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Một người điều hành doanh nghiệp hoặc thực thể (PCBU) phải làm những gì 'có thể thực hiện một cách 
hợp lý' để giữ cho nhân viên và những người khác tại nơi làm việc khỏe mạnh và an toàn.

PCBU phải loại bỏ các nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn khi có thể thực hiện được một cách hợp lý. 
Nếu không thể loại bỏ nguy cơ một cách hợp lý thì phải giảm thiểu nguy cơ đó.

Có thể thực hiện được một cách hợp lý nghĩa là gì?
Quý vị có thể làm gì một cách hợp lý để loại bỏ các mối nguy hiểm và loại bỏ, đối phó hoặc kiểm soát 
các nguy cơ, cân nhắc:

 • Nguy cơ khả dĩ có thể xảy ra hay không?
 • Liệu thương tật sẽ nhẹ hay trầm trọng?
 • Quý vị biết những gì – hoặc những gì quý vị nên biết – về mối nguy hiểm và cách loại bỏ hoặc giảm 

thiểu nguy cơ?
 • Hiện có những cách phù hợp để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ hay không?
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sẽ tốn phí bao nhiêu?

Các mối nguy hiểm và nguy cơ
Mối nguy hiểm – mối nguy hiểm là bất kỳ tình huống hoặc điều gì có thể gây hại cho một người. Có thể 
xác định các mối nguy hiểm bằng cách nói chuyện với nhân viên, kiểm tra nơi làm việc và xem xét các 
sự cố trước đó.

Nguy cơ – nguy cơ là xác suất xảy ra tổn hại – tử vong, thương tật hoặc bệnh tật.

Đối phó với nguy cơ
Quý vị nên sử dụng cách đối phó với nguy cơ để loại bỏ các mối nguy hiểm và loại bỏ hoặc kiểm soát 
các nguy cơ. Theo Các Quy định WHS, PCBU phải sử dụng phương pháp đối phó với nguy cơ khi đối  
phó với một số nguy cơ nhất định. 

Đối phó với nguy cơ là quy trình để:

1. xác định các mối nguy hiểm
2. thẩm định nguy cơ:

 • khả năng ai đó có thể bị thương tật?
 • thương tật có thể trầm trọng như thế nào?

3. xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát để loại bỏ hoặc kiểm soát nguy cơ
4. xem xét các biện pháp kiểm soát để đảm bảo chúng có hiệu quả.
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Khi có thể thực hiện một cách hợp lý, thì phải loại bỏ các mối nguy hiểm và nguy cơ. Nếu không thể loại 
bỏ các nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn, thì phải giảm thiểu chúng bằng một hoặc nhiều biện pháp 
kiểm soát. Quý vị phải sử dụng một hoặc nhiều cách sau để giảm thiểu nguy cơ miễn sao có thể thực 
hiện được một cách hợp lý:

 • thay thế mối nguy hiểm bằng thứ gì đó an toàn hơn (chẳng hạn như hoán đổi hóa chất nguy hiểm với 
hóa chất an toàn hơn)

 • cách ly người đó khỏi mối nguy hiểm (chẳng hạn như sử dụng các rào cản)
 • sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật hoặc các biện pháp kiểm soát vật lý (chẳng hạn như bộ 

phận che chắn máy móc).

Nếu nguy cơ vẫn còn thì phải sử dụng các biện pháp kiểm soát hành chính (chẳng hạn như đào tạo, 
danh sách kiểm tra và các quy trình vận hành tiêu chuẩn) để giảm thiểu nguy cơ. Để kiểm soát mọi nguy 
cơ còn lại, PCBU phải cung cấp cho nhân viên thiết bị bảo hộ cá nhân (chẳng hạn như kính bảo hộ hoặc 
ủng bảo hộ) và hướng dẫn nhân viên cách sử dụng an toàn.

Tham khảo ý kiến
PCBU phải tham khảo ý kiến những nhân viên có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về sức khỏe và an 
toàn lao động.

Nói chuyện với nhân viên có thể giúp quý vị xác định các mối nguy hiểm và cân nhắc các cách để giảm 
thiểu nguy cơ. Quý vị cũng có thể tham khảo ý kiến các đại diện sức khỏe và an toàn và ủy ban sức khỏe 
và an toàn nếu nơi làm việc có ủy ban này.

PCBU cũng phải tham khảo ý kiến những người chịu trách nhiệm khác và hợp tác để loại bỏ các mối 
nguy hiểm và giảm các nguy cơ.  Điều này bao gồm tất cả mọi người tại nơi làm việc có chung nghĩa vụ 
về sức khỏe và an toàn lao động, chẳng hạn như các PCBU khác, các nhà cung cấp hóa chất và các nhà 
sản xuất máy móc.

Có thể thực hiện một cách hợp lý là gì?
Có thể loại bỏ mối nguy hiểm hay không? Nếu không thể loại bỏ mối nguy hiểm, hãy sử dụng biện pháp 
kiểm soát ở mức cao nhất có thể để giảm thiểu nguy cơ. Nguy cơ càng cao, quý vị càng nên làm nhiều 
hơn để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ đó.

Hệ thống phân cấp kiểm soát xác định các loại biện pháp kiểm soát khác nhau nên sử dụng và được 
trình bày trong sơ đồ sau.

CẤP ĐỘ 1
Loại bỏ các mối nguy hiểm
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CẤP ĐỘ 3
Giảm tiếp xúc với mối nguy hiểm bằng 

các biện pháp kiểm soát hành chính
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Hình 1  Hệ thống kiểm soát phân cấp
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Một cách hợp lý là gì?
Nguy cơ càng lớn, PCBU càng phải làm nhiều để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ đó. PCBU phải cân nhắc:

 • Liệu một người hợp lý trong cùng hoàn cảnh sẽ đưa ra lựa chọn tương tự hay không?
 • Mỗi biện pháp kiểm soát làm giảm nguy cơ bị thương tật được bao nhiêu?
 • Sử dụng nhiều hơn một biện pháp kiểm soát có tốt hơn hay không?
 • Quý vị có thể thay đổi hoạt động nhiều hay ít?
 • Có những gì khác mà quý vị (hoặc người khác) có thể thực hiện để giảm nguy cơ hay không?

Chỉ nên cân nhắc chi phí nếu chênh lệch quá lớn với nguy cơ.

Xem xét các biện pháp kiểm soát nguy cơ
PCBU nên thường xuyên xem xét các biện pháp kiểm soát và cân nhắc:

 • Biện pháp kiểm soát có còn kiểm soát được nguy cơ hay không?
 • Những nguy cơ tại nơi làm việc có thay đổi hay không?
 • Có bất kỳ mối nguy hiểm mới nào hay không?
 •  Quý vị đã tham khảo ý kiến nhân viên để tìm hiểu xem họ nghĩ rằng các biện pháp kiểm soát đang có 

hiệu quả hay chưa?
 • Có đại diện sức khỏe và an toàn nào yêu cầu thực hiện việc xem xét lại hay không?
 • Có cách nào mới hoặc tốt hơn để giảm nguy cơ hay không? 

Muốn biết thêm thông tin
Các Quy định và quy tắc thực hành WHS có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin về việc kiểm 
soát các nguy cơ. 
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