
AMSEA

  

  

Quy!n C"m Nang B# 
Túi này dành cho b$n 

và th%y th% &oàn mang 
theo tàu.





WARNING: !e stretching exercises in this booklet should not be attempted if 
you have a preexisting condition, injury or soreness in an a"ected area.  Stretching 
should never be done to the point of causing pain.  If you are under treatment for 
a musculoskeletal disorder, you should follow the advice of your medical advisor 
about practicing these exercises since they can cause further injury.  You are 
encouraged to have your own musculoskeletal assessment conducted by a trained 
professional who can recommend speci#c exercises and develop a program for 
you and your particular work situation.  !is booklet provides general principles 
only, it is up to YOU to apply them safely and correctly to the work situation found 
in your speci#c #shery.

DISCLAIMER: !is material was produced under grant number SH-23541-
12-60-F-2 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. 
Department of Labor. It does not necessarily re$ect the views or policies of 
the U. S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial 
products, or organizations imply endorsement by the U. S. Government. !e U.S. 
Government does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the 
accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or 
process disclosed. 

COPYRIGHT INFORMATION: !is material is the copyrighted property of 
Alaska Marine Safety Education Association (AMSEA). By federal regulation, 
OSHA reserves a license to use and disseminate such material for the purpose 
of promoting safety and health in the workplace. AMSEA hereby authorizes 
employers and workplace safety and health professionals to use this material, 
distributed by or through OSHA, in their workplaces or practices in accordance 
with the guidance contained in the material. 

To this end, permission is granted to use such copyrighted material solely for 
non-commercial, instructional, personal, or scholarly purposes. !e material may 
be used and incorporated into other workplace safety and health programs on the 
condition that no fee may be charged for the subsequent use of the material. Use of 
the material for any other purpose, particularly commercial use, without the prior, 
express written permission of the copyright owner(s) is prohibited. Furthermore, 
any modi#cation to the material is prohibited without the prior, express written 
permission of the copyright owners.  

© 2013

AMSEA Alaska Marine Safety Education Association
2924 Halibut Point Road ! Sitka, Alaska 99835

907-747-3287 / www.amsea.org



Special thanks to: 
Don Bloswick, Ph.D. of the University of Utah
Paul Columb, B.S.P.T. of Sitka Physical !erapy
Eric Speck, M.S.P.T. of Sitka Physical !erapy

Kay Turner, D.P.T. of Oceanside !erapy Center

Publication Production:
Becky Martello, Layout & Design

Jerry Dzugan, Editor



L%i M& '(u ........................................................................................... 1
C) !* B+ Nh,c M-i ............................................................................ 1
 L.ng & C/t S0ng................................................................. 1-3
 Vai, Cùi Ch-, C1 Tay & Bàn Tay........................................ 4-5
Các Y2u T0 R3i Ro................................................................................ 6
 L4c N5m.. ................................................................................ 6
 T. !2....................................................................................... 7
 T(n Su6t/L7p L8i !ao Tác..................................................... 8
 T1n !.)ng Do Va Ch8m...................................................... 8
Phòng Ng9a .......................................................................................... 8
V.)n Du:i & T;p !* D<c................................................................. 9
 L.ng .................................................................................. 10-11
 Vai ..................................................................................... 11-14



M=i th3y th3 >?u bi2t ngh? >ánh cá hay có nhi?u r3i ro, nh.ng ta 
th.%ng ngh@ >2n nhAng r3i ro t9 th%i ti2t hay khi ch6t hàng lên tàu, 
sB d<ng trang b+ làm viCc, v.v. Cái mà ta quên >? c;p là r3i ro xDy 
>2n cho c) th* chúng ta khi làm viCc vEi các thao tác l7p l8i, cFng 
l.ng, khuân nâng, và các l4c khác có th* d(n d(n gây th.)ng tích.

Cách mà chúng ta di chuy*n và khuân nâng khi >ánh cá có th* 
làm giDm ho7c tFng nguy c) ch6n th.)ng cho mình. Có các công 
c<, nhAng cách làm an toàn h)n và m/t s0 thay >1i >)n giDn trên 
boong tàu có th* giDm >.Gc nguy c) gây th.)ng tích.

Hãy ngh@ v? nhAng khu trên tàu c3a b8n có th* >.Gc cDi thiCn >* 
làm cho công viCc >.Gc th4c hiCn dH dàng h)n. Ích lGi c3a viCc này 
là th.)ng tích xDy ra ít h)n, thu;n tiCn cho công viCc h)n và làm ra 
ti?n nhi?u h)n!

Quy*n sách này là >* giA l8i trên tàu. Nó không có m<c >ích dùng 
>* chAa, chIn >oán ho7c tr+ d,t b6t c, bCnh tr8ng nào. Xin nhE 
rJng luôn luôn tham v6n vEi nhà cung c6p d+ch v< chFm sóc s,c 
kh-e c3a b8n v? b6t c, nhAng quan ng8i y t2 nào mà b8n có th* có.
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L"NG & C#T S$NG
BCnh >au th5t l.ng là do khuân nâng và di chuy*n không >úng 
cách, bên c8nh vEi th%i gian làm viCc nhi?u gi%. Các th3y th3 cKng 
làm trong không gian ch;t ch/i trên tàu >ang l.Et và nhLi theo 
sóng.
Làm viCc theo ki*u sau >ây sM tFng nguy c) >au nh,c cho b8n:

1. Nâng n7ng. Nh6t là khi nâng v;t n7ng lên và cách xa ng.%i. 
2. T. th2 không >úng.
3. L7p l8i m/t cB >/ng liên t<c và quá nhi?u l(n.
4. !%i gian làm viCc bao lâu.
5. Không thay >1i t. th2 khi làm viCc.



Nh'c m#i do nâng &( cao kh#i t)m vai.       

Nh'c m#i do cu*i g+p l,ng.

Nh'c m#i do nâng n-ng VÀ nâng sai 
th..

 
Nâng lên và xu0ng dLn tr=ng l4c vào c/t s0ng. T0t nh6t là không 
nên nâng m/t l(n quá 35 pound, nh6t là n2u nâng lâu, nh.ng 
th.%ng thì không th* tránh >i?u này khi >ang >ánh cá.

Khi di chuy!n m/t v+t 
n-ng, gi0 cho v+t &ó 

sát vào ng,1i.
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23NG NÂNG NH4 V5Y!
Khi nâng/h$ v+t n-ng, c* gi0 cho l,ng 
&,6c càng th7ng và d8 ch9u càng t*t.  

Khi >Iy ho7c kéo, cách dH h)n là giA 
cho hai bàn tay >.Gc g(n vào th5t l.ng c3a b8n. Ch,ng nh,c m-i 
bD vai có th* >.Gc giDm thi*u bJng cách thi2t k2 l8i công viCc và/
ho7c dùng l4c t9 vai. 

MNO: Nói chung, >Iy thì dH h)n kéo.  
Khi làm vi:c hai bàn 
tay nên ; kho<ng gi0a 
th=t l,ng và vai khi 
&"y ho-c kéo. Làm 
nh, th. s> gi<m b?t 
l@c cho vai và l,ng.

'* giDm nguy c) ch6n th.)ng cho l.ng và c/t s0ng thì:
GiA cho c) th* >.Gc thOng >,ng (càng nhi?u càng t0t).
GiA cho v;t n7ng >.Gc g(n c) th*.
Kéo/>Iy g(n vùng b<ng.
Không xoay v7n c) th*.
Không gi;t v;t n7ng khi nâng lên.
Tìm ng.%i giúp khi di chuy*n các v;t n7ng.
Si2t ch7t c) b<ng & th& ra khi nâng nh6c.
Làm thành m/t “chi2c c(u” (xem hình trang sau).
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T@ ch*ng &A bBng tay &ang r<nh c%a b$n 
khi nâng ho-c h$ &( n-ng &! làm thành m/t 
“chi.c c)u”. Cách này làm gi<m l@c cCng cho 
l,ng c%a b$n.

VAI, CÙI CH%, C& TAY & BÀN TAY
L4c tì lên vai, cùi ch-, c1 tay và bàn tay có th* gây ra ch6n th.)ng.
Vai: Các ch,ng >au vai thông th.%ng 
là viêm gân (s.ng t6y gân) và viêm túi 
thanh m8c (túi n.Ec trên bD vai b+ s.ng 
t6y).
B8n có th* giDm >.Gc r3i ro b+ ch6n 
th.)ng bD vai bJng cách làm nh. sau:

Tránh làm vi:c ngang ho-c trên t)m 
vai.
Tìm ng,1i giúp khi b$n ph<i làm các 
công vi:c ; t)m v?i kh#i &)u.
Gi0 cho vai ngang nhau và kéo vD 
phía sau ng,1i.
T+p th! dEc b< vai và l,ng gi0a &! duy trì s'c m$nh.

Cùi Ch!: Các ch,ng >au cùi ch- thông th.%ng do viêm gân gây ra 
là >au nh,c ho7c khó ch+u phía ngoài ho7c trong cùi ch-. Trong 
ngh? >ánh cá th.)ng m8i, lo8i >au nh,c này có th* gây ra do các 
công viCc nh. nâng nh6c, dùng lao móc cá, móc mLi và lau rBa.
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B8n có th* làm cho bEt >au cùi ch- bJng cách:
Ng.ng các ho8t >/ng làm cho b+ >au.
Ch.%m >á lên cùi ch- hai l(n m:i ngày, m:i l(n 30 phút.
Dùng thu0c ch0ng viêm (tham v6n vEi bác s@ c3a b8n).
Mang nPp tay.
SB d<ng gFng tay dH c(m n5m.
V;t lQ tr+ liCu.

C" Tay/Bàn Tay: !3y th3 >ánh cá 
th.)ng m8i th.%ng hay b+ ch,ng 
nh,c m-i & bàn tay và c1 tay. M/t 
ch,ng >au th.%ng g7p là H/i Ch,ng 
Rng C1 Tay.

Nhi?u th3y th3 >ánh cá bi2t >2n các 
triCu ch,ng c3a H/i Ch,ng Rng C1 Tay. M/t s0 triCu ch,ng >ó là:

'au, tê r(n, chu/t rút.
Tê m6t cDm giác & ngón cái, ngón tr-, ngón giAa, và phía trong 
ngón áp út.
N5m không ch7t, v<ng v?.
'au bu0t (>au nhi?u h)n lúc ban 
>êm).
Nhi?u khi bàn tay m5c ch,ng này hay 
b+ g;p lúc không cB >/ng.

B8n có th* giDm >.Gc nguy c) ch6n 
th.)ng c1 tay và bàn tay bJng cách:

!i2t k2 các công c< và công viCc >* 
giDm l4c sB d<ng bàn tay.
CDi thiCn các >7c tính c3a tay c(m cho dH c(m n5m h)n.
'i?u chSnh tay c(m c3a các công c< >* có >.%ng kính khoDng 
2 inch.
SB d<ng tay n5m tr=n lòng bàn tay thay vì n5m tay nhúm (xem 
trang 7).
SB d<ng công c< có tay c(m cong thay vì phDi cong c1 tay.
GiDm th%i gian làm viCc/tFng th%i gian nghS ng)i.
!ay >1i xoay vòng công viCc.
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NGUY C' CH(N TH"'NG ) VAI, CÙI CH%, C& TAY & BÀN 
TAY
M/t s0 nguyên nhân gây ch6n th.)ng & vai, cùi ch-, c1 tay và bàn 
tay là l4c, làm viCc sai t. th2 và thao tác l7p l8i nhi?u l(n. L4c n5m, 
t. th2 không >úng, t(n su6t/l7p l8i thao tác và s4 va ch8m >?u làm 
tFng nguy c) ch6n th.)ng.

Nên nhE “TT 'UI” Y2u T0 R3i 
Ro:

1. L4c cao
2. T. th2 không >úng
3. Làm nhi?u gi% cùng m/t 

công viCc
4. Làm viCc lâu gi%

NhAng r3i ro khác có th* gây ch6n th.)ng là nhiCt >/ nóng ho7c 
l8nh, s,c kh-e kém, hút thu0c lá, ch2 >/ Fn u0ng nghèo nàn và mCt 
m-i.

R*I RO L+C N,M
GiDm r3i ro ch6n th.)ng vì l4c n5m bJng cách:

Dùng các công c< giúp giDm l4c bàn tay.
N5m tr=n lòng 
bàn tay thay vì 
n5m nhúm tay.
CDi thiCn hiCu 
su6t c) h=c.
T4 >/ng hóa.



Trái: M/t cái tua vít có cán d8 c)m s> d8 v-n hFn. Gi0a: N=m trGn 
lòng bàn tay nh, hình trên cùng thay vì n=m nhúm tay nh, hình 
d,?i cùng. Ph<i: Chi.c búa này có cán d8 n=m &! khó tu/t và gi<m 
s*c.

V- T" TH. KHÔNG /ÚNG
Dùng l4c m8nh và làm viCc sai t. th2 có th* gây bCnh viêm gân 
(gân b+ s.ng t6y). Làm giDm ch6n th.)ng bJng cách:

!i2t k2 n)i làm viCc/t;p hu6n cách làm viCc
GiA cho c1 tay và vai >.Gc thOng hàng
Làm viCc ngang 
t(m th5t l.ng
!ay >1i ph.)ng 
pháp làm viCc
T4 >/ng hóa

Tránh làm vi:c không &úng t, th. & g+p 
cH tay bBng cách sI dEng các công cE có 

cán cong.

DEng cE c$o cá có cán cong giúp gi<m 
chJn th,Fng.
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CÁC NGUY C' KHI L2P L3I THAO TÁC TRONG CÔNG 
VI4C
Làm m/t viCc l7p l8i liên t<c làm tFng nguy c) b+ ch6n th.)ng.  
Làm giDm nguy c) bJng cách:

TFng th%i gian cho m:i chu kV (làm ch;m l8i)
Làm ca ng5n gi% h)n
!ay >1i tay
GiDi lao th.%ng xuyên h)n
Làm nhi?u công viCc khác nhau h)n
T4 >/ng hóa

Làm cùng m/t công vi:c qua nhiDu gi1 làm tCng nguy cF b9 chJn 
th,Fng hFn là thay &Hi nhiDu công vi:c khác nhau trong ngày.

CÁC Y.U T$ R*I RO B5 T&N TH"'NG DO VA CH3M
S4 ch6n th.)ng có th* xDy ra do viCc va ch8m tr4c ti2p vEi v;t sDn 
xu6t, công c< ho7c bàn làm viCc. R3i ro sM lEn h)n khi bàn tay >.Gc 
sB d<ng >* >6m/v: ho7c >Iy các b/ ph;n nào >ó. S4 ch6n th.)ng 
cKng có th* xDy ra khi cùi ch- tì m8nh lên m7t bàn làm viCc ho7c 
khi cOng tay tì lên c8nh s5c c3a bàn làm viCc. Hãy giDm r3i ro b+ 
ch6n th.)ng bJng cách:

Chêm >/n cho c) th*
Phân tán l4c >?u ra các ngón tay
'1i tay
!i2t k2 l8i n)i làm viCc
T4 >/ng hóa
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Làm giDm ho7c phòng ng9a ch6n th.)ng bJng cách giDm các r3i 
ro và >i?u tr+ các triCu ch,ng >au nh,c. T8o >i?u kiCn làm viCc dH 
dàng cho c) th* b8n bJng cách:

Phân tán l4c >?u ra các ngón tay.
Không v7n c) th* khi khuân bê v;t n7ng.
Không làm m/t viCc l7p >i l7p l8i và nên nghS giDi lao.
C(n hai ng.%i >* khiêng các v;t n7ng.
GiA cho c) th* b8n >.Gc thOng >,ng khi làm viCc n7ng nh=c.



GiA cho v;t n7ng >.Gc g(n sát vEi c) th* b8n.
'Iy ho7c kéo phDi ngang t(m vEi th5t l.ng.
Si2t ch7t c) b<ng và th& ra khi nâng nh6c.
Làm m/t chi2c “c(u” khi nâng nh6c.
Coi ch9ng nhiCt >/ quá cao ho7c quá th6p.
GiEi h8n s4 chuy*n >/ng c3a cá và trang b+.

 
NghD &ánh cá th,Fng m$i là m/t nghD c@c nhGc, nh,ng b$n có th! 
hGc cách làm gi<m &,6c chJn th,Fng, nh'c & &au.
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V.)n du:i có th* giúp tránh >.Gc các v6n >?. V.)n du:i làm tFng 
l.u thông máu, s,c dWo và làm cho chúng ta >.Gc tSnh táo h)n, và 
t6t cD nhAng >i?u này giúp làm viCc hiCu quD h)n. B8n có th* v.)n 
du:i b6t c, lúc nào—tr.Ec khi làm viCc, trong khi làm viCc, ho7c 
sau khi làm viCc. M/t vài >/ng tác v.)n du:i sM dH làm h)n n2u t;p 
ngoài gi% làm viCc, nh.ng có m/t s0 >/ng tác khác có th* làm >.Gc 
trong th%i gian nghS giDi lao. !B c0 “kh&i >/ng” t9 2 >2n 5 phút 
tr.Ec khi vào làm viCc. '/ng tác v.)n du:i có th*:

1. TFng s,c dWo.
2. Không gây ra >au >En n2u làm ch;m.
3. Tr& thành thói quen hàng ngày.



Nên nhE là phDi:

'2n khám vEi nhà chuyên môn >* >ánh giá các ch,ng bCnh 
hiCn có.
N2u g7p các v6n >? nghiêm tr=ng, tìm >2n s4 giúp >X c3a nhà 
chuyên môn.

V"'N DU6I L"NG
Kéo /7u G8i Lên Ng9c

1. '7t bàn tay phía sau >(u g0i, kéo >(u g0i lên 
ng4c cho >2n khi cDm th6y cFng & th5t l.ng/gò 

mông.
2. GiA t. th2 >ó 30 giây, làm 3 l(n.

3. Làm cD hai chân.

V!"n Du#i L!ng
1. '7t bàn chân lên >(u g0i >0i diCn.
2. Dùng bàn tay >Iy >(u g0i g;p ra xa.
3. GiA t. th2 >ó 30 giây.
4. '1i chân, l7p l8i 3 l(n.

Xoay N:a ;ân D<=i
1. GiA cho l.ng phOng và hai 

bàn chân khép l8i vEi nhau.
2. Xoay g0i sang bên trái/phDi.

3. GiA 30 giây.
4. Làm 3 l(n m:i bên.

Kéo Hai /7u G8i Lên Ng9c
1. NJm thOng l.ng và co >(u g0i.
2. Dùng cánh tay kéo hai >(u g0i co lên ng4c.
3. Làm 2 l(n, m:i l(n 30 giây.

V<>n Du?i Ki@u Mèo/Bò
1. B5t >(u >* l.ng phOng ra.

2. !& ra và cong l.ng lên.
3. !& vào và cho l.ng võng xu0ng.

4. Làm 3 l(n.
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V<>n Du?i ;ân Trên
1. QuV g0i và du:i thOng tay ra.
2. NhP nhàng ngLi d8y trên gót chân.
3. GiA 30 giây.
4. Làm 3 l(n. NghS xD h)i. L7p l8i m/t l(n.

"An Ra Sau
1. '7t hai bàn tay lên hông.

2. YXn l.ng.
3. GiA 10 giây.

4. L7p l8i 5 >2n 10 l(n.
5. Làm l8i sau vài gi%.

V<>n Du?i Ki@u R0n HB Mang
1. 'Iy ng.%i lên bJng cùi ch- (chS 
cao >2n m,c nào còn cDm th6y ch+u 
>.Gc).
2. GiA cho hông sát sàn nhà.
3. GiA 10 giây.
4. Làm l8i 10 l(n.

V"'N VAI

KCp X<>ng BD Vai
1. G;p cùi ch- 90°.
2. Kéo kPp x.)ng bD vai g(n l8i vEi nhau.
3. Xoay cánh tay ra ngoài.
4. GiA cho cùi ch- g;p.
5. Làm t9 10 >2n 30 l(n.
6. Làm l8i sau m:i vài gi%.

Nhún Vai
1. Nhún vai lên và v? phía 

sau.
2. Làm t9 20 >2n 30 l(n. 

3. Làm l8i sau m:i vài gi%.
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V<>n Du?i ) Góc T<Eng
1. ',ng t8i góc t.%ng, dang tay ra ngang t(m vai.
2. Nghiêng ng.%i v? phía tr.Ec cho >2n khi cDm 

th6y s,c cFng dH ch+u & ng4c.
3. GiA 30 giây.

4. Làm 3 l(n, 1 >2n 3 l(n m:i ngày.

Bàn Chân/Bàn Tay V<>n 
Du?i Lên 
(Dây thun gi0ng th2 này có 
th* mua t8i m/t tiCm thu0c tây 
ho7c t8i phòng m8ch chuyên 
viên v;t lQ tr+ liCu >* dùng & 
nhà ho7c trên tàu). '7t m/t 
>(u d.Ei bàn chân và kéo 
qua c) th*, v.)n cánh tay lên 
gi0ng nh. hình bên trái.

V<>n Du?i Ngang
Móc m/t >(u dây vào cBa 

ho7c vách ngFn và kéo ngang 
c) th* bJng cách dùng vai làm 

>i*m xoay >* kéo ra, giA cho 
>/ cong c3a cánh tay 90 >/.

Nâng Vai
(B8n có th* tìm n)i có m7t phOng 
phù hGp & nhà ho7c trên tàu). 
Nâng lên ng.%i lên và h8 xu0ng 
nh. trong hình bên trái.
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V<>n Du?i Vai BFng Dây 
;Gng

(B8n có th* bu/c dây th9ng 
nh. trong hình và treo lên 

trên tr(n c3a phòng tàu).
GiA yên bàn chân, co cùi 
ch- >* nâng và h8 c) th*.

 

Ch8ng /Hy (Hít /It)
Lúc >ang ch0ng bàn tay và các 
ngón chân lên sàn nhà, nâng và 
h8 c) th* lên xu0ng bJng cách 
co du:i cùi ch-. GiA cho >(u 
g0i/hông không ch8m sàn. (N2u 

b8n có tr<c tr7c v? ph(n l.ng d.Ei, ch0ng g0i xu0ng sàn nhà).

V<>n Du?i Ki@u /Jng HJ Treo T<Eng
1. Dang hai cánh tay ra, ngBa bàn tay lên, 

giA 30 giây.
2. Nâng cánh tay lên 45°. GiA 30 giây.

3. Gi) cánh tay thOng >,ng lên.

V"'N DU6I CÙI CH%, BÀN TAY & C& TAY

GKp Bàn Tay-Cùi ChL
1. 'è bàn tay vào l4c cDn c0 >+nh.
2. GiA 3 giây, làm l8i 10 l(n.
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Dè Bàn Tay-Cùi ChL
1. Kéo c1 tay áp vào l4c cDn c0 >+nh.

2. GiA 3 giây, l7p l8i 10 l(n.

N0m Tay Móc ChM /Nng (O@ tránh m0c HNi 
ChPng $ng CB Tay)
1. Cho các ngón tay và gu bàn tay thOng ra, sau >ó 
co qu5p vào t8i khEp >(u và khEp giAa (>9ng co 
qu5p các gu tay lEn).
2. L7p l8i 10 l(n và làm 1 >2n 2 l(n m:i ngày.

N0m Tay ChQt ChM /Nng
1. Du:i thOng các ngón tay ra.

2. Làm thành n5m >6m.
3. Co qu5p t6t cD các khEp ngón.

4. L7p l8i 10 l(n, 1 >2n 2 l(n m:i ngày.

N0m Tay ;Rng ChM /Nng
1. Du:i thOng các ngón tay ra.
2. Co qu5p các gu tay và khEp giAa ngón.
3. Các >(u ngón tay ch8m vào lòng bàn tay.
4. L7p l8i 10 l(n, 1-2 l(n m:i ngày.
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BS CB Tay Xu8ng
1. GiA cho cùi ch- thOng.

2. N5m bàn tay và t9 t9 bW c<p 
xu0ng cho >2n khi cDm th6y cFng.

3. GiA 30 giây.
4. Buông l-ng.

5. L7p l8i 3 l(n m/t ngày ho7c sau 
m:i vài ti2ng >Lng hL.

BS CB Tay Lên
1. GiA cùi ch- thOng, n5m bàn tay.

2. T9 t9 bW tay ng.Gc ra sau cho >2n 
khi cDm th6y cFng.

3. GiA 30 giây.
4. Buông l-ng.

5. 3 l(n m/t ngày ho7c sau m:i vài 
ti2ng >Lng hL.
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