหตุทั้งหมด
ในทีท่ ํางาน

Manual Handling

1

พยายามหลีกเลี่ยงการขนยายดวยมือ ณ ที่ใด ๆ ก็ตาม

2

รักษาทางเดินเทาใหปราศจากสิ่งกีดขวาง

Avoid handling loads whenever possible.

Keep walkways clear.
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Manual handling causes one third of
all accidents
in the workplace!

ใชเครื่องจักรกลที่เตรียมไวใหเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนยาย อยางเชน รถลากหรือรถยก

Use mechanical aids provided, for example, a trolley or pallet truck.
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รายงานเกี่ยวกับปญหาดานการขนยายวัสดุดวยมือที่พบ

Report any manual handling concerns that you have.
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แบงการขนยายวัตถุขนาดใหญออกเปนสวน ๆ

Break up a large load.
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ขอความชวยเหลือในกรณีที่ตองทําการขนยายวัตถุที่มีน้ําหนักมาก วัตถุที่มีคม หรือ วัตถุที่ยากตอ
การขนยาย

Get help with heavy, sharp or awkward loads.

7

ยอเขาของคุณขณะทําการขนยาย
Bend your knees.

ลื่น สะดุด และหกลม
Slips, Trips and Falls

1

รักษาพื้นและทางเขา-ออกใหปราศจากสิ่งกีดขวาง

2

ไมสรางความเสีย่ งที่กอใหเกิดอันตรายอันเกิดจากการลื่นหรือสะดุด

Keep floors and access routes clear.

อยาปลอยใหมีของเสียสะสมในบริเวณที่ทํางาน

4

ทําเครื่องหมายไว ณ บริเวณที่มีการหกหลนและเปยกทันที

6
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3,500 cases are reported each year!

Do not create any slip or trip dangers.

3

5

อุบัติเหตุทิ่เกิดจากการลื่น สะดุด และหกลมนัน้ เกิดขึ้น
ถึงกวา 3,500 ครั้งตอป

Do not let waste build up.

Mark spills and wet areas immediately.

รายงานในกรณีที่มีเชือกหรือสายใด ๆ ก็ตามกองอยูบนพื้น หรือทางเดินที่ขรุขระและมืด ซึ่งอาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุลื่นลม หรือสะดุดได
Report trailing cables, uneven walkways and poor lighting.

รายงานเกี่ยวกับวัตถุกีดขวางหรือทําการเคลื่อนยายออกไป จากทางเดิน
Report or remove loose objects on walkways.

อยาวิ่ง ใหความสนใจกับจุดหมายปลายทางที่กําลังไป

Don’t run - pay attention to where you are going.

การตัด

พนักงานมากกวา 5,000 คนไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดา นการตัดในทุก
ๆ ป

Cuts

Over 5,000 people get injured
every year in this sector!
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อยาพยายามใชมีด นอกจากในกรณีที่มีความจําเปน
Don’t use a knife unless you have to.

พยายามตัดวัสดุใหหางจากตัวคุณ

Always cut away from you.

ใชมีดใหเหมาะสมกับชนิดของงาน
Use the right knife for the job.

เก็บมีดไวในสถานที่ที่ปลอดภัย
Store knives a safe area.

อยาวางมีดทิง้ ไวในสถานที่สวนรวม

Don’t leave knives in public areas.

สํารวจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากมีดหรืออุปกรณสําหรับ ตัดกอนที่จะลงมือใช

Inspect the knife or cutting tool for damage before you use it.

อยาใชมีดซึ่งมืใบมีดทูหรือไมคม

Don’t use blunt blades.

ของหลนจากที่สูง

พนักงานมากกวา 5,000 คนไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดา นการตัดในทุก
ๆ ป

Falling Objects

1
2
3
4
5
6
7

ไมเก็บวัตถุที่มีน้ําหนักมากไวสูงกวาระดับไหล

Avoid storing heavy items above shoulder level.

เก็บวัตถุที่มีน้ําหนักมากและวัตถุที่ไมมั่นคงหรือวัตถุที่แกวงไกวไดไวที่ระดับพื้น

Store heavy and unstable items close to the ground.

Over 5,000 people get injured
every year in this sector!

อยาใหหิ้งบรรทุกวัตถุเกินพิกัด

Don’t overload shelving.

เก็บสินคาในสต็อกไวในคลังเก็บของ

Place stock far back into the storage units.

สํารวจบริเวณที่เก็บของเปนประจําและรายงานในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

Inspect the storage area regularly and report any damage.

ใชบันไดตั้งเพื่อหยิบสินคาในสต็อก

Use platform steps to get stock.

สวมใสรองเทาที่ถูกตอง

Wear the correct footwear.

พนักงานมากกวา 5,000 คนไดรับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดา นการตัดในทุก ๆ ป
Over 5,000 people get injured
every year in this sector!

การตกจากที่สูง
Falling from a height
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อยาทํางานบนที่สูง ในกรณีที่ไมจําเปน

Do not work at height where possible.

อยาปนหิ้งหรือราว

Do not climb racking or shelves.

ไมยืนบนงามของรถยกของ

Never stand on the forks of a forklift truck.

ใชอุปกรณ อยางเชน บันไดตั้ง ใหถูกประเภทกับการใชงาน

Use proper access equipment, for example, platform steps.

ใชความระมัดระวังเปนอยางมากในการบํารุงรักษา

Be very careful doing maintenance.

ควรเก็บบันไดที่ใชเสร็จแลวใหเขาที่ และควรทําการตรวจเช็ค เปนประจํา

Ladders are only for temporary access. Inspect them regularly.

จงถามหัวหนางานของคุณ ในกรณีที่คุณไมแนใจ

If you are not sure, ask your supervisor.
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