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1 ５Ｓ ごえす 5S

Là 5 việc Sàng lọc(seiri), Sắp

xếp(seiton), Sạch sẽ (seisou),

Săn sóc(seiketsu), Sẵn sàng

(shitsuke), và S là chữ cái đầu

trong các từ đó. Là các từ dùng

để duy trì và cải thiện môi trường

nơi làm việc.

2 整理 せいり Seiri (sàng lọc)

Là việc xác định rõ những gì cần

thiết và những gì không cần thiết rồi

chia sẻ thông tin đó với nhau để

nâng cao chất lượng và năng suất.

3 整頓 せいとん Seiton (sắp xếp)

Là việc quy định vị trí để và cách

để các vật dụng cần thiết, hiển thị

chúng một cách rõ ràng nhằm giảm

sự không hợp lý và sự lãng phí.

4 清掃 せいそう Seisou (sạch sẽ)

Làm vệ sinh để làm cho nơi làm việc

trở nên sạch sẽ, đẹp, và dễ hiểu được

đó là tình trạng đúng.

5 清潔 せいけつ Seiketsu (săn sóc)

Là việc thực hiện triệt để Seiri,

Seiton, Seisou để duy trì tình

trạng bình thường, không bị bẩn.

6 しつけ しつけ Shitsuke (sẵn sàng)

Là việc tạo thành thói quen để thực

hiện được những việc đã được quy

định đúng như nó đã được quy

định, và tạo thành văn hóa hợp tác

lẫn nhau.

7 掃除（する） そうじ（する） (động từ) Làm vệ sinh

8 片づける かたづける Dọn dẹp

Ví dụ câu
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9 捨てる すてる Vứt bỏ

10 汚い きたない Bẩn

11 汚れる よごれる Bị bẩn

12 分別（する） ぶんべつ（する） (động từ) Phân loại

13 燃えないごみ もえないごみ Rác không cháy được

14 燃えるごみ もえるごみ Rác cháy được

15 挟まれる はさまれる Bị kẹp vào 機械
き か い

に手
て

が挟
はさ

まれました。 Bị kẹp tay vào máy.

16 巻き込まれる まきこまれる Bị cuốn vào 機械
き か い

に手
て

が巻
ま

き込
こ

まれます。 Bị cuốn tay vào máy.

17 やけど（する） やけど（する） (động từ) Bị bỏng

18 落ちる おちる Bị rơi 階段
かいだん

から落
お

ちます。 Bị rơi xuống cầu thang.
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19 滑る すべる Trơn 床
ゆか

が滑
すべ

ります。 Sàn nhà trơn.

20 転ぶ ころぶ Bị ngã 工場
こうじょう

で滑
すべ

って転
ころ

びました。 Bị ngã trong nhà máy do trơn trượt.

21 濡れる ぬれる Bị ướt

22 衛生 えいせい Vệ sinh

23 避難（する） ひなん（する）
(động từ) Sơ tán, lánh

nạn

24 救急車 きゅうきゅうしゃ Xe cứu thương

25 災害 さいがい Thảm họa

26 地震 じしん Động đất 地震
じ し ん

が起
お

きます。 Xảy ra động đất.
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