
Bài 11 Trang phục / Nghiệp vụ / Thực tập

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch

1 作業着 さぎょうぎ Trang phục lao động

2 作業服 さぎょうふく Trang phục lao động

3 作業靴 さぎょうぐつ Giày lao động

4 手袋 てぶくろ Găng tay

5 帽子 ぼうし Mũ

6 保護帽（ヘルメット） ほごぼう（へるめっと） Mũ bảo hộ

7 保護具 ほごぐ Dụng cụ bảo hộ

8 あごひも あごひも Quai mũ

9 ボタン ぼたん Nút, khuy

10 ポケット ぽけっと Túi

11 保護メガネ ほごめがね Kính bảo hộ

12 マスク ますく Khẩu trang

13 耳栓 みみせん Nút tai

14 安全靴 あんぜんぐつ Giày bảo hộ

15
墜落制止用器具（安全
帯）

ついらくせいしようきぐ
（あんぜんたい）

Dây đai an toàn

第
だい

11課
か

 服装
ふくそう

・業務
ぎょうむ

・実習
じっしゅう

建設
けんせつ

の職場
しょくば

には、過去
か こ

の経験
けいけん

から、働
はたら

く人
ひと

を事故
じ こ

やけがから守
まも

るためのルールがあります。

めんどうだと思
おも

うかもしれませんが、皆
みな

さんも自分
じ ぶ ん

や仲間
な か ま

の安全
あ んぜん

のために必
かなら

ず守
まも

ってください。

Trong môi trường làm việc thuộc ngành xây dựng, có những quy định được đặt ra để bảo vệ người lao động khỏi tai nạn và thương tích. Có thể các bạn thấy phiền phức, nhưng nhất

định hãy tuân thủ để có thể bảo vệ mình và các đồng nghiệp.

1 作業着 Trang phục lao động  

2 作業服 Trang phục lao động

Mặc trang phục sạch sẽ và vừa vặn với cơ thể của mình. 

Giắt gấu áo vào trong quần, cài khuy ống tay áo. Không để 

gấu quần quét đất. 

14安全靴 Giày bảo hộ

Sử dụng mũ có quy cách đáp ứng 

tiêu chuẩn công việc, thắt chặt quai 

mũ. Chú ý để mũ bảo hộ không xô 

lệch khi ngẩng cúi đầu hay quay đầu 

sang trái phải.

6 保護帽（ヘルメット）Mũ bảo 

hộ 
Để bảo vệ chân khỏi rủi ro dẫm 

vào những vật bị rơi hoặc đinh 

v.v…, bạn hãy đi giày phù hợp 

với công việc và buộc dây giày 

cẩn thận. 4 手袋 Găng tay 

Găng tay vốn được dùng để bảo vệ 

tay khỏi thương tích, nhưng bạn 

không được đeo găng tay khi sử dụng 

các thiết bị điện như máy cưa đĩa hay 

khoan điện vì có nguy cơ bị cuốn 

găng vào máy . 11 保護メガネ Kính bảo hộ 

Sử dụng để bảo vệ mắt khỏi vụn 

bay khi cưa cắt và chất độc hại, 

v.v...

15 墜落制止用器具（安全帯）Dây đai an toàn

Cần phải dùng dụng cụ phòng ngừa ngã cao (dây đai 

an toàn) khi làm việc tại nơi cao trên 2m và không có 

sàn công tác. Về nguyên tắc, bắt buộc dùng dụng cụ 

phòng ngừa ngã cao (dây đai an toàn) là dây đai an 

toàn toàn thân.
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第
だい

11課
か

 服装
ふくそう

・業務
ぎょうむ

・実習
じっしゅう

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch

16 業務 ぎょうむ Nghiệp vụ

17 時間厳守 じかんげんしゅ Tuân thủ giờ giấc

18 予定 よてい Dự định

19 日付 ひづけ Ngày tháng

20 準備 じゅんび (danh từ) Sự chuẩn bị

準備（する） じゅんび（する） (động từ) Chuẩn bị

21 会議 かいぎ  Cuộc họp

22 朝礼 ちょうれい Họp đầu giờ sáng

23 報告書 ほうこくしょ Bản báo cáo

24 マニュアル まにゅある Tài liệu hướng dẫn

25 作業手順書 さぎょうてじゅんしょ Bản trình tự thao tác

26 調子 ちょうし Tình trạng, tình hình
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